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Abstract: The mate selection process is an important and difficult issue for many in different 

societies. The selection of the appropriate person to marry is one of the most stressful 

decisions in life. People ambitiously try to find the appropriate person to marry and 

understand if they are having the right choice or not before marriage. Unfortunately, the 

basics of the people who are trying to choose the appropriate individual come from 

unrealistic beliefs or expectations. The purpose of the present study was to examine the 

effectiveness of a pre-marriage training program based on the Larson model on restrictive 

beliefs about choosing a spouse in students. For this purpose, male and female students in 

Shiraz University were invited by summoning to participate in the pre-marriage training 

workshop. From the registered students, 60 subjects were selected randomly and placed in 

experimental and control groups. Then a pre-test was taken of both groups. The 

experimental group took part in a pre-marriage course. Both groups then took the post-test. 

The instrument used in this study was a scale to measure the spouse-selection attitudes. The 

data obtained were analyzed using SPSS by utilizing, MANCOVA and covariance analysis. 

The results showed that the experimental and control groups performed significantly 

differently in the subscales of love-belief, pivotal experience, idealism, easy-taking, 

optimism, but not in the subscale opposite seeking. According to the research findings and 

the importance of rational and efficient beliefs in family strength, it seems that couples 

should learn more about them. The based on the results of this research, it is suggested that 

results of such research available to different centers and organizations so that they can plan 

well based on the results of the research. 
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باورهای بر بر اساس مدل لارسون   پیش از ازدواجآموزش برنامه  اثربخشی

 دانشجویاندر  انتخاب همسربه نسبت  محدودکننده

 

 صغری استوار

 دانشگاه فرهنگیان شیراز

و چنگیز رحیمی  

 محبوبه فولادچنگ

 دانشگاه شیراز

 
 

اي مهم و مشکل است. انتخاب فرد امروزه براي اكثر افراد در جوامع مختلف فرایند انتخاب همسر مسئله چکیده:

باشد. افراد براي یافتن فرد مناسب میمات فرد در طول زندگی میترین تصمناسب براي ازدواج یکی از پراسترس

اند؟ اما متأسفانه زیربناي دریابند آیا انتخاب صحیحی كرده پیش از ازدواجكنند ازدواج به شدت تلاش و سعی می

وهش حاضر هدف اصلی پژ گیرد.اساسی تلاش افراد در انتخاب فرد مناسب از باورها یا انتظارات غیر واقعی نشأت می

در  بر باورهاي محدودكننده نسبت به انتخاب همسربر اساس مدل لارسون بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج 

آزمون با گر وه كنترل بود. بدین منظور از بین پس -آزموناین تحقیق از نوع آزمایشی و طرح پیشدانشجویان بود. 

وان جهت شركت در كارگاه آموزش پیش از ازدواج دعوت به دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز از طریق فراخ

نفر جهت نمونه، انتخاب و در دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدند.  11كننده  نامعمل آمد. از بین افراد ثبت

آزمون اجرا گردید. سپس مداخله هاي آزمایش و كنترل، ابتدا بر روي هر دو گروه پیشپس از انتخاب تصادفی گروه

آزمون به عمل آمد. ابزار مورد آزمایشی بر روي گروه آزمایش اعمال گردید و پس از اتمام آن، از هر دو گروه پس

یافته ها نشان داد كه بین  (ARMS). استفاده در این پژوهش عبارت بود از مقیاس نگرش به نحوه انتخاب همسر 

هاي عشق باوري، تجربه محوري، ایده آل گرایی، آسان آزمودنی هاي گروه آزمایش و گروه كنترل از نظر زیر مقیاس 

بینی و خوش باوري تفاوت معنی داري وجود دارد ولی در زیر مقیاس متضادجویی تفاوت معناداري بین دو گروه 

هایی در در استحکام خانواده، آموزشو كارآمد اي منطقی باورهبا توجه به یافته هاي پژوهش و اهمیت . مشاهده نشد

انتخاب  همسر ضروري به نظر می رسد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود كه نتایج این  حوه ن زمینه

هاي مختلف مربوطه قرار گیرد تا آنها بتوانند بر اساس نتایج پژوهش، برنامه گونه تحقیقات در اختیار مراكز و سازمان

 ریزي مناسبی داشته باشند.

 انتخاب همسر باورهاي محدودكننده، زدواج، آموزش پیش از ا هاي كلیدي:واژه 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 قدمهم
ترین نیروي انسانی هر جوانان مهمترین قشر و سازنده

شناسان و باشند كه همواره مورد توجه جامعهجامعه می

(. در بین 6192اند )هاوكینس، گذاران جامعه بودهسیاست

ست ترین انتخاب زندگی اازدواج مهمترین و اساسی ،جوانان

(. انتخاب همسر موضوعی پیچیده و 6192)كیان و لیشتر، 

تصمیمی تأثیرگذار بر زندگی آینده فرد است. اگر افراد با 

ناآگاهی، بدون داشتن معیارهاي مناسب و درک درست از 

زندگی آینده و برحسب اتفاق دست به انتخاب همسر بزنند و 

بت به ریزي، ارزیابی صحیح و دوراندیشی نساز قبل برنامه

ازدواج وجود نداشته باشد، ممکن است در آینده و در زندگی 

هایی بین زوجین به وجود آید زناشویی مشکلات و تعارض

 (.6191)سیمن، ینت وبونیس، 

افراد در مورد  6هايو احساسات و نگرش 9آمادگی ازدواج

گیري فرد براي ازدواج و ازدواج، متغیري كلیدي در تصمیم

پس از آن است )هولمن،  9یت زناشوییبین مهم رضاپیش

، به نقل از 6115، والر و مکلاناهان، 9114لارسون و هارمر، 

( 9122( لارسون )9914نیا، مهر، دانیالی و شیرالیخجسته

آمادگی ازدواج را به عنوان ارزیابی ذهنی فرد از آمادگی 

هاي زندگی ها و چالششخصی براي پذیرش مسوولیت

مهر و همکاران، )به نقل از خجسته مشترک در نظر گرفت

امروزه براي اكثر افراد در جوامع مختلف فرایند  (.9914

اي مهم و مشکل است. معمولاً باور افراد انتخاب همسر  مسأله

در مورد یافتن فرد مورد نظر پیش از ازدواج  و بعد از آن 

شمار شیوع بالاي طلاق  و هاي بیمتفاوت است. یکی از علت

تی در زندگی زناشویی در جامعه امروز، وجود باورهاي نارضای

 غیر منطقی در  مورد ازدواج است.

هاي ذهنی منشعب شده از پیامدهاي عقاید از باورها سازه

پیش موجود یا تبیینی براي تجربیات هستند.  همگرایی 

-مان با تأثیرات فرهنگی معاصرمان، به شکلداستان شخصی

شود كه خود بر فرایند انتخاب میگیري روابط عاشقانه منجر 

گذارد. زمانی كه دو نفر همدیگر را و نگهداري همسر تأثیر می

دهند، مجموعه كنند و یك رابطه را شکل میملاقات می

توانند عامل موفقیت یا شکست منحصربه فردي از باورها می

                                                 
1. marriage readiness 

2. attitudes 

3. marital satisfaction 

توانند (. این باورها می6199یا شکست رابطه شوند )نیلسون، 

 4د. باورهاي محدودكنندهباشن ه یا محدودكنندهكنندتسهیل

در مورد انتخاب همسر به صورت باورهاي شخصی تعریف 

( شامل چهار دسته 6111كه بنا بر تعریف لارسون ) شوندمی

هاي فرد براساس این ( محدود كردن انتخاب9باور هستند: 

( تقویت كردن باور 6كه با چه كسی و چه زمانی ازدواج كند، 

ش بیش از حد یا بسیار كم براي یافتن همسر مناسب، به تلا

هاي درونها و قدرت( عدم توجه عمیق در مورد ضعف9

فردي و عوامل شخصیتی مؤثر بر موفقیت زندگی زناشویی و 

( باور به دائمی بودن مشکلات مربوط به انتخاب همسر و 4

هاي مناسب و سازنده. براي مثال، بعضی حلعدم وجود راه

تواند از پس تمام د بر این باورند كه تنها عشق میافرا

(. 9116مشکلات برآید و ازدواج موفقی را رقم زند )لارسون، 

هرچند بسیاري از پژوهشگران به نقد این مسئله پرداخته و 

(. 6111اند )لارسون، تنها عاشق بودن را ناكافی دانسته

ور گروه با 1هاي پیشین، ( بر اساس پژوهش9116لارسون )

محدودكننده را كه افراد در مورد انتخاب همسر دارند، معرفی 

. فردي كه 5(  تنها یکی و فقط یکی9كند كه عبارتند از: می

تنها یك فرد مناسب در دنیا »این باور را دارد، معتقد است 

. این باور 1( شریك كامل6 .«براي ازدواج با من وجود دارد

فرد كاملًا مناسب را تا زمانی كه من »بدین معنا است كه 

. 7خود كامل( 9«. اج پیدا نکنم، نباید ازدواج كنمبراي ازدو

تا زمانی كه از خود به عنوان »فرد با این باور معتقد است 

( 4«. اید ازدواج كنمهمسر آینده كاملاً مطمئن نباشم، نب

باید ثابت  پیش از ازدواج»دارد . این باور بیان می2رابطه كامل

)لارسون و «. وجود بینمان كاملًا كارآمد استكنیم رابطه م

دارد این باور بیان می 1( بیشتر سعی كن.5( 9114هالمن، 

من با هر كس كه انتخاب كنم زندگی شادي خواهم داشت، »

( عشق كافی 1«. اگر به اندازه كافی سعی و تلاش نمایم

عاشق »ي كه این باور را دارد ممکن است بگوید فرد 91است.

اما « ن دلیل كافی براي ازدواج با او خواهد بود.یك نفر شد

این با باور كافی بودن عشق، متفاوت است. اگر عشق تنها 

                                                 
4. constraining belief 

5. the one and only 

6. the perfect partner 

7. the perfect self 

8. the perfect relationship 

9. try harder 

10. love is enough 
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هاي مهم دیگر دیده ملاک لازم در نظر گرفته شود، ملاک

اگر با »دارد . این باور بیان می9( زندگی با هم7نخواهد شد  

زندگی توانیم زندگی كنم، می پیش از ازدواجام همسر آینده

. فردي كه 6( زوج متضاد2 «.بهتري در آینده داشته باشیم

فردي مناسب ازدواج با من »این باور را دارد معتقد است 

. «خصیتی متضادي با من داشته باشدهاي شاست كه ویزگی

دارد انتخاب . این باور بیان می9( انتخاب باید آسان باشد1

ر واقع این همسر باید امري آسان در نظر گرفته شود و د

دهد. بنابراین فرد مسئله براساس شانس و تصادف رخ می

اي است كه ممکن است معتقد شود كه انتخاب همسر مسئله

افتد نه این كه او شخصاً كاري انجام دهد. براي او اتفاق می

باور، مقیاس  1( براساس این 6119كاب، لارسون و واتسون )

را  )ARMSS( 4هاي مربوط به عشق و انتخاب همسرنگرش

هاي متنوعی در حوزه ساختند. بر اساس این مقیاس پژوهش

( 6111انتخاب همسر صورت گرفته به طور مثال، پریست )

به بررسی رابطه انحلال روابط و باروهاي خرافی اي در مطالعه

، در این پژوهش است در مورد انتخاب همسر و عشق پرداخته

یشتري را تجربه كرده نشان داده شده كه هر چه فرد روابط ب

باشد، به احتمال كمتري هنگام انتخاب فرد جدید از باورهاي 

( در پژوهشی 6112میرز )غیر منطقی استفاده خواهد كرد. 

نگرش دانشجویان سیاه پوست نسبت به »تحت عنوان 

هاي ، از مقیاس لارسون استفاده نمود. یافته«انتخاب همسر 

رات افراد سیاه پوست از ( نشان داد میانگین نم6112میرز )

( كمتر بود كه این امر 6119نمونه كاب، لارسون و واتسون )

  .به وابسته به فرهنگ بودن این باورها اشاره دارد

هاي هایی در مورد مهارتهمچنین در ایران پژوهش

ارتباطی زوجین انجام شده، اما توجه كمتري به باورهاي 

كه به . در صورتیمربوط به انتخاب همسر وجود داشته است

رسد بهتر است اگر در باورها مشکلی وجود دارد، نظر می

همان قبل از ازدواج و در مرحله انتخاب همسر شناسایی شده 

هاي آموزشی در و از اطلاعات بدست آمده در طراحی برنامه

قبل از ازدواج استفاده شود. در سامانه  سطح كلان و مشاوره

سازي در ش اساسی و سرنوشتتربیتی خانواده، والدین نق

زندگی بعدي فرزندانشان دارند. نتایج پژوهش هایجنك 

                                                 
1. cohabitation 

2. opposites complement 

3. choosing should be easy 

4. Attitudes about Romance and Mate Selection Scale 

-( نشان داده است كه خانواده عامل مهمی در شکل6196)

درصد واریانس  11گیري نگرش فرزندان است، طوري كه 

هاي والدین نگرش فرزندان در مورد ازدواج از طریق نگرش

فرد اده، زارعی و صادقیزبلداجی، ثابتكرمیقابل تبیین است. 

 مشاوره اثربخشی (. در طی پژوهشی به بررسی9919)

هاي نگرش كاهش بر رفتاري  عاطفی  عقلانی گروهی

بندرعباس  شهر پسران و دختران همسر انتخاب ناكارآمد

 میانگین كه داد نشان كواریانس تحلیل نتایج پرداختند.

 در همسر انتخاب زمینه در هاي ناكارآمدنگرش هاينمره

 آزمون، پس مرحله در كنترل گروه به نسبت آزمایش گروه

 كواریانس تحلیل نتایج كرده همچنین، پیدا معناداري كاهش

 هايمقیاس زیر هاينمره میانگین كه ساخت مشخص

 همسرگزینی گروه هاينگرش زمینه در غیرمنطقی باورهاي

 كاهش آزمون پس مرحله در گواه گروه به نسبت آزمایش

 .است كرده پیدا اداريمعن

با توجه به تحقیقات انجام شده و مبانی نظري موجود،   

پیش از  آموزشبرنامه پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر 

( بر تغییر نگرش 9116بر مبناي نظریه لارسون ) ازدواج

رو، از اینباشد. نسبت به نحوه انتخاب همسر می جوانان

آموزش  برنامه :ی شد: به شرح زیر بررس پژوهش اینفرضیه 

آور و  موجب كاهش باورهاي الزام پیش از ازدواج

  .شودمیانتخاب همسر  كنندهمحدود
 

 روش

 جامعه، نمونه و روش اجرای پژوهش

  -آزمونطرح پیش از نوع آزمایشی وتحقیق  این

جامعه آماري این پژوهش  آزمون با گروه كنترل بود.پس

یراز در سال تحصیلی شامل كلیه دانشجویان دانشگاه ش

بودند كه از طریق فراخوان براي شركت در گارگاه  9911

آموزشی مشاوره پیش از ازدواج ثبت نام شده بودند. تعداد 

گیري تصادفی انتخاب نفر بودند كه به روش نمونه 11نمونه 

شده و در دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدند. در این 

تر و پسر كه در سال پژوهش از میان دانشجویان  دخ

در دانشگاه مذكور مشغول تحصیل  9911-9917تحصیلی 

-بودند و پس از فراخوان جهت شركت در كارگاه مذكور ثبت

ها نفر از آزمودنی 11نام نمودند، بر اساس روش همتاسازي 

انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و كنترل قرار 
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كنندگان به شركتگرفتند میانگین وانحراف استاندارد سن 

به دست آمد.  )لازم به ذكر است كه  61/64و  99/69ترتیب 

ها بر حسب نمره پرسشنامه، سن، جنس و تحصیلات آزمودنی

نگرش به نحوه انتخاب  همتاسازي شدند(. سپس مقیاس

در دو گروه اجرا گردید و گروه كنترل در لیست  همسر 

جلسه  91 انتظار قرار گرفته و به گروه آزمایش به مدت

كارگاهی آموزش پیش از ازدواج ارائه گردید. بعد از پایان 

شد.  محتواي جلسات  اجراآزمون در دو گروه پس ،جلسات

( به طور خلاصه در 9116آموزش پیش از ازدواج )لارسون، 

 ارائه شده است. 9جدول 

 
 9جدول 

 بر مبناي الگوي لارسون ساختار جلسات آموزش پیش از ازدواج 
 محتوا جلسه

 . دلایل درست و نادرست ازدواج -. عنوان: اهمیت و ضرورت آموزش پیش از ازدواج جلسه  اول

 باور غیر منطقی. 1تشریح  -. باورها و عقاید غیر منطقی در باره انتخاب همسر باعنوان: آشنایی  جلسه  دوم

 افراد داراي افکار غیرمنطقی  هايیشرح ویژگ.. افکار غیرمنطقیهاي ویژگی : تعریف و شرح عنوان جلسه  سوم

 معرفی افکار غیرمنطقی در زمینه همسرگزینیعنوان:  جلسه چهارم

 هاي ناكارآمد همسرگزینی و جایگزینی افکار منطقی  عنوان: ارایه راهکارهاي مقابله با نگرش جلسه پنجم: 

 فرآیندي  -مسرگزینی ) محتوایی هاي هتعریف ملاک -هاي همسرگزینی عنوان: آشنایی با ملاک جلسه ششم

 شکلعنوان: آموزش حل مسأله تعریف  مسأله، نکات مهم در شرایط بروز م جلسه هفتم

 هاي ارتباطی، موانع ارتباطی( عنوان: آموزش مهارتهاي ارتباطی ) آموزش توجه به خود، چاشنی جلسه هشتم

 اي حرف زدن و گوش دادن موثر( آموزش مهارتهاي ارتباطی ) آموزش مهارتهعنوان:  جلسه نهم

 هاي همسر گزینیپایان جلسات و اجراي مقیاس نگرش به نحوه انتخاب همسر و ملاک :عنوان جلسه دهم

 

     

 ابزار سنجش 

 رهای مربوط به عشق و انتخاب همسمقیاس نگرش

(ARMSS) .هاي مربوط به عشق و انتخاب گرشمقیاس ن

( تحت 6119و واتسون ) ابتدا توسط كاب، لارسون،  همسر

عنوان مقیاس نگرش نسبت به روابط عاشقانه و انتخاب همسر 

آور و محدودكننده تدوین و به منظور ارزیابی باورهاي الزام

 زیرعامل یا  7ل و ؤاس 96گردید. مقیاس مذكور حاوي 

مقیاس است. مبناي نظري مقیاس مذكور عقاید محدودكننده 

ب همسر است. لارسون در ( در مورد انتخا9116لارسون )

 1نقش عقاید را مورد بازبینی و بررسی قرار داد و  9116سال 

باور محدود كننده كه معمولأ افراد در پی فرآیند انتخاب 

برند، را تعریف و تعیین كرد. سپس كاب همسر خود بکار می

بر هاي این پرسشنامه را مقیاس زیر(  6119و همکاران )

این مقیاس در ایران ی كردند. عقیده طراح 1اساس این 

ترجمه و  9924پور در سال توسط فرحبخش و مصري

هنجاریابی گردید. البته تغییراتی در تعداد سوالات و كیفیت 

 7سوال و  75سوال به  96ها داده شد. بدین ترتیب كه آن

زیر مقیاس تبدیل گردید )به نقل از  1زیر مقیاس به 

(. این مقیاس بر 9925فرامرزي، اسمعیلی و فرحبخش، 

اساس مقیاس لیکرت و در چهار طیف )كاملأ مخالف، مخالف، 

بندي شده است. به ترتیب از نمره موافق و كاملأ موافق( درجه

زاده توكلی شوند.  سپهري و حسنگذاري مینمره 4الی  9

( روایی  و پایایی  نسخه فارسی این مقیاس را مورد 9911)

اس تحلیل عاملی به استخراج باورها بررسی قرار دادند و بر اس

محوري ، باوري، تجربهپرداختند كه عبارت بودند از: عشق

باوري . بینی  و خوشنگري ، متضاد جویی ، آسانآلایده

پایایی مقیاس با استفاده از آلفاي كرونباخ مورد تأئید قرار 

 11/1گرفت. پایایی این مقیاس بر اساس روش آلفاي كرونباخ 

و روایی از طریق روش روایی واگرا در  76/1بازآزمایی و روش 

گزارش  9924پور ¬توسط فرحبخش و مصري 11/1سطح 

(. پایایی 9925شده است )به نقل از فرامرزي و همکاران، 

مقیاس نحوه نگرش به انتخاب همسر در پژوهش حاضر نیز از 

طریق آلفاي كرونباخ محاسبه گردید. ضریب آلفاي كرونباخ 

هاي آن به ترتیب، و زیر مقیاس 11/1مقیاس برابر با  براي كل
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نگري آل، ایده21/1محوري، ، تجربه74/1باوري برابر با عشق

باوري و خوش 29/1بینی ، آسان19/1، متضادجویی، 59/1

 بود. 11/1

 هایافته
با استفاده از  حاصل از اجراي پرسشنامه اطلاعات

قرار گرفت. براي آماري مورد تجزیه و تحلیل   SPSSافزارنرم

واریانس كوهاي آماري تحلیل پژوهش از روش پاسخ به فرضیه

-تك ( و تحلیل كواریانسMANCOVAچندمتغیري )

میانگین و  6جدول  ( استفاده گردید.ANCOVA) متغغیري

هاي آزمون زیر مقیاسآزمون و پسانحراف استاندارد پیش

متضادجویی،  گرایی،آلمحوري، ایدهباوري، تجربه)عشق

نحوه نگرش به انتخاب  باوري( مقیاسبینی و خوشآسان

دهد. را در دو گروه آزمایش و كنترل نشان می همسر 

شود، میانگین و انحراف مشاهده می 6همانگونه كه در جدول 

هاي نگرش نسبت به انتخاب همسر به استاندارد زیر مقیاس

آزمون نسبت استثناي زیر مقیاس متضادجویی، در مرحله پس

آزمون براي گروه آزمایش متفاوت است و كاهش به پیش

یافته و این در حالی است كه در گروه كنترل چنین تغییراتی 

 صورت نگرفته است. 

 
 6جدول 

 و كنترلدر دو گروه آزمایش  آزمون مقیاس نحوه نگرش به انتخاب همسرو پس آزموننمرات پیش انحراف استانداردمیانگین و             
 (= N  03) گروه کنترل ( = 03Nگروه آزمایش) آزمون مقیاسزیر

M SD M SD 
 25/9 71/97 24/9 11/97 آزمونپیش باوريعشق

 92/4 11/97 97/9 97/95 آزمونپس

 92/9 71/96 91/9 56/96 آزمونپیش محوريتجربه

 26/9 49/96 14/6 91/91 آزمونپس

 56/6 59/91 91/6 91/91 آزمونپیش گراییآلایده

 97/6 11/91 59/6 91/99 آزمونپس

 21/9 29/1 97/9 26/1 آزمونپیش متضادجویی

 51/9 21/1 57/9 21/1 آزمونپس

 54/9 71/5 41/9 15/5 آزمونپیش بینیآسان

 11/6 99/1 67/9 47/4 آزمونپس

 97/9 91/1 99/9 11/1 آزمونپیش باوريخوش

 11/9 91/7 96/9 51/5 آزمونپس

 

چند متغیري  واریانسكواز تحلیل  هاآزمون فرضیهبراي 

هاي لازم ، ابتدا مفروضهقبل از اجراي تحلیلاستفاده گردید. 

واریانس چندمتغیري بررسی شد. نتایج كوجهت انجام تحلیل 

فرض نشان داد كه پیش 9فاسمیرنوف-آزمون كولموگروف

رد متغیرهاي پژوهش در ها، در مونرمال بودن توزیع داده

همچنین (. < p 19/1آزمون برقرار است )آزمون و پسپیش

ها براي تحلیل كوواریانس فرضنظر به اینکه یکی از پیش

باشد، جهت هاي كواریانس میچند متغیري، برابري ماتریس

هاي كواریانس از آزمون  باكس  آزمون برابري ماتریس

                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov 

 

 p 15/1ها معنادار نبود )ناستفاده گردید كه نتایج این آزمو

مشاهده شده  fنابراین، با توجه به معنادار نبودن مقدار ( ب<

هاي شرط همگنی ماتریاس (< p 15/1آزمون)در مرحله پس

نتایج بدست آمده در جداول  كوواریانس برقرار است.واریانس

-مشاهده می 9زیر ارائه شده است. همانطور كه در جدول 

بیانگر  (> p 119/1ها )ي همه آزموندارشود، سطوح معنی

هاي آزمایش و كنترل حداقل در یکی از این است كه گروه

دار دارند.متغیرهاي وابسته با هم تفاوت معنی
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 9جدول 

 (MANCOVA) واریانس چند متغیري  كوتحلیل نتایج  
 p درجه آزادي خطا درجه آزادي F ارزش آزمون

 119/1 41 1 16/5 452/1 اثر پیلایی

 119/1 41 1 16/5 546/1 لامبداي ویلکز

 119/1 41 1 16/5 244/1 اثر هاتلینگ

 119/1 41 1 16/5 244/1 ریشه روي بزرگترین

 

كه از لحاظ كدام متغیر بین تشخیص این موضوع براي 

دو گروه تفاوت وجود دارد،  تحلیل كواریانس تك متغیري 

 ه شده است.ارائ 4انجام گرفت كه نتایج حاصل در جدول 

-شود، بین آزمودنیمشاهده می 4همانطور كه در جدول 

اند و گروه هاي گروه آزمایش كه آموزش پیش از ازدواج دیده

اند از نظر زیر كنترل كه هیچگونه آموزشی دریافت نکرده

(، زیر مقیاس > p 15/1و  = F 21/9باوري، )مقیاس عشق

-مقیاس ایدهزیر  (،> p 19/1و   = 19/4Fمحوري، )تجربه

زیر مقیاس  (،> p 119/1و  = F 97/69)گرایی، آل

-( و زیر مقیاس خوش> p 119/1و  =F 41/96)بینی، آسان

داري وجود ( تفاوت معنی> p 119/1و  = F 94/95باوري، )

دارد ولی در زیر مقیاس متضادجویی تفاوت معناداري بین دو 

 گروه مشاهده نشده است.

 
 4جدول 

 ((ANCOVA حلیل كواریانس تك متغیرينتایج ت 
 F p میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 15/1 21/9 19/16 9 19/16 باوريعشق

 19/1 19/4 91/51 9 91/51 محوريتجربه

 119/1 97/69 21/969 9 21/969 گراییآلایده

 17/1 119/1 119/1 9 119/1 متضادجویی

 19/1 41/96 61/41 9 61/41 بینیآسان

 119/1 94/95 42/61 9 42/61 باوريخوش

 

 بحث
ترین رسم اجتماعی ترین و عالیازدواج به عنوان مهم

براي دستیابی به نیازهاي عاطفی همواره مورد توجه بوده 

است و در حال حاضر اي ارادي و آگاهانه ازدواج رابطه است.

فر و )شیدانشود به عنوان انتخاب آگاهانه همسر معنا می

هدف پژوهش  (.9917همکاران به نقل از رستمی و قزلسفلو، 

بر اساس  برنامه آموزش پیش از ازدواج  تأثیر حاضر بررسی

بر باورهاي محدودكننده نسبت به انتخاب مدل لارسون 

نتایج حاصل از در دانشجویان دانشگاه شیراز بود.  همسر

موجب كاهش  پیش از ازدواج آموزش برنامه » فرضیه تحقیق

« شود محدودكننده انتخاب همسر می آور وباورهاي الزام

ها و نشان داد كه آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش

هاي آزمودنی آور و  محدودكننده انتخاب همسرباورهاي الزام

گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل تأثیر دارد. به بیان 

هاي غیر منطقی و دیگر، آموزش پیش از ازدواج باور

محدودكننده در مورد انتخاب همسر را تغییر داد و سطح 

-تمام این باورها كاهش یافت. نتایج این پژوهش با پژوهش

(، لارسون و واتسون 6112(، میرز )6111هاي پریست )

لداجی و (، كرمی9925(، فرامرزي و همکاران )6119)

جزایري، رفیعی، اعتمادي، بهرامی، و ،و ( 9919همکاران )
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همسو بود. در تبیین چگونگی تاثیر آموزش پیش از  (9914)

هاي ناكارآمد ازدواج با رویکرد لارسون بر كاهش نگرش

ترین  منابع همسرگزینی جوانان باید اشاره كرد كه مهم

هاي ، مولفهآورو الزام هاي ناكارآمدتأثیرگذار بر كاهش نگرش

ابراین با توجه به شناختی موجود در نظریه لارسون است. ین

هاي ناكارآمد همسرگزینی، بعد شناختی گزینش اینکه نگرش

هاي همسر است، این رویکرد از طریق اصلاح و تغییر مولفه

شناختی كه موجب كاهش عملکرد مفید در زمینه گزینش 

تواند موجب تغییرات هیجانی و شود، میهمسر در افراد می

زمینه منطقی بودن  رفتاري شده و میزان عملکرد مثبت در

دهد كه به نوبه خود با افزایش عملکرد مثبت افراد را افزایش 

و عقلانی بودن و تغییر شناخت و تفکرات نامعقول، كاهش 

 آورد.عقاید ناكارآمد همسرگزینی را به دنبال خود می

ها و باورها و نگرش دهنده تغییرپذیريها، نشانین یافتها

( معتقد است 9112ترنبرگ )سافراد است. ا 9هاي عشققصه

هاي عشق و باورهاي افراد با گذشت زمان دگرگون كه قصه

هاي خود ها همیشه در حال دستکاري قصهشوند و انسانمی

ها تغییر كرده و بسط و هستند و در شرایط گوناگون نگرش

-هاي تازه جایگزین نگرشیابند. به تدریج نگرشگسترش می

دریج كه انسان در مسیر زندگی شوند و به تهاي قدیمی می

كند و حتی با ورود افراد جدید با عوامل گوناگون برخورد می

-اي به قصه عشق افراد وارد میهاي تازهبه زندگی فرد، فصل

پس با توجه  یابد. شود و یا اینکه كاملأ قصه عشق تحول می

توان بیان كرد كه آموزش پیش از به موارد ذكر شده، می

ها و نوان یك عامل تغییر دهنده در نگرشازدواج به ع

تواند مورد توجه باورهاي محدودكننده ازدواج در جوانان می

توان مدعی آن شد كه ها میقرار گیرد. بر اساس این یافته

 ،هاي افراد یك ساختار خشك و غیر قابل انعطاف نداردنگرش

بلکه از انعطاف و تغییرپذیري برخوردار است و این موضوع 

عاطفی مورد توجه قرار شکلات تواند در درمان و مشاوره ممی

دهد  كه گذشته از اینکه هاي پژوهش نشان میگیرد. یافته

اند، با آموزش افراد از چه منبعی اصول خود را دریافت كرده

 كند.ها از ازدواج تغییر میپیش از ازدواج این تعریف آن

شتر هیجانی با توجه به این كه افراد قبل از ازدواج بی

ها ي فردي و گروهی ها و مشاورههستند تا منطقی، آموزش

بینانه و سازي انتظارات غیرواقعها فرصتی براي شفافبه آن

                                                 
1. love stories 

دهد. در واقع، تصحیح ها و باورهاي مبهم خود مینگرش

هایی است كه نگرش نسبت به انتخاب همسر، یکی از مهارت

اي ایجاد یك ساختار هاي پیش از ازدواج بردر بیشتر برنامه

زناشویی سالم، گنجانده شده است. نتایج تحقیقات نشان 

اند كه این قبیل برنامه ها تأثیرات مثبتی بر اصلاح نگرش داده

 انتخاب همسر و ازدواج داشته است ها و باورهاي افراد درباره

همانطور كه نتایج نشان داد آموزش پیش از ازدواج، 

ود. به عبارتی، افرادي كه فکر شباوري میموجب كاهش عشق

كنند براي ازدواج موفق، عشق كافی است و عاشق یك نفر می

شدن دلیل كافی براي ازدواج با او خواهد بود، به این نتیجه 

رسند كه این دیدگاه اشتباه است و عشق به تنهایی می

ها در آینده و زندگی مشترک موجب اختلال در روابط زوج

امروزه به خصوص جوامع غربی عشق  خواهد شد. در جوامع

افراد بسیار كمی حاضر  یك معیار اولیه براي ازدواج است و

، و همکاران هستند بدون عشق ازدواج كنند )سیمپسون

(، اگر عشق تنها ملاک لازم در نظر گرفته شود، ملاک 9121

 (.9116هاي مهم دیگر دیده نخواهد شد )لارسون، 

پیش از ازدواج باعث تغییر ها نشان داد كه آموزش هتیاف

گردد. این باور بیان می می پیش از ازدواجمحوري باور تجربه

-زندگی كنم، می پیش از ازدواجام اگر با همسر آینده»دارد 

هاي پژوهش«. توانیم زندگی بهتري در آینده داشته باشیم

دهند، كسانی كه زندگی انجام شده دراین زمینه نشان می

اند، نسبت به كسانی را تجربه كرده واجپیش از ازدمشترک 

اند نارضایتی بیشتري دارند و به كه این تجربه را نداشته

(.  6111كنند )لارسون، احتمال بیشتري اقدام به طلاق می

ها نشان داد كه آموزش پیش از ازدواج باعث همچنین یافته

شود. در واقع نگري در ازدواج میآلكاهش و تغییر باور ایده

پیش از من »نگري دارد معتقد است آلدي كه باور ایدهفر

باید از خود، طرف مقابل و رابطه اطمینان كامل داشته  ازدواج

تا زمانی كه  "اعتقاد به این تفکر كه به عبارت دیگر، «. باشم 

كسی  "فردي كامل براي زندگی پیدا نکنم، نباید ازدواج كنم

ي تصمیم گرفتن براي كه این اعتقاد را داشته باشد شاید برا

ازدواج دچار محدودیت شود زیرا هیچ فردي كامل نیست و 

ید زمانی طولانی صرف شاید براي پیدا كردن چنین فردي با

 شود. 

بعلاوه نتایج پژوهش نشان داد كه آموزش پیش از ازدواج 

این باور كه انتخاب همسر باید بینی )باعث تغییر در باور آسان
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خاب حاصل یك شانس و یا اتفاق است. ساده باشد و این انت

بنابراین فرد شاید تصور كند كه براي انتخاب همسر به جاي 

باوري، عمل كردن باید در انتظار یك اتفاق باشد. ( و خوش

-جاي هیچ نگرانی نیست همه چیز به خوبی پیش می یعنی

توان یك فرد را پیدا كرد و با او زندگی رود و به راحتی می

من مطمئن هستم كه من و ») براي مثال،  تخوبی را داش

وقتی كه »، «اكثر همسالانم یك روز ازدواج خواهیم كرد

ازدواج كنم ، مطمئنم این ازدواج براي همیشه پایدار خواهد 

توانم افراد متعددي در دنیا وجود دارند كه من می»و« بود

، همگی نشان از «ها داشته باشم ازدواج و خوشبختی با آن

ور دارند كه نیاز نیست نگران ازدواج و ادامه آن باشم و این با

 همه چیز بدون هیچ تلاشی، خوب پیش خواهد رفت. 

نتایج پژوهش در خصوص باور متضادجویی تفاوت 

در این معناداري بین دو گروه آزمایش و كنترل نشان نداد. 

من باید با كسی ازدواج »اندیشد: نگرش شخص اینگونه می

ت شخصیتی او متضاد با خصوصیات من كنم كه خصوصیا

اگرچه تفکر رایج مبنی بر آنکه افراد با خصوصیات « باشد.

هاي ها و قوتكننده ضعفتوانند كاملكاملا متفاوت می

كننده موفقیت در بینیپیش هايیکدیگر باشند، اما عامل

ترین عامل خوشبختی، دهند كه قويازدواج نشان می

صوصیات شخصی است. در صورتی ها و خهمانندي در ارزش

ها و عقاید نادرست و غیرمنطقی افراد تغییر كه این نگرش

-یابند و در جهت صحیح هدایت شوند، شاهد افزایش ازدواج

هاي موفق در جامعه خواهیم بود و همچنین با توجه به 

درمانگران، توان هاي نادرست، میساز بودن نگرشمشکل

واج را یاري كرد تا به افراد دهندگان ازدمشاوران و تعلیم

 كمك كنند تا براي ازدواج بهتر آماده شوند.

هاي پژوهش نشان داد كه آموزش پیش به طور كلی یافته

هاي افراد نسبت به ازدواج از ازدواج، باعث انعطاف در دیدگاه

شود و افراد بر اثر آموزش به تغییر و معیارهاي آن می

تر شوند و با نگرش وسیعل میخود در ازدواج نای هاي دیدگاه

نگرند و با وظایف و تکالیف خود در تري به ازدواج میو عمیق

گردند. همچنین ازدواج را یك امر جدي و در ازدواج آشنا می

-كنند كه نیازمند داشتن مهارتعین حال عاطفی تلقی می

ها را هایی است كه انسان باید قبل از وارد شدن به ازدواج آن

ها و باورها در با توجه به نقش و اهمیت نگرش لذا .فرا گیرد

توان گفت نگرش نادرست نسبت به نحوه زندگی افراد می

انتخاب همسر به انتخاب نادرست و پیامدهاي ناشی از آن 

شود مانند نارضایتی، درگیري، نزاع، شکست و طلاق منجر می

كه این عوارض هم به نوبه خود بهداشت روانی زوجین، 

اندازد. لذا هاي درگیر را به خطر میان و سایر خانوادهفرزند

اي در این زمینه انجام ضروري است كه اقدامات پیشگیرانه

 شود.

توان به محدود بودن هاي پژوهش حاضر میاز محدودیت

پژوهش به دانشجویان دانشگاه شیراز اشاره كرد كه این 

 شود. براي افزایشموجب محدودیت در تعمیم نتایج می

هاي هاي بیشتري در دانشگاهپذیري نتایج به پژوهشتعمیم

با توجه به اثربخشی آموزش پیش از مختلف نیاز هست. 

هاي آموزش و پیشگیري هاي مجري برنامهازدواج به سازمان

شود بر اساس مدل و ها پیشنهاد میدر امور خانواده و زوج

 برنامه مشخص و سازمان یافته حركت كنند و از آموزش

بدون پشتوانه نظري و پژوهشی اجتناب نمایند. لازمه چنین 

كاري انجام تحقیقات متعدد در این زمینه است .لذا لازم است 

ها و نهادها به سمت هاي تحقیقی در این سازمانگیريجهت

ها و نهایتاً پیشگیري از ها و تقویت رابطه آنامور زوج

ارائه اطلاعات و مشکلات زناشویی و خانوادگی باشد. در مورد 

هاي هاي مورد نیاز به افراد لازم است كه پژوهشآموزش

هاي آموزشی دیگر برگزار شود و دیگري در این زمینه با طرح

ها استخراج سرانجام طرح جامع و مناسب با فرهنگ از آن

درمانی مورد استفاده قرار شود و در مراكز مشاوره و روان

غیر منطقی انتخاب همسر گیرد.  جهت درک بیشتر باورهاي 

و میزان شیوع و عوامل تأثیرگذار بر این باورها لازم است در 

 هایی در این زمینه انجام گیرد.اقشار مختلف جامعه پژوهش

ها در سنین مختلف و با شود این نوع پژوهشپیشنهاد می

هاي متفاوت اجرا گردد. همچنین با توجه به فرهنگ

افزارهاي چند ج، جزوات و نرماثربخشی آموزش پیش از ازدوا

اي توسط نهادهاي متولی ازدواج، جهت گسترش این رسانه

-ها میها تهیه و توزیع گردد. همچنین این آموزشآموزش

ها، تواند از طریق ارائه متون مختلف، سمینارها، سخنرانی

هاي درس و جلسات آموزش فردي و گروهی و یا در كلاس

-ها و متخصصان روانزوج هاي آموزشی با حضوركارگاه

هاي پیش از شناسی و مشاوره ارائه شود. از آنجا كه آموزش

گردد، بنابراین ها ارائه نمیازدواج در مدارس و دانشگاه

هایی در این ضروري است كه افراد پیش از ازدواج آموزش
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