
          

 

          
  

 

 

www.mums.ac.ir 

Medical Journal of Mashhad 

University of Medical Sciences 

Vol. 63, No.6. P: 4408-4420 

Jul-Sep 2021 

 علوم پزشكي مشهد مجله دانشكده پزشكي دانشگاه

 4420-4408 ، صفحه 1400سفند ا-، بهمن6شماره  ، 64سال  

 
 

 
 
 

 مقاله اصلی

: طراحی مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق

 های انتخاب همسر دانشجویان دخترارزیابی اثربخشی آن بر مالک

 12/03/1400 تاریخ پذیرش: -26/08/99تاریخ دریافت: 

 

  1 سمانه صالحي مبارکه

  2*   محمدحسین فالح یخداني 

  3 سعید وزیری یزدی 

 4 زهرا چابكي نژاد 

 
زد، یاه آزاد اسالمي، واحد دانشگ مشاوره، دکتری دانشجوی 1

 ران.یزد، ای
 آزاد دانشگاه شناسي،روان و تربیتي علوم گروه دانشیار 2

 .ایران یزد، یزد، واحد اسالمي،
 آزاد دانشگاه تربیتي، علوم گروه استادیار علمي، هیئت عضو 3

 .ایران یزد، یزد، واحد اسالمي،
زد، ید، عضو گروه روانشناسي و مشاوره دانشگاه علم و هنر یز 4

 ایران.
 

Email: fallahyaazd@iauyazd.ac.ir 
 

 خالصه 

 مقدمه
ر همین بجه سازد. تواند زندگي زناشویي را در آینده با مشكالت فراواني موایک انتخاب ناموفق و اشتباه مي

انتخاب  نان باطراحي مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زاساس پژوهش حاضر با هدف بررسي 

 انجام گرفت. ختردانشجویان د های انتخاب همسرکناموفق و ارزیابي اثربخشي آن بر مال

 روش کار

 -آزمونآزمایشي با طرح پیشروش پژوهش حاضر در بخش کیفي، پدیدارشناختي و در قسمت کمي نیمه

شهر  خاب ناموفقزنان متاهل با انته گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفي را کلیه آزمون با گروپس

ت جود تعارضاوتشكیل دادند که دارای رضایت زناشویي نبوده و در حال حاضر به دلیل  1398اصفهان در سال 

بودند. جامعه آماری بخش کمي را نیز کلیه  شناختي مراجعه کردهزناشویي به مراکز مشاوره و خدمات روان

در این پژوهش برای  تشكیل دادند. 1398-1399های شهر اصفهان در سال تحصیلي دانشجویان دختر مجرد دانشگاه

ر تحت مصاحبه عمیق قرا وانتخاب ناموفق به شكل هدفمند انتخاب با  زن 12مشاوره پیش از ازدواج تعداد تدوین بسته 

گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در دانشجوی دختر با روش نمونه 40در بخش کمي نیز تعداد  گرفتند.

جلسه( را طي  10) ش از ازدواجمشاوره پیآزمایش  نفر(. گروه 20)هر گروه  های آزمایش و گواه گمارده شدندگروه

گواه از ادامه حضور در  نفر در گروه 2نفر در گروه آزمایش و  3دو و نیم ماه دریافت نمودند. پس از شروع مداخله 

 پرسشنامه وشویي  های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناپژوهش انصراف دادند. پرسشنامه

لیل قرار های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحبود. داده  های انتخاب همسرمالک

 گرفت.

 نتایج

های مالک وفق برمشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب نامنتایج نشان داد که 

وانسته منجر به تغییر . چنان که این مشاوره ت(p<0001/0ثیر دارد )تا ( دانشجویان دختر47/0انتخاب همسر )

 شود. های انتخاب همسر دانشجویان دخترمالکنمرات 

 گیرینتیجه

نتخاب گیری از تجارب زنان با ابا بهره ازدواج بسته مشاوره پیش ازهای حاصل از پژوهش حاضر، بر اساس یافته

شناسایي  تواند به عنواني روشي کارآمد در جهتمي نتخاب ناموفق،های یک اناموفق و آشكار نمودن ویژگي

 ورد استفاده قرار داد.مهای انتخاب همسر جوانان سر و تغییر مالکهای صحیح انتخاب هممالک

 کلمات کلیدی

 ضان متعاراولیه، زنیش از ازدواجپمشاوره ، های انتخاب همسردانشجویان دختر، زنان با انتخاب ناموفق، مالک

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

ها و مؤسسات اجتماعي، خانواده در بین تمامي نهادها، سازمان

ها است؛ و ترین نقشترین، ارزشمندترین و اثربخشدارای مهم

از اهمیت تربیتي و اجتماعي برخوردار است. افراد از طریق 

د و جامعه نیز از تشكیل افراد، نهنخانواده به عرصه هستي گام مي

یابد و از آنجا که نهاد خانواده مولد نیروی هستي و قوام مي

انساني و معبر سایر نهادهای اجتماعي است از ارکان اساسي و 

، 1رود )لیو، گي و جیانگنهادهای اصلي هر جامعه به شمار مي

(؛ که امروزه بر اساس اصول و هنجارهایي ویژه شكل 2020

د و حفظ و ارتقای آن از ارزشي بسیار برخوردار است. گیرمي

تواند پایدار بماند به چگونگي تعامالت اما اینكه تا چه اندازه مي

زوجین بستگي دارد. ازدواج در جامعه متغیر امروزی یک پدیده 

کنند. عشق، ها به دالیل مختلفي ازدواج ميپیچیده است. انسان

اطفي، احساس آرامش، فرار امنیت اقتصادی، محافظت، امنیت ع

از تنهایي و تمایالت جنسي تعدادی از عواملي هستند که باعث 

(. در 2017و همكاران،  2ویلسونشوند )گرایش به ازدواج مي

واقع ازدواج موفق و شروع رابطه زناشویي قادر است بسیاری از 

نیازهای رواني و جسماني را در یک محیط امن برآورده ساخته 

، 3انسي و امرد )زایي بر بهداشت رواني افراد داشته باشو تأثیر بس

2014.) 

نظر ها، زوجین در زندگي مشترک به اختالفدر بعضي خانواده

شوند. شدید برخورد نموده و از شروع زندگي مشترک ناامید مي

های انتخاب آنان اند که انتخاب همسر و مالکآنان بر این عقیده

دآیي اختالفات عمیق با همسر شده اشتباه بوده که منجر به پدی

انتخاب ناموفق در . (1398زاده، قاضي، عباسي و حسناست )

شود زوجین در مورد آنچه زندگي مشترک، سبب مي

توانست در زندگي مشترک باشد و در حال حاضر نیست، مي

وقتي افراد در (. 2011، 4بیندیشند )بامیستر، ماسیكانپو و وهاس

فهمند که ند، گاهي اوقات ميکنزندگي خود تأمل مي

                                                           
1. Liu, Ge, Jiang 
2. Wilson 
3. Onsy, Amer  
4. Baumeister, Masicampo, Vohs 

هایي را از دست آرزوهایشان برآورده نشده و چه فرصت

اند. ممكن است بر نتایج منفي تأمل کرده و فكر کنند که داده

بود، خیلي از اگر تنها یک یا چند جنبه از گذشته متفاوت مي

افتاد. این فرایند از نظر ذهني جایگزیني برای یک ها نمياتفاق

کند که انتخاب ناموفق در زندگي اقعي ایجاد ميوضعیت و

سازد )برومهال، فیلیپس، هین و مشترک را برای فرد برجسته مي

انتخاب ناموفق در (. تمرکز بر 2017، 6؛ کروک2017، 5لویي

ای است که رخ نداده زندگي مشترک، تفكر در مورد گذشته

فتد؛ ااتفاق مي "ای کاش"است. این نوع تفكر اغلب در شرایط 

افتاد کنند ای کاش اتفاقي ميشرایطي که در آن افراد آرزو مي

پشیماني (. 2018، 7داد )برومهال و فیلیپسیا اتفاقي رخ نمي

حاصل از انتخاب ناموفق، حس ناخوشایندی است که معموال 

افتد که افراد اتفاق نامطلوب مزمني را در زندگي زماني اتفاق مي

کاتس، هارینگتون، بیوبوف و کنند )مشترک خود تجربه مي

پشیماني به عنوان یک هیجان ناخوشایند، (. 2012، 8لوسک

متضاد و معطوف به خود تعریف شده که به انتخاب نامطلوب 

پشیماني از (. 2015، 9شود )کانینگهام، جرمن و ماتسونمنجر مي

تواند بر عملكرد رابطه انتخاب همسر و انتخاب ناموفق مي

في بگذارد، ثبات زناشویي را تضعیف کرده، به عاشقانه تأثیر من

بخش آسیب زده و باعث کاهش رضایت جنسي روابط رضایت

واتكینز و  -و رضایت زناشویي شود )ماتسون فرانكو

نظر، انتخاب ناموفق همسر و بروز اختالف(. 2012، 10کانینگهام

معموالً در رابطه بین زوجین آشفتگي ایجاد نموده و تعارضات 

نالتي، اکل، نیكنوا و آید )ماخانوا، مکپدید مي 11زناشویي

(. تعارضات زناشویي نوعي ناسازگاری مداوم و 2018، 12مانر

ها معنادار بین دو همسر است که حداقل به وسیله یكي از آن

، 13شود )فرانكل، آممارا، جاکوبویتز و هازنبروز داده مي

                                                           
5. Broomhall, Phillips, Hine, Loi 
6. Croke 
7. Broomhall, Phillips 
8. Coats, Harrington, Beaubouef, Locke 
9. Cunningham, German, Mattson 
1 0. Mattson, Franco-Watkins, Cunningham 
1 1. marital conflicts  
1 2. Makhanova, McNulty, Eckel, Nikonova, Maner  
1 3. Frankel, Umemura, Jacobvitz, Hazen  
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 و همکاران مانه صالحی مبارکیس                   های انتخاب همسر دانشجویان دخترطراحی مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق: ارزیابی اثربخشی آن بر مالک -4410
 

با آن، (. زماني که زوجین از تعارض و احساسات همراه 2015

شان که نیاز به تأمل و کار دارد، هایي از رابطهبرای توجه به جنبه

تواند پشتیبان آنها باشد. اگر استفاده کنند، این تعارض مي

ای را برای مقابله با تعارض، به کار همسران روش سازنده

نگیرند، ممكن است به تدریج از یكدیگر جدا شوند. بنابراین 

ناگهاني نیست، بلكه فقدان تدریجي  سناریوی طالق یک معرکه

، 2؛ لي و لیو2018، و همكاران 1گائوصمیمیت و نزدیكي است )

2020.) 

همای افمراد   ترین تصممیم از طرفي باید اشاره کرد که یكي از مهم

همای انتخماب   گیمری در ممورد ممالک   در طول زنمدگي، تصممیم  

ک است. معموالً در جوامع غربي معاصر، این تصمیم از یم  3همسر

دوره طوالني آشنایي که افراد اغلب درگیر روابمط غیررسممي و   

کنمد  چندگانه بسیاری مانند قرارهای عاشقانه هستند، پیمروی ممي  

بممه ایممن نتیجممه  ( 2012) 5چمموا(. 2013، 4)باکسممر، تونممان و ویممالن 

همای  شموند کمه نسمبت بمه ممالک     رسید، وقتي افمراد متوجمه ممي   

سماس سمرخوردگي و   انمد، اح توجه بموده همسرگزیني بي صحیح

کنند. به عبارت دیگر، انتخاب فرسودگي و دلزدگي زناشویي مي

توانممد یكممي از منممابع  هممای همسممرگزیني مممي نامناسممب مممالک 

فرسودگي و زوال تمدریجي زنمدگي زناشمویي باشمد. بمه منظمور       

همای  پیشگیری از فرسمودگي زناشمویي توجمه جمدی بمه ممالک      

چمن،  رسمد ) ظمر ممي  انتخاب همسر قبل از ازدواج، ضمروری بمه ن  

همایي  های مختلف ویژگيپژوهش. (2015، 6آستین، میلرو پیرسي

(، مهربممان و 2009، 7ماننمد جمذابیت جسمماني )همولمز و جانسمون     

(، 2005، 8فهمیده بودن و باهوش بمودن، شخصمیت مهمیج )بارلمد    

یار و یاور، بامالحظه، صادق، قابل اتكا، خوش صحبت و وفمادار  

( را بمه عنموان شماخ     2006، 9جونز بودن )فیگیوردو، سفسک و

انتخمماب جفممت و شممریک زنممدگي در افممراد، مممورد تأکیممد قممرار 

                                                           
1. Gao 
2. Li, Liu 
3. Selecting Mates 
4. Boxer, Noonan, Whelan 
5. Chu 
6. Chen, Austin, Miller, Piercy 
7. Holmes, Johnson 
8. Barelds 
9. Figueredo, Sefcek, Jones 

؛ 1393انممد )جبرائیلممي، زاده محمممدی، حیممدری و حبیبممي،   داده

(. پمنج ممالک عممده همسمرگزیني     1397نژاد و هوشممند،  عیسي

شامل درآمد، بلندپروازی و کوشش، جواني، عفت و پاکمدامني  

یت، جمواني و عفمت، و زنمان بمه درآممد،      است. ممردان بمه جمذاب   

بلندپروازی و کوشش امتیاز باالتری دادند. نتمایج کلمي پمژوهش    

نشان دادند زنان در انتخاب همسر به قدرت او در کسب درآممد  

دهند، در حالي که مردان بمه قمدرت بماروری    اهمیت بیشتری مي

 (.10،2010دهند )لي، ولنتین و پاتلدر زنان اهمیت بیشتری مي

های درماني و آموزشي مختلفي جهت پیشگیری از وشر

گیری پدیده طالق، ثبات زندگي زناشویي و بهبود شكل

های انتخاب همسر برای افراد در دوران پیش از ازدواج مالک

های موثر در این حوزه بكار گرفته شده است. یكي از برنامه

ل باشد که خال وجود پروتك 11تواند مشاوره پیش از ازدواجمي

آموزشي آن منطبق با تجارب زنان با انتخاب ناموفق به شدت 

شود. چرا که این افراد با انتخاب ناموفق و در در نظر احساس مي

های غیرصحیح، دز زندگي زناشویي به مشكل گرفتن مالک

تواند اند. بر این اساس ارائه تجارب آنان به جوانان، ميبرخورده

های دقیق شود. عالوه بر الکمنجر به انتخاب درست بر اساس م

ها بسیار مختصر بوده و این، در کشور ایران نیز این قبیل آموزش

های مشاوره قبل از ازدواج سهم زوجین شرکت کننده در کالس

رضوی، جزایری، احمدی و فقط آموزش تنظیم خانواده است )

(، در حالي که مشاوره قبل از ازدواج باید 1398اعتمادی، 

ای زندگي مسؤالنه و صادقانه پایدار آماده سازد و زوجین را بر

مندی از شود تا زن و مرد با آگاهي کافي و با بهرهسبب 

های زندگي کافي در این مسیر گام بردارند )اکبری مهارت

(. در واقع هدف نهایي مشاوره و 1395ترکستاني و همكاران، 

و آموزش پیش از اردواج، کمک به استحكام و ثبات ازدواج 

خانواده، کاهش نرخ طالق و ارتقا کیفیت ازدواج و زندگي 

زناشویي است که این فرایند باعث افزایش رضایتمندی زوجین 

 -شود. چنانكه نتایج پژوهش الو کاهش میل به طالق مي

( نشان داده است که دریافت مشاوره و 2006) 12هزمي

                                                           
1 0. Li, Valentine, Patel 
1 1. Premarital Counseling 
1 2. El-Hazmi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718310723#!
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شود تا زوجین پس از های پیش از ازدواج سبب ميآموزش 

دواج مشكالت و تعارضات زناشویي کمتری را گزارش از

های های آموزشي قبل از ازدواج، مهارتنمایند. در اکثر برنامه

های ارتباطي مانند گوش کردن و ابراز خود به طور موثر، مهارت

های حل مساله، مسائل مدیریتي و کنترل تعارضات، مهارت

هي، هوش مربوط به صمیمیت و دوستي، عشق و تعهد، خودآگا

شود )کیرویكاس، پذیری آموزش داده ميهیجاني و مسئولیت

ها و (. در بسیاری از مشاوره2010، 1سانچز، کني و رایت

های ارتباطي، های پیش از ازدواج بر اهمیت تمرینآموزش

ها و موارد عدم توافق، افزایش صمیمیت روشن ساختن محیط

تاثیر این انتظارات  ها از ازندگي وزوجین، مفهوم انتظارات زوج

شود؛ چرا که این فرایندها نقشي بر روابط بین آنها تاکید مي

بدیل در بهبود تعامالت زوجین در دوره پس از ازدواج دارد بي

(. 1399شیخ و عطاالهي، زماني خاني، تیزویر، داداشي عین)

های گوناگون همچون پژوهش رضوی و همكاران پژوهش

(؛ اختیاری 1398نژاد )ی و عیسيابراهیمي، گودرز (؛1398)

 (؛ 1397امیری، فرحبخش، کالنتر هرمزی و سلیمي بجستاني )

(؛ پاشیب، سیدمحرمي، 1396اکبری ترکستاني و همكاران )

مظلومي محمودآباد، اسالمي،  (؛1395محمدی و تاتاری )

(؛ 2020و همكاران ) 2تاتا -(؛ اوسي1395زاده و اعرابي )دهقاني

و همكاران  4قهطاني -(؛ ال2019) 3ی و نیرواناآفدال، واالندار

(؛ اسكات، 2015) 6سالیوان و کوب(؛ 2018) 5(؛ ساجس2019)

(؛ کلیل، زیول، 2013) 7رودس، استانلي، آلن و مارکمن

-کاسز، گیل(؛ ولي وایوز2010)8گواست، لوین و اپستین

(؛ بالنچارد، هاوکینس، 2009) 9پورتینوگونزالس و کاراسكو

های اند که آموزش( نشان داده2009) 10فاوست باولدین و

مناسب در زمان بهنگام به خصوص در دروان پیش از ازدواج، 

                                                           
1. Krivickas, Sanchez, Kenney, Wright 
2. Osei- Tata 
3. Afdal, Wulandari, Nirwana 
4. Al-Qahtani 
5. Sagesse 
6. Sullivan, Cobb 
7. Scott, Rhoades, Stanley, Allen, Markman 
8. Kalil, Ziol‐Guest, Levin Epstein 
9. Vlivioes-Cases, Gil-gonzalez, Carrasco-Portino 
1 0. Blanchard, Hawkins, Baldwin, Fawcett 

تواند از میزان تعارضات زناشویي و طالق در آینده جلوگیری مي

 نماید.

، به شد با توجه به آنچه که در مورد مشاوره پیش از ازدواج ذکر

های انتخاب ر مالکمشاوره بتواند ب رسد که این نوعنظر مي

ینه جوانان تاثیر داشته باشد. همچنین با توجه به پیش همسر

شود که مشاوره پیش از ازدواج های فوق، مشخ  ميپژوهش

ي شناختي، هیجاني و ارتباطهای رواناثر معناداری بر بهبود مولفه

بین  ای که در ایندر جامعه آماری زوجین، داشته است، اما نكته

ر بیچ پژوهشي به طراحي مشاوره پیش از ازدواج مطرح است، ه

 خشياساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق و بررسي اثرب

. های انتخاب همسر دانشجویان دختر نپرداخته استآن بر مالک

بنابراین مساله اصلي پژوهش حاضر در قسمت کیفي تدوین 

ب خاتمشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با ان

های آن بر مالکبررسي اثربخشي ناموفق و در قسمت کمي 

 دانشجویان دختر بود. انتخاب همسر

 روش

طراحي مشاوره پیش از روش پژوهش حاضر در بخش کیفي )

(، ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق

پدیدارشناختي و در قسمت کمي )ارزیابي اثربخشي( 

آزمون با گروه گواه بود. پس -آزمونشآزمایشي با طرح پینیمه

زنان متاهل جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفي را کلیه 

تشكیل دادند که  1398شهر اصفهان در سال  با انتخاب ناموفق

دارای رضایت زناشویي نبوده و در حال حاضر به دلیل وجود 

شناختي تعارضات زناشویي به مراکز مشاوره و خدمات روان

بودند. جامعه آماری بخش کمي را نیز کلیه  کرده مراجعه

های شهر اصفهان در سال دانشجویان دختر مجرد دانشگاه

تشكیل دادند. در این پژوهش برای  1398-1399تحصیلي 

انتخاب با  زن 12مشاوره پیش از ازدواج تعداد تدوین بسته 

ناموفق به شكل هدفمند انتخاب و تحت مصاحبه عمیق قرار 

مصاحبه با این افراد منجر به اشباع اطالعات و توقف  گرفتند.

گیری در این قسمت بدین صورت بود مصاحبه شد. فرایند نمونه

که ابتدا زنان متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر 

اصفهان مورد شناسایي قرار گرفت )با توجه به حجم باالی 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X10001110#!
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شد(. سپس با مرکز انتخاب  5مراکز مشاوره شهر اصفهان، تعداد 

های حضور در پژوهش به شكل داوطلبانه در بین زنان پخش فرم

متعارض پخش شد. با شناسایي زنان داوطلب، پرسشنامه تعارض 

زناشویي به آنها ارائه داده شد. با اجرای پرسشنامه تعاضات 

در  126گذاری آن، زناني که نمره باالتر از زناشویي و نمره

بودند، انتخاب شدند.  ي کسب کردهپرسشنامه تعارضات زناشوی

های ورود به در گام بعد زنان شناسایي شده توسط مالک

های ورود به پژوهش بعدی مورد بررسي قرار گرفتند. مالک

پژوهش شامل: داشتن سابقه زندگي زناشویي باالتر از سه سال، 

داشتن حداقل تحصیالت دیپلم، داشتن سالمت جسمي و تمایل 

هش بود. در بخش کمي )ارزیابي اثربخشي به شرکت در پژو

دانشجوی دختر با  40بسته مشاوره پیش از ازدواج( نیز تعداد 

گیری هدفمند انتخاب شدند. بدین صورت که با روش نمونه

های شهر اصفهان )دانشگاه اصفهان و دانشگاه مراجعه به دانشگاه

 های حضور در پژوهش به شكل داوطلبانه درآزاد اصفهان( فرم

شناسي، های روانبین برخي از دانشجویان دختر مجرد دانشكده

معماری و حقوق  پخش شد. با شناسایي دانشجویان دختر 

های انتخاب همسر به آنها ارائه شد. با داوطلب، پرسشنامه مالک

گذاری آن، های انتخاب همسر و نمرهاجرای پرسشنامه مالک

های پرسشنامه مالکدر  76دانشجویان دختری که نمره کمتر از 

در مرحله آخر بودند، انتخاب شدند.  انتخاب همسر کسب کرده

که کمترین نمرات دانشجویان دختر مجردی نفر از این  40تعداد 

به دست آورده بودند های انتخاب همسر مالکرا در پرسشنامه 

بندی شده(، انتخاب تیب)نمرات کمتر از میانگین و به صورت تر

های آزمایش و گواه گمارده دفي در گروهو به صورت تصا

دانشجوی  20دانشجوی دختر در گروه آزمایش و  20شدند )

مشاوره پیش از ازدواج در بسته در نهایت  دختر در گروه گواه(.

آزمایش اجرا شد ولي گروه گواه این  برای گروهجلسه  10

نفر در گروه  3پس از شروع مداخله مداخالت را دریافت نكرد. 

نفر در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش  2ایش و آزم

معیارهای ورود به پژوهش برای این دانشجویان انصراف دادند. 

داشتن رغبت به ازدواج پایین و شامل جنسیت زن و مجرد بودن، 

های انتخاب در پرسشنامه مالک 76تر از کسب نمره پایین

قت کامل رضایت و موافسال و  30الي  20دامنه سني همسر، 

 معیارهای خروج نیز شاملبرای شرکت در پژوهش بود. همچنین 

عدم و  حضور نامنظم در جلسات درمان، غیبت بیش از دو جلسه

 بود. همكاری با پژوهشگر

 پژوهش ابزار

 Marital Conflictپرسشننمامه ترننارا زناشننویی   

Questionnaire) 

 سماخته ( 1375پرسشنامه تعارض زناشویي توسط براتي و ثنمایي ) 

ن را این پرسشنامه نمره کل تعارض زناشویي و ابعاد آ شده است.

دهد. این ابعاد عبارتند از: کاهش همكاری، کماهش  به دست مي

هممای هیجمماني، افممزایش جلممب رابطممه جنسممي، افممزایش واکممنش

ش حمایت فرزند، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاه

و دوسمتان، جمدا کمردن    رابطه خانوادگي با خویشماوندان همسمر   

 امور مالي از یكدیگر. هر سوال آزمون دارای یمک مقیماس پمنج   

، بممه 3همما ، گمماهي وقممت4، اکثممر اوقممات 5ای )همیشممه درجممه

 گیمرد. نممره بماال در ایمن آزممون     ( تعلق ممي 1و هرگز  2ندرت 

 حاکي از شدت تعارض و بد بودن اوضاع و پمایین بمودن دال بمر   

 تما  42نمرات کل پرسشمنامه بمین    خوب بودن اوضاع است. دامنه

باشد. این آزمون توسط سمازندگان آن بمر روی مراجعمه    مي 210

کنندگان به مراجع قضایي یا مراکز مشاوره جهمت رفمع تعمارض    

سمنجي آن بمه ایمن    زناشویي هنجاریابي شمده و مشخصمات روان  

شرح گزارش شده است: آلفمای کرونبماخ بمرای کمل پرسشمنامه      

، افممزایش 0/ 54قیمماس کمماهش همكمماری ، و بممرای خممرده م53/0

، 73/0، افممزایش واکممنش هیجمماني  60/0جلممب حمایممت فرزنممد  

، کمماهش رابطممه خممانوادگي بمما     50/0کمماهش رابطممه جنسممي    

، افممزایش رابطممه فممردی بمما 64/0خویشمماوندان همسممر و دوسممتان 

 57/0و جممدا کممردن امممور مممالي از یكممدیگر  64/0خویشمماوندان 

ایمي ایمن آزممون از تعمدادی     گزارش شده است. بمرای تعیمین رو  

هما ایمن   متخص  خانواده درماني نظرخواهي شد، بنابر اعتقاد آن

آزمممون دارای روایممي محتمموایي مناسممبي اسممت )براتممي و ثنممایي، 

ز (. پایایي ایمن پرسشمنامه در پمژوهش حاضمر بما اسمتفاده ا      1375

 محاسبه شد. 71/0ضریب آلفای کرونباخ 



  

 64، سال 6، شماره 1400 فنداس-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -4413

 سرگزیمیهای همبخشی مالکپرسشمامه اولویت 

توسط رفاهي،  های همسرگزینيبخشي مالکپرسشنامه اولویت

، ساخته شده است( 1389) آبادی و پاشاشریفيذاکر، شفیعثنایي

مالک انتخاب همسر است که دو دسته مالک را در  22شامل 

های محتوایي دهد. مالکهمسرگزیني مورد بررسي قرار مي

و  (21، و 18، 17، 15، 14، 13، 11، 9، 8، 5، 1عبارات )

، 19، 16، 12، 10، 7، 6، 4، 3، 2عبارات های فرآیندی)مالک

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت به صورت . (22و  20

با در نظر « بسیار مهم»تا « بسیار بي اهمیت»برای  5تا  1نمرات از 

مي  نمره گذاری« اکنون»و « هنگام ازدواج»گرفتن دو موقعیت 

شنامه پرساست.  110تا  22این پرسشنامه بین شود. دامنه نمرات 

ن زوج به عنوا 543بر روی ( 1389اصلي )رفاهي و همكاران، 

املي ل عگروه نمونه اجرا شد. روایي آن با استفاده از روش تحلی

های اصلي و چرخش واریماکس انجام شد، روایي با روش مؤلفه

ده کننسازه پرسشنامه در دو عامل محتوایي و فرآیندی تبیین 

واریانس کل پرسشنامه است. در پژوهشي که توسط  75/0

های در شهر یزد انجام شده عامل( 1391خادمي و صادقیان )

های اند که شامل: ویژگيمتفاوتي برای آن در نظر گرفته

 شخصیتي، خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي، سالمتي، ظاهری و

ي به وهش فعلعامل در پژ 6اقتصادی هستند. آلفای کرونباخ این 

(، خانوادگي 87/0های شخصیتي )این صورت است: ویژگي

، (90/0، سالمتي )(89/0، فرهنگي و اجتماعي )(71/0)

پایایي (. 91/0دی )و وضعیت اقتصا (85/0های ظاهری )ویژگي

 این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای

انوادگي، ، خهای شخصیتيهای ویژگيکرونباخ برای زیرمقیاس

های ظاهری و وضعیت فرهنگي و اجتماعي، سالمتي، ویژگي

، 85/0، 79/0، 88/0اقتصادی و نمره کل پرسشنامه به ترتیب 

 محاسبه شد. 85/0و  79/0، 81/0، 83/0

 روش کار

پس از اخذ مجوزهای الزم از طرف مراکز دانشگاهي مربوطه 

 40خاب شده )گیری، دانشجویان دختر انتو انجام فرایند نمونه

های آزمایش و دانشجوی دختر( به شیوه تصادفي در گروه

دانشجوی دختر در گروه آزمایش و  20گواه گمارده شدند )

بسته آزمایش  گروه(. دانشجوی دختر در گروه گواه 20

مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با 

ی یک ارا طي دو نیم ماه به صورت هفته انتخاب ناموفق

ای دریافت نمودند. این در حالي است که دقیقه 90جلسه 

افراد حاضر در گروه گواه مداخالت حاضر را در طول 

نفر در گروه  3پس از شروع مداخله پژوهش دریافت نكردند. 

نفر در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش  2آزمایش و 

بر  مشاوره پیش از ازدواجبسته شرح تدوین انصراف دادند. 

استفاده از نیز با اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق 

 ای کالیزی به این شرح بود:روش هفت مرحله

بوده و تمایل بمه حضمور    زناني که دارای انتخاب ناموفقابتدا 

در پممژوهش دارنممد، مممورد شناسممایي قممرار گرفتممه و بممه شممیوه 

 ها شمامل هداد گردآوری هدفمند وارد پژوهش شدند. روش

برداری بود. پس و یادداشت عمیق و ژرف مكالمه و مصاحبه

از انتخاب زنان با انتخاب ناموفق، ایمن افمراد تحمت مصماحبه     

 هاداده اشباع حصول تا هاآوری دادهعمیق قرار گرفتند. جمع

با  پژوهش کنندگان درشرکت تعداد در پایان که ادامه یافت

پس از رسمیدن بمه    نفر مشخ  شد. 12ها توجه به اشباع داده

روش هفت آوری شده بر اساس تحلیل اطالعات جمع اشباع،

ای کالیزی انجام شد. پس از مشخ  شمدن شناسمایي   مرحله

مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، شبكه مضامین تشمكیل  

شده و بر اساس مضامین فراگیمر و سمازمان دهنمده، محتموای     

لمه کالیمزی   اولمین مرح جلسات بسمته آموزشمي تمدوین شمد.     

مروری بمر تممام اطالعمات اسمت. در ایمن مرحلمه، اطالعمات        

شود تما  ها چندین مرتبه خوانده ميمكتوب مربوط به مصاحبه

محتوای کلي آن درک شود. این کار همراه با گوش دادن به 

گیمرد. دوممین   هایي از اطالعات ضبط شده صورت ممي بخش

مرحلمه   باشمد. در ایمن  مرحله بیرون کشیدن جمالت مهمم ممي  

همایي کمه مربموط بمه سمؤاالت      عبارات، جمالت یا پاراگراف

همای  ها هستند جمدا شمده و در فایمل   پرسیده شده در مصاحبه

شوند. این کار بمه ایمن دلیمل انجمام     ای نگهداری ميجداگانه

گرفت که اطالعاتي که درصد اهمیت کمتری دارند از دست 
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ها مشمخ    نروند، زیرا ممكن است در مراحل بعدی اهمیت آن

ایجاد معاني فرموله شده اسمت. در ایمن مرحلمه    مرحله سوم  .شود

برای هرجمله مهم، یمک توصمیف کوتماه از معنمي پنهمان در آن      

نوشته شد. این فرایند توسط دو نفر به صورت جداگانه انجام شد 

و سپس معاني بیرون کشیده از جمالت با همم ترکیمب شمدند تما     

رحله چهارم معماني فرمولمه   در م .یک معني مشترک حاصل شود

شممده در داخممل دسممته همما قممرار داده شممده و مضممامین در درون   

همای مختلمف شمكل داده شمدند. مضمامین در ایمن مرحلمه،        دسته

عبارات و جمالت کوتاهي از معاني فرمولمه شمده بمود. مضمامین     

توسط هر یک از نفراتي که مرحلمه چهمارم را بمه انجمام رسمانده      

هما ایجماد شمده و پمس از آن بمه      در دسته بودند، به طور جداگانه

های اعتبمار  بحث گذاشته شدند. تكرار مضامین، یكي از شاخ 

ها در این مرحله، یمک نفمر از افمراد    است. برای تعیین اعتبار داده

صالح مضامین به دست آمده را با اطالعات تطبیق داد )استاد ذی

تممي ایجماد یممک توصمیف روای  مرحلممه پمنجم،   راهنممای محتمرم(.  

مختصر بود. در این مرحله مفاهیم کلیدی اطالعات که بما اتفماق   

وار ای روایمت گران انتخاب شد، به صورت خالصمه نظر پژوهش

هما در قالمب   نوشته شد. توصمیف روایتمي، بمه منظمور بیمان یافتمه      

جمالت بدون ابهمام و بمه صمورت خالصمه اسمت. ایمن خالصمه        

تفاق پژوهشگر به توسط پژوهشگر نوشته شد و سپس نفر دوم به ا

تحصیح آن پرداخمت. مرحلمه ششمم بازگشمت بمه منظمور تعیمین        

اعتبار بود. در این مرحله نتایج برای شرکت کنندگان شمرح داده  

های خود را راجع شد و از آن ها خواسته شد تا نظرات و واکنش

تعیین قابلیت پیگیری بود. مرحله هفتم و آخر  .به نتایج ارائه دهند

های روزانه فرایند تحقیمق،  ن قابلیت پیگیری فعالیتبه منظور تعیی

توسط پژوهشگر به صورت گزارش کتبي نوشمته شمده و تجربمه    

شخصي پژوهشگران در برخورد با شرکت کننمدگان ثبمت شمد.    

همچنین در طول تحقیق در صورتي کمه الزم بمود، سمؤاالتي بمه     

 ها و تحلیلآوری دادهمصاحبه اضافه و یا از آن حذف شد. جمع

همچنین جهت سمنجش اعتبمار    آن در مطالعه، همزمان انجام شد.

مشاوره پیش از ازدواج بمر اسماس تجمارب زیسمته     محتوایي بسته 

بدین صورت عمل شمد کمه قبمل از انجمام      زنان با انتخاب ناموفق

مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجمارب  بسته مداخله آموزشي )

 5ته آموزشي تنظیم شده به ( ابتدا بسزیسته زنان با انتخاب ناموفق

متخص  حوزه خانواده درماني ارائه و از آنهما درخواسمت شمد    

که بسته را مطالعه و راجع به ساختار، فرایند و محتوای هر یک از 

جلسات در قالب پرسشنامه نظرسنجي کمه هممراه بسمته آموزشمي     

مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنمان بما انتخماب    

اختیار آنها قرار گرفته، اظهارنظر نمایند. عالوه بر ایمن   در ناموفق

نظمر بماز پاسمخ بمه منظمور ارائمه       در ایمن مرحلمه یمک فمرم اظهمار     

پیشنهادات و نظرات اصالحي هر یمک از متخصصمان در جهمت    

مشماوره پمیش از ازدواج بمر    بسمته  ارتقاء محتوا، ساختار و فراینمد  

ارائه شد. در گام بعد  اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق

هما  نظرات تخصصي متخصصین بررسمي و نظمرات اصمالحي آن   

مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنمان  بسته درباره 

مشاوره پمیش  بسته اعمال شد. در نهایت مجدداً  با انتخاب ناموفق

به همراه  از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق

ي نهایي بمه متخصصمین عمودت داده شمد و نظمرات      فرم نظرسنج

نهممایي آنهمما اخممذ و اعمممال گردیممد. در انتهمما ضممریب توافممق      

مشاوره پیش از بسته متخصصان درباره فرایند، ساختار و محتوای 

 ازدواج بممر اسمماس تجممارب زیسممته زنممان بمما انتخمماب نمماموفق      

 به دست آمد.  88/0گیری محاسبه و اندازه

ها از دو سطح آمار زیه و تحلیل دادهدر این پژوهش برای تج

توصممیفي و اسممتنباطي اسممتفاده شممده اسممت. در سممطح آمممار    

توصممیفي از میممانگین و انحممراف اسممتاندارد و در سممطح آمممار 

رسي نرمال بودن ویلک جهت بر -استنباطي از آزمون شاپیرو

هما،  توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسي برابری واریانس

هت بررسي شیب خط رگرسیون، همچنین تحلیل رگرسیون ج

از تحلیل کوواریانس برای بررسمي فرضمیه پمژوهش اسمتفاده     

 -23SPSSافزار آماری گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 نتایج
های دموگرافیک نشان داد که افراد های حاصل از دادهیافته

سال بودند که در  30تا  20نه سني نمونه پژوهش دارای دام

نفر معادل  7سال )تعداد  27تا  24گروه آزمایش دامنه سني 



  

 64، سال 6، شماره 1400 فنداس-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -4415

سال  23تا  20درصد( و در گروه گواه دامنه سني  17/41 

درصد( دارای بیشترین فراواني  44/44نفر معادل  8)تعداد 

بود. میانگین و انحراف استاندارد مالک انتخاب همسر در 

آزمون، به تفكیک دو گروه و پس آزمونمراحل پیش

 ارائه شده است.  1آزمایش و گواه، در جدول 

 های انتخاب همسرمیانگین و انحراف استاندارد مالک. 1جدول 

هاگروه  
آزمونپیش آزمونپس   

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

23/52 گروه آزمایش   10 29/64  15/10  

38/51 گروه گواه  18/10  55/48  18/7  

نتایج جدول توصیفي حاکي از آن است که میزان شمفقت بمه   

خود زنان حاضر در گروه آزمایش کاهش یافته است.  جهت 

ها، از آزمون لوین استفاده فرض همگني واریانسبررسي پیش

آزممون در  شده است. نتایج نشمان داده اسمت در مرحلمه پمس    

ها انسواری فرض همگنيانتخاب همسر پیش هایمتغیر مالک

نتممایج آزمممون بمماکس جهممت . (p>05/0)برقممرار بمموده اسممت

ان داد کواریمانس نشم   -های واریانسبررسي همساني ماتریس

 -همای واریمانس  فرض ماتریسآزمون پیشکه در مرحله پس

. عمالوه بمر ایمن    (p>05/0)کواریانس نیز برقمرار بموده اسمت    

رض نرمال فنتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش

انتخماب   همای هما در متغیمر ممالک   ای دادهبودن توزیع نمونمه 

آزمون و های آزمایش و گواه در مراحل پیشهمسر در گروه

. در نهایممت نتممایج در  (p>05/0)آزمممون برقممرار اسممت  پممس

فرض همگني شیب خط رگرسیون مشمخ  شمد   بررسي پیش

آزمممون بمما متغیممر گروهبنممدی در مرحلممه    کممه تعامممل پممیش 

ه انتخاب همسر معنمادار نبمود   هایمون در متغیر مالکآزپس

. این بدان معناست که فمرض همگنمي شمیب    (p>05/0)است 

انتخاب همسر برقرار بوده  هایخط رگرسیون در متغیر مالک

 است.

 

ره الگوی درماني بر پایه طرحوانتایج تحلیل کواریانس اثر .  2جدول

ان دانشجوی انتخاب همسر یهامالکدرماني و درمان متمرکز بر شفقت بر 

  دختر

مجموع  منبع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 توان

آزموناثر پیش  99/327  1 99/327  77/4  04/0  13/0  56/0  

65/2089 اثر متغیر مستقل  1 65/2089  39/30  0001/0  49/0  1 

98/2199 خطا  32 75/38      

152391 کل  35      

از  مشماوره پمیش  ، ارائمه متغیمر مسمتقل )   3با توجه به نتایج جدول 

سمته  ( توانازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخماب نماموفق  

ه منجممر بممه ایجمماد تفمماوت معنممادار میممانگین نمممرات متغیممر وابسممت 

( در مرحلممه دانشممجویان دختممر  انتخمماب همسممر  هممای)مممالک

ابراین ایممن نتیجممه گممردد. بنمم 05/0آزمممون در سممطح خطممای پممس

آزممون(،  گمر )پمیش  شود که بما کنتمرل متغیمر مداخلمه    حاصل مي

تر دانشجویان دخ انتخاب همسر هایمیانگین نمرات  متغیر مالک

ن بما  مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجمارب زیسمته زنما   با ارائه 

یمز  دچار تغییر معنادار شمده اسمت. جهمت تغییمر ن    انتخاب ناموفق 

ای توانسمته منجمر   الگوی مشاورهصورت بوده است که این  بدان

زنمان شمود. میمزان تماثیر      انتخماب همسمر   همای ممالک به تصحیح 

دانشمجویان دختمر   انتخماب همسمر    همای بر مالک مشاوره حاضر

یمر  درصد تغییمرات متغ  49بوده است. این بدان معناست که  49/0

متغیمر   توسمط ارائمه  دانشمجویان دختمر    انتخاب همسر هایمالک

ا بم مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسمته زنمان   مستقل )

 شود.( تبیین ميانتخاب ناموفق

 گیریبحث و نتیجه

طراحي مشماوره پمیش از ازدواج   پژوهش حاضر با هدف بررسي 

بممر اسمماس تجممارب زیسممته زنممان بمما انتخمماب نمماموفق و ارزیممابي   

انجام  دختر دانشجویان انتخاب همسر هایمالکاثربخشي آن بر 

مشماوره پمیش از ازدواج بمر اسماس     گرفت. نتمایج نشمان داد کمه    

انتخاب همسر  هایمالکتجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق بر 

تماثیر دارد. چنمان کمه ایمن مشماوره توانسمته        دانشجویان دختردر 

دانشمجویان دختمر   انتخماب همسمر    همای منجر به تصحیح ممالک 
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های گوناگون همچون پژوهشژوهش شود. یافته حاضر با نتایج پ

بسممته ( مبنممي بممر اثربخشممي 1398پممژوهش رضمموی و همكمماران )

با  ؛مشاوره پیش از ازدواج بومي بر مشكالت دوران عقد زوجین

( مبني بمر اثربخشمي   1398نژاد )یافته ابراهیمي، گودرزی و عیسي

مشاوره پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویي و باورهای ارتباطي 

در شرف ازدواج ؛ با گزارشات اختیاری امیری و همكماران   افراد

( مبني بر نقش مشاوره پیش از ازدواج مبتنمي بمر فرهنمگ    1397)

پاشمیب و   ایراني بر پایداری زندگي زناشویي؛ با نتمایج  -اسالمي 

اثر مشاوره پیش از ازدواج بر انتظمار از  ( مبني بر 1395همكاران )

مظلممومي محمودآبمماد و  افتممه بمما ی ؛ازدواج در بممین دانشممجویان 

تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر آگماهي  ( مبني بر 1395همكاران )

( 2020تاتما و همكماران )   -؛ با گزارشات اوسمي و نگرش زوجین

بما  مبني بر نقش مشاوره پیش از ازدواج بر بهبود نگرش زوجین؛ 

( مبنمي بمر اثمر    2019نتایج پژوهش آفدال، واالنمداری و نیروانما )  

ه پیش از اردواج بر کاهش تعارضمات دوران عقمد همسمو    مشاور

 بود.

در تبیین یافته پژوهش حاضر مبني بر اثربخشمي مشماوره پمیش از    

تموان بیمان   انتخاب همسمر دانشمجویان ممي    هایازدواج بر مالک

هایي که پمیش از ازدواج  نمود که در جلسات مشاوره و آموزش

م هشمداردهنده در  شود، تمرکمز کمردن بمر عالئم    به افراد داده مي

های وسمیعي  ازدواج اهمیت بسیار زیادی دارد و این عالئم حیطه

ترین آنها انتظارات و باورهای غلط دربماره  دارد که از جمله مهم

(. در 1398ازدواج و همسممر آینممده اسممت )رضمموی و همكمماران، 

پممژوهش حاضممر باورهمما و انتظممارات غلممط از ازدواج بممر اسمماس  

نتخاب ناموفق مشخ  گردیمد. سمپس در   تجارب زیسته زنان با ا

جلسات مشماوره گروهمي باورهما و انتظمارات غلمط دانشمجویان       

ده از زنان با انتخماب نماموفق،   دختر بر اساس تجارب به دست آم

ای را بینانهبه چالش کشیده شد و شرکت کنندگان انتظارات واقع

های آفمدال،  برای ازدواج در نظر گرفتند. همچنین بر اساس یافته

( باورهای غلط و مخرب، سمي بمرای  2019واالنداری و نیروانا )

ح یما  رابطه کارآمد است و باید این باورها و انتظارات غلط اصال

تغییر پیدا کنند. بنابراین در جلسات مشماوره پمژوهش حاضمر بمر     

همای  این باورها تمرکز شد و تغییر پیدا کرد. عالوه بمر ایمن یافتمه   

دهد اکثریت افراد قبل از ازدواج انتظمارات  پژوهشگران نشان مي

ای نسبت به شریک زندگي خود و ازدواج دارنمد و  بینانهغیرواقع

مسرشان تمام خالءها و کمبودهایي که قبمل از  انتظار دارند که ه

(. چنمین  2010ازدواج دارند را برطرف سازد )کلیل و همكاران، 

شود تا نگرشي معموالً پس از ازدواج دچار یاس شده و سبب مي

زوجین به مرور از هم فاصله گیرنمد. بمر ایمن اسماس در جلسمات      

 مشمماوره پممژوهش حاضممر، دانشممجویان دختممر انتظممارات خممود از

ازدواج را بیان نموده و پژوهشگر با توجه به تجارب زیسته زنمان  

آنمان را   بینانمه با انتخاب ناموفق، تالش نمود تا انتظارات غیرواقمع 

مشخ  و تفسیر نماید. این روند سبب شد تا دانشجویان دختمر،  

با واقعیت ازدواج به شكل بهنجارتری روبروی شده و بر پایه این 

انتخاب همسر نیز در نزد آنان اصالح شود.  هایواقعیات، مالک

بمه دانشمجویان دختمر     ازدواج از پمیش  آمموزش  همچممین دور  

و  شمود ممى  به مقولمه ازدواج  ترصادقانه و تردقیق نگاهى موجب

، نگمرش  اهمداف،  دربمار   کمه  دهمد ممى  آنمان  بمه  را فرصت این

ازدواج و انتظمارات خمود از ازدواج و هسممر     ها، دالیمل خواسته

یابنمد.    دسمت  خودآگاهى نوعى به و تر شناخت حاصل کنندبیش

شممود تمما دانشممجویان انتظممارات و کسممب خودآگمماهي سممبب مممي

بینانه و بعضاً مخرب را کنار نهاده و با با مقوله های غیرواقعمالک

ازوداج برخوردی بهنجارتر از خود نشان دهند. شمناخت بمر پایمه    

انتخماب   همای ممالک  شود تا این دانشجویانآگاهي نیز سبب مي

 همسر را در نزد خود تصحیح و بر پایه واقعیمت بنما نماینمد. ایمن    

 خود، از بیشتری آگاهي و توانایي فرد هرچه که است معنا بدین

 و خمود  شخصمیتي  همای ویژگمي  تفكیمک  و انتخماب  چگونگي

 داشته خود مقابل طرف شخصیتي هایویژگي با آنها هماهنگي

 هممین  و شمود مي تقویت او در ترمناسب توانایي انتخاب باشد،

 فرد فراهم در را رضایتمندی ساز زمینه مناسب و صحیح انتخاب

 از برخمى  آمموزش  کمرد  بیمان  تموان سازد. عالوه بر این، ممى مي

 ارتبماطى و  هما  مهمارت  ارتبماط،  و آممادگى  ماننمد  هما، مهارت

 درک و متقابمل  درک نیماز پمیش  زنمدگى  ها مهارت مجموعه

زناشمویى اسمت. بمر ایمن اسماس       داری زنمدگي پایم  الزممه  همسر

های بیان شده سمبب شمد تما دانشمجویان دختمر،      آموزش مهارت

های ارتبماطي و صممیمیانه را بیشمتر آموختمه و بما ادراک      مهارت
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انتخمماب همسممر  هممایتوانمنممدی خممود در ایممن حمموزه، مممالک   

 بهنجارتری را برای خود مدنظر قرار دهند. 

همای  دانشگاهزنان دانشجویان دختر  تحقیق به محدود بودن دامنه

شممهر اصممفهان، وجممود برخممي متغیرهممای کنتممرل نشممده هماننممد   

هما، تعمداد   وضعیت خانوادگي دانشجویان، وضعیت مالي خانواده

همای  گیمری از روش فرزندان و موقعیت اجتماعي آنها، عدم بهره

گیممری تصممادفي و عممدم برگممزاری مرحلممه پیگیممری از     نمونممه

شمود بمرای   پژوهش بود؛ بنابراین پیشنهاد مي های اینمحدودیت

پذیری نتایج، در سمطح پیشمنهاد پژوهشمي،    افزایش قدرت تعمیم

های این پژوهش در سایر شهرها و مناطق و جوامع دارای فرهنگ

ها و جنسیت پسر، کنترل عوامل ذکر شمده،  متفاوت، دیگر گروه

شمود.   گیری تصادفي و با اجرای مرحله پیگیری اجراروش نمونه

مشماوره پمیش از ازدواج بمر اسماس تجمارب      با توجه به اثربخشي 

 انتخماب همسممر  همای ممالک زیسمته زنمان بما انتخماب نماموفق بمر       

مشماوره  شمود  ، در سطح کماربردی پیشمنهاد ممي   دانشجویان دختر

پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنمان بما انتخماب نماموفق     

گران حوزه خانواده طي کارگاهي تخصصي به مشاوران و درمان

ها ارائه داده شود تا در سطح مراکز مشاوره سطح شهر و دانشگاه

آنها با بكارگیری این الگوی آموزشي برای دانشمجویان، جهمت   

 انتخاب همسر آنان گامي عملي برداشته باشند. هایبهبود مالک

 تشکر و قدردانی

مقالممه حاضممر برگرفتممه از رسمماله دوره دکتممری تخصصممي سمممانه 

الحي مبارکه در دانشگاه آزاد اسمالمي واحمد یمزد بمود. بمدین      ص

همای  وسیله از تمام زنان و دختمران حاضمر در پمژوهش، خمانواده    

آنان و مسئولین مراکز مشاوره شهر اصفهان که همكاری کماملي  

 آید.جهت اجرای پژوهش داشتند، قدرداني به عمل مي
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 Abstract 

Introduction: An unsuccessful and wrong choice can make many marital 

problems in the future. Accordingly the present study was conducted to 

investigate designing a pre-marriage consultation according to the lived 

experiences of the women with unsuccessful choice and evaluating its 

efficacy on criteria for choosing a spouse of female students. 
Method: The research method of the current study was phenomenology in 

the qualitative part and quasi-experimental with pretest, posttest and control 

group design in the quantitative part. The statistical population of the present 

study included all married women with unsuccessful choice in the city of 

Isfahan in 2019 in the qualitative part who didn’t have marital satisfaction 

and attended consultation and psychological service centers due to marital 

conflicts. The statistical population in the quantitative part included all 

single female students at the universities of Isfahan in academic year 2018-

19. 12 women with unsuccessful choice were selected through purposive 

sampling method and took in-depth interview in order to compile the 

packages of pre-marriage consultation. 40 female students were selected 

through purposive sampling method and randomly accommodated into 

experimental and control group in the quantitative part (20 people in each 

group). The experimental group received ten sessions of pre-marriage 

consultation during two-and-a-half months. 3 people in the experimental 

group and 2 people in the control group quitted taking part in the study. The 

applied questionnaires included marital conflict and criteria for choosing a 

spouse. The data were analyzed through ANCOVA. 

Results: The results showed that pre-marriage consultation according to the 

lived experiences of the women with unsuccessful choice has significant 

effect on female students’ criteria for choosing a spouse (p<0.0001) in a way 

that this consultation has led to the increase of marriage tendency in female 

students. 

Conclusion: According to the findings of the present study, pre-marriage 

consultation package can be used as an efficient method to identify correct 

criteria in choosing the spouse and change the youth’s criteria for choosing a 

spouse through employing the experiences of the women with unsuccessful 

choice and revealing the features of unsuccessful choice. 

Keywords: Female students, criteria for choosing a spouse, women with 

unsuccessful choice, pre-marriage consultation 
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