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Abstract 
The purpose of this study was to exa-
mine the effectiveness of pre-marital 
training program (PREP) on commit-
ment characteristics. The research pro-
cedure was quasi experimental with 
pre-test and post-test design with a 
control group. 
The statistical sample included 30 fe-
male students of Islamic Azad Univer-
sity of Fasa that randomly selected, 
and assigned in experimental and co-
ntrol groups (N=15). 
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 مقدمه

ترين رسم اجتماعي براي دستيابي به نيازهاي عاطفي افراد             ترين و عالي   عنوان مهم ازدواج به 

از داليل عمده   .  چيده و بسيار ظريف است     اي انساني، پي  ازدواج رابطه .  همواره مورد تأييد بوده است     

رواني و   ـ   توان به عشق و محبت، داشتن شريك و همراه در زندگي، ارضاء نيازهاي عاطفي              ازدواج مي 

ايجاد و حفظ روابط صميمانه     ).  1382برنشتاين و برنشتاين،  (افزايش شادي و خشنودي اشاره داشت       

واج يك مهارت و هنر است كه عالوه بر سالمت رواني و            و ارضاء نيازهاي عاطفي و رواني در جريان ازد        

ها و انجام وظايف خاص است          هاي منطقي، كسب مهارت     تجارب سالم نيازمند داشتن نگرش       

بديهي است كه ازدواج اولين تعهد عاطفي و حقوقي است كه در بزرگسالي                  ).  2001،  4باگاروزي(

ي نقطه عطفي در رشد و پيشرفت شخص تلقي         شود و انتخاب همسر و انعقاد پيمان زناشوي       منعقد مي 

رسد سه دليل اصلي ازدواج در جوامع امروزي عشق، همنشيني و تحقق انتظارها             به نظر مي  .  گرددمي

يكي از عوامل مهم در ماندگاري و حفظ يك ازدواج، احساس تعهد در زوجين              ).  1386اميدوار،  (است  

درگيري احساسي، تقسيم   :  كند عبارتند از  يف مي شناسي روابط نزديك را تعر    عواملي كه روان  .  است

كنند كه روابط نزديك    اين عوامل توصيف مي   .  فردي يا تعهد  كردن افكار و احساسات و وابستگي بين      

اولين عامل درگيري   .  دهندچيست و چرا افراد اين روابط را شكل داده و چگونه آن را توسعه مي                   

دومين عامل  .  باشدي و وفاداري به فرد ديگر مي        احساسي است كه شامل احساسات عاشقانه، گرم        

هاي فرد است و سومين عامل وابستگي و ايجاد تعهد ميان دو            شامل تقسيم كردن احساسات و تجربه     

Commitment Characteristics Inventor-
y, was administered to both groups at 
baseline (Fer 1988). The experimental 
group attended in 6 sessions (1 session 
per week) of pre-marital commitment 
training. Results were analyzed using 
SPSS software. The findings showed 
that PREP on commitment significa-
ntly increased awareness of commitm-
ent characteristics in exprimantal gro-
up. 
 
Keywords: Pre-Marital Training Pro-
gram, Commitment,Commitment cha-
racteristics 
 
 
 

آزمون با استفاده از آزمون        پس از اجراي پيش      

براي هر دو   )  1988(  1هاي تعهد فر  سنجش ويژگي 

 هفته، هر هفته يك      6گروه، گروه آزمايش به مدت       

اي، تحت آموزش پيش از ازدواج         دقيقه 45جلسه  

آزمونتعهد قرار گرفتند و پس از پايان اين مدت، پس          

. هاي تعهد، براي هر دو گروه اجرا شدسنجش ويژگي

ش تحليل   هاي تحقيق با استفاده از رو            يافته

ها نشان دادند   يافته.  كوواريانس تجزيه و تحليل شد     

هايكه آموزش تعهد پيش از ازدواج، بر بهبود ويژگي          

تعهد و افزايش ميزان آن تأثير مثبت داشته، و               

داري طور معني آزمون گروه آزمايش به    نمرات پس 

 .نسبت به نمرات گروه كنترل بيشتر است

هاي ويژگي،  3ز ازدواج آموزش تعهد پيش ا   :  هاكليدواژه

 ، دختران دانشجو تعهد
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نقل از تبعه امامي،    ، به 1983 و همكاران،    6كلي(زند  فرد است كه سعادت آن دو را به يكديگر گره مي          

اي بر  اي كه عده  گونهاند، به اط بين مفاهيم عشق و تعهد پرداخته      پردازان مختلف به ارتب   نظريه).  1382

اي ديگر نيز بر وجود يك      اي بر تفكيك و جدايي اين دو مقوله و عده         انطباق عشق و تعهد بر هم، عده      

كه شور  بعد از شيدايي اوايل ازدواج و پس از آن           .  اندفصل مشترك بين عشق و تعهد اشاره كرده         

 دهندهترين نيروي پيوند  كند، توجه به رفاه و خوشبختي همسر، مهم       اج فروكش مي  روزهاي نخست ازدو  

اين احساسات كم و بيش با زندگي مشترك و نقش بعدي مراقبت از                 .  شودروابط زن و شوهر مي     

زن و شوهر در هر شرايطي در قبال آسايش، ناراحتي، ثروت و فقر يكديگر                  .  فرزندان منطبق است  

 ).1382امي، تبعه ام(اند مسئول

 كه مستلزم مقيد بودن فرد به اعمالي خاص         »معناي تصميمي عقالني  به«بندي  پاي  و »تعهد«واژه  

). 1384،  5گود(باشد  ، مي »آلي مطلوب حالتي دال بر وابستگي عاطفي يا عقالني به ايده          «است؛ و يا    

 از دو شريك رابطه يا هر       تداوم پايدار در نوعي فعاليت و موقعيت كه يكي         «چنين تعهد به معناي     هم

تبعه امامي،  ( نيز تعريف شده است        »ها، رفتار خود را در جهت تداوم آن استمرار بخشد             دوي آن 

آورد تا زن و شوهر خود را با آن           مسئوليت كه نشان و عيار تعهد است، معياري فراهم مي           ).  1382

، دانند به رابطه زناشويي متعهد مي     ها در آغاز زندگي مشترك خود را نسبت       اگرچه بعضي از زوج   .  بسنجند

هاي ناگزير و ناشي از ناماليمات       قدر نباشد كه در برابر طوفان      ها، آن اما ممكن است ميزان تعهد آن      

در واقع ازدواج موفق حاوي سه ركن اساسي جاذبه،           ).  1384گود،  (زندگي زناشويي مقاومت كنند      

سطحي، ظاهري و بدون سمت و جهت خواهد بود و          اي  بدون تعهد، هرگونه رابطه   .  تفاهم و تعهد است   

وجود خواهد  زوجين نخواهند توانست عمق عشق و صميميتي را كه تنها در سايه وفاداري به تعهد به                

 ).1382تبعه امامي، (آمد، تجربه كنند 

نقل از  ؛ به 1992،  7استنلي و ماركمن  (از خود گذشتگي و محدوديت      :  تعهد شامل دو مؤلفه است    

هر آشنايي  .  اي سطحي و بدون سمت و سو خواهد بود          بدون تعهد هرگونه رابطه    ).  2002استنلي،  

تعهد .  معطوف به ازدواج پس از مدتي اگر به تعهد خاصي نرسد، در واقع يك آشنايي ناكام خواهد بود                 

آكر و  (ترين روابط است     ويژه براي طوالني  قدرتمندترين و سازگارترين پيشگوي رضايت رابطه، به         

عنوان يك مكانيسم    معتقدند كه تعهد ارتباطي به      )  2002(و همكاران    9فلورين).  8،1992سديوي

كه تفكر در مورد تعهد رمانتيك باعث تأثير اخالق در قضاوت            طوري  به.  كندكنترل وحشت عمل مي   

شود و كاهش تفكر در مورد تعهد رمانتيك باعث افزايش دسترسي به تفكرات مربوط به                اجتماعي مي 

در پژوهش خود نشان دادند كه ارتباط بين تعهد و              )  2002(و همكاران    10فينك.  گردديمرگ م 

رسد كه اين ارتباط با تفسير شناختي همراه است كه واكنش                بخشش پايدار است و به نظر مي         

كننده سالمت رابطه   بينيروش افراد در يك رابطه متعهدانه، پيش      .  احساسي در آن زياد پايدار نيست     

 /�� /...هاي تعهد درتأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ويژگي                               
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ترين عامل  در پژوهشي پيرامون عوامل منجر به طالق نشان داده شد كه عدم تعهد مهم                 .  باشدمي

اند شان را، دليل طالق خود دانسته      افراد، فقدان تعهد در روابط     %  80براي طالق به شمار آمده و         

اند، پس از عامل    گزارش كرده )  1999  (12كه رينولد و منسفيلد   چنان).  2002،  11كوهان و كلينبائوم  (

ترين عوامل مشخص شده به عنوان       شق و لذت از مصاحبت با همسر، تعهد دومين عامل از مهم              ع

 .باشدضامن دوام ازدواج مي

اي كه در   گونهاند، به هاي تعهد اظهار نظرهاي متعددي كرده     متخصصان مختلف در رابطه با ويژگي     

ها داراي وجوه   ه برخي از آن   هاي تعهد ارائه شده است ك     هاي متعددي از ويژگي   منابع مختلف ليست  

آنجليس،(هاي تعهد   از جمله ويژگي  .  تشابه و همپوشي زياد، و برخي داراي شباهت كمتري هستند           

مسئوليت، گذشت وفداكاري، وفاداري به قول و عهد، اعتماد، و عشق و دوست               :  اند از عبارت)  1382

 .داشتن

 هايتعدادي از راهبردهاي خاص در برنامه     هايي در زمينه تعهد،     هاي اخير در پژوهش   براساس يافته 

دهند افرادي كه به     عنوان نمونه، تحقيقات نشان مي     به.  شوندآمادگي پيش از ازدواج پيشنهاد مي       

 كنندشان دوست دارند، فكر مي    كه چه چيزي در رابطه با شريك      تر هستند كمتر به اين    شان متعهد شريك

دهند، كه كليدهاي ثبات در ازدواج كمتر       قات نشان مي  چنين تحقي هم).  1998استنلي و همكاران،    (

ي اگونهدهد، به  خود را نشان مي    »محدوديت« بلكه بيشتر در تعهد به       »از خودگذشتگي «صورت  در تعهد به  

هاي ترك است تا ميل به ماندن       كه در تصميم به ماندن يا ترك كردن، اكنون بيشتر اولويت با ارزش             

عنوان يك مفهوم يا    اي ديگر از محققان نيز تعهد در ازدواج را به           عده.  )1998استنلي و همكاران،    (

 )2005، 15نقل از هندريك؛ به1985، 14؛ لوند1994، 13آدام وجونز(هدف براي ادامه دادن يك ارتباط 

) 2005نقل از هندريك،    ؛ به 1985،  16و مارتز   راسبولت(شناختي نسبت به ارتباط     يك دلبستگي روان   و

اعتقاد دارند تعهد به عنوان يك        )  2005نقل از هندريك،     ؛ به 1986( ولوور   17لوور.  اندده كر تعريف

هاي ارتباط نظير عشق    چنين با ساير مؤلفه   شود و هم  در ثبات رابطه نيز تلقي مي      مؤلفه مستقل مهم  

 نقل از ؛ به 1988،  20؛ مارتون، هيچ، مانكي، وريدر       1988،  19فيير(، خيانت    )18،1986استرنبرگ(

 .شودو وفاداري نيز مربوط مي) 2005هندريك، 

ي فردهاي الزم جهت ارتقاء روابط بين     هاي آگاهي افراد در آستانه ازدواج، آموختن مهارت       يكي از راه  

متخصصان علم  .  كندباشد و آموزش پيش از ازدواج نقش مهمي را در اين زمينه ايفا مي               ها مي به آن 

هايي نيز كه در اين     حتي زوج .  هاي قبل از ازدواج، اطمينان دارند     شخانواده درباره كارآمد بودن آموز    

اند، نگرش مثبتي نسبت به آموزش قبل از ازدواج و اثرات آن بر افزايش                     ها شركت داشته   برنامه

 ).1382خمسه، (دانند را رويدادي ارزشمند مي كيفيت زندگي زناشويي دارند و آن

هاي كه ايجاد و حفظ تعهد يكي از بنيان        ت و با توجه به اين     چه كه گذش  بنابراين با عنايت به آن    

هاي تواند از جمله برنامه   اصلي در ثبات و پايداري ازدواج است و از سوي ديگر آموزش تعهد نيز مي                
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اثر بخش قبل از ازدواج باشد، بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش تعهد در قالب                  

 هايزدواج طراحي و در پي دستيابي به تأثير اين برنامه آموزشي بر بهبود ويژگي             برنامه آموزش پيش از ا    

 .باشدتعهد در ميان دانشجويان دختر مي

 

 روش 

آزمون با گروه گواه بوده است و انتخاب            آزمون ـ پس   تجربي، پيش اين پژوهش از نوع نيمه      

براي .  صورت تصادفي انجام شده است    ههاي آزمايش و كنترل ب    ها در گروه  ها و جايگزيني آن   آزمودني

پرهيز از اثر متغيرهاي مزاحم سعي شد تا تأثير متغيرهايي نظير تحصيالت و موقعيت اجتماعي                     

هاي گروه آزمايش و كنترل از مقطع تحصيلي كارشناسي    به اين معني كه كليه آزمودني     .  كنترل گردد 

  .و از طبقه متوسط اجتماع انتخاب شدند
 

 گيري و روش نمونهجامعه، نمونه

جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، شامل كليه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي                  

 صورت نفر دانشجوي دختر به    36از اين جامعه آماري تعداد      .   است 1385 -86شهر فسا در سال تحصيلي      

ر دانشگاه آزاد تنها    به عبارت ديگر از مجموعه دانشجويان دخت       .  تصادفي در دسترس انتخاب شدند     

كساني كه از وجود اين كارگاه آموزشي مطلع گشته و مايل به حضور در آن بودند در اين طرح                          

گمارش )   نفر 18هر كدام   (طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل           پژوهشي شركت كردند و به     

جلسه غيبت داشتند،   ها بيش از دو      در فاصله جلسات آموزشي گروه آزمايش دو تن از آزمودني          .شدند

بدين ترتيب گروه آزمايش با سه       .  و يك نفر از جلسه سوم به بعد از شركت در جلسات انصراف داد               

طور آزمون به افت آزمودني مواجه شد، كه به ناچار سه نفر از اعضاي گروه كنترل نيز جهت پس                     

 . تصادفي حذف گرديدند

 

 ابزارهاي پژوهش

) 1382(توسط تبعه امامي     )  1988(هاي تعهدفر    ويژگي فهرست    :هاي تعهدفر فهرست ويژگي 

رسيد اين ابزار بيشتر به منظور سنجش        جا كه به نظر مي     از آن .  ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت      

هايي از آن كه به طرح مسائل جنسي پرداخته و           رو گويه عهدشكني جنسي ساخته شده باشد، از اين      

هاي جامعه ما مناسب نبود، توسط تبعه          فرهنگ و ارزش    به لحاظ ارزشي و فرهنگي با مقتضيات        

تعيين اعتبار صوري و محتوايي، سياهه در اختيار متخصصان           براي  .  امامي حذف و ويرايش گرديد     

 42 شكل نهايي فهرست شامل      .هاي نامناسب حذف گرديد   شناسي اجتماعي قرار گرفت و ويژگي     روان

دهنده  كه نشان  8 با نمره    »بسيار بسيار قوي  «ت از   ليكر  ايويژگي است كه در يك طيف هشت درجه       

 كه حاكي از    1 با نمره    »بسيار بسيار ضعيف  «حداكثر موافقت با آن ويژگي به عنوان شاخصه تعهد، تا            
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ضريب پايايي اين مقياس     .  باشدحداقل موافقت با ويژگي مزبور براي نشان دادن تعهد است، مي               

همه .   بدست آمد كه قابل قبول است       84/0در اين تحقيق     و   8/0برابر  )  1382(توسط تبعه امامي    

 . گذاري شدبه صورت مثبت نمره) سر حرف خود ايستادن (3هاي اين سياهه به جز گويه گويه

تداوم :  23وفاداري، گويه   :  11عشق، گويه   :  8مسؤليت، گويه   :  2ها شامل گويه     برخي از گويه  

با ميانگين  (آزمون كسب كردند    مرات را خصوصاً در پس     باالترين ن  ،حمايت كردن :  31طوالني، و گويه    

 ).آزمون در پس1/7آزمون و در پيش 3/4

 

 شيوه اجرا 

آزمون در هر   پس از جايگزيني تصادفي دانشجويان در دو گروه آزمايش و كنترل و اجراي پيش               

تغير اي، هر هفته يك جلسه، تحت تأثير م           دقيقه 45 جلسه    6دو گروه، گروه آزمايش به مدت          

هاي گروه كنترل، در اين مدت از        آزمودني.  مستقل، يعني آموزش تعهد پيش از ازدواج قرار گرفت          

آزمون بر روي كليه     پس از پايان آموزش براي گروه آزمايش، پس          .  هيچ آموزشي استفاده نكردند    

 .هاي دو گروه آزمايش و كنترل اجرا گرديدآزمودني

، مدل  )1984(وسيله نظريه عشق مثلثي استرنبرگ       آن به  در اين برنامه آموزشي تعهد و كاركرد       

هاي آن و موانع    ، فرايند تعهد به شخص نامناسب، انواع تعهد و ويژگي           )2002استنلي،  (رشد تعهد   

 : آمده است1برنامه آموزشي گروه آزمايش در جدول . تعهد سالم توضيح داده شد

 
 
 

 سرفصل محتواي جلسات آموزش تعهد: 1جدول 

 ايجاد ارتباط و آمادگي: عنوان

آزمون، ايجاد ارتباط و معرفي اعضا به يكديگر، وضع قواعد و ساختار جلسات و بيان منطق آموزش  ارائه پيش:دستور جلسه

 تعهد، تكليف خانگي

جلسه 

 اول

 معرفي مفهوم تعهد و انواع آن: عنوان

ها، تبيين يك ئه تعاريف مختلف از تعهد و بررسي آن دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف خانگي، ارا:دستور جلسه

 مفهوم واحد از تعهد، بررسي انواع تعهد، ارائه تكليف خانگي

جلسه 

 دوم

 بررسي تعهد بر اساس نظريه عشق مثلثي استرنبرگ: عنوان

  آن، ارائه تكليف خانگيمرور تكاليف خانگي جلسه قبل، معرفي نظريه عشق استرنبرگ و پرداختن به تعهد و كاركرد: دستور جلسه

جلسه 

 سوم

 هاي تعهدمدل رشد تعهد و ويژگي: عنوان

 هاي تعهد و ارائه تكليف خانگيمرور تكاليف خانگي جلسه قبل، معرفي مدل رشد تعهد استنلي، شناخت ويژگي: دستور جلسه

جلسه 

 چهارم

 بررسي موانع تعهد و فرايند تعهد به شخص نامناسب: عنوان

ها و موانع پيش روي تعهد، فرايند تعهد به شخص رور تكاليف خانگي جلسه قبل، بررسي محدوديتم: دستور جلسه

 نامناسب و ارائه تكليف خانگي

جلسه 

 پنجم

 بررسي سطوح تعهد: عنوان

 تآزمون و ختم جلساگيري كلي از جلسات آموزشي، انجام پسمرور تكاليف خانگي، آشنايي با سطوح تعهد، نتيجه: دستور جلسه

جلسه 

 ششم
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 هايافته

 87/21ها در گروه كنترل     شناختي پژوهش حاضر نشان داد ميانگين سني آزمودني       هاي جمعيت داده

 .  سال است60/21 سال و ميانگين سني كل آزمودني ها 33/21 در گروه آزمايشي و

. ده است آزمون نشان داده ش   آزمون و پس  ها در پيش   ميانگين نمرات تعهد آزمودني    2در جدول   

آزمون و  شود در گروه آزمايشي تفاوت ميانگين نمرات در پيش         مشاهده مي  2طور كه در جدول     همان

 .آزمون در مقايسه با گروه كنترل افزايش معناداري داردپس

 
 

 

 آزمون و ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد در مراحل پيش: 2جدول 

 هاي كنترل و آزمايشيآزمون گروهپس

انحراف  تعداد

 معيار

 متغير گروه نوع آزمون ميانگين

 آزمونپيش 46/138 39/19 15

 آزمونپس 3/178 18/15 15
 آزمايش

 آزمونپيش 6/125 45/14 15

 آزمونپس 46/125 45/14 15
 كنترل

 

 

 نمرات تعهد

 
 

هاي تعهد  گي نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ويژ            3در جدول   

هاي تحليل كوواريانس   فرضجايي كه يكي از پيش    از آن .  آزمون نشان داده شده است    در مرحله پس  

ها از آزمون لوين استفاده شد كه       هاي دو گروه است، براي تعيين همساني واريانس        همساني واريانس 

ش و كنترل تأييد    ها در گروه آزماي   فرض تساوي واريانس   پيش P/=283 و سطح معناداري   F=93/1با  

فرض تحليل كوواريانس انجام شد، كه نتايج آن در جدول          بنابراين با توجه به رعايت اين پيش      .  گرديد

 . زير ارائه شده است
 

 

 نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج: 3جدول 

 آزمونهاي تعهد در پسبر بهبود ويژگي

توان 

 آماري

 ضريب

 اتا

 سطح

 ريمعنادا

 

F 
 ميانگين

 مجذورات

 درجه

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 

 گروه 34/5405 1 34/5405 68/24

 خطا 91/2846 14 99/218 

88/0 

 

98/0 

78/0 

 

58/0 

000/0 

 

000/0 
 كل 482411 15  
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آزمون دهد كه، تفاوت بين دو گروه آزمايش و كنترل با كنترل اثر پيش              نشان مي  3نتايج جدول   

عبارت ديگر آموزش تعهد پيش از ازدواج منجر به          به . معنادار است  >000/0P و در سطح   F=68/24با  

 .هاي تعهد در بين دحتران شده استبهبود ويژگي

 

 بحث  

هاي تعهد در ميان    نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ويژگي             

، )2006(، ريويز   )2006(هاي استنلي   ا نتايج حاصل از پژوهش    اين نتيجه ب  .  دانشجويان تأثيرگذار بوده است   

 .همسو است) 1382(و امامي ) 1992(، استنلي )2005(هندريك 

هاي طبقه متوسط در آستانه ازدواج دريافت        در پژوهش بر روي گروهي از زوج       )  2006(استنلي  

 دوران ازدواج و سطوح     كه شركت در آموزش پيش از ازدواج با سطوح باالتري از رضايت و تعهد در                

  ) 2006(چنين ريويز   هم.  چنين كاهش آمار طالق مرتبط است     تري از تعارض بين زوجين و هم      پايين

هايي دارد كه براي حفظ يك رابطه تأهلي الزم است زوجين            معتقد است هر ارتباطي پستي و بلندي      

يك ازدواج قوي و      ختوي كليدهاي سا  .  ها كار كنند  با كمك يكديگر بر روي مشكالت و حل آن          

 .بيندمستحكم را در تعهد، تفكر مثبت، ارتباط، عاطفه، مهرباني، درك و احترام و هدف مشترك مي                 

طوري به.  يابدارتباطي رشد مي  تعهد از طريق فرايند ارزيابي از رفتار پيش        )  2005(به باور هندريك    

سب و همگرايي رفتارهاي زوجين نسبت      كه آگاهي از نوع و سطح رفتار در ارتباطات اوليه، بيانگر تنا            

بر همين اساس استنلي    .  هاستكننده ميزان وفاداري و تعهد آن     به يكديگر بوده كه اين موضوع تعيين      

اعتقاد دارد كه ثبات در ازدواج با تعهد به ماندن در زندگي                )  2005نقل از هندريك،     ؛ به 1992(

به مفهوم و اهميت تعهد براي حفظ يك          زناشويي در ارتباط است و آگاهي و كسب بينش نسبت              

) 1382(در همين زمينه امامي     .  شودعنوان كليد ورود به يك رابطه بادوام محسوب مي        زندگي زناشويي به  

هاي پيراموني و مركزي    هاي تعهد در ميان دانشجويان متأهل پرداخت و ويژگي         نيز به بررسي ويژگي   

هايي كه در   يك از دانشجويان استخراج كرد، كه با ويژگي       ها را از نظر هر      تعهد و ميزان هر يك از آن      

 .اين برنامه آموزشي مورد توجه و ارزيابي قرار گرفت، مطابقت داشت

رسد، آشنايي با مفهوم    نظر مي در مورد داليل احتمالي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر تعهد به              

كه تعهد در ثبات و پايداري زندگي        هاي آن و نيز نقشي       ها، موانع و محدوديت   صحيح تعهد، ويژگي  

 هايتر نسبت به اين مفهوم و آگاهي از امتيازات و قوت          ايجاد يك نگرش صحيح    كند، در زناشويي ايفا مي  

آن در افزايش كيفيت و رضايت در زندگي مشترك، براي دختران دانشجوي در آستانه ازدواج مؤثر                   

كه برخي از   در عين حال با توجه به اين        .  استها را با اهميت و ارزش آن آشنا كرده              بوده و آن  

هايي گيري به موقع از آموزش    بردند، شايد بهره  ها در شرايط آشنايي قبل از ازدواج به سر مي         آزمودني

هاي تعهد هم در خودشان و هم در طرف          ها را در جهت سنجش و بررسي ويژگي        از اين دست، آن   
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تر هاي موفق ساز ازدواج  نامناسب، كمك كرده و زمينه      مقابل و نيز آگاهي از فرايند تعهد به شخص          

هاي قبل از ازدواج، اهميت و نقش تعهد و          كند كه در برنامه آموزش    اين پژوهش پيشنهاد مي   .  باشد

 .هاي آن گنجانده شود تا زوجين با احساس مسئوليت بيشتري وارد پيوند زناشويي شوندويژگي
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