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بررسى تأثير آموزش پيش از ازدواج 
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چكيده
هدف از پژوهش حاضر مقايسة ميزان رضايتمندي زناشويي در زوجين آموزش پيش از ازدواج گذرانده و 
زوجين عادي شهر اصفهان به منظور بررسى تأثير آموزش پيش از ازدواج بر رضايت زناشويى و همچنين بر 
روى متغيرهاى دموگرافيك بر ميزان رضايت زناشويى بود. روش پژوهش از نوع على- مقايسه اى بود. جامعه 
ى آمارى پژوهش شامل دو گروه  زوجين شركت كننده در دوره هاى آموزش پيش از ازدواج و زوجين عادى 
درطى سالهاى84 تا 88 درشهراصفهان بود. نمونه گروه آزمايش 30 نفر از زوجينى بودند كه حداقل يكى از آنها 
قبل از ازدواج تحت آموزشهاى پيش از ازدواج قرار گرفته بودند و نمونه ى گروه مالك30 نفر از زوجين عادى 
كه قبل از ازدواج تحت اين آموزشهاى قبل از ازدواج قرار نگرفته بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب 
شدند و با توجه به هدف و فرضيه هاى مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش 
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (2000) وپرسشنامه ويژگيهاى دموگرافيك بود. براى تجزيه و تحليل داده ها از 
تحليل واريانس يكراهه استفاده شد يافته ها نشان داد كه برنامه هاى آموزش پيش از ازدواج بر رضايت زناشويى 
در مولفه هاى موضوعات شخصيتى ارتباط زناشويى، حل تعارضات، رضايت از نظر مالى، اوقات فراغت، روابط 
با بستگان و دوستان، نقشهاى برابرى زن و مرد و جهت گيرى مذهبى تاثير معنادار داشته است. بين رضايت 

زناشويى و عوامل زمينه اى در متغيرهاى تحصيالت و وضعيت اقتصادى رابطه ى معنادار وجود داشت.
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مقدمه
ازدواج يكى از مهمترين تصميمات تمام زندگى است. قبل از ازدواج قدرت واختيار در تصميم 
گيرى بسيار است و مى توان از تشكيل ساختارهاى مشكل زا دورى كرد اما پس از ازدواج، هنگامى 
كه ساختارها شكل گرفت ،  به ندرت مى توان در ساختارها تغيير ايجاد كرد (مير محمد صادقى، 

.(1388
خوبى  ورابطة  نبوده  آماده  ازدواج  براى  زوجين  كه  ميدهد  رخ  دليل  اين  به  طالقها  از  بسيارى 
ندارند. ميزان طالق در غرب بخصوص آمريكا رو به افزايش است به گونه اى كه 52 % از ازدواجها 
به طالق ختم مى شود (اولسون1 ، 2001). نرخ رشد طالق در كشور ما طى سالهاى 80 تا 85  به 9/2  
درصد رسيده در حالى كه نرخ رشد ازدواج در كشور 3/96 درصد بوده است. اين امر نشان مى دهد 
كه رشد طالق طى اين سالها بيش از رشد ازدواج بوده است(به نقل ازميرمحمد صادقى، 1388). از 
عوامل مؤثر و زمينه ساز ازدواج رضايت بخش، شيوة انتخاب و نحوة همسر گزينى و مهارتهاى الزم 
براى انتخاب همسر مناسب است (ميرمحمدصادقي،1388) تحقيقات اخير نشان مى دهند مهارتهاى 

همسران، بر رضايتمندى زناشويى مؤثر است (ناتالى و كارنى2 ، 2004 ).
آستانه  در  افراد  براي  آموزي  مهارت  و  وقت  صرف  نيازمند  اطالعات،   و  مهارتها  اين  كسب 
ازدواج است.  آموزش پيش از ازدواج مى تواند از طريق ارائه متون مختلف، سمينارها، سخنرانى ها، 
كالسهاى درس و جلسات آموزش فردى وگروهى ويا در كارگاههاى آموزشى با حضور افراد در 

آستانة ازدواج و متخصصان روانشناسى ارائه شود (خمسه، 1382).
وينچ3 (1999) معتقد است كه رضايت زناشويي انطباق بين وضعيت موجود فرد در روابط زناشويي 
رضايت  كلي  طور  به   (2000) روف4  سليمانيان،1373).  نقل  (به  اوست،  انتظار  مورد  وضعيت  با 
زناشويي را احساسات مثبت، دوست داشتن، رضايت جنسي، توافق در امور اقتصادي، خانه داري 
و تربيت كودك مي داند (به نقل از فراست،1381). رضايت زناشويى، انطباق بين وضعيت موجود 
و وضعيت مورد انتظار است. طبق اين تعريف رضايت زناشويى زمانى محقق مى شود كه وضعيت 
موجود فرد در روابط زناشويى مطابق با آنچه كه وى انتظار داشته است باشد. رضايت زناشويى در 
واقع نگرش مثبت و لذت بخشى است كه زن و شوهر از جنبه هاى مختلف روابط زناشويى خود 

دارند (وينچ5 و همكاران، 1974؛ به نقل از بيات، 1388). 
در واقع هدف نهايي آموزش پيش از ازدواج كمك به استحكام و ثبات ازدواج، كاهش نرخ 
مطالعه  با  آموزشها  اين  در  كه  است  آن  از  حاكي  يافته ها  است.  ازدواج  كيفيت  ارتقاء  و  طالق 
از  رضايت  و  سازگاري  تأمين  بر  عوامل  اين  نقش  و  موفق  ازدواج   در  تأثيرگذار  و  مؤثر  عوامل 
زندگي زناشويي به راهكارهايي كاربردي جهت انتخاب همسر مناسب و ازدواج موفق و همچنين 
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3. Winch 
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جلوگيري از سرخوردگي در زندگي زناشويي زوجين و بررسي ابعاد و عوامل آن از طريق شناخت 
متقابل زوجين، درك نيازهاي طرفين، تفاهم متقابل، عشق و محبت و تعهد متقابل پرداخته مي شود 

(ميرمحمدصادقي، 1387).
فردى  درون  رشدى  موضوعات  مانند  عواملى  هم  كه  است  داده  نشان  محققان  پژوهش  نتايج 
شامل ويژگى هاى شخصيتى، بازخوردها، باورها، ارزش ها و انتظارات و هم موضوعات رشدى 
موضوعات  ارتباطى،  الگوهاى  جنسى،  ورابطة  عواطف  تعهد،  صميميت،  عشق،  مانند  فردى  بين 
خانوادگى و موضوعات اجتماعى  بر ميزان رضامندى زناشويى مؤثرند (موريس وكارتر،2000 ). 
نكتة اساسى اين است  طبق نظر نيم كوف وگريگ1 (1985) رضايت زناشويى تحت تأثير عوامل 
بسيارى است كه اين عوامل ممكن است از زوجى به زوج ديگر و از فرهنگى به فرهنگ ديگر 

متفاوت باشد(مالنيا، 1382). 
به طور خالصه پژوهشگران عوامل زير را در رضايتمندي زناشويي مؤثر مي دانند:

1- عوامل شناختي، باورهاي غير منطقي، اسنادهاي ناسازگار و تعبير و نفسيرهاي غلط، 2- عوامل 
هيجاني و عاطفي، 3- عوامل فيزيولوژيكي و بدني، 4- الگوهاي رفتاري، 5- حمايت اجتماعي، 
6- خشونت، 7- وجود فرزند، 8- تاريخچه زندگي و ويژگي هاي فردي، 9- استرس، 10- مسائل 
اقتصادي، 11- مذهب، 12- نوع رابطه زوجين، 13- ساختار قدرت در خانواده و رضايت مندي 
زناشويي، 14- آداب و سنن اجتماعي- فرهنگي و زبان و هنجارها و تفاهم فكري و توافق مذهبي، 
15- مالك هاي همسر گزيني و 16- شيوه هاي همسر گزيني (به نقل ازفاتحي زاده، 1384). در 
بررسي هاي مربوط به عوامل مؤثر بر رضايتمندي ؛ براي ايجاد يك ازدواج موفق مبتني بر ارتباطات 
باز، صميمت و سازمان يافتگي زوجين بايد به اتفاق يكديگر براي آينده برنامه ريزي مناسبي داشته 
باشند و مهارتهاي الزم را بياموزند. بيشتر زوجين اطالع ندارند كه آموزش پيش از ازدواجى كه 
مبتني بر مهارتها باشد مي تواند تا 30% احتمال طالق را كاهش دهد و باعث استحكام ازدواج شود. 
بسياري از زوجين هنگامي كه مسائل در زندگي مشتركشان غيرقابل حل بنظر مي رسد،  به منظور 
كه  مي كنند  فكر  اشتباه  به  هم  ,برخي  آيند  مي  بر  درمانگر  زوج  جستجوي  در  رابطه شان  نجات 
مصاحبت با يكديگر در مدت زمان طوالني آنها را براي ازدواج آماده مي كند. تحقيقات نشان 
مي دهد حتي زوجيني كه بدون ازدواج با هم زندگي مي كنند (كه معموالً در كشورهاي اروپايي 
رايج است)، فرصت بهتري براي موفقيت در ازدواج ندارند. آموزش پيش از ازدواج همانند يك 
ايمن ساز است كه قابليتهاي افراد را براي اداره موقعيتهاي مشكل زا ارتقاء مي بخشد (پاتريشيا و 
گريگوري2، 2003). روشهاي آماده سازي پيش از ازدواج شامل مشاوره پيش از ازدواج و آموزش 

پيش از ازدواج مى شود. 
در مشاوره پيش از ازدواج با زوجين به طور خصوصى كار مى شود (نه گروهى) وممكن است 
طريق  از  خدمات  اين  شود.  كار  خاص  طور  به  آنها  روابط  سر  درد  پر  ونقاط  تعارضات  برروى 
1. Nimkof & Girif
2. Patricia & Gregory 



يافته هاى نو در روان شناسى٦۸

مشاوران متخصص يا مشاوران مذهبى (مثل كشيش ها) انجام مى شود و ممكن است شامل 1 تا 2 
جلسه و يا جلسات متعددى باشد. محتوا و مقدار اين خدمات به جهت گيرى مشاور و نياز مراجعه 

كنندگان بستگى دارد (پاتريشيا و گريگورى،2003)
هدف نهايى آموزش پيش از ازدواج  كمك به استحكام و ثبات ازدواج، كاهش نرخ طالق 
وارتقاء كيفيت ازدواج است در اينصورت رضايتمندى زوجين باال مى رود و تمايل به طالق كاهش 
مى يابد. حتى در بسيارى از ازدواجهايى كه طالق اتفاق نمى افتد، كيفيت ازدواج در برخى از آنها 
ممكن است ضعيف باشد (پوپنو و ويتهد1999،1 ؛ به نقل ازاولسون ، 2001 ). بنابراين به منظور بهبود 
رضايت زناشويى بايد به آموزش پيش از ازدواج به عنوان كوششى جهت ايجاد و پرورش چنين 

عواملى توجه كرد. 
به نظر مي رسد دورة آموزش پيش از ازدواج كه نوعي آماده سازي افراد مي باشد موجب نگاهي 
دقيق تر و صادقانه تر به روابطشان با يكديگر مي باشد. و همچنين دورة آموزش پيش از ازدواج 
اين فرصت را  به افراد مي دهد كه افراد درباره اهدافشان، نگرشهايشان، مسائل اقتصادي و آنچه كه 
هستند و مي توانند باشند، مسائل جنسي، اهداف و داليل ازدواجشان بيشتر تفحص كنند و به نوعي 
خودآگاهي دست مي يابند و اين برنامه كمك به استحكام و ثبات ازدواج، كاهش طالق و ارتقاء 

كيفيت ازدواج، و روي هم رفته كيفيت روابط مؤثر است (صالحي، 1389).
استنلى، آماتو، جانسون وماركمن (2006)، در پژوهشى تحت عنوان آموزش پيش از ازدواج، 
كيفيت زناشويى وثبات زناشويى، يك نمونة وسيع را به طور تصادفى از چهار ايالت آمريكا كه 
شركت  كه  داد  نشان  نتايج    . كردند  انتخاب  بودند  متوسط  اجتماعى  اقتصادى-  وضعيت  داراى 
كنندگان در آموزشهاى پيش از ازدواج به طور معنا دارى سطوح باالترى از رضايت وتعهد در 
ازدواج، وسطوح پائين ترى از تعارض ونيز كاهش نرخ طالق را نسبت به گروه گواه نشان دادند. 
اين تأثيرات در بين نژادهاى مختلف و سطوح تحصيالت گوناگون، همچنان نيرومند بودند و اين 
نشان دهندة اينست كه شركت در برنامه هاى آموزشى پيش از ازدواج در مورد دامنة وسيعى از 

افراد مفيد است.

روش پژوهش 
جامعه آماري گروه آزمايش اين پژوهش شامل كليه زوجيني است كه حداقل يكى از آنها طي 
سالهاي 1384 تا 1388 دوره آموزش پيش از ازدواج را در مراكز آموزش پيش از ازدواج معاونت 
پيشگيري سازمان بهزيستي استان اصفهان گذرانده اند و حداقل 1 سال از ازدواج آنها مي گذرد. 
جامعه آماري گروه مالك  شامل كليه زوجيني است كه طي سالهاي 84 تا 88 براي انجام آزمايش 
خون قبل از دوران عقد به مركز مال هادي سبزواري اصفهان مراجعه كرده بودند و حداقل 1 سال 
از ازدواج آنها مي گذشت . بدين ترتيب 30 نفراز افرادي كه شرايط ورود را داشتند، حاضر به 

1. Popenoe & Whitehead
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همكاري شدند و پرسشنامه ها در اختيار آنها قرار گرفت. بنابراين با توجه به اين كه جامعه آمارى 
سالهاي  بين  ازدواج  از  پيش  آموزش  كالسهاي  در  كننده  شركت  افراد  تمام  شامل  پژوهش  اين 
1384 تا 1388بود پس از مراجعه به سازمان بهزيستي استان اصفهان (معاونت پيشگيري) و استخراج 
ليست از ميان كل حجم نمونه ي 150 نفري، افرادي كه شرايط ورود به جامعه آماري را داشتند، 
انتخاب شدند. در نهايت پس از حذف  پرسشنامه هاى ناقص ، تعداد100پرسشنامه  باقي ماند كه 
پس از برقراري تماس از طريق شيوه نفرگيري (عريضي و فراهاني، 1387) يعني تماس تلفني با كل 
نمونه در دسترس، افرادي كه شرايط ورود به جامعه آماري را داشتند انتخاب شدند. براى انتخاب 
گروه مالك ضمن مراجعه به مركز مالهادي سبزواري ليست اسامي كساني كه بين سالهاي 84 تا 
87 براي آزمايش خون قبل از دوران عقد به اين مركز مراجعه كردند استخراج و از طريق شيوه 
نفرگيري يعني تماس تلفني با كل نمونه از ميان حجم نمونه 150 نفري ، 30 نفر از كساني كه حاضر 

به همكاري بودند و شرايط ورود به جامعه آماري را داشتند به صورت تصادفي انتخاب شدند. 

ابزار پژوهش
در اين پژوهش به منظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه رضايتمندي زناشويي (انريچ، 2000  
) استفاده شد. اين پرسشنامه توسط اولسون و همكاران(سال 2000 )  تهيه شده و هدف آن ارزيابي 
زمينه هاي بالقوه مشكل  زا يا شناسايي زمينه هاي قوت رابطه ي زناشويي مي باشد. اين پرسشنامه از 
12 خرده مقياس تشكيل شده است. مقياس اول آن 5 سؤالي و ساير مقياس ها هركدام 10 سؤال 
خرده  براي   (1989) دراكمن  و  فورنير  اولسون،  گزارش  در  پرسشنامه  اين  آلفاي  ضرايب  دارد. 
مقياس هاي تحريف آرماني، رضايت زناشويي، مسائل شخصيتي، ارتباط، حل تعارض، مديريت 
دوستان،  و  خانواده  فرزندپروري،  و  فرزندان  جنسي،  رابطه ي  فراغت،  اوقات  هاي  فعاليت  مالي، 
است: 0/9، 0/81، 0/73،  قرار  اين  از  ترتيب  به  مذهبي  گيري  جهت  و  مساوات طلبي،  نقش هاي 
0/68، 0/75، 0/74، 0/76، 0/48، 0/77، 0/72، 0/71. در ايران اين پرسشنامه توسط اعتبار بازآزمايي 
اين پرسشنامه در فاصله ي 4 هفته بين 0/77 (براي فعاليت هاي اوقات فراغت) تا 0/92 (براي روابط 
جنسي و تحريف آرماني) با ميانگين 0/86 بوده است (گالدينگ، ترجمه ي بهاري، 1382). در 
پژوهش مهدويان(1379) ضريب همبستگي پيرسون در روش بازآزمايي (به فاصله ي يك هفته) 
براي گروه مردان 0/937، براي گروه عهدشكني زناشويي 0/944 و براي گروه مردان و عهدشكني 

زناشويي 0/94 به دست آمد.

يافته هاى پژوهش
ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حداكثر نمره رضايت زناشويى و مولفه هاى آن به تفكيك 

دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده در جدول شماره 1 ارائه شده است.



يافته هاى نو در روان شناسى۷۰

همانگونه كه در جدول شماره 1 مشاهده مي گردد، ميانگين و انحراف استاندارد  پرسشنامه رضايت 
زناشويي و 12 مولفه ي آن  به تفكيك  دو گروه آموزش نديده و آموزش ديده  نشان مي دهد كه در 
بين مولفه ها در گروه آموزش ديده بيشترين ميانگين مربوط به مولفه ارتباط با ميانگين 36/61 است و 
كمترين ميانگين مربوط به مؤلفه ي نقشهاي مساوات طلبي با 19/1 است و در گروه آموزش نديده 
بيشترين ميانگين مربوط به مولفه ي جهت گيري مذهبي با 15/73 مي باشد و مولفه  ي مسائل شخصيتي با 

7/77 كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است. 
جدول شماره 2 نشان مي دهد، بين ميانگين كل رضايت شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي 
تأييد  اول  فرضيه  لذا   .(P<0/01)مي شود مشاهده  معنا داري  تفاوت  كنترل)  و  آزمايشي  گروه  (دو 

حداكثرحداقلانحراف استانداردميانگينگروهمتغيرهاى پژوهش

يچ
 انر
يي
شو
 زنا

يت
ضا
ه ر

شنام
رس
ي پ

ه ها
ولف
   م

     
     

     
     

     
     

     
    

15/322/641020آموزش ديدهتحريف آرماني
6/632/58416آموزش نديده

31/485/272140آموزش ديدهرضايت زناشويي
12/96/01532آموزش نديده

30/975/241638آموزش ديدهمسائل شخصيتي
7/776/33235آموزش نديده

32/614/512239آموزش ديدهارتباط
11/775/88734آموزش نديده

30/325/61437آموزش ديدهحل تعارض
11/036/44631آموزش نديده

31/84/322440آموزش ديدهمديريت مالي
8/777/27230آموزش نديده

فعاليت هاي 
اوقات فراغت

30/135/52037آموزش ديده
12/635/44832آموزش نديده

34/225/022340آموزش ديدهرابطه جنسي
10/137/18336آموزش نديده

28/396/691640آموزش ديدهخانواده و دوستان
9/776/37537آموزش نديده

نقش هاي مساوات 
طلبي

19/15/28731آموزش ديده
12/27/01126آموزش نديده

جهت گيري 
مذهبي

28/427/021336آموزش ديده
15/374/871025آموزش نديده

312/7742/42228365آموزش ديدهكل رضايت
118/9755/6870326آموزش نديده

جدول 1 : ميانگين و انحراف استاندارد مولفه هاي پرسشنامه رضايت زناشويي 
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مي شود. ميزان اين تأثير79 درصد بوده است. بنابراين آموزش پيش از ازدواج بر افزايش  ميزان رضايت 
شركت كنندگان در  گروه آزمايشي تأثير داشته است. 

نتايج جدول شماره 3 نشان مى دهد كه بين ميانگين مولفه هاى رضايت زناشويى بر حسب عضويت 
گروهى تفاوت معنادارى وجود دارد. بنابراين آموزش پيش از ازدواج بر  ميزان تحريف آرمانى، مسائل 
شخصيتى، حل تعارض زوجين، مديريت مالى، فعاليت هاى اوقات فراغت، رابطه جنسى، ميانگين 

خانواده و دوستان /نقش هاى مساوات طلبى  وجهت گيرى مذهبى زوجين تأ ثير داشته است. 

توان آماريميزان تأثيرمعنى دارىFميانگين  مجذوراتدرجه آزادىمتغيرهاى پژوهش

0/791**1572656/76234/810/001كل رضايت

جدول 2: نتايج تحليل واريانس يك راهه رضايت زناشويي بر اساس عضويت گروهي 

متغيرهاى پژوهش
درجه 
آزادى

ميانگين  
مجذورات

Fميزان تأثيرمعنى دارى
توان 
آماري

0/741**11151/11169/030/001تحريف آرماني
0/731**15265/32165/070/001رضايت زناشويي
0/801**18206/71243/740/001مسائل شخصيتي

0/801**16625/34242/320/001ارتباط
0/721**15672/62155/960/001حل تعارض
0/791**18093/00228/0040/001مديريت مالي

0/721**14666/76156/080/001فعاليت هاي  اوقات فراغت
0/791**18849/44231/910/001رابطه جنسي

0/671**15286/06123/840/001خانواده و دوستان
0/241**1725/1718/990/001نقش هاي مساوات طلبي
0/541**12597/4870/760/001جهت گيري مذهبي

جدول 3 : نتايج تحليل واريانس يك راهه مولفه هاى رضايت زناشويي بر اساس عضويت گروهي 
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جدول شماره 4  نشان مي دهد، كه در ميانگين مولفه نقش هاي مساوات طلبي بين زنان و مردان 
تفاوت  معنى دارى وجود دارد.و ميانگين مولفه نقش هاي مساوات طلبي  زنان بطور معني دارى  باالتر 
از مردان ارزيابى شده است. و در ساير مولفه هاي  اين پژوهش تفاوت معني داري در بين زنان و مردان 

وجود ندارد.

متغيرهاى پژوهش
مجموع 
مجذورات

درجه آزادى
ميانگين  
مجذورات

Fمعنى دارى

10/20110/200/390/53تحريف آرماني
77/29177/290/6450/42رضايت زناشويي
79/07179/070/460/50مسائل شخصيتي

20/82120/820/150/70ارتباط
38/03138/030/280/59حل تعارض
117/151117/150/680/41مديريت مالي

196/521196/521/860/17فعاليت هاي  اوقات فراغت
223/021223/021/210/27رابطه جنسي

28/61128/610/210/64خانواده و دوستان
**486/781486/7811/480/001نقش هاي مساوات طلبي

104/941104/941/320/25جهت گيري مذهبي
11890/44111890/440/990/32كل رضايت

جدول شماره 4 : نتايج تحليل واريانس يك راهه رضايت زناشويي بر اساس جنسيت 

مجموع متغيرهاى پژوهش
ميانگين  درجه آزادىمجذورات

معنى دارىFمجذورات

120/59340/191/600/19تحريف آرماني
680/363226/781/990/12رضايت زناشويي
931/293310/431/910/13مسائل شخصيتي

972/583324/192/540/06ارتباط
715/623238/541/910/13حل تعارض
953/893317/961/960/13مديريت مالي

473/623157/871/510/22فعاليت هاي  اوقات فراغت
1140/443380/142/170/10رابطه جنسي

*1049/583349/862/950/040خانواده و دوستان

127/41342/470/840/47نقش هاي مساوات طلبي
502/033167/342/230/09جهت گيري مذهبي

74416/197324805/392/200/09كل رضايت

جدول شماره 5 : نتايج تحليل واريانس يك راهه رضايت زناشويي بر اساس تحصيالت
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جدول شماره 5  نشان مي دهد، كه در ميانگين مولفه خانواده و دوستان بر اساس ميزان تحصيالت  
تفاوت معنى دارى وجود دارد (P<0/05). در ساير مولفه هاي  اين پژوهش تفاوت معني داري بر اساس 

تحصيالت  مالحظه نگرديد.  اين نتايج در شكل 4-3 نشان داده شده است. 
جدول شماره 6 نشان مي دهد، كه بين ميانگين مولفه هاي رضايت زناشويي بر اساس سن زوجين  

تفاوت  معنى دارى وجود ندارد (P<0/05).  لذا اين فرضيه رد مي شود .

جدول شماره 7  نشان مي دهد، كه بين ميانگين مولفه هاي رضايت زناشويي بر اساس سن فرد هنگام  
ازدواج تفاوت  معنى دارى وجود ندارد (P<0/05).  لذا اين فرضيه رد مي شود.

معنى دارىFميانگين  مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمتغيرهاى پژوهش
109/139336/3801/4360/242تحريف آرماني
237/548379/1830/6530/584رضايت زناشويي
577/5353192/5121/1410/340مسائل شخصيتي

551/1093183/7031/3620/264ارتباط
590/0483196/6831/5510/211حل تعارض
699/7533233/2511/4010/252مديريت مالي

245/641381/8800/7550/524فعاليت هاي  اوقات فراغت
518/3153172/7720/9310/432رابطه جنسي

484/4323161/4771/2570/298خانواده و دوستان
173/460357/8201/1720/329نقش هاي مساوات طلبي
413/5773137/8591/8060/156جهت گيري مذهبي

39203/293313067/7641/1000/357كل رضايت

جدول شماره 6 : نتايج تحليل واريانس يك راهه رضايت زناشويي بر اساس سن

معنى دارىFميانگين  مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمتغيرهاى پژوهش
144/870348/2901/9550/131تحريف آرماني
272/469390/8230/7530/525رضايت زناشويي
683/2293227/7431/3650/263مسائل شخصيتي

530/9073176/6961/3090/280ارتباط
697/0453232/3481/8600/147حل تعارض
726/2563242/0851/4590/235مديريت مالي

416/4313138/8101/3150/278فعاليت هاي  اوقات فراغت
537/8393179/2800/9670/414رابطه جنسي

964/2293321/4102/6780/056خانواده و دوستان
60/702320/2340/3940/758نقش هاي مساوات طلبي
271/542390/5141/1480/337جهت گيري مذهبي

43948/530314649/5101/2410/303كل رضايت

جدول شماره 7 : نتايج تحليل واريانس يك راهه رضايت زناشويي بر اساس سن فرد هنگام ازدواج
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جدول شماره 8 نشان مي دهد، كه بين ميانگين مولفه هاي حل تعارض، مديريت مالي، فعاليت هاي  
اوقات فراغت، رابطه جنسي، خانواده و دوستان و كل رضايت بر اساس ميزان وضعيت اقتصادي زوجين  
تفاوت  معنى دارى وجود دارد (P<0/05).  لذا اين فرضيه تائيد مي شود.  در ساير مولفه هاي  اين 
پژوهش تفاوت معني داري بر اساس وضعيت اقتصادي  مالحظه نگرديد.  اين نتايج در شكل 4-4 الي 

4-9 نشان داده شده است.

بحث و نتيجه گيرى
بهداشت روانى جامعه و سالمت فيزيكى وعاطفى، در گرو سالمت روابط زناشويى و تداوم و بقاى 
ازدواج است (شاملو، 1369). مطالعات نشان مى دهد كه رضايت زناشويى به رضايت كلى فرد كمك 
مى كند؛ يعنى همسرانى كه از رضايت زناشويى بااليى برخوردارند، عزت نفس بيشتر دارند ودر روابط 
اجتماعى سازگارترند. رضايت زناشويى نتيجه فرآيند زناشويى وشامل عواملى مانند ابراز محبت وعشق 
همسران، احترام متقابل، روابط جنسى، تشابه نگرش، و چگونگى ارتباط وحل مسئله است (ماركوبسكى 
وگرين وود، 1984، برگرفته از مالزاده، 1381).  به نظر مى رسد دورة آموزش پيش از ازدواج كه نوعى 
آماده سازى زوجين مى باشد موجب نگاهى دقيق تر و صادقانه تر به روابطشان با يكديگر مى شود و 
همچنين دورة آموزش پيش از ازدواج اين فرصت را به افراد مى دهد كه دربارة اهدافشان، نگرشهايشان، 
مسائل اقتصادى و آنچه كه هستند و مى توانند باشند، مسائل جنسى، اهداف و داليل ازدواجشان بيشتر 
تفحص كنند و به نوعى خود آگاهى دست يابند و اين برنامه كمك به استحكام و ثبات ازدواج، كاهش 
طالق و ارتقاء كيفيت ازدواج و روى هم رفته رضايت زناشويى زوجين از ازدواج شان را فراهم مى كند. 
اين بدين معنا است كه هرچه فرد توانايي و آگاهي بيشتري از شناخت و چگونگي انتخاب و تفكيك 

معنى دارىFميانگين  مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمتغيرهاى پژوهش
177/677359/2262/4550/072تحريف آرماني
777/7703259/2572/3200/085رضايت زناشويي
1129/4163376/4722/3680/080مسائل شخصيتي

852/4913284/1642/1930/099ارتباط
*1151/0273383/6763/2800/027حل تعارض

*1544/2383514/7463/3950/024مديريت مالي

*827/4803275/8272/8060/048فعاليت هاي  اوقات فراغت

*1474/9953491/6652/9120/042رابطه جنسي

*999/6793333/2262/7910/049خانواده و دوستان

231/489377/1631/5960/200نقش هاي مساوات طلبي
494/4923164/8312/2010/098جهت گيري مذهبي

*96874/039332291/3462/9700/039كل رضايت

جدول شماره 8 : نتايج تحليل واريانس يك راهه رضايت زناشويي بر اساس وضعيت اقتصادي
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ويژگيهاي شخصيتي خود و هماهنگي آنها با ويژگيهاي شخصيتي طرف مقابل خود داشته باشد توانايي 
انتخاب مناسب تر در او تقويت مي شود و همين انتخاب صحيح و مناسب زمينه ساز رضايتمندي را در فرد 
فراهم مي سازد. مى توان بيان كرد آموزش برخى از مهارتها ، مانند آمادگى و ارتباط، مهارتهاى ارتباطى 
و مجموعه مهارتهاى زندگى پيش نياز درك متقابل و درك همسر مى باشد كه الزمه رضايت زناشويى 
است. به گونه اى كه در اين پژوهش به ارائه آموزش قبل از ازدواج و ارائه آگاهى و درك متقابل از 

همسر كه با مهارتهاي فرد در انتخاب همسر مناسب مرتبط است اشاره شده است . 
در اين پژوهش ها  نشان داده شد كه آموزش پيش از ازدواج در مجموع موجب بهبود نسبى شاخص 
هاى سالمت روان (استرس خانوادگى و پذيرش اجتماعى ) در گروههاى شركت كننده مى گردد.

كمك به افراد مجرد  براى شروع بهتر زندگى زوجى وساختن يك رابطة محكم تر، ارتقاء مهارتهاى 
بين فردى وجلوگيرى از طالق،  ازدواج آگاهانه و مستحكم تراز ديگر تأثيرات آموزش پيش از ازدواج 
است. تشويق زوجين جهت اينكه اگر در زندگى زوجى آينده مشكلى پيدا كردند كه نتوانستند از عهدة 
آن بر آيند، در جستجوى زوج درمانى بر آيند تا اينكه در جستجوى طالق باشند (برگروهانا1 ، 1999 ؛ 

به نقل از اولسون، 2001 ). 
تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه بين ميانگين رضايت زناشويى زوجين آموزش ديده و آموزش نديده 
شهر اصفهان تفاوت وجود دارد. بدين معنا كه آموزش هاى پيش از ازدواج بر رضايتمندى زوجين پس از 
ازدواج تاثير داشته است . ميزان اين تاثير 79 در صد بوده است.  همچنين بين ميانگين مولفه هاى رضايت 
زناشويى زوجين، رضايت از مسائل شخصيتى، ارتباط ،  مديريت مالى ، فعاليتهاى اوقات فراغت،  روابط 
جنسى ،  خانواده و دوستان ، نقشهاى مساوات طلبى و رضايت از جهت گيرى مذهبى  آموزش ديده 
و آموزش نديده شهر اصفهان تفاوت وجود داشت . يافته هاى اين پژوهش در مورد رضايت زناشويى 
تا حدى با نتايج تحقيق صالحى (1384) ، صالحى (1388) ، اوليا (1385) ، دهقانى (1384) ، احمدى 
، فتحى ،آشتيانى و اعتمادى (1382) ، محموديان و همكاران (1387) و ثمرى و فاز (1384) همخوانى 
دارد. نتايج اين پژوهشها نشان داد كه همچنين در مورد مسائل شخصيتى، رضايت از ارتباط، مديريت 
مالى؛ خانواده و دوستان،  با نتايج تحقيقات صالحى (1384) ، صالحى (1388) ، اوليا (1385) ، دهقانى 
(1384) ، احمدى ، فتحى ،آشتيانى و اعتمادى (1382) ، محموديان و همكاران (1387) و ثمرى و فاز 
(1384) . بيات (1389) جانسون، وايت و هندريك (2004 )، بلوم و محرابيان (2000 )برلون ، دانتون 
، واين (1997)، برازنده، امين يزدى، مهرام و مصاحبى (1385) و سيف واسالمى (1387) پاتريك، 
هيون، اسميت و مارى (2006) ، اسميت، هيون ،سياروچى (2008) ، گاتمن و همكاران (1979، به نقل 
از كايزر، 1993)، حسينيان (1384)، داير (2005)، كوهى (1389)، گاتمن و همكاران (1979، به نقل 
از كايزر، 1993)، ثمرى و لعلى  فاز (1384) و بيات (1389) همخوانى دارد و در مورد اوقات فراغت، 

روابط جنسى ، نقش هاى مساوات طلبى و جهت گيرى مذهبى تحقيقى مشابه يافت نشد. 
با توجه به تأثير آموزش پيش از ازدواج بر رضايت زناشويى پيشنهاد مى شود اين آموزش ها در 

1. Berger Hannah
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سطحى وسيع تر به افراد در آستانه ازدواج مانند دانشجويان و دانش آموزان مقاطع دبيرستانى به صورت 
كارگاهى آموزش داده شود.همچنين  پيشنهاد مي شود از نتيجه پژوهش حاضر در مراكز مشاوره خانواده 
و مراكز آموزش پيش از ازدواج و همچنين در مشاوره هاي پيش از ازدواج براي آگاهي بيشتر زوجين 
از تأثيرات اين آموزشها كمك گرفت.ديگر اينكه در جلسات آموزش پيش از ازدواج در فرهنگسراها 
و مراكز آموزشي مي توان به تشريح نقش اين آموزشها در افزايش رضايتمندي زناشويي  پرداخته و 
بدين طريق راه پيشگيري از طالق و مشكالت زناشويي و به تبع آن افزايش رضايت زناشويي را هموارتر 
ساخت. پيشنهاد مى شود تحقيقى با گذشت مدت زمان طوالنى ترى از شروع ازدواج (فاصله بيش از 
يك تا پنج سال)بعد از ازدواج نيز صورت گيرد . با توجه به اينكه اين پژوهش در شهر اصفهان صورت 
گرفته و با در نظر گرفتن اينكه مسائل فرهنگى در زندگى زناشويى افراد تاثير دارد ،پيشنهاد مى شود 
اين پژوهش در ساير شهرهاى كشور توسط پژوهشگران ديگر انجام شود و نتايج آن با پژوهش حاضر 

مقايسه گردد.
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Abstract
The aim of this survey is comparison between couple’s satisfaction level among couples who 
have passed pre-marriage training classes and who had not, in order to identify the effects of pre-
marriage training not only on couple’s satisfaction level but also, on demographics variants. This 
survey was based on comparison-practical types. The statistical community in this survey was 
included two different couples groups who have participated in pre-marriage training classes and 
normal couples between the years 1384-1388, around the city of Isfahan. The sample was include 
of 30 couples who at least one of them has participated in pre-marriage training classes and The 
control group included 30 couple who had not attended pre-marriage training. This group was 
selected randomly. The utilized tools in this survey were the questionnaire forms of Enrich (2000) 
and demographic forms. For data analysis, we use ANOVA variance. The results show that pre-
marriage training have had meaningful effects on couple’s satisfaction level in different aspects 
such as, solving struggle, economic satisfaction, leisure time, relationships and friendships, equal 
roles of men and women, religious correlation. Also, there was a meaningful relationship between 
the couple’s satisfaction level and background factors of educational and economical positions. 
Finally, according to these results, some offers have been declared for development of pre-marriage 
training classes and couple’s satisfaction levels.

Keywords: marriage satisfaction, couples, pre-marriage instruction courses, demographic factors.
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