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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

 نگرشهاي زناشويي دانشجويان در بررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات و

 دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم آستانه ازدواج

 
 *رضيه پيرمراديان

 **غالمرضا انصاري پور

 

و به عنوان راه تشكيل خانواده يكي از          اي انساني و پيچيده و بسيار ظريف است            ازدواج رابطه  :مقدمه و هدف  
هدف از اين پژوهش    .  باشدترين پيوندهاي انساني است و ارضاء كننده و رشد دهنده شخصيت آدمي مي               قديمي

 .باشدرات ونگرشهاي زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج ميبررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظا

-مياند  كه در دوره آشنايي و نامزدي قرار داشته        نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور        40 نمونه مورد پژوهش     :روش
الزم .  ندگرفت  قرار)   نفر 20(و كنترل   )   نفر 20(گيري تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش         كه با روش نمونه     باشد

بعد از اتمام دوره    .  اي آموزش پيش ازازدواج را دريافت كردند       دقيقه 105 جلسه   7به ذكر است گروه آزمايش طي       
  .بررسي قرار گرفتند هاي انتظارات زناشويي و نگرشهاي زناشويي موردآموزش هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه

 يانس بيانگر تاثير آموزش قبل از ازدواج بر بهبود انتظارات و             روش تحليل كوورا   نتيجه حاصله از تحليل       :نتايج
 .باشد مي )>P %5(نگرشهاي زناشويي در سطح 

نگرشهاي زناشويي اثربخش مي باشد و مي تواند بر استحكام               آموزش قبل از ازدواج بر بهبود انتظارات و          :بحث
 منفي نسبت به ازدواج و روابط زناشويي موثر         روابط زناشويي و كاهش آسيب هاي ناشي از انتظارات نابجا و نگرش            

( كيت و همكاران      ،)1999(  ، رينولد و منسفيلد     )  2007(  ، شارپ و گاننگ   )1991(  پوينوواقع گردد و با تحقيقات      
 .باشدهمخوان مي) 1965(ودوال  )  1968(اولسون و گراوات  ،)1978
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