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Objectives This study aimed to examine the effectiveness of premarital counseling based on a relation-
ship education program in reducing the idealistic marital expectation in single young adults of Ahvaz city. 
Methods The is a quasi-experimental study with pretest, posttest, and follow-up design using control 
group. Thirty two single young adults were voluntarily participated and assigned randomly into interven-
tion group (n=16) and control group (n=16). The data were collected using Jones and Nelson’s Marital 
Expectation Scale (idealistic expectation subscale) at three stages: pre-test, post-test, and 60-day follow-
up. The intervention group received relationship education program in 9 sessions, twice a week for 90 
minutes, while the control group received premarital counseling only in one session. Data were analyzed 
using ANOVA with repeated measures in SPSS V. 21. 
Results The premarital counseling based on the relationship education program could reduce the idealis-
tic marital expectation in the intervention group from pretest stage to the follow-up stage. 
Conclusion The relationship education program can be used as a useful and appropriate program in pre-
marital counseling and in reducing the idealistic expectations of marriage in young people.
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Extended Abstract

1. Introduction

oday, expectations are an extremely impor-
tant issue for marriage research. Couples 
have expectations from marriage that result 
from interactions between them and a num-
ber of factors, such as family, beliefs, tradi-

tions, and etc. When people meet each other to create a re-
lationship, they consciously or unconsciously discuss about 
their expectations for making a coherent story [1]. Studies 
have shown that one of the most dangerous factors that ruins 
marital satisfaction and its stability is the irrational, idealis-

tic and romantic expectations and beliefs of people from 
marriage [2, 3]. Most scholars conceptualize the marital ex-
pectation as a rational and cognitive process [6]. Azzopardi 
believes that marital expectations are the conscious and un-
conscious senses, concepts, ideals, illusions, desires, hopes 
and dreams that a person has about marriage [1]. People 
who begin their marriage with an extreme idealistic image 
of their partner and relationship are more prone to experienc-
ing acute frustration than those with less idealistic expecta-
tions. Their relationships begin with a debilitating decline, 
ignorance of problems, and being superficial, which pushing 
couples towards frustration and potentially divorce [8]. 
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The review of literature on premarital counseling showed 
that it is one way to change or reduce idealistic expectations 
and beliefs about marriage [14, 15]. Premarital counseling is 
an important prevention strategy for families and individuals 
to avoid the negative consequences of getting divorce [16, 
17]. Findings suggest that premarital counseling can lead to 
improved and increased realistic expectations, reduced pes-
simistic expectations [11] reduced idealistic expectations 
[3], individual growth of single girls [20], improved social 
skills and self-efficacy of girls on the brink of marriage.

One of the programs that is used in premarital counseling is 
the relationship education program. The target of relationship 
education program is young people who may be engaged in 
an intimate relationship. These programs can play an impor-
tant role in promoting the realistic marital expectations, hav-
ing appropriate attitude towards marriage, and increasing the 
optimism about healthy relations and communication skills 
in young people, especially those who may have a negative 
attitude towards marriage due to personal experience or his-
tory of parental divorce [24]. 

Relationship education program has been developed in 
various forms for different age groups such as school stu-
dents, soldiers, university students and young people who 
are about to get married in order to develop their skills for 
having healthy relationships with others. This program can 
be taught in a classroom as part of a seminar in weekly work-
shops or by individual [25]. Gardner et al. showed that a re-
lationship education program can positively affect people’s 
knowledge, behavior, and attitudes towards marriage [27]. 
Adler-Baeder et al. also found that participants of relation-
ship education programs have a more rational or realistic 
attitude towards marriage and relationships [23]. Grimm 
indicated that this program leads to significant changes in 
the attitudes and beliefs of students [5]. Johnson indicated 
that the young adults who participated in marriage education 
classes have more optimism about relationships and more 
realistic attitudes about marriage [29]. The study aimed to 
examine the effectiveness of premarital counseling based on 
a relationship education program on reducing the idealistic 
marital expectation of single young adults. 

2. Method

The is a quasi-experimental study with pretest, posttest, 
and extended follow-up design using the control group. Par-
ticipants were 32 single young adults in Ahvaz, Iran whose 
scores of the idealistic expectation dimension in Jones and 
Nelson’s Marital Expectation Scale (MES) [31] were higher 
than the median value and had met inclusion and exclusion 
criteria. They were assigned randomly into two groups of 
intervention (n=16) and control (n=16). All relationship edu-
cation sessions were conducted from October to February, 
2018 in Ravan Asa Consulting Center (affiliated to the Psy-
chology and Counseling Organization of the Islamic Repub-
lic of Iran) in Ahvaz city. The intervention group received 
relationship education program in 9 sessions, twice a week 
for 90 minutes, and the control group received one session of 
premarital counseling only. All groups were assessed before 
test, after test, and at 60-day follow-up period.

The MES instrument has 40 items and three realistic, ide-
alistic, and pessimistic dimensions. The items are rated on a 
5-point Likert scale from 1= Strongly disagree to 5= Strong-
ly agree. In this study, we used only the idealistic dimension 
which has 14 item [30]. The Cronbach’s alpha coefficient 
for MES has been reported 0.80 [30] and 0.79 [12]; and it 
has a significant correlation with romanticism and love styles 
[30]. Nilforushan et al. using confirmatory factor analysis, 
confirmed that the MES has three factors (realistic, idealistic, 
and pessimistic expectations). The Cronbach’s alpha of this 
scale was reported 0.83 in males, 0.82 in females and 0.83 in 
the whole sample [31]. Collected data were analyzed using 
ANOVA with repeated measures in SPSS V. 21. 

3. Results

As shown in Table 1, the F ratio for the group effect was 
significant on idealistic expectation (F=113.17, P<0.001) 
which indicates that the intervention with relationship educa-
tion program was effective in reducing the idealistic expecta-
tion of marriage in the intervention group compared to the 
control group (43.53 Vs. 55.58).

The F ratio for the measurement stage effect was also sig-
nificant on idealistic expectation (F=11.47, P<0.001). This 

Table 1. ANOVA results of group effect on the idealistic expectation of marriage (between-group)

PFMean SquaredfSum of SquaresSource 

<0.0001113.173492.0913492.09Group

30.8530925.64Error
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indicates a significant difference between the three stages of 
pre-test, post-test, and follow-up in the idealistic marital ex-
pectation (Table 2). Moreover, the F ratio for measurement 
stage effect in the intervention group was also significant 
[F=17.48, P<0.001]. Benfroni follow-up test was used to 
determine exactly in which of the three stages in the inter-
vention group, the reduction in idealistic expectation was 
significantly different. Comparisons showed a significant 
difference between pre-test and post-test stages (12.12) and 
between pre-test and follow-up stages (8.62) in reduced ide-
alistic expectation of marriage. However, there was no sig-
nificant difference between post-test and follow-up stages 
(-3.50). Furthermore, there was a significant interaction ef-
fect of group and stages on the reduction of idealistic expec-
tation (P<0.001).

4. Conclusion

The purpose of this study was to investigate the effec-
tiveness of premarital counseling along with a relationship 
education program in reducing the idealistic expectations of 
marriage in single young people. The results revealed that 
the education program was able to somewhat reduce the ide-
alistic marital expectations of participants. This is consistent 
with the results of other similar studies [3, 11, 23, 25, 27, 
28]. It can be said that the relationship education program 
including five components of self-knowledge, knowledge of 
love and dating, knowledge of happy marriage, knowledge 
of sexual differences, and knowledge of intimacy was effec-
tive which, in turn, can lead to the reduction of idealistic 
marital expectations [23].

The first step in choosing a life partner is self-knowledge 
and self-awareness. The answer to the question ‘whom 
should I marry?’ depends on knowing himself/herself. Peo-
ple who are getting married usually emphasize on knowing 
the partner. Since they cannot know themselves, they cannot 
find out who they want or do not want [2]. In this regard, one 
of the components of relationship education program is self-
knowledge which can be a possible reason for reducing the 
idealistic expectations of subjects in the intervention group 
compared to the control group. In this component, people get 

to know their family of origin including attachment styles. 
Based on the attachment theory, parent’s influence and at-
tachment to the primary caregiver or attachment styles can 
play an important role in the expectations of individuals to-
wards marriage [24]. Another possible reason for reduced 
idealistic expectations of marriage in the intervention group 
can be the knowledge of sexual differences. Gender and re-
lated issues are one of the factors that influence the devel-
opment of attitudes, beliefs and expectations in a marriage 
[24]. Lin and Raghubir [34] showed that when realistic at-
titudes towards marriage are taught, people are more willing 
to modify their own unrealistic expectations. In our study, 
the given animated presentations of sexual differences and 
its impact on the lifestyle could lead to a reduction in the 
idealistic expectations of subjects.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This article has a code of ethics with the number 371/9 
from Shahid Chamran University of Ahvaz. In addition, in 
the implementation of this research, ethical considerations 
such as the free will to participate in research, informed con-
sent, and confidentiality of information have been observed.

Funding

This study did not receive any specific grant from funding 
agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors. 

Authors contributions

All authors contributed equally in preparing all parts of the 
research.

Conflicts of interest

The authors declared no conflicts of interest.

Table 2. ANOVA results of measurement stage effect on the idealistic expectation of marriage (within-group)

PFMean SquaredfSum of SquaresSource 

<0.000111.47313.012626.02Measurement stage

<0.000111.41313.462622.93Group × stage

27.28601637.04Error
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اهداف این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش قبل از ازدواج به شیوه برنامه آموزش ارتباط بر کاهش انتظارات زناشویی ایده آل گرایانه 
جوانان مجرد شهر اهواز انجام گرفت. 

مواد و روش ها پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی بسط یافته با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه این پژوهش 
شامل کلیه جوانان مجرد شهر اهواز بود. ۳2 جوان مجرد داوطلب در شهر اهواز بر اساس نمره یک انحراف معیار باالتر از میانگین در بُعد 
ایده آل گرایانه مقیاس انتظارت زناشویی و بر اساس معیارهای ورود و خروج به پژوهش، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی 
در دو گروه آزمایش (۱۶ نفر) و کنترل (۱۶ نفر) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از بُعد انتظارات ایده آل گرایانه جونز و نلسون در سه مرحله 
(پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بعد از ۶0 روز) جمع آوری شدند. افراد گروه آزمایش 9 جلسه در برنامه آموزش ارتباط به مدت 90 دقیقه و 
دو بار در هفته شرکت کردند و افراد گروه کنترل در یک جلسه تحت آموزش قبل از ازدواج قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس 

با اندازه گیری های مکرر و نسخه 2۱ نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند.
یافته ها یافته ها نشان داد که آموزش ارتباط منجر به کاهش انتظارات زناشویی ایده آل گرایانه جوانان مجرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل از 

 .(P<0/00۱) مرحله پیش آزمون به مرحله پیگیری شده است
نتیجه گیری برنامه آموزش ارتباط می تواند به عنوان یک برنامه مفید و مناسب در آموزش قبل از ازدواج و برای کاهش انتظارات زناشویی 

ایده آل گرایانه افراد جوان مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه ها: 
آموزش قبل از ازدواج، برنامه 

آموزش ارتباط، انتظارات 
ایده  آل  گرایانه

تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1398
تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1398

تاریخ انتشار: 11 دی 1398

۱. گروه مشاوره، علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان، ایران.
2. گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد ساری، مازندران، ایران.

اثربخشی آموزش قبل از ازدواج به شیوه برنامه آموزش ارتباط بر کاهش انتظارات ایده آل گرایانه 
 جوانان مجرد

، قدرت اله عباسی2  *غالمرضا رجبی1 

مقدمه
امروزه انتظارات۱ یک موضوع فوق العاده مهم برای تحقیقات در 
زمینه ازدواج است. همسران با انتظاراتی وارد ازدواج می شوند که 
این انتظارات از تعامل بین افراد و تعدادی از عوامل مثل خانواده 
مبدأ، باورهای جامعه، سنت و عواملی مانند آن حاصل می شود. 
همان گونه که افراد برای شکل دادن یک رابطه با یکدیگر مالقات 
می کنند آگاهانه یا ناآگاهانه در مورد انتظاراتشان برای ساخت یک 

داستان یکپارچه و منسجم گفت وگو می کنند ]۱[. 

تحقیقات نشان داده اند که یکی از خطرناک ترین عواملی که 
رضایت زناشویی و پایداری آن را نابود می کند این است که افراد با 
انتظارات و عقاید غیرمنطقی، ایده آل گرایانه و عاشقانه وارد ازدواج 

1. Expectation

می شوند ]۳ ،2[. هرچند متخصصان تشخیص داده  اند که انتظارات 
تنها علت زیربنایی طالق نیست، اما اکنون پیشنهاد شده است که 
یکی از مهم ترین عوامل تضعیف کننده رضایت زناشویی و طول عمر 
این است که افراد با انتظارات غیرواقع گرایانه2، ایده آل گرایانه و ایده
 های عاشقانه در مورد ازدواج، وارد زندگی زناشویی می شوند ]4[. 

مفاهیم متعددی مترادف با انتظار از ازدواج در نظر گرفته شده 
که شامل انتظارات زناشویی، استاندارهای ایده  آل و ایده  آل های 
زناشویی است ]5[. اکثر پژوهش گران انتظار از ازدواج را به عنوان 
یک فرایند منطقی و شناختی مفهوم سازی می کنند ]۶[. آزوپاردی 
معتقد است که انتظارات زناشویی به عنوان احساسات، مفاهیم، 
آرمان ها یا ایده  آل  ها، توهمات، تمایالت، امیدها و رؤیاهای آگاهانه 

و ناآگاهانه ای است که یک شخص در مورد ازدواج دارد ]۱[. 

2. Idealist expectations

http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
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انتظارات به عنوان تصاویري از ازدواج تعریف می شود که زن 
به  ایجاد می  کنند ]7[.  رابطه  براي خود در چارچوب  و شوهر 
 طورکلی، اصطالح انتظارات زناشویی به این مفهوم اشاره دارد که 
چطور افراد ازدواج شان را شاد یا ناشاد پیش بینی می کنند و اینکه 

چقدر احتمال می دهند که طالق بگیرند. 

افراطی  ایده  آل  گرای  تصویر  با یک  را  ازدواج شان  که  افرادی 
تجربه  مستعد  بیشتر  می کنند  شروع  رابطه شان  و  شریک  از 
سرخوردگی حاد نسبت به افرادی هستند که ازدواج شان را با 
ایده آل گرایی و آرمان گرایی کمتر شروع می کنند. روابط این افراد 
با یک فرسایش تضعیف کننده، نادیده گرفتن مشکل و سطحی 
نگریستن به آن شروع می شود و زوجین را به سوی سرخوردگی 
و به طور بالقوه طالق سوق می دهد ]8[. تغییر از ایده آل گرایی به 

تجربه واقعی اغلب غم انگیز است ]9[. 

انتظارات  رشد  در  است  ممکن  ازدواج  مورد  در  آرمان گرایی 
غیرواقعی از ازدواج مؤثر باشد. انتظارات باال و آرمانی که افراد وارد 
ازدواج می کنند، یکی از علت   های میزان باالی طالق است. وقتی 
نارضایتی  این انتظارات زناشویی آرمانی برآورده نشود، احتماالً 
همچنین،   .]۱0[ می افتد  اتفاق  طالق  آن  متعاقب  و  زناشویی 
باال و آرمان گرایانه دارند رضایت  انتظارات زناشویي  افرادي که 

زناشویي پاییني را نیز تجربه مي کنند ]۱۱۱۳[.

اصالح  برای  تالش  از  مؤثرتر  بسیار  پیشگیری  حال،  هر  به 
مرور  اساس،  بر همین  است.  زندگی  زمان شروع  مشکالت در 
ادبیات مشاوره قبل از ازدواج نشان می دهد که یکی از شیوه  های 
تغییر یا کاهش انتظارات و باورهای غیر منطقی در مورد ازدواج، 
برنامه های آموزش قبل از ازدواج است ]۱5 ،۱4[. آموزش قبل 
از ازدواج یک ابزار پیشگیری مهم برای خانواده ها و افراد جهت 
اجتناب از هزینه  های طالق است ]۱7 ،۱۶[. امروزه آموزش قبل 
ازدواج به عنوان یک جنبش مد نظر قرار گرفته است که هدفش 

تقویت ازدواج به عنوان یک نهاد بنیادي در جامعه است ]۱8[.

مرکز ملي تحقیقات ازدواج سالم بیان می کند که آمادگي قبل 
از ازدواج مي  تواند راهبرد مؤثري در کاهش طالق و حمایت از 
انتظارات  و  ازدواج  براي  افراد  آمادگي  عدم  باشد.  سالم  ازدواج 
اشتباه عواملي هستند که مي  بایستي در آموزش قبل از ازدواج 
شناسایي شوند؛ چراکه آمادگي کافي قبل از ازدواج به  طور مثبت 
نه تنها روي ازدواج، بلکه روي انسان و نسل های آینده نیز مؤثر 
است ]۱9[. پژوهش ها نشان می دهد که آموزش قبل از ازدواج 
انتظارات  انتظارات واقع گرایانه و کاهش  افزایش  باعث بهبود و 
بدبینانه ]۱۱[، کاهش انتظارات ایده آل گرایانه ]۳[، رشد فردی 
دختران مجرد ]20[، بهبود مهارت  های اجتماعی و خودکارآمدی 

دختران در آستانه ازدواج ]2۱[ شده است.

یکي از برنامه هایي که در زمینه آموزش قبل از ازدواج استفاده 

و  خانواده  پژوهش گران  است.  ارتباط۳  آموزش  برنامه  می شود، 
ازدواج اهمیت آموزش ارتباط را براي جوانان تشخیص داده و 
برنامه های آموزش ارتباط را با هدف قرار دادن باورهایي در مورد 

ارتباط صمیمي و ازدواج به کار گرفته اند ]2۳ ،22 ،۱7[.

هدف برنامه های آموزش ارتباط، افراد جوان هستند که ممکن 
است درگیر یک رابطه صمیمي باشند. این برنامه ها می توانند 
از روابط داشته باشند و  انتظارات واقعي  نقش مهمی در رشد 
نگرش سالم نسبت به ازدواج و افزایش خوش  بیني به روابط و 
مهارت های ارتباطي سالم را در افراد جوان ترویج دهند. به ویژه در 
افرادي که به دلیل تجربه شخصي یا طالق والدین، ممکن است 

نگرش منفي نسبت به ازدواج داشته باشند ]24[. 

آموزش ارتباط در شکل های مختلفی برای رده های سنی مثل 
دانش  آموزان، سربازان، دانشجویان و جوانان در شرف ازدواج برای 
با  ارتباط سالم  برقراری  برای  نیاز آن ها  رشد مهارت های مورد 
دیگران طراحي شده است که مي  تواند در محیط کالسي همانند 
بخشي از سمینار در کارگاه های هفته  اي یا به صورت انفرادي 
آموزش داده شود ]25[. مطالعات نشان داده که آموزش ارتباط 
باعث می شود تا افراد کمتر طالق را بپذیرند و دانش شان را در 
مورد ازدواج افزایش دهند. این آموزش ها مي  تواند روي برخي از 
باورهاي ارتباطي افراد مؤثر باشد ]2۶[. تحقیقات مختلف نشان 
داده است که آموزش ارتباط قبل از ازدواج شیوه مؤثری براي 
تغییر انتظارات و باورهاي افراد نسبت به ازدواج است. این مطالعات 
نشان دادند که این برنامه آموزشی بر باورهای ارتباطی دانش جویان 
مجرد مؤثر بوده ]27[ و تأثیر مثبتی بر روي نگرش، دانش و رفتار 
افراد نسبت به ازدواج دارد ]28[. همچنین، شرکت  کنندگان در 
آموزش ارتباط، خوش  بیني بیشتري نسبت به ارتباط و نگرش 

واقع بینانه تري نسبت به ازدواج کسب کردند ]29 ،25 ،2۳[.

در این پژوهش، به دلیل فقدان برنامه آموزشی مناسب برای 
افراد مجرد و به این دلیل که اکثر برنامه های آموزشی خارجی 
موجود، در برخی از مؤلفه ها متناسب با فرهنگ ایرانی و اسالمی 
نیستند، از برنامه محقق ساخته آموزش ارتباط ]27[ استفاده شد. 
این برنامه آموزشی مدلی را ارائه می کند که سعی دارد شرایط 
ازدواج موفق را بر اساس پنج مؤلفه خودشناسی، درک آشنایی 
و عشق، درک و اهمیت ازدواج سالم، درک تفاوت های جنسی و 
درک ارتباط صمیمي مؤثر در 9 جلسه فراهم کند (جدول شماره 
۱). محتوای این برنامه آموزشی بر اساس اصول زیر طراحی شده 

است ]27[:

دنبال  به  خاص  طور  به   پیشگیری  علم  پیشگیری:  علم   .۱
شناسایی و بررسی عوامل محافظت کننده و عوامل خطر است. 
در طراحی این برنامه تمرکز بر افزایش عوامل محافظت کننده و 
کاهش عوامل خطر در ازدواج بود. 2. تحقیقات ساالنه: پژوهش ها 

3. Relationship education program
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در زمینه عشق، آشنایی، انتخاب همسر و رضایت زناشویی نشان 
داده که عوامل مختلفی مانند ویژگی های شخصیتی، خودشناسی، 
تفاوت های جنسی،  انتخاب همسر،  باورهای  افسانه های عشق، 
پیش بین ی کننده  ارتباطی  مهارت های  و  تعارض  حل  مدیریت 
شد   تالش  برنامه  این  محتوای  تهیه  در  هستند.  موفق  ازدواج 
در  ازدواج:  با  مرتبط  نظریه های  گنجانده شوند. ۳.  عوامل  این 
طراحی این برنامه از نظریه مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی، 
رفتاری،  ـ  شناختی  نظریه  انتخاب،  نظریه  روان کاوی،  نظریه 
نظریه نقش های جنسی و نظریه خانواده درمانی استفاده شد. 4. 
برنامه های آموزش قبل از ازدواج: برنامه های کاربردی و معتبری 
فرهنگی  مسائل  دلیل  به  که  شده اند  تهیه  کشور  از  خارج  در 
نمی توان آن را به شکل کامل در داخل کشور اجرا کرد. برای 
نمونه در تهیه محتوای برنامه آموزش ارتباط از مؤلفه ها و تکالیف 
برنامه آموزش عشق و ارتباط هوشمندانه ]۳0[، مثل جلسه باورها 
و رفتارهاي آگاهانه آشنایي، و همین طور تکالیف و اهداف برنامه 

آموزش ارتباط صمیمي ]29[ استفاده شد. 

در مورد اعتبار و روایی این برنامه آموزشی باید گفت رجبی و 
همکاران پس از تهیه محتوای برنامه بر اساس اصول چهارگانه 
ذکرشده، ابتدا پیش نویس این برنامه را به  صورت پیشنهادی تهیه 
کردند و سپس آن را به وسیله متخصصین حوزه های روان شناسی 
و مشاوره با در نظر داشتن معیارهایی مانند اعتبار علمی، قابلیت 
اجرا، مفیدبودن و مسائل و بافت فرهنگی مورد بازبینی قرار دادند 
]27[. بنابراین با توجه به اینکه قبل از ازدواج زمانی سودمند براي 
تغییر انتظارات زناشویی است تا ازدواج به نارضایتي و درنهایت 
به جدایی، طالق عاطفی و تصمیم طالق منجر نشود، آموزش 
قبل از ازدواج به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه می تواند بسیاري 
از نگرش ها و الگوهاي رفتاري جوانان و نوجوانان را تغییر دهد و 
منجر به ارتقای توانمندی  های فردی افراد مجرد در انتخاب همسر 
و تشکیل خانواده موفق شود؛ بنابراین، هدف این پژوهش این بود 
که آموزش قبل از ازدواج به شیوه برنامه ارتباط، منجر به کاهش 

انتظارات ایده آل گرایانه جوانان مجرد  شود. 

روش

پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، 
پس آزمون و پی گیری بسط یافته با گروه کنترل بود. ۳2 جوان 
مجرد شهر اهواز به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. 
برای انتخاب نمونه، در مرحله اول، فراخوان برگزاري کالس های 
ازدواج هوشمندانه در میان جوانان در مناطق پرازدحام مختلف 
شهر اهواز منتشر شد. در مرحله دوم، از میان کلیه افراد مجردی 
که در این فراخوان ثبت نام کردند ۳2 جوان مجرد که نمره آن ها 
در بُعد انتظارات ایده آل گرایانه مقیاس انتظارات زناشویی، یک 
انحراف معیار باالتر از میانگین بود انتخاب شدند معیارهای ورود 
به پژوهش عبارت بودند از سن ۱8 تا 25 سال، نداشتن سابقه 

نامزدی و عقد دائم، عدم سابقه شرکت در کارگاه ها یا کالس  های 
آموزش قبل از ازدواج، تحصیالت دیپلم به باال، نداشتن سابقه 
اختالل  های روانی (از طریق مصاحبه بالینی در یک ماه اخیر بر 
اساس DSM-5) و تمایل به شرکت در کارگاه از طریق مصاحبه 
اولیه. از نمونه ها رضایت کتبی گرفته و کلیه موازین اخالق پژوهش 
رعایت شد. از ۳2 شرکت کننده ۱۶ نفر به صورت تصادفی به گروه 
آزمایش و ۱۶ نفر به صورت تصادفی به گروه کنترل، یک در میان، 
گمارش شدند. کلیه جلسات آموزش ارتباط در بازه زمانی ماه   های 
مهر تا بهمن ۱۳97 در مرکز مشاوره روان آسا وابسته به سازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره ایران در شهر اهواز برگزار شد. باید 
خاطر نشان کرد که کلیه جلسات آموزشی توسط نویسندگان 

مقاله برگزار شد. 

در آغاز به مدت یک ساعت هدف این نوع آموزش و شرکت 
در این جلسات به تفضیل برای شرکت کننده  هایی که داوطلب 
سپس  شد،  داده  توضیح  بودند  کارگاه  در  شرکت  به  مایل  و 
شرکت کننده ها به صورت تصادفی، یک در میان، به گروه های 
آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون از هر دو گروه به 
عمل آمد، بعد از آن برنامه آموزش ارتباط در 9 جلسه 90دقیقه ای 
یک بار در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل فقط 
در یک جلسه آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند. در آخرین 
روز جلسه آموزشی، از گروه آزمایش پس آزمون به عمل آمد و 
پس آزمون گروه کنترل یک روز بعد از گروه آزمایش در مرکز 
دوره  پایان  از  روز   ۶0 از  پس  گرفت.  انجام  روان آسا  مشاوره 
آموزشی، از شرکت کننده  های گروه های آزمایش و کنترل در بُعد 
انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه آزمون پیگیری به عمل آمد. به 
منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش، بعد از اتمام پژوهش و عمل 
پیگیری، از افراد گروه کنترل دعوت شد تا در یک کارگاه یک 

روزه آموزش ازدواج به شیوه برنامه آموزش ارتباط شرکت کنند.

انتظارات  مقیاس  از  زناشویی  انتظارات  اندازه گیری  برای 
بررسي  هدف  با  سال ۱99۶  در  که  نلسون  و  جونز  زناشویی4 
که  شد  استفاده  طراحی  شده،  مجرد  افراد  زناشویی  انتظارات 
ماده های آن انتظار از عوامل اصلی ازدواج مثل سازگاری، برابری 
یا عدالت و صمیمیت را مورد سنجش قرار می دهند ]۳۱[. این 
و  ایده آل گرایانه  واقع بینانه،  بعد  سه  در  را  مجرد  افراد  مقیاس 
بدبینانه طبقه بندی می کند، و 40 ماده دارد که ماده ها در یک 
طیف لیکرتي پنج رتبه ای (کامالً مخالفم=۱ تا کاماًل موافقم=5) 
قرار دارند. در این پژوهش، برای اندازه گیری انتظارات زناشویی 
فقط از بعد مقیاس ۱4ماده  ای انتظارات ایده آل گرایانه استفاده شد. 

و   ]۳۱[  0/80 مقیاس  این  کرونباخ  آلفای  پایایی  ضریب 
مقیاس های  بین  معنی دار  هم بستگی  ضریب  و   ]۱2[  0/79
رمانتیک  گرایي، نگرش نسبت به عشق با مقیاس انتظارات زناشویي 

4. The Marriage Expectation Scale
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]۳۱[ به دست  آمده است. نیل فروشان و همکاران در مطالعه  ای 
نشان دادند که مقیاس انتظارات زناشویی شامل سه عامل انتظار 
واقع گرایانه، انتظار ایده آل گرایانه و انتظار بدبینانه است و تحلیل 
عاملی تأییدی این فرضیه سه عاملی را نیز تأیید کرد. آن ها ضرایب 
پایایی آلفای کرونباخ این عامل را در نمونه های پسران، 0/8۳؛ 
دختران، 0/82 و در کل نمونه، 8۳/ 0گزارش کردند ]۳2[. در این 
پژوهش، ضریب پایایي آلفای کرونباخ مقیاس انتظارات زناشویی 
مقیاس  با  خرده مقیاس  این  همزمان  روایی  ضریب  و   0/79
پنج ماده  ای انتظارات زناشویی ایده  آل سجرین و نابی ]2[ 0/5۱ 

(P<0/00۱) به دست آمد. 

مانند  توصیفی  آمار  روش های  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل 
میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی، مانند تحلیل واریانس 
با اندازه گیری   های مکرر5 بر اساس رعایت مفروضه های آن و از 

طریق نسخه 22 نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت.

یافته ها 

اثربخشی  بررسی  نتایج تحلیل داده ها جهت  این بخش،  در 
برنامه آموزش ارتباط بر انتظارات ایده  آل گرایانه جوانان مجرد ارائه 

5. Repeated measures analysis of variance

شده است. در ادامه ویژگی های جمعیت شناختی و نتایج تحلیل 
واریانس با اندازه  گیری  های مکرر و مفروضه های آن ذکر شده اند. 

بررسی شاخص   های جمعیت شناختی نشان داد که میانگین 
دامنه  با   ۳/29 و   24/44 شرکت کنندگان  کل  سن  انحراف  و 
سنی ۱8 تا 25 سال بود. ۱۱ نفر از شرکت کنندگان مرد (۳4/4 
درصد) و 2۱ نفر زن (۶5/۶ درصد) بودند. ۶ نفر (۱8/8 درصد) 
از شرکت کنندگان دارای مدرک دیپلم، ۱5 نفر (۳4/4 درصد) از 
شرکت کنندگان فوق دیپلم و ۱۱ نفر (۳4/4 درصد) دارای مدرک 

لیسانس و باالتر بودند. 

همان  طور که در جدول شماره 2 مالحظه می شود، میانگین 
به  نسبت  آزمایش  گروه  ایده آل گرایانه  زناشویی  انتظارت  نمره  
گروه کنترل از پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری کاهش یافته 
است. نمرات آزمون نرمال بودن کولموکروف اسمیرنوف۶ در سه 
 ،z = 0/09) پس آزمون ،(P = 0/۱5۶ ،z =0/۱۳) مرحله پیش آزمون
P  = 0/20) و پیگیری (P = 0/200 ،z = 0/07) در متغیر بُعد انتظارات 
در محدوده  نمره ها  دامنه  نشان دادند که  ایده  آل گرایانه همگی 
از  یکی  لون7  واریانس های  همگني  آزمون  دارند.  قرار  نرمال 

6. Kolmogorov-smirinov
7. Levene’s Homogeneity of Variances Test

جدول 1. صورت جلسه های آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط 

محتوای جلسهجلسه

آشنايي با برنامه آموزش ارتباط و مدل آن. معرفي اعضا با استفاده از فنون آشنا شدن، آگاهی از اهداف و هنجارهاي گروه، بررسی اهميت و ضرورت اول
آموزش قبل از ازدواج، آشنايی اعضا با پنج مؤلفه برنامه آموزش ارتباط

آموزش خودشناسی. آموزش هويت و شکل گيری آن، آموزش بلوغ و جنبه های آن مثل بلوغ عاطفي، اجتماعي، رواني، آموزش آشنايی با ويژگی های دوم
شخصيتی با استفاده از نظريه شخصيتی پنج عاملی

آموزش خودشناسی. آگاهی اعضا نسبت به سبک های دلبستگی، سبک های ارتباطی، شناسايي پنج نياز اساسي در اعضا بر اساس نظريه گالسر و نقش سوم
آن در رضايت زناشويی

آموزش درك عشق و آشنايی. آموزش درك انواع عشق، جنبه های عشق كامل، داليل انتخاب نامناسب شريک ازدواج و درك افسانه های عشق، بررسی چهارم
شيوه های مختلف آشنايی و مزايا و معايب آن، بررسی نقش شيوه های آشنايی در رضايت زناشويي و آموزش نظريه فيلتر انتخاب.

آموزش درك اهميت ازدواج سالم. بررسی و آگاهی از چرايي اهميت ازدواج سالم و علل ازدواج موفق و ناموفق، بررسی معيارهاي هوشمندانه انتخاب پنجم
همسر، شناسايي باورهاي غيرمنطقی در انتخاب همسر بر اساس رويکرد شناختی رفتاری

ششم
آموزش درك تفاوت های جنسي. بررسی مفهوم نقش های جنسي و زناشويی )وظايف و انتظارات زناشويی( با نمايش يک پويانمايی، آگاهی اعضا از 
بدفهمی زناشويی بر اساس تفاوت های جنسي مثل آثار سطحی نگری و عمقی نگری و ساير تفاوت های زن و مرد، نمايش يک فيلم كوتاه در زمينه 

نگرش های جنسی قبل از ازدواج و بررسی آثار و تبعات روابط پرخطر

آموزش ارتباط و درك صميميت مؤثر. بررسی الگوهای ارتباطی بر اساس نظريه ويرجينا ستير و اصول برقراري ارتباط مؤثر )مثل گوش دادن فعال و هفتم
صحبت كردن به  صورت واضح(، آموزش موانع ارتباطي و عوامل مؤثر در رضايت جنسی

آموزش ارتباط و درك صميميت مؤثر. آموزش منابع ايجاد صميمت مثل مهارت در مديريت مالی، زبان های عشق، زبان های عذرخواهی و روش های هشتم
ساده حل اختالف مثل احترام به حقوق قانونی، مهارت ارتباطی، نگرش بده بستان و تأييد و تشويق به اعضا.

جهت گيری آينده و مرور مفاهيم اصلي. مرور و بررسی پنج مؤلفه برنامه آموزش ارتباط مانند خودشناسی، درك عشق و آشنايي، درك تفاوت های نهم
جنسی، درك اهميت ازدواج سالم، درك مهارت های ارتباط سالم و صميمی، اجرای پرسش  نامه )پس آزمون(

 

غالمرضا رجبی  و قدرت اله عباسی. اثربخشی آموزش قبل از ازدواج به شیوه برنامه آموزش ارتباط بر کاهش انتظارات ایده آل گرایانه  جوانان مجرد

http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C


391

زمستان 1398 . دوره 25 . شماره 4 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

مفروضه های زیربنایي تحلیل واریانس با اندازه های مکرر، نشان داد 
که این مفروضه در سه مرحله (پیش آزمون: P = 0/2۶۱ ،F = ۱/۳۱؛ 
 (P = 0/8۱7 ،F = 0/05 :و پیگیری P = 0/2۳5 ،F =۱/47 :پس آزمون
حاکی از برابری واریانس های دو گروه آزمایش و کنترل در بُعد 
انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه است و مفروضه دوم، همسانی 
ماتریس کوواریانس میان گروه ها، یعنی آزمون موشلی8 بیانگر 
همگونی ماتریس کوواریانس متغیر وابسته در میان گروه ها (۳/0۱ 
= P = 0/222 ،χ2) است و در نتیجه برای تحلیل این متغیر وابسته 

از آزمون مفروضه کرویت9 تحلیل واریانس مکرر، استفاده شد. 

همان طور که در جدول شماره ۳ مشاهده می کنید، نسبت
زناشویی  انتظارت  متغیر  در  گروه ها  عامل  در  به دست آمده   F 
است.  معنادار  و   (P <0/00۱)  ۱۱۳/۱7 با  برابر  ایده آل گرایانه 
این یافته بیانگر این است که برنامه آموزش ارتباط، در کاهش 
انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه (میانگین گروه آزمایش: 4۳/52 
و میانگین گروه کنترل: 55/58) در گروه آزمایش نسبت به گروه 

کنترل مؤثر است.

8. Mauchlys test
9. Sphericity assumed

بر  آموزشی  مداخله  مراحل  در  مشاهده شده   F نسبت  
برابر ۱۱/47 در سطح  ایده آل گرایانه  زناشویی  انتظارت  کاهش 
P < 0/00۱معنادار است. این نتیجه نشان می دهد که بین مراحل 
انتظارت  متغیر  در  پیگیری  و  پس آزمون  پیش آزمون،  سه  گانه 
(جدول  دارد  وجود   معنی داری  تفاوت  ایده آل گرایانه  زناشویی 

شماره 4). 

در این مورد، یک تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای گروه 
آزمایش در سه مرحله مداخله آموزشی صورت گرفت که نسبت 
F مشاهده شده در بُعد انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه ۱7/48 
(P <0/00۱) است. برای اینکه دقیقاً معلوم شود بین کدام یک 
از مراحل سه  گانه مداخله آموزشی در گروه آزمایش در کاهش 
بُعد انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه تفاوت وجود دارد، از آزمون 

مقایسه بنفرونی۱0 استفاده شد. 

مقایسه ها در گروه تحت مداخله آموزشی نشان داد که بین 
و   (50/4۳ –  ۳8/۱ = ۱2/۱2) پس آزمون  و  پیش آزمون  مراحل 
پیش آزمون و پیگیری (8/۶2 =4۱/8۱ – 50/4۳) در کاهش بُعد 

10. Bonferroni

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمره  بُعد انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در گروه   های آزمایش و کنترل

میانگین±انحراف معیارگروه

پیگیریپس آزمونپیش آزمونمرحله

 4/24± 41/81 7/61± 38/31 5/09± 50/43آزمايش

 4/44± 5/555/25± 55/81 3/99± 68/ 55كنترل

 

جدول 3. نتایج مقایسه تحلیل واریانس گروه های آزمایش و کنترل در بُعد انتظارت زناشویی ایده  آل  گرایانه

سطح Pنسبت Fمیانگین مجموع مجذوراتدرجات آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

0/001> 3492/0913492/09113/17بين آزمودنی ها: گروه

925/643030/85خطا

 

جدول 4. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در مراحل سه گانه مداخله آموزشی در بُعد انتظارت زناشویی ایده  آل  گرایانه

میانگین مجموع درجات آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
سطح Pنسبت Fمجذورات

درون آزمودنی ها: مراحل مداخله آموزشی
0/001> 626/022313/0111/47 )انتظارت زناشويی ايده  آل  گرايانه(

0/001>622/932311/4611/41گروه ها × مراحل مداخله آموزشی

1637/046027/28خطا
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انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه تفاوت معنادار وجود دارد؛ یعنی 
نمرات از مرحله پیش آزمون به مرحله پیگیری کاهش یافته است. 
در حالی که بین مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری (50/ ۳ 

 = 4۱/8۱ - ۳8/۳۱) در کاهش بُعد انتظارت زناشویی ایده آل گرایانه 
مراحل  و  گروه ها  بین  تعامل  همچنین،  ندارد.  وجود  تفاوت 
سه گانه مداخله آموزشی در زمینه کاهش بعد انتظارت زناشویی 

.(P < 0/00۱) ایده آل گرایانه وجود دارد

بحث 

ازدواج  از  قبل  آموزش  اثربخشی  بررسی  پژوهش  این  هدف 
مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط بر کاهش بعد انتظارات زناشویی 
برنامه  که  داد  نشان  نتایج  بود.  مجرد  جوانان  ایده آل گرایانه 
ایده آل گرایانه  زناشویی  انتظارات  است  توانسته  ارتباط  آموزش 
شرکت کننده های گروه آزمایش را تا اندازه  ای کاهش دهد که این 
یافته با سایر یافته های مشابه با این برنامه هماهنگ است ]27

29 ،25 ،2۳ ،۳[. در این زمینه آدلر ـ بیدر و همکاران دریافتند 
که شرکت کنندگان در آموزش ارتباط، باور و نگرش منطقي یا 
ارتباط کسب کردند ]2۳[.  واقعي بیشتري نسبت به ازدواج و 
گریم دریافت که این برنامه منجر به تغییر قابل مالحظه  اي در 

نگرش و عقاید دانش  آموزان می شود ]25[.

آموزش  برنامه های  که  دریافتند  نیز  همکاران  و  گاردنر   
افراد  به  طور مثبت روي نگرش، دانش و رفتار  ارتباط می تواند 
جانسون  همین  طور،   .]28[ باشد  تأثیر گذار  ازدواج  به  نسبت 
شرکت  ازدواج  آموزش  در کالس های  که  جواناني  که  دریافت 
واقع  نگرش  و  ارتباط  به  نسبت  بیشتري  خوش بیني  کردند 
بینانه  تري نسبت به ازدواج کسب کردند ]29[. رجبی و همکاران 
دریافتند که این برنامه آموزشی در کاهش باورهای ناکارآمدی 
و  توقع  همسر،  تغییرناپذیری  مخالفت،  تخریب کنندگی  مانند 
جنسی  تفاوت های  و  جنسی  کمال گرایی  ذهن خوانی،  انتظار 
در دانش جویان مجرد مؤثر است ]27[. در ضمن، مرور ادبیات 

پژوهش یافته های متضادی را نشان نداده است. 

این گونه می توان بیان کرد که برنامه آموزش ارتباط شامل پنج 
مؤلفه آموزش خودشناسی، آموزش درک عشق و آشنایی، آموزش 
جنسي،  تفاوت های  درک  آموزش  سالم،  ازدواج  اهمیت  درک 
آموزش ارتباط و درک صمیمیت مؤثر است که هر یک به نوبه 
خود می توانند منجر به کاهش انتظارات زناشویی ایده آل گرایانه 

در شرکت کننده ها شود ]2۳[.

اولین قدم در انتخاب همسر آگاهی و شناخت در مورد خود 
است. پاسخ به این سؤال که با چه کسی باید ازدواج کنم؟ به این 
بستگی دارد که افراد تشخیص دهند چه کسی هستند. افرادی 
که قصد ازدواج دارند، معموالً روی اینکه شریک  شان چه شخصی 
است تأکید می کنند. چون آن ها نمی توانند خودشان را تجزیه و 
تحلیل کنند پس نمی توانند بفهمند که چه کسی را می خواهند 

یا نمی خواهند. شناخت نسبت به خود و شریک زندگی قبل از 
ازدواج، انتظارات افراد را نسبت به ازدواج آشکار می  کند، افراد را 
برای مشکالتی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، آماده و ماهر 
می کند و آن ها را از ویژگی  های هماهنگ و ناهماهنگی با یکدیگر، 

آگاه می  کند ]۳۳[.

بر این اساس یکی از مؤلفه های برنامه آموزش ارتباط، آموزش 
خودشناسی است که می تواند دلیل احتمالی کاهش انتظارات 
ایده آل گرایانه افراد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باشد. در 
این مؤلفه آموزشی افراد با میراث خانوادگی خود مثل سبک های 
دل بستگی آشنا می شوند. بر اساس نظریه دل بستگی، نفوذ والدین 
و دل بستگی به مراقب اولیه یا سبک  های دل بستگی می تواند نقش 
مهمی در انتظارات افراد نسبت به ازدواج ایفا کند ]24[. بر مبنای 
فرض نظریه دل بستگی، افراد در این برنامه آموزشی در مورد نحوه 
شکل  گیری سبک  های دل بستگی و تأثیر آن بر روابط بزرگ سالی 
آگاهی پیدا می کنند. افراد می آموزند که ادراک شان نسبت به ارتباط 
با والدین شان و ادراک شان از رابطه والدین شان، می تواند سبک های 
دل بستگی را پیش بینی کند که این در نگرش و انتظارات افراد 

مؤثر است ]24[.

یکی دیگر از دالیل احتمالی کاهش انتظارات ایده آل گرایانه 
افراد در گروه آموزش ارتباط، می تواند آگاهی و آموزش نسبت 
به تفاوت های جنسی باشد. جنسیت و موضوعات مربوط به آن 
افراد  انتظارت  باور و  از عواملی است که در رشد نگرش،  یکی 
نسبت به ازدواج مؤثر است ]24[. نتایج پژوهش لین و راقوبیر 
نشان می دهد که افراد وقتی تحت آموزش نگرش  های واقع گرایانه 
نسبت به ازدواج قرار می گیرند، تمایل بیشتری به اصالح انتظارات 
غیرواقعی خودشان دارند ]۳4[. در این برنامه با استفاده از نمایش 
پویانمایی تفاوت های جنسی و تأثیر آن بر سبک زندگی افراد، 
اعضای گروه آزمایش از تفاوت های جنسي آگاه شدند که می تواند 

منجر به کاهش انتظارات ایده آل گرایانه شرکت کننده ها شود.

انتظارات غیرواقعی در مورد ازدواج می تواند یکی از دالیل زندگی 
زناشویی ناشاد و تعارض آمیز باشد. در این برنامه آموزشی در مؤلفه 
درک اهمیت ازدواج سالم بر اساس رویکردهای شناختی به افراد 
به  طور مستقیم در مورد باورهای غیرمنطقی و انتظارات زناشویی 
مانند انتظارات ایده آل گرایانه در مورد شریک آینده آموزش داده 
شد که می تواند دلیل احتمالی تغییر میانگین انتظارات زناشویی 

ایده آل گرایانه، در گروه تحت آموزش ارتباط باشد ]۳4[.

نتیجه  گیری

افراد با انتظارات و عقاید غیرمنطقی، ایده آل گرایانه و عاشقانه 
وارد یک رابطه برای زندگی آینده می شوند که این برداشت ها و 
افکار نادرست می توانند مانع ایجاد یا رابطه منطقی و صمیمانه 
بین دو نفر شوند و درنتیجه اگر این رابطه به ازدواج هم منجر 
شود، بعد از مدتی متالشی خواهد شد؛ زیرا خودشناسی زوجین 
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نسبت به هم یک موضوع مهم در ازدواج است که آن ها اغلب 
اوقات آن را نادیده می گیرند. این پژوهش تا اندازه زیادی توانسته 
ارتباط را به صورت عینی و منطقی آموزش دهد و  است این 
افراد را برای انتخاب همسر آینده آماده کند. در جلسات آموزشی 
مشاهده کردیم که جوانان هنوز در شناخت ویژگی های شخصیتی 
خود و شریک آینده اطالعات مناسبی ندارند و این برنامه اطالعات 

مفیدی را در مسیر زندگی به آن ها داد. 

محدودیت این پژوهش، نمونه جوانان مجرد شهر اهواز است. 
بنابراین پیشنهاد می شود، این نوع پژوهش روی گروه های سنی 
مجرد و در فرهنگ ها و دیگر جوامع نیز انجام شود. با توجه به 
اهمیت مسئله آموزش قبل از ازدواج و اثربخشی برنامه آموزش 
ارتباط بر انتظارات زناشویی دانش جویان و سربازان مجرد، پیشنهاد 
می شود این برنامه آموزشی توسط مراکز مشاوره به دانش جویان و 
سازمان نظام  وظیفه نیروهای مسلح به صورت منظم برای کلیه 
دانش جویان و سربازان مجرد از ابتدای ترم تحصیلی و آغاز دوره 
آموزشی اجرا شود. همچنین، پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده 
اثربخشی این روش بر روی متغیرهایی مانند نگرش به ازدواج، 

طالق و آمادگی برای ازدواج نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

این مقاله دارای کد اخالق با شماره 9/۳7۱ از دانشگاه شهید 
مالحظات  پژوهش  این  اجرای  در  ضمناً  است.  اهواز  چمران 
اخالقی مانند اراده آزاد برای شرکت در پژوهش، رضایت آگاهانه 

و محرمانه بودن اطالعات رعایت شده است. 

حامي مالي

این مقاله حمایت مالی نداشته است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، در این پژوهش تعارض 
منافع وجود نداشته است.
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