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چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش های پیش از ازدواج در میزان رضایتمندی زناشویي انجام شده است .در این پژوهش 08
نفر از زوج های متأهل به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که از میان آنها  08نفر از افراد به صورت آزمایشي (آموزش دیده)
و  08نفر دیگر در گروه گواه (آموزش ندیده) جایگزین شدند .روش پژوهش حاضر علي -مقایسه ای بوده و برای جمع آوری داده ها از
آزمون استاندارد شده رضایت زناشویي انریچ( )1101استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان دادند که بین رضایتمندی زناشویي گروه
آزمایشي و گروه گواه رابطه معني داری وجود دارد و میانگین رضایتمندی زناشویي گروه آزمایش که تحت آموزش بودند ،بیشتر از گروه
گواه (کنترل) است .همچنین نتایج حاصل نشان داد که بین زوجیني که پیش از ازدواج به مراکز مشاوره مراجعه کرده اند و کساني که
مراجعه نکرده اند ،از نظر میزان رضایتمندی زناشویي تفاوت وجود دارد.
واژگان كلیدی :رضایتمندی زناشویي  ،افراد آموزش دیده  ،افراد آموزش ندیده

 -1مقدمه
خانواده نهادی اجتماعي و یکي از نهادهای بنیادی در جامعه انساني به شمار مي رود که از یک طرف با نظام اجتماعي و از سوی دیگر به طور
مستقیم با فرد در ارتباط است .این نهاد ارزشمند از لحاظ اهمیت در باالترین نقطه اوج قرار دارد و یکي از ارکان اساسي جامعه شمرده مي شود و دستیابي به
جامعه سالم در سایه وجود خانواده سالم میسر مي باشد(برنشاین.)2881،
در این راستا بحث از مشاوره پیش از ازدواج از جمله مواردی است که تأثیر بسزایي در رضایتمندی زناشویي افراد دارد ،در واقع مشاوره پیش از
ازدواج شامل مجموعه اقداماتي است که داوطلب ازدواج در جریان آن به کمک خویشاوندان موثر و مشاور امکان مي یابد که اصول و مباني مربوط به انتخاب
همسر ،احکام شرعي مربوط به ازدواج ،طرح ریزی نحوه زندگي مشترک و سازگاری متناسب با ویژگي های شخصیتي توانایي ها و ضعف های خود و طرف
مقابل و همچنین واقعیت ها و امکانات را بررسي نموده و شیوه صحیح انتخاب همسر را اتخاذ نماید .این جریان با انعقاد پیوند ازدواج متوقف نمي شود بلکه
پس از ازدواج نیز در صورت نیاز زوجین ،مشاور آنان را یاری خواهد کرد(حسیني.)1808،

 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصیلی و رشته تخصصي ،دانشکده و
دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول ( ،11 pt. B Nazaninراست چین)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل
نويسنده دوم ( ،11 pt. B Nazaninراست چین)

بررسي بورنت( ) 1118در زمینه آموزش مهارت های ارتباطي در ازدواج نشان مي دهد که برنامه افزایش رابطه و پیشگیری از درماندگي زناشویي
در زوج های تازه ازدواج کرده و زوج هایي که تصمیم به ازدواج دارند ،موجب افزایش رفتارهای ارتباطي مثبت و کاهش رفتارهای ارتباطي منفي مي شوند.
چنین برنامه هایي چسبندگي و توافق زوجین را افزایش داده و هم برای مردان و هم برای زنان مفید است.
مارکمن و هالوک( ) 1118در پژوهشي نشان داده اند که برنامه های آموزشي روابط زوجین را بهبود مي بخشد و از نارضایتي آنها مي کاهد.
مطالعات انجام شده توسط رایس( ) 1111نشان داد که صحبت و گفتگو یکي از عوامل مهم احساس رضایت در روابط اجتماعي است و نارسایي و ضعف در
مهارت های ارتباطي با عدم رضایت زناشویي رابطه دارد .سالیوان و برادبوی( )1111نمونه هایي از زوج های تازه ازدواج کرده را که پیش از ازدواج خدمات
مشاوره ای دریافت کرده بودند ،با آنهایي که از این خدمات استفاده نکرده بودند مورد مقایسه قرار دادند و نتایج نشان داد که ،زوج های شرکت کننده از نظر
مشکالت زناشویي در خطر زیادی نبودن و شوهران شرکت کننده ،در مقایسه با شوهران گروه کنترل ،از نظر مشکالت زناشویي در خطر پایین تری قرار
داشتند.
استامن( )1111در مروری بر تاریخچه مشاوره پیش از ازدواج دریافت که بیشتر مطالعات اثرات مثبت گزارش کرده اند و بعضي مطالعات اثر
حداقلي یا خنثای این برنامه ها را گزارش کرده اند و هیچ مطالعه ای اثر منفي برای این برنامه ها گزارش نکرده است .سالیوان ( )1111نشان داد که شرکت
در کالس های مشاوره پیش از ازدواج خطر اختالل عملکرد ازدواج را کاهش مي دهد .همسران شرکت کننده در این کالسها ریسک کمتری را برای مواجهه با
مشکالت زناشویي داشتند و سرانجام ازدواج در آنها بهتر بود .اسچوما( )1110با پژوهش خود نشان داد که انجام مشاوره قبل از ازدواج با افزایش میزان
رضایت از ازدواج همراه است و زوجین تجربه مشاوره را به عنوان یک تجربه خوشایند و رضایت بخش عنوان مي کند جهت ارائه آموزش و مشاوره موفق به
زوجین آماده ازدواج شناخت دالیل مبادرت افرا د به ازدواج ،آمادگي های الزم برای ازدواج ،عوامل موثر در برقراری ارتباطات و تداوم آن ضروری است.
مهدویان( )1811در تحقیق خود با عنوان "بررسي تأثیر آموزش ارتباط زناشویي" نشان داد که روش آموزش ارتباط با رویکرد شناختي رفتاری
مي تواند باعث افزایش رضایتمندی زناشویي شود ،حتي هنگامي که زن یا شوهر از یک مشکل اختالل شخصي رنج مي برد و همچنین این آموزش ها در
مواردی به بهبود سالمت رواني آنها کمک مي کند .بعالوه مشخص گردید که روش شناختي– رفتاری آموزش ارتباط برای جامعه ما به ویژه برای افراد
تحصیل کرده مناسب است.
نتایج پژوهش های پریزاده و خدیو زاده در دانشگاه علوم پزشکي مشهد نشان داد که  :ازدواج باعث برقراری منظم فعالیت های جنسي بهداشتي و
سالم مي شود و از فعالیت های جنسي نامشروع که سبب آسیب های اجتماعي دیگری مانند فحشاء و بیماری های مقاربتي مي گردد جلوگیری مي کند.
ازدواج یک رابطه بسیار نزدیک و طوالني را بین زن و مرد ایجاد مي کند و در صورتي که ارتباط سالم و موثر بین زن و مرد به وجود نیاید ،بقاء آن با مشکل
مواجه مي شود .از طرفي زوج های جوان آینده سازان کشور هستند و سالمت جامعه در گرو تأمین سالمت جسمي رواني و اجتماعي آنان است .ریشه
بسیاری از مشکالت عمده بهداشتي نظیر رشد بي رویه جمعیت ،مرگ و میر مادران و کودکان و ناهنجاری های ژنتیکي ،اختالفات خانوادگي ،مشکالت
جنسي زوجین طالق  ...را باید از دوران پیش از ازدواج جستجوکرد و پیشگیری از بروز مشکالت را باید با برنامه ریزی صحیح و راهنمایي های مربوط به آن را
از دوران پیش از ازدواج شروع نمود.
سینها و مکرجي( ) 1111یکي از عوامل اثرگذاری بر عملکرد خانواده را سازگاری زناشویي مي دانند .گفتني است که سازگاری در بین اعضای
خانواده باعث مي شود که کیفیت عملکرد والدین ،میزان سالمتي ،میزان رضایت از زندگي ،ر شد و تربیت فرزندان و روابط اجتماعي بهتر و موثرتر مي شود
(احمدی و همکاران.)1800 ،
وایت و راجرز( ) 2888در بررسي های خود دریافتند که مشکالت اقتصادی از عوامل پیش بیني کننده کیفیت رابطه زناشویي است نتایج این
بررسي نشان داد که فشار اقتصادی موجب افزایش رفتار خصومت آمیز مردان و افسردگي زنان مي شود .همچنین نا امني شغل شوهران ،با گزارش های زنان
از تعارض های زناشویي و افکار طالق رابطه باالیي دارد.
روبرتز( ) 2888نیز بر این باور است که بیکاری یکي از استرس زا ترین حوادث زندگي است و خشونت شوهران با درآمد پایین و بیکاری رابطه
دارد .پژوهش روبرتز در خصوص علل مشکالت زناشویي نشان داد که مشکالت و نارضایتي از رابطه جنسي در سال اول زندگي مشترک با افزایش احتمال
طالق در سال دوم رابطه دارد.
مطالعات انجام شده توسط کریستوفر واسپرچر( )2888نیز در مورد رابطه جنسي نشان مي دهد که رضایت جنسي با میزان باالیي از رضایتمندی
زناشویي مربوط است .دخالت خویشان و بستگان زوجین و وابستگي زن و شوهر به خانواده خود از دیگر مسائلي است که مي تواند روابط زناشویي را دچار
مشکل سازد .زن یا شوهر به ویژه در اوایل زندگي مشترک توسط دیگران به طور ناشیانه راهنمایي و یا تحریک مي شوند .گاهي اوقات حضور مادر شوهر یا
پدر شوهر ،مادر زن یا پدر زن با وجود عالقه به فرزندان خود در زندگي مشترک آنها مزاحمت ها یا آسیب هایي را به وجود مي آورند(به پروژه.)1801 ،

پژوهش های متعدد نشان مي دهد که دخالت های زیاد اعضاء خانواده ی همسر در زندگي زوج ها مي تواند رضایتمندی از زندگي زناشویي را
کاهش دهد  .همچنین او در زمینه رفتارهای خشونت آمیز معتقد است رفتارهي خصومت آمیز در طول زمان رضایتمندی زناشویي را کاهش داده و زمینه
جدایي افراد را فراهم مي کند(روبرتز.)2888،
نجات ( ) 1801با بررسي تأثیرات آموزش های مهارت های زندگي بر میزان صمیمیت زوجین که از مجموع مهارت ها سه مهارت  :توانایي مقابله
با استرس ،هیجانها و ارتباط موثر با طرف مقابل را مورد تحقیق قرار داده است و نشان مي دهد که چنین آموزش هایي به طور معني داری باعث افزایش
میزان صمیمیت در زوجین مي شود .مهدی زاده ( )1801در پژوهشي نشان داد که آموزش مهارت های زندگي به زوجین باعث بهبود سالمت زوجین مي
شود .با آموزش شیوه های کار آمد گوش دادن ،صحبت کردن ،ارائه پاسخ های غی ر کالمي موثر مي تواند کیفیت رابطه بین زوج ها را ارتقاء داد.
اسکات ولو ( ) 2882در یک برنامه آموزش پیشگیری و پر بارسازی رابطه به زوج ها در کسب مهارت ها و نگرش های مرتبط با موقعیت زناشویي نشان
داده اند که زوج های آموزش دیده سطح باالتری از ارتباطات مثبت و سطح پایین تری از ارتباطات منفي را در مقایسه با زوج های گروه مقایسه در طول سال
های بعد از شرکت در این برنامه آموزشي گزارش داده اند.
آنچه در این میان باید توجه داشت ،این است که در تمام جوامع (یا حداقل بیشتر آنها) خانواده یکي از عوامل مهم رشد است .تأثیر خانواده در
فرد بدون مقدمه آغاز و با قدرت و فراگیری خاص آشکار مي شود و امکان دارد در سرتاسر زندگي شخص باقي بماند ،از این رو در امر ازدواج ،داشتن آگاهي و
اطالعات کافي ضروری مي باشد ،چرا که به طور قطع با خانواده هایي روبرو مي شویم که پس از ازدواج با مشکالت بیشتری مواجه شده اند .گاه کانون
خانواده به قدری ناراحت کننده و متشنج مي شود که جز انتخاب طالق و جدایي راه دیگری باقي نمي ماند که این امر نیز عواقب نابهنجاری به دنبال دارد.
زن و شوهری که از نظر فرهنگي فاصله دارند و یا از نظر درجه تحصیالت ،سلسله مراتب اجتماعي در طبقات متفاوتي قرار دارند ،زن و شوهری که توافق
اخالقي ندارند و  ...نمي توانند در زندگي ،هماهنگي ایجاد کنند و میزان رضایتمندی زناشویي آنها در حد کمتری قرار مي گیرد.
فرضیه های پژوهش:
 -1بین آموزش های پیش از ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویي رابطه وجود دارد.
 -2بین رضایتمندی زناشویي و نظارت مالي (سطح اقتصادی) رابطه وجود دارد.
 -8بین رضایتمندی زناشویي و روابط جنسي رابطه وجود دارد.
 -0بین رضایتمندی زناشویي و مباحث عقیدتي رابطه وجود دارد.
 -1بین رضایتمندی زناشویي و نقش های مربوط به برابری زن و مرد رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
جامعه آماری
در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه زوج های متأهل مراجعه کننده به یکي از مراکز بهداشت شهر رشت مي باشند که تعداد  08نفر به صورت نمونه گیری
در دسترس انتخاب شده و از میان آنها  08نفر به مراکز مشاورۀ پیش از ازدواج مراجعه کرده و  08نفر افراد متأهل به این مراکز مراجعه نکرده اند.
ابزار سنجش
رضایتمندی زناشویي انریچ  :در این پژوهش برای سنجش رضایت زناشویي و نحوه تعامل زوجین از پرسشنامه رضایتمندی زناشویي انریچ استفاده شده است.
که از  12مقیاس تشکیل شده است :شامل پاسخ قراردادی ،رضایت زناشویي ،موضوعات شخصیتي ،ارتباط زناشویي ،حل تعارض ،نظارت مالي ،اوقات فراغت،
روابط جنسي ،فرزند پروری ،بستگان و دوستان ،نقش های مربوط به برابری زن و مرد ،و جهت گیری عقیدتي مي باشد .پرسشنامه به صورت  1گزینه ای
لیکرت ،در نظر گرفته شده است و به هر گزینه از  1تا  1امتیاز داده مي شود.
البته با توجه به زیاد بودن تعداد سواالت پرسشنامه ( 111سوال) که موجب خستگي بیش از حد شرکت کنندگان مي شد ،تصمیم گرفته شد فرم کوتاهي از
آن تهیه شود .برای این منظور ابتدا همبستگي هر یک از سواالت با کل پرسشنامه از طریق ضریب همبستگي محاسبه گردید ،سپس  0سوال که از
همبستگي نسبتاً باالیي برخوردار بود انتخاب شدند .این انتخاب به طور مساوی از مقیاس های مختلف پرسشنامه صورت گرفت و بدین ترتیب در مجموع 01
سوال انتخاب شد و ضریب اعتبار فرم  01سوالي بر روی یک گروه  11نفری با ا ستفاده از ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار  %11بدست آمد.

الف) شیوه نمره گذاری
پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای (که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) در نظر گرفته شده است که به هر گزینه آن از یک تا پنج امتیاز داده
مي شود.
ب) اعتبار و روایی
السون ،فورنیر و دراکمن( )1101ضریب اعتبار این پرسشنامه را با ضریب آلفای  %12گزارش کرده اند .ضریب همبستگي این پرسشنامه با مقیاس های
رضایت خانوادگي از  %01تا  %18با مقیاس های رضایت زندگي از  %82تا  %01است که نشانه روایي سازه آن است.
شیوه اجرا
در این پژوهش پس از توضیحات الزم به زوج ها درباره اهداف پرسشنامه و توصیه به دقت نکردن بیش از حد به سواالت و ثبت نخستین جوابي که به ذهن
مي رسد ،پرسش نامه ها پخش شد و در مرحله بعد وارد نرم افزار  spssگردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد .در
سطح آمار توصیفي از شاخص هایي نظیر ،درصد ،میانگین و  ...و در سطح آمار استنباطي از آزمون های نسبت  fو  tمستقل استفاده شده است.
یافته ها
در این قسمت میانگین و انحراف معیار نمرات رضایتمندی زناشویي گروه آزمایش و گروه گواه به تفکیک گزارش مي شود.
جدول ( )1شاخص های توصیفی نمرات رضایتمندی زناشویی گروه آزمایش و گواه
شاخص های توصیفي
گروه ها

تعداد

درصد

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

08

%18

111/12

88/20

گواه

08

%18

118/01

80/00

آزمایش

08

%18

11/21

2/81

گواه

08

%18

18/81

2/12

آزمایش

08

%18

18/12

1/01

گواه

08

%18

12/11

2/01

آزمایش

08

%18

11/0

8/18

گواه

08

%18

18/82

8/20

آزمایش

08

%18

1/11

2/10

گواه

08

%18

1/11

2/21

آزمودني
رضایت زناشویي

نظارت مالي

روابط جنسي

عقیدتي

نقشهای مربوط به برابری زن و مرد

با توجه به جدول فوق ،تعداد آزمودني های مورد مطالعه در پژوهش حاضر  08نفر ميباشند که  08نفر ( %18از نمونه) در گروه آزمایش و  08نفر دیگر از
نمونه ( )%18در گروه گواه (کنترل) جایگزین شده اند .همچنین همان گونه که در جدول فوق مشاهده مي شود ،میانگین نمرات آزمودني های گروه آزمایش
در متغیرهای رضایت زنا شویي ،نظارت مالي ،روابط جنسي ،جهت گیری عقیدتي ،نقش های برابر زن و مرد بیشتر از میانگین نمرات گروه گواه (کنترل) است.
یافتههای استنباطی
فرضیه اول :بین میانگین نمرات رضایتمندی زناشویي در گروه آزمایش (آموزش دیده) و گروه گواه (آموزش ندیده) رابطه معني داری وجود دارد.

جدول ( )2نتایج آزمون تی مستقل
فرض برابری واریانس ها

متغیر
رضایت زناشویي

نتایج آزمون تي مستقل

F

سطح معني داری

T

درجه آزادی

سطح معني داری

8/28

8/18

2/01

10

*8/811

p> 8/81
یافته های جدول فوق نشان مي دهد که با رعایت مفروضه برابری واریانس گروه ها( ،)F = 8/28 ،p< 8/81بین میانگین نمرات رضایت زناشویي در دو گروه
آزمایش و گواه رابطه معني داری وجود دارد ( .)t )10( =2/01 ،p> 8/81چرا که سطح معني داری مشاهده شده ( )pاز سطح آلفای  8/81کوچکتر است .در
چنین شرایطي مي توان گفت که فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه آماری معني داری بین دو گروه رد شده و فرض پژوهش که بیانگر وجود رابطه معني
دار بین دو گروه است ،تأیید مي شود که این یافته بیانگر اثربخشي آموزش در افزایش رضایتمندی زناشویي افراد مي باشد .یافته های توصیفي جدول نیز
موید این یافته است زیرا میانگین نمرات رضایتمندی زناشویي افرادی که تحت آموزش قرار گرفتهاند ،بیشتر از میانگین گروهي است که آموزش دریافت
نکرده اند (گروه گواه).
فرضیه دوم :بین میانگین نمرات نظارت مالي در گروه آزمایش (آموزش دیده) و گروه گواه (آموزش ندیده) رابطه معني داری وجود دارد.
جدول ( )3نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
نظارت مالي

فرض برابری واریانس ها

نتایج آزمون تي مستقل

F

سطح معني داری

T

درجه آزادی

سطح معني داری

8

8/801

2/21

10

*8/821

p> 8/81
یافته های جدول فوق نشان مي دهد که با رعایت مفروضه برابری واریانس گروه ها( ،)F = 8 ،p< 8/81بین میانگین نمرات نظارت مالي در دو گروه آزمایش
و گواه رابطه معني داری وجود دارد ( .)t )10( =2/21 ،p> 8/81چرا که سطح معني داری مشاهده شده ( )pاز سطح آلفای  8/81کوچکتر است .در چنین
شرایطي مي توان گفت که فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه آماری معني داری بین دو گروه رد شده و فرض پژوهش که بیانگر وجود رابطه معني دار بین
دو گروه است ،تأیید مي شود که این یافته بیانگر اثربخشي آموزش در افزایش نظارت مالي مي باشد .یافته های توصیفي جدول نیز موید این یافته است ،زیرا
میانگین نمرات نظارت مالي افرادی که تحت آموزش قرار گرفتهاند ،ب یشتر از میانگین گروهي است که آموزش دریافت نکرده اند (گروه گواه).
فرضیه سوم :بین میانگین نمرات روابط جنسي در گروه آزمایش (آموزش دیده) و گروه گواه (آموزش ندیده) تفاوت معني داری وجود دارد.
جدول()4نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
روابط جنسي

فرض برابری واریانس ها

نتایج آزمون تي مستقل

F

سطح معني داری

T

درجه آزادی

سطح معني داری

8/10

8/81

2/80

10

*8/821

p> 8/81
یافته های جدول فوق نشان مي دهد که با رعایت مفروضه برابری واریانس گروه ها( ،)F = 8/10 ،p< 8/81بین میانگین نمرات روابط جنسي در دو گروه
آزمایش و گواه تفاوت معني داری وجود دارد ( .)t )10( =2/80 ،p> 8/81چرا که سطح معني داری مشاهده شده ( )pاز سطح آلفای  8/81کوچکتر است .در
چنین شرایطي مي توان گفت که فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه آماری معني داری بین دو گروه رد شده و فرض پژوهش که بیانگر وجود رابطه معني

دار بین دو گروه است ،تأیید مي شود که این یافته بیانگر اثربخشي آموزش در افزایش روابط جنسي مي باشد .یافته های توصیفي جدول نیز موید این یافته
است زیرا میانگین نمرات روابط جنسي افرادی که تحت آموزش قرار گرفته اند ،بیشتر از میانگین گروهي است که آموزش دریافت نکرده اند (گروه گواه).
فرضیه چهارم :بین میانگین نمرات جهت گیری عقیدتي افراد در گروه آزمایش (آموزش دیده) و گروه گواه (آموزش ندیده) رابطه معني داری وجود دارد.
جدول ( )5نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
جهتگیری عقیدتي

فرض برابری واریانس ها

نتایج آزمون تي مستقل

F

سطح معني داری

T

درجه آزادی

سطح معني داری

8/01

8/01

2/11

10

**8/880

p> 8/81
یافته های جدول فوق نشان مي دهد که با رعایت مفروضه برابری واریانس گروه ها( ،)F = 8/01 ،p< 8/81بین میانگین نمرات جهت گیری عقیدتي در دو
گروه آزمایش و گواه رابطه معني داری وجود دارد ( .)t )10( =2/11 ،p> 8/81چرا که سطح معني داری مشاهده شده ( )pاز سطح آلفای  8/81کوچکتر است.
در چنین شرایطي مي توان گفت که فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه آماری معني داری بین دو گروه رد شده و فرض پژوهش که بیانگر وجود رابطه
معني دار بین دو گروه است ،تأیید مي شود که این یافته بیانگر اثربخشي آموزش در افزایش نمرات جهت گیری عقیدتي افراد مي باشد .یافته های توصیفي
جدول نیز موید این یافته است ،زیرا میانگین نمرات جهت گیری عقیدتي افرادی که تحت آموزش قرار گرفتهاند ،بیشتر از میانگین گروهي است که آموزش
دریافت نکرده اند(گروه گواه).
فرضیه پنجم :بین میانگین نمرات نقش های برابر زن و مرد در گروه آزمایش (آموزش دیده) و گروه گواه (آموزش ندیده) رابطه معني داری وجود دارد.
جدول( )6نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
نقش های برابر زن و مرد

فرض برابری واریانس ها

نتایج آزمون  tمستقل

F

سطح معني داری

t

درجه آزادی

سطح معني داری

8/811

8/01

2/888

10

*8/801

p> 8/81
یافته های جدول فوق نشان مي دهد که با رعایت مفروضه برابری واریانس گروه ها( ،)F = 8/811 ،p< 8/81بین میانگین نمرات نقش های برابر زن و مرد
در دو گروه آزمایش و گواه رابطه معني داری وجود دارد ( .)t )10( =2/888 ،p> 8/81چرا که سطح معني داری مشاهده شده ( )pاز سطح آلفای 8/81
کوچکتر است .در چنین شرایطي مي توان گفت که فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه آماری معني داری بین دو گروه رد شده و فرض پژوهش که بیانگر
وجود رابطه معني دار بین د و گروه است ،تأیید مي شود که این یافته بیانگر اثربخشي آموزش در افزایش نمرات نقش های برابر زن و مرد مي باشد .یافته
های توصیفي جدول نیز موید این یافته است ،زیرا میانگین نمرات نقش های برابر زن و مردی که تحت آموزش قرار گرفتهاند ،بیشتر از میانگین گروهي است
که آموزش دریافت نکرده اند(گروه گواه).
بحث و نتیجه گیری
جمع بندی بررسي های به عمل آمده ،نشان مي دهد که تفاوت در جنبه های اقتصادی ،تحصیلي ،وضعیت اجتماعي ،عدم رضایت از روابط جنسي ،دخالت
خانواده های طرفین ،فاصله طبقاتي ،اختالف مذهبي ،و تفاوت های قومي و نژادی و شغلي و ...در رضایتمندی زناشویي موثر است .همچنین نتایج مطالعات
نشان مي دهد که مشاورۀ قبل از ازدواج بر میزان رضایتمندی ،زناشویي زوجین تأثیر دارد .در این پژوهش نیز بحث تأثیر فرایند مشاوره قبل از ازدواج ،بر
میزان رضایت مندی افراد متـأهل مورد مطالعه قرار گرفته است .طبق بررسي های صورت گرفته ،میانگین رضایتمندی زناشویي در بین افراد متأهل مراجعه
کننده به مراکز مشاورۀ قبل از ازدواج با میانگین گروه مورد مقایسه ،بیشتر گزارش شده است .بنابراین با توجه به مطالب فوق ،باید گفت :افرادی که به مراکز

مشاورۀ قبل از ازدواج مراجعه مي کنند ،با مهارت های زندگي زناشویي ،مهارت های ارتباطي و روش های مقابله با چالش های زندگي ،آشنا مي شوند و در
این خصوص آماده مي شوند و به نوعي پیش گیری اولیه به شمار مي رود ،اما دسته دوم افرادی هستند که بدون مراجعه به مراکز مشاورۀ قبل از ازدواج و عدم
شناخت صحیح از یکدیگر و آشنایي با مهارت های زندگي زناشویي و به طور کلي مهارت های زندگي اقدام به ازدواج مي کنند که از نظر میزان رضایتمندی
زناشویي بهرۀ باالیي نخواهند برد .یافته عمده مطالعه حاضر ،این بود که بین زوجین ،دریافت کنندۀ آموزش های قبل از ازدواج با زوجیني که از این آموزش
ها بهره ای نبرده اند از نظر میزان رضایتمندی تفاوت وجود دارد .به این معنا که میانگین رضایتمندی زناشویي افرادی که از آموزش های قبل از ازدواج بهره
برده بودند باالتر از افراد متأهلي است که از این آموزش ها بهره ای نبرده اند.
بر اساس ادبیات پژوهش شرایطي که زوجین باید دارا باشند تا بتوانند ازدواج موفقي داشته باشند ،شامل ابعاد زیستي ،رواني ،سالمت نفساني ،اخالقي،
اعتقادی ،اقتصادی ،فردی و اجتماعي است .با توجه به مطالبي که تا کنون بیان شد ،مي توان گفت زوجیني که از آگاهي های الزم برای تشکیل خانواده
برخو ردار نباشند در صورتي که ازدواج کنند ،نه تنها متضمن مسئولیت اخالقي ،شرعي و قانوني مي باشد ،بلکه نگراني های فراواني را در بنا نهادن و ادامۀ
زندگي مشترک در پي خواهد داشت.
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