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Aim: The present study was conducted to study the lived experiences of 
graduate students in the field of counseling and to examine the influence of their 
education process on their views on marriage and marital relationships. Methods: 
The method of this research was qualitative and phenomenological in type. 
Participants in this study were 16 graduate students, selected through purposeful 
sampling. Data collection was done through semi-structured interviews. Findings:
In the dimension of positive experiences, 4 main themes were obtained that 
included raising awareness, growing awareness of personal abilities, improving 
interpersonal communication skills, and experiences around marriage. Finally, the 
following themes of the main categories are understood: self-awareness, 
increasing awareness of other people's personality traits, growing self-confidence, 
feeling beneficial, improvement of family and social relationships, achieving a 
systemic view in the family, increasing empathy, control emotions, changes in 
attitudes toward premarital acquaintance and emphasis on premarital counseling, 
new attitudes about marriage, importance of awareness about premarital 
counseling, and changes in gender stereotypes (in male participants). In the 
dimension of negative experiences, the main themes included experiences related 
to the phenomenon of marriage and negative effects on relationships. The 
following themes were extracted: decreased emotional excitement about the 
partner, increased sensitivity and obsession in relationships, change in attitudes 
toward men (on the part of female participants), creating a sense misunderstanding 
in family and social relationships due to differences in the level of knowledge, and 
existence of some level of irrational expectations from graduates in this field. 
Conclusion: According to the findings, the lived experience of participants 
showed that studying counseling can influence the personal life and perspective 
about marriage and marital relationships from different aspects. 

Keywords: College students, counseling degree, lived experience, perspective, 
marriage, marital relationships 
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پددژوهت حاضددر، بددا هددد  مطالعدده تجربدده زیسددته دانشددجویان و دانددت آموختگددان رشددته مشدداوره و بررسددی  هیید :
ایدن پدژوهت کیفدی و از ندوع پدیدارشناسدی  روگ: های درسی بر دیدگاه آنان پارامون ازدوا  انجام شدد. ردپای آموخته
ی مشداوره بودندد کده بده روش  آموختگدان تحصدیالت تکمیلدی رشدته نفر از دانشجویان و دانت 36کنندگان  بود. مشارکت

گددردآوری داده  5در بعددد تجربیددات مثبددت  ها: یافتییه هددا مصدداحبأ نیمدده سدداختاریافته بددود. هدفمنددد انت دداب شدددند. ابددزار 
گاهی نسبت به توانمندیمضمون اصلی به د گاهی، رشد آ های ارتباطی  های ش صی، بهبود مهارت ست آمد. افزایت آ

بین فردی و تجربیات پارامون امر ازدوا . در نهایت زیر مضمون های درک شده از مضمون های اصلی به ایدن صدورت 
گداهی نسدبت بده وینگی گاهی، افزایت آ نفس، احسداس مفیدد  ادبدههدای ش صدیت دیگدران، رشدد اعتم آمده است: خودآ

بودن، رواب  خدانوادگی و اجتمداعی، دسدتیابی بده  دیددگاه سیسدتمی در خدانواده، افدزایت همددلی، کنتدرل هیجاندات، 
تغیاددر در نگددرش بدده آشددنایی قبددل از ازدوا  و تأکیددد بددر مشدداوره پددات از ازدوا ، نگددرش متفدداوت بدده ازدوا  نسددبت بدده 

گدداه شدددن بدده جایگدداه مشدداور و ا های جنسددیتی )در شددرکت  همیددت مشدداوره پددات از ازدوا ، تغیاددر در کلیشددهگذشددته، آ
: تجربیددات  مربددوط بدده پدیددده ازدوا  و   کنندددگان مددرد(. در بعددد تجربیددات منفددی، مضددمون هددای اصددلی عبددارت بودنددد از

بطده انت اب همسر و تأخیرات منفی در رواب . زیر مضمن های به دست آمده: کم شدن شدور و هیجدان احساسدی در را
بددا شددریک زندددگی، بددای رفددتن میددزان حساسددیت و وسددواس فددرد در روابدد ، تغیاددر نگددرش نسددبت بدده مردهددا )از سددمت 

کنندگان خددانم(، ایجدداد حددس عدددم درک مشددترک در روابدد  خددانوادگی و اجتمدداعی بدده علددت تفدداوت در سددط)  شددرکت
گاهی، ایجاد سط) انتظارات غیرمنطقدی از دانت های ایدن پدژوهت،  مطدابق یافتده گییری: نتیجیه آموختگدان ایدن رشدته. آ

هدا و  های م تلدد بدر زنددگی ش صدی آن کنندگان نشدان داد کده تحصدیل در رشدتأ مشداوره، از جنبده تجربه زیستأ شرکت
 دیدگاهشان نسبت به ازدوا  و رواب  زناشویی تأخیرگذار بوده است.

کلیدی: واژه  ا ، رواب  زناشوییرشته مشاوره، تجربه زیسته، نگرش، ازدو دانشجویان، های 
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 مقدمه
هرچند توجه به شرایط روانی انسان از سابقه تاریخی طوالنی برخروردار اسرت، امرا شرروع 

ی و مشرراوره برره شررکل تخصصرری و شناسرر روانی علرروم   ای دانشررمندان در حرروزه کررار حرفرره
کره ایرن حرفره جروان تکامرل می گردد. هم کاربردی به حدود یه قرن پیش بازمی یابرد،  زمران 

کرده کار هستند موردمطالعره  محققان سعی  که در آن مشغول به  اند تا این حرفه و افرادی را 
های خاصری  که حرفه مشاوره هنوز در حال تغییر و تحرول اسرت، م لفره قرار دهند. درحالی

 (.2667 ،1الهاناتی) اند خوبی موردمطالعه قرارگرفته شده از این حرفه به
کرراربرد تئوری ی مشرراوره نیررز تحررت آمرروزا رشررته هررا و  تررأمیر تحقیقررات جدیررد در مررورد 

هررررای درمررررانی و اهمیررررت رابطرررره درمررررانی قرارگرفترررره اسررررت. در بخررررش دیگررررری از  تکنیه
عنوان مشرراور  کررار برره ای مرررتبط بررا ی مشرراوره، خطرررات و مشررکالت حرفرره مطالعررات حرفرره

قبیرررل میرررزان اند.تحقیقات در مرررورد خرررود درمرررانگر، برررا موضررروعاتی از  شرررده ای بررسی حرفررره
کره ممکررن اسرت تررأمیرات منفرری در  انتقرال فشررار و اسرترس، فرسررودگی شرغلی و سررایر مرروارد 

های اخیرر توجرره محققرران را برره خررود جلررب  ای او بگررذارد، در سررال زنردگی شخصرری و حرفرره
کرار در حروزه بهداشرت روان می کره  توانرد بررای  کرده است. بع ری از پژوهشرگران معتقدنرد 

هرا را بره دالیلری از قبیرل برخرورد  ین باشد و زندگی شخصری درمرانی آنآفر مشکلبرخی افراد 
هررا و انتظررارات اجتمرراعی از ایررن حرفرره برره مخرراطره  مسررتمر بررا مشررکالت مراجعرران، نقش

کرره جنسررن همرران (.3215، 2دیرروو ) بیفکنررد کرررده اسررت، مرزهررای بررین ( 2667) 3طور  ادعررا 
کرره اغلررب در مررورد آن شررناختی، برره ای درمررانگران روان زنرردگی شخصرری و حرفرره آن میزانرری 

شود، واضح و روشن نیست و به همین دلیرل موضروع مهمری جهرت تحقیرق و  صحبت می
گررای بررسرری محسرروب می های مختلررف  توضرریحی در مررورد جنبرره( 3217) 4شررود. جیمررز 

                                
1. Alhanati,B.S. 
2. Deutsch,C.J. 
3. Jensen,P. 
4. Guy, J. 
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درمرررانگر برررودن، برررا تمرکرررز برررر چگرررونگی تأمیرگرررذاری آن برررر زنررردگی و روابرررط خصوصررری روان
ئه  گای به آندرمانگران ارا  که جیمز  کره  ها اشاره داده است. ازجمله مواردی  کرده این است 

کره شررایط احساسری چرالش درمانگران روز خود را در تعامل با افرادی می برانگیزی  گذراننرد 
کره درمرانگر عالقره  کنند. الگوهای تعامل می را در روابطشان تجربه می توانند باعری شروند، 

 اا و توانایی همدلی با او را از دست بدهد. شریه زندگیهای روزانه با  خود به چالش
کره فررد بره( 2661) 1به نظرر بنرگ گذرانرد  عنوان مشراور از سرر می تجربیرات و احساسراتی 

شرردت  به ای مشرراور درواقررع زنرردگی شخصرری و حرفررهبینی او را تغییررر دهررد.  توانررد جهرران می
کررره چگونررره ( 2631) 2باشرررد. رابرررو، مرررالتو، بینررردر و مکلرررود مترررأمر از هرررم می کردنرررد  بررسررری 

هرررررا  ی تحقیررررق آن گررررذارد. نتیجرررره درمررررانی بررررر زنرررردگی شخصرررری درمرررررانگر تررررأمیر می روان
باز بودن نسربت بره تجربره، میرزان تحمرل  :ی تأمیر این حرفه بر احساساتی چون دهنده نشان

فشار روانری و خالقیرت درمرانگر اسرت، همچنرین مشراور بره خراطر غررق شردن در احسراس 
گرراهی احسرراس عرردم مسررئولیت شررود.  پذیر می کفایت و ناامیرردی، آسرریب پذیری و حترری 

کترراب هنررر درمرران  چنررین می( 2662) 3یررالوم کرره یرره خطررر احتمررالی در حرفرره در  ی  نویسررد 
وقتری فرردی تمرام  روابط شخصی خودشران اسرت. درمانگران غافل شدن از ران و روانمشاو

که ایجاد روابرط صرمیمی و ابرراز حر  همردلی از اصرول آن اسرت،  کاری است  روز مشغول 
کمتری به صمیمیت در روابط شخصی و زنردگی خصوصری  این فرد می تواند احساس نیاز 

کنررد. عررالوه بررر ایررن، اینکرره درمررا نگر همیشرره مررورداحترام و پررذیرا برراال قرررار خررود  تجربرره 
کرره ممکررن اسررت او در  گیرررد، ترردریجاص برررای او امررری طبیعرری تلقرری می می شررود. موضرروعی 

کرره دیگررر نتوانررد م ررل  اا بررا آن روبرررو نباشررد. ایررن موضرروع باعرری می زنرردگی شخصرری شررود 
کنررار بیایررد و بازخوردهررای دیگررران را ارزا کنررد.  ری میگررذا سررابق بررا رفتارهررای اطرافیررانش 

کررره درمرررانگر در یررره رابطررره( 3212) یرررالوم ی درمرررانی برررا دو نقرررش  همچنرررین معتقرررد اسرررت 

                                
1. Bang, S. 
2. Rabu, M., Moltu, C., Binder, P.-E., & McLeod, J. 
3. Yalom, I.D. 
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کننده، مشراور وارد زنرردگی  عنوان شرررکت شرود، بره کننده یرراهر می کننده و شررکت مشراهده
کنررد و ایررن  تغییرررات در زنرردگی  تغییررر می( مشرراور) شررود و طبیعترراص رفتارهررای او مراجررع می

 گذارد.  شخصی وی تأمیر می
کیررد مری( 2632) 1هچرر  کرره درمرانگران  روانتأ یررادی کنررد  شررناختی و مشراوران شررباهت ز

هرای مختلرف زنردگی مراجعران در  کننرد و حکایت بین خودشان و مراجعانشران تجربره می
که توسرط تیسرکو و  یابد. در مطالعه ها انعکاس می زندگی خصوصی درمانگران آن کیفی  ی 

کشررور نررروژ انجا2لرروراس کرره  مدر  کیفرری ایررن موضرروع پرداختنررد  شررد. پژوهشررگران برره بررسرری 
گرذارد.  هرا ترأمیر می درمرانگران برر روابرط شخصری آن ای مشراوران و روان چگونه زندگی حرفره

یافته برای پاسخ به این س ال، مصاحبه کیفی نیمره سراختار ای برا چهرار درمرانگر از دو  های 
گرفترره اسرر ی خرردمات مشرراوره حیطرره ت. از طریررق اسررتفاده از تفسرریر و ای مختلررف صررورت 
هررای  دانررش و ارزا  ( 3) وتحلیل پدیرردار شررناختی، سرره یافترره اصررلی مشررخس شررد: تجزیرره

( 2) هرررا اسرررت. شخصررری خرررانواده درمرررانگران مبنرررای اصرررلی برخوردهرررای برررین فرررردی آن
ایرن ( 1) کننرد های مراجعانشان توصیف می آوایی خاصی با داستان کنندگان، هم شرکت

کررره درمرررانگران در مرررورد مررردیریت اطالعرررات محرمانررره امکررران وجرررود ی مراجعانشررران،  دارد 
که خود درمانگر متعلق به همان اجتماع باشند، با چرالش روبررو شروند به تیسرکو ) ویژه آنجا 

 (.2637و لوراس، 
درمرررانی و  هرررای محررردودی در مرررورد امررررات روانرغم چنررردین دهررره تحقیرررق، داده علررری

آموختگرررران ایررررن رشررررته وجررررود دارد. بسرررریاری از  و دانش مشرررراوره بررررر زنرررردگی دانشررررجویان
ای و درمررانی را  هررای مشرراوره ای در مررورد حصررول مهارت بینانرره های خوا تحقیقررات یافترره

کرده کرررمن، بلگرری ، دفررایف) انررد گررزارا  امررا بع رری از محققررین  (.2660، 3هیلسررنروز، آ
که دوره گراهی ترأمیرات منفری را اند  تنها تأمیر چندانی نداشته های آموزا نه معتقدند  بلکره 

                                
1. Hatcher, S. L 
2. Tysko, E. H., & Loras, L. 
3. Hilsenroth, M.J., Ackerman,S., Blagys, M.D. & DeFife, j. 

https://www.researchgate.net/profile/Jared-Defife
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   (.2663، 1میلر، مونت) اند نیز به دنبال داشته
ی شناسر روانی  رشرته ای در مورد تأمیر تحصریالت تکمیلری در مطالعه( 3212) 2کتنهرن

کره قبرل از ورود بره  تحصریالت تکمیلری ازدواج کررده و  بر روابط زناشویی دانشرجویان پسرری 
نتررایج تحقیررق نشرران از امرررات م بررت در ازدواج داشررته فرزنررد داشررتند، انجررام داده اسررت. 

کتنهررن یکری از علرل اصرلی امررات م برت، رشرد فرردی و زوجری ایرن ( 3212) است. از نظرر 
گسررترا پتانسرریل مهارت کرره برره جهررت  های شرردید در  هررای مقابلرره بررا اسررترس افررراد اسررت 

نترایج بررخالت ایرن  (.شرود. کارهای عملی و تجربیات درمانی در افرراد ایجراد می ،شخس
کررره توسررط لرررونی، ( 3216) 3بالتکررری و برانهرررارتهاردینررگ،      نتررایج تحقیقرررات پیشررین برررود 

اختالفرات زناشرویی و شکسرت در ازدواج  بررای مبنی بر احتمال بیشرتر وجرود شده و  انجام
 پزشکان نسبت به عموم جامعه بود. روان
  هرت مطالعره و بررسری تجربرهشرده، ج هرای انجام با توجه به تعداد اندک میرزان پژوهش 

یسررررته ی  درمررررانی و نحرررروه های مشرررراوره و روان آموختگرررران رشررررته ی دانشررررجویان و دانش ز
خصررور  امرگررذاری ایررن تجربیررات بررر زنرردگی و روابررط خصوصرری دانشررجویان ایررن رشررته، به

کره  کشور ایران، پژوهشگران به این نتیجره رسریدند  کافی در این زمینه در  فقدان مطالعات 
 پژوهش حاضر ضروری است.انجام 

 روش
کیفریمبنای روا اسرت. یکری از انرواع روا  4شناسی پژوهش حاضر برر اسراس رویکررد 

یسرته افرراد  است. مطالعه 5کیفی روا پدیدار شناختی ی پدیدارشناسی، معنای تجارب ز
دیگر ایرن  عبارت بره (.3120، 6کرسرول) دهرد متعدد از یه مفهوم یا پدیرده را مردنظر قررار می

                                
1. Miller, W. R., Mount, K. A. 
2. Kattenhorn, D. L. 
3. Looney, J. G., Harding, R. K., Blotcky, M. J., & David, F. 
4. Quantitative approach. 
5. Phenomenology. 
6. Creswell, J.W. 
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که به شناخت از پدیده، از طریرق پری برردن بره درک افرراد از آن پدیرده  روا سعی بر آن دارد 
یسرته منظور درک عمیرق تجربره پژوهشرگر بره (.3125بازرگان، ) ارج نهد ی دانشرجویان و  ی ز
ی مشرراوره و تررأمیر آن بررر دیرردگاه آنرران نسرربت برره ازدواج برردون هرری   آموختگرران رشررته دانش

گیری  ی در حررال وقرروع پرداخترره اسررت. نمونرره ی عمیررق پدیررده هدخررل و تصرررفی برره مطالعرر
کره حجرم نمونره کیفری،  پژوهش از نروع هدفمنرد برود. از آنجرا  ی مناسرب بررای یره پرژوهش 

کرره پاسررخ مناسرربی برررای سرر ال میررزان نمونرره کنررد، پژوهشررگر  ای اسررت  های پررژوهش فررراهم 
که امکان دسترسری ها را تا جایی ادامه می آوری داده جمع بره مقروالت، موضروعات یرا  دهد 

ها رسیده باشرد نیرازی بره افرزایش تعرداد  تبیینات جدید وجود دارد، اما وقتی به اشباع داده
گررروه نمونرره نرردارد جامعرره آمرراری ایررن پررژوهش را بررر اسرراس اصررل  (.3123ابولمعررالی، ) افررراد 

ران تشرکیل های ته آموختگان رشته مشاوره در دانشگاه نفر از دانشجویان و دانش 30اشباع 
گیررری ایررن پررژوهش، تحصرریل در مقرراطع تحصرریالت دادنررد. مررالک ورود اصررلی در نمونرره

شرروندگان نسرربت برره  ی مشرراوره برروده اسررت. همچنررین رضررایت مصاحبه تکمیلرری در رشررته
هررای  شرررکت در پررژوهش و آمررادگی و توانررایی انتقررال مفرراهیم طرری مصرراحبه، از سررایر مالک

اطالعررررات جمعیررررت شررررناختی  3ی  جرررردول شررررماره ورود برررره پررررژوهش بررررود. در ادامرررره  در
 شده است. کنندگان ارائه شرکت

 ما کنندگا  در مصاحبه . اطالعات جمعیا شنا تی شرکا1 شمارهجدول 

 مقطع تحصیلی جنسیا سن شماره
ویعیا 
 تأمل

 تعداد فیزندا  سابقه ازدواج

 --- --- مجرد کارشناسی ارشد زن 22 3
 --- --- مجرد کارشناسی ارشد مرد 13 2
 --- --- مجرد کارشناسی ارشد زن 25 1
 --- --- مجرد کارشناسی ارشد مرد 11 5
 --- --- مجرد کارشناسی ارشد زن 25 1
 --- --- مجرد کارشناسی ارشد مرد 21 0
 2 --- متأهل کارشناسی ارشد زن 11 7
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 مقطع تحصیلی جنسیا سن شماره
ویعیا 
 تعداد فیزندا  سابقه ازدواج تأمل

 --- --- مجرد دکتری زن 25 1
 --- --- متأهل کارشناسی ارشد مرد 21 2
 --- --- مجرد کارشناسی ارشد زن 21 36

 --- --- متأهل کارشناسی ارشد زن 25 33

 --- --- مجرد کارشناسی ارشد زن 21 32
 2 --- متأهل کارشناسی ارشد زن 11 31
 --- --- مجرد کارشناسی ارشد زن 25 35
 2 --- متأهل کارشناسی ارشد زن 17 31

 مجرد کارشناسی ارشد زن 52 30
بار  یهسابقه 

 طالق
--- 

 
یافته گرررردآوری اطالعرررات در ایرررن پرررژوهش از نررروع مصررراحبه نیمررره سررراختار برررود.  1ابرررزار 

ها نبوده، بر اسراس هری  نروع متغیرر  ها در این نوع مصاحبه ماهیتاص محدود به فرضیه پرسش
کرره احسرراس،  شررونده ایررن امکرران را می ای نیسررت و برره مصاحبه شررده از پرریش تعیین دهررد 

کرره خررود می شررده را در دامنرره ادراک و تفسرریر خررود از واقعیررت تجربه پسررندد و بررا عبررارات  ای 
کنررد. ب کلرری  ااینخررود بیرران  حررال ایررن نرروع مصرراحبه برره دلیررل دربرگیرنرردگی ترروالی و رئرروس 

دهندگان را برره حررداقل رسررانده و  ها، امکرران تبعرریت میرران پاسررخ مشررخس برررای پرسررش
کند می گرال) تواند پایایی بیشتری را فراهم  سر االت پرژوهش حاضرر  (.2661، 2گرال، برور  و 
کننردگان فرراهم شرود. در مرامی شررکتمحور اصلی تهیه شرد. ترا شررایط مشرابه بررای ت 5در 

شرررده اسرررت.  های تکمیلررری دیگرررر در مواقرررع ضرررروری نیرررز استفاده طرررول مصررراحبه از سررر ال
گرفت.سرر ال 51تررا  56زمان  درنهایررت هررر مصرراحبه طرری مرردت های محرروری  دقیقرره انجررام 

کلرری خودترران از تحصرریل در رشررته مشرراوره را  تجربرره -3باشررد:  پررژوهش برره شرررپ زیررر می ی 
                                
1. Semi-Structured Interviews. 

2. Gall, M.D. ,Gall, J, P,  & Borg, W.R. 
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ترران چرره ایهررای مشرراوره درمجمرروع رشررته تحصرریلی شررما و فعالیت -2بینیررد؟  یچگونرره م
قبررل از وارد  -1شررما داشررته اسررت؟ ( خررانوادگی و اجتمرراعی) تررأمیری در زنرردگی شخصرری

شدن در این رشته دیدگاهتان نسبت به ازدواج و روابط زناشویی و خانواده برا نگررا فعلری 
کلرری از ن -5شررما چرره تفرراوتی داشررت؟  و ی مشرراوره  ظررر شررما، تحصرریل در رشررتهبرره طررور 

الشرعاع اشتغال به این حرفه چگونه دیدگاه فرد نسبت بره ازدواج و روابرط زناشرویی را تحرت
نظر خود را در مورد نحروه و میرزان تأمیرگرذاری ابعراد  -1 (.لطفاص توضیح دهید) دهد؟ قرار می

کنید؟ مختلف در رشته  ی مشاوره را مطرپ 

 ها هوتحلیل داد روش تجزیه
کالیزی کرار فنومنولروژی1با توجه به مراحل روا  که برای  ترر اسرت، توصریفی مناسرب 2، 
هررا بررر روی سررازی مصرراحبه کاررفترره اسررت:پ  از پیاده در پررژوهش حاضررر برره شرررپ زیررر به

کاغررذ، مررتن مکالمررات افررراد چنرردین بررار مطالعرره شررد تررا از ایررن طریررق بترروان برره یرره معنررا و 
کلی دست که بهیافت.در ای احساس  طور مسرتقیم بره  ن مرحله زیر تمام جمالت و عباراتی 

یسررته کشرریده شررد.  تجررارب ز ی مرررتبط افررراد بررا سرر االت پررژوهش در یرره راسررتا بررود خررط 
گردید.در این مرحلره معناهرای مهرم هرر جملره  این به ترتیب عبارات مهم معنادار استخراج 

کررردها هسرررتند از جمرررالت استخر شرررده و نوشرررته  اجکررره همررران معناهرررای مرررنظم شرررده یرررا 
شرده در داخرل  ها، شرامل قررار دادن معرانی مشرابه استخراج بندی داده شدند.مرحله دسته

ی سررراختار  کننرررده ها برررود. ایرررن معناهرررا منعک  هرررایی تحرررت عنررروان زیرررر م رررمونخوشررره
گررر اقرردام برره  کرره برره آن تعلررق دارنررد بودنررد.در ایررن مرحلرره پژوهشای  ی فرد خوشرره منحصررربه

کرده و توصیف جرامعی از نترایج و  م مون تلفیق نتایج زیر کامل  ها در قالب یه توصیف 
کرد. و.به خوشه کردیم.. این ها ارائه   ترتیب به م امین اصلی دست پیدا 

                                
1. Colaizzi. 
2. Phenomenologically. 
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 های پژوهش یافته
کدگرذاری، طبقه کنندگان و به بر پایه بیانات مشارکت هرا، بنردی و تفسریر پاسرخ واسطه 

کلرری تجربیررات م بررت  2ها در  یافترره بنرردی شرردند. تجربیررات  و تجربیررات منفرری طبقهبعررد 
که به های درک شده از آن در جدول هرای  های اصلی و زیر م مون صورت م مون م بت 

کره ازنظرر خرود دانشرجویان ارزشرمند و  آورده شده 1و  2شماره  اند؛ شامل تجربیاتی هسرتند 
نشرجویان در مرورد طور مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم برر دیردگاه دا رفتنرد. و بره م بت بره شرمار می

گذاشته  .اندازدواج و روابط زناشویی  تأمیر 

کننده  واحدما  معنایى حمایا،ما مضمو ما، زیر  . مضمو 2جدول شماره 
 کنندگا   ما  مشارکا حاصل از کدگذار  متن مصاحبه

 کدما  اولیه زیرمضمو  مضمو  اصلی

گاهی  افزایش آ

گاهی گاهی/گره خودآ کردم/بررسررری هرررای روانررری  رسررریدن بررره خودآ خرررودم رو پیررردا 
 های شخصیتی/ رفتار/شناخت ویژگی

گراهی نسربت  افزایش آ
هررررررررررررررای  برررررررررررررره ویژگی

 شخصیت دیگران

بیشرررررررررتر شخصررررررررریت اطرافیررررررررران را شناختم/بررسررررررررری شخصررررررررریت 
 ها رو بهتر بشناسم/ ها/شخصیت زوج

گاهی  رشد آ
نسبت به 
های  توانمندی

 شخصی

نفسرررم بررراالتر رفتررره/افتخار  خیلررری اعتمادبهنف /  بررراال رفرررتن اعتمادبررره نف  رشد اعتمادبه
کرره مررن اان هسررتم/اان خررانواده مررن رو یرره پلرره بیشررتر  مرری کنم برره آنچرره 

 حساب میکنن
کرررنم/نقش کمه می احساس مفید بودن کمررره  کننرررده در خانواده/بررره  تررروانم بررره دیگرررران 

 خودم هم کمه میکنم/به من اعتماد شد و از من کمه خواسته شد

بهبود 
های  مهارت

 ارتباطی

 بین فردی
خانواده، )

 (جامعه

روابررررررررط خررررررررانوادگی و 
 اجتماعی

ترر رابطره رو بررسری  بهبود روابط/تشرخیس وضرعیت یره رابطره/ علمی
که باهاشون خیلی راحت کنار میام کنم/   تر 

دسرررتیابی بررره  دیررردگاه 
 سیستمی در خانواده

کنم،خرررانواده  تغییرررر شرررناخت خرررانواده و سیسرررتم خرررانواده/من تغییرررر 
ی اع را  میش  رابطه تغییر دیدم به خانواده و سیستم خانواده/ میکنه/

کرد  را با هم پیدا 
کنم/آدمرا رو بهترر میترونم دوسرت  خیلی همدلیم باال رفته/درکشون می افزایش همدلی

گذاشت/  داشته باشم/رشته مشاوره رو همدلی من خیلی تأمیر 
کنترررررررررررل عواطررررررررررف و 

 هیجانات
 تنظیم هیجانات  باال رفته/ خیلی خودکنترلیم
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کنندگان آورده شرررده  های شررررکت های از پاسرررخ ها، نمونررره در زیرررر همرررراه برررا بیررران یافتررره
 :است

گاهی -1  تجربه افزایش آ

گامی دد افگایش -1  آ
کره فکرر می تررین تجربره شوندگان در پاسخ به سر ال" بزر  بسیاری از مصاحبه کنیرد  ای 

را از  « خررود »طور مسررتقیم یررا ضررمنی، شررناخت  ایررن رشررته برررای شررما داشررته چیسررت؟" برره
کرره تحصررریل در رشرررته تررررین ترررأمیراتی برشرررمرده ترین و مهم اصررلی ی مشررراوره در مقررراطع  اند 

شروندگان  همرراه داشرته اسرت.بر اسراس پاسرخ  مصاحبهها به  تحصیالت تکمیلی برای آن
که تجربه می کسب دانرش عملری ناشری از  ی آموخته توان به این نتیجه رسید  های درسی و 

گررررراهی  کرررررارورزی در ایرررررن رشرررررته، بسررررریار بررررره بررررراال رفرررررتن آ انتقررررال تجربیرررررات اسررررراتید و 
کرررده بررو کنندگان نسرربت برره ویژگی شرررکت کمرره  د. بررا هررای شخصرریتی و رفترراری ایشرران 

کلیررردی همچرررون  های مصاحبه اسرررتناد بررره پاسرررخ بیشرررتر بررره " شررروندگان و تبیرررین مرررواردی 
گره،مشرررکالت روانررری خرررودم پررری برررردم" کرررردم" "  " از خیلررری از ،هرررای روانررری خرررودم رو پیررردا 

که هم به خودم کرردم"  آسیب می رفتارهایی  گراهی پیردا  دسرت آورد  زد هم بره دیگرران مرن آ
گررراهی و بیرررنش قابرررل قبرررولی از ویژگیمهرررم  دانرررش و علرررم مشررراوره دسررر هررررای  تیابی برررره آ
کسب شخصرررریتی و رفترررراری شرررررکت گرررراهی  شررررده توسررررط  کنندگان برررروده اسررررت. ایررررن آ

کرررده تررا بیشررتر، خررود و ویژگی کنندگان برره  آن شرررکت کمرره  هررای شخصرریتی خررود را  هررا 
 .رندهای خود در رابطه با محیط و اطرافیان پی بب شناخته و تا حدی به نیازها و خواسته

گامی نسبا به ویژگی-1  ما  شخصیتی دیگرا  افگایش آ

کثرر شررکت یکی از تجربیات م بت دیگر تحصیل در رشرته کنندگان،  ی مشراوره ازنظرر ا
گرراهی نسرربت برره ویژگی م ال پاسررخ یکرری از  عنوان هررای شخصرریتی دیگررران بود.برره افررزایش آ

شناسم،م الص مرن قربالص ها رو بهتر ب باعی شد  شخصیت" کنندگان آورده شده است: شرکت
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که مر الص شخصریتی م رل نمی کره شخصریت ( اخرتالل شخصریت مررزی) 1دانستم  چیره؟  
کنم  ".یکی از دوستانم بود اما اان میدونم چطور با او رفتار 

گفته      های شخصریت،  کنندگان در پژوهش، دروسی از قبیل نظریره ی مشارکت بنا به 
ی رشررد برره ایجرراد ایررن شناسرر روانشناسرری روانرری و  درمررانی، آسیب های مشرراوره و روان نظریرره

کرررده بررود. بررا توجرره برره داده کمرره  گرراهی و شررناخت از شخصرریت خررود و دیگررران  هررا و  آ
کررره م رررمون اصرررلی  یرررن نتیجررره دسرررتتررروان بررره ا شررروندگان می های مصاحبه پاسرررخ یافت 

گررراهی بررررای دانش کارشناسررری ارشرررد رشرررته آ کارشناسررری و  کررره در دو مقطرررع  ی  آموختگررران 
کرره تنهررا در  مشرراوره برره طور پیوسررته ادامرره تحصرریل  داده بودنررد بیشررتر از دانشررجویانی برروده 

کارشناسرری ارشررد رشررته های پررژوهش  ی مشرراوره مشررغول برره تحصرریل بودنررد. یافترره مقطررع  
کرره برخرری از یافترره فعلرری همچنررین برره نظررر می  2های حاصررل از مطالعرره مرره آلیررف  رسررد 

گویرد مشراوران پر  از  می( 2662) مه آلیرف ی ی مطالعه کند. نتیجه را تکمیل می( 2662)
کننررد و   هررای شخصرریتی خررود و اطرافیرران را تجربرره می آمرروزا، شررناخت بیشررتری از ویژگی

گررررفتن همررره جوانرررب در درون خرررود، قبرررل از اقررردام بررره عملررری را تجربررره  تمایرررل بررره در نظرررر 
 کنند.. می

گاهی نسبت به توانمندی -2  های شخصی رشد آ

 نفس رشد اعتمادبه -1 -2
ی  شررروندگان یکررری از ترررأمیرات م برررت تحصررریل در رشرررته از دیررردگاه برخررری از مصاحبه

کامرل مشاوره، هم ای  ههرای شخصریتی خرود، رسریدن بره دیرد تراز تر ویژگی زمان با شرناخت 
کنندگان در زیرر آورده  های شخصی است. چند نمونه از پاسخ شررکت نسبت به توانمندی

ها و مهارت هام شده"،"م الص قبرل  نف ، درک توانایی شده است:"باعی باال رفتن اعتمادبه
کرم برودن، اعتمادبره کرم داشرتن،  نف  خیلری  از اینکه رشرته مشراوره بخرونم، یره احسراس 

                                
1. Borderline personality disorder. 
2. McAuliffe, G. J. 
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یادی داشتمپایین و حالتی از حساد که خونرده برودم رو روی خرودم  .. فن.ت خیلی ز هایی 
کردم و خیلی اعتمادبه نف  بره شرخس  نفسم باالتر رفته". بررآورده شردن نیراز بره عرزت اجرا 

کنرد.  اجازه می کارآمردی خرود احسراس اطمینران  دهد تا نسبت بره قابلیرت، ارزشرمندی و 
های زنررردگی خرررود  م جنبرررههایی، فررررد ممکرررن اسرررت در تمرررا ی چنرررین احسررراس درنتیجررره

کارآمرردی طبعرراص تررأمیر  (.3177، سرریدمحمدی، 3226، 1شررولتز) کارآمرردتر و مولرردتر شررود. ایررن 
گذاشت. خود را بر دیدگاه دانشجویان رشته  ی مشاوره در مورد ازدواج خواهد 

 احسار مفید بدد  -2-2
کثر شرکت کره تحصریل در  ا کردنرد  ی  رشرتهکنندگان پژوهش حاضر به ایرن نکتره اشراره 

گذاشررتن درراه مشرراور شرردن نیرراز آن هررا  برره حرر  مفیررد بررودن برررای خررود و  مشرراوره و قرردم 
کررده اسرت. درک تجربره ی مفیرد برودن بره معنرادار شردن زنردگی ایرن افرراد  دیگران را ترأمین 

کرده است.به احساسری  ،عنوان نمونه:" این رشرته احسراس مفیرد برودن را بره مرن داد کمه 
کمه میتوانم به دیگر که می کنم و به خودم هم  کمه  کره  ان  شود "و " مسئله دیگر این برود 

کمره ی مشراوره خیلری عنوان یه دانشرجوی رشرته خیلی به من اعتماد شد و به هرا از مرن 
 خواستند".

 (  خانواده، جامعه) های ارتباطی بین فردی بهبود مهارت -3

 افگایش حس ممدلی -3-1

رن افرررررراد در تنظیرررررم روابررررط، حمایرررررت از همدلررررري موجرررررب افزایرررررش یرفیرررررت بنیادیرررر
یره فعالیت گروهرري اسرت..همدلي برره معنرراع دیرردن دنیررا از زاو ی  های مشررترك و انسررجام 

ها و توانایرري شررناختی برررراع فهرررم معنرررای  دید دیگران، توانایي عاطفری بررراع درک هیجان
گفترره هیجان ی  کنندگان در مررورد تررأمیر رشررته کتهای شررر هررای اشررررخار دیگررررر اسررررت. از 

اختصررار چنررد م ررال آورده شررده است."رشررته مشرراوره رو  هررا به مشرراوره بررر میررزان همرردلی آن
                                
1. Schultz, D. 
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گذاشررت" یررا  کنم خررودم رو  خیلرری همرردلیم برراال رفترره، سررعی مرری" همرردلی مررن خیلرری تررأمیر 
 کنم".بذارم جای دیگران، درکشون 

 کنتیل عداطف و میجانات -3-2
م ال: "مررن احسرراس  عنوان کنندگان در پررژوهش حاضررر، برره شرررکت بررا توجرره برره پاسررخ

کرره خیلرری خررودکنترلیم برراال رفترره مرری کرره، قرربالص از اینکرره وارد رشررته  احسرراس مرری ،کنم  کنم 
که انعطات یرا ""باعری شرد یراد بگیررم .پذیریم خیلی پایین بود" مشاوره بشم یه آدمی بودم 

کن تررو موقعیت کررارکنم و چرره جررور وا کنم  شرری نشررون برردم احسرراس مرریهررای مختلررف چرری 
کرد".می که آموخته توان به این نتیجه شخصیتم واقعاص تغییر  کلی رسید  ی  های رشرته گیری 

کنترررل  کنندگان دررسرریدن بره مهارت مشراوره توانسررته اسررت بره مشررارکت هررای الزم جهررت 
کنتررل هیجانرات منفری  گاهی از هیجانات و توانایی  کند. آ کمه شایانی  هیجانات خود 

تواند از بروز بسیاری از مشکالت  زناشویی جلوگیری نمایرد. برخرورداری از سرطح براالی  می
کاهش دهد پختگی هیجانی می    (.1،2661کردوا و وارن) تواند مشکالت بین فردی را 

 دستیابى به دیدگاه سیستمی در  انداده -3-3
گفترره کرره تحصرریل در  ی برخرری از شرررکت برره  ی  رشررتهکنندگان یکرری از تررأمیرات م بترری 

مشاوره بررای ایشران داشرته اسرت، پیردایش یره دیرد سیسرتمی نسربت بره خرانواده اسرت. 
کرره دانشررجویان ایررن رشررته در  ایررن نگرراه جدیررد برره سیسررتم و روابررط خررانواده باعرری شررده 

دسررت ای  هررای درخررور توجرره فصررل مشررکالت خررانوادگی و زناشررویی خررود برره موفقیت  و حل
کره بررام داشرت یابند. "مهم تغییرر دیردم بره خرانواده و سیسرتم خرانواده و اینکره  ترین چیرزی 

کرررد و چطررور مرریش  ف ررای خررانواده رو تبیررین و  چطررور مرریش  مشررکالت خررانوادگی رو حررل 
کرررد". بررا توجرره برره دیرردگاه سیسررتم کررل نظررام  بررسرری  ها برردون وجررود تغییرررات مکمررل در 

گلردنبر ) توان قسمتی از آن را تغییرر داد خانواده، نمی شراهی برواتری،  ،3215، 2گلردنبر ، 
                                
1. Cordova, J., V. & Warren, L., Z. 
2. Goldenberg, H. & Goldenberg, E. 
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های مربرررررو  بررررره ایرررررن زیرررررر  ی دیگرررررری از پاسرررررخ نمونررررره (.3121بنررررردی، ارجمنرررررد،  نقش
کرافی نیسرت، سیسرتم  م مون"متوجه شدم، ح رور مرادر بره تنهایی در جلسرات مشراوره 

 خانواده باید ح ورداشته باشد،ح ور پدر خیلی مهم است".

   اصالح روابط  اندادگی و اجتماعی -3-4
که به های شرکت به پاسخبا استناد  اختصار چنرد مرورد در ذیرل  کنندگان در مصاحبه، 

ی مشررراوره و تجربیرررات عملررری ناشررری از انتقرررال  ی تحصررریل در رشرررته آمرررده اسرررت، تجربررره
کرده تا بتوانند روابط خرود را چره در  کمه  کارورزی، به دانشجویان  مفاهیم توسط اساتید و 

کره رشرد دو  ببخشند.خاطرنشان می سطح خانوادگی و چه در سطح اجتماعی بهبود کنیم 
کنترررل هیجانرات برره شررکت کنندگان در دسررتیابی بره روابررط بهتررر،  زیرر م ررمون همردلی و  

که برا پردرم صرحبت  2کنندگان:" من  ای از پاسخ شرکت نقش داشته است.نمونه سال بود 
برا همسررم و ام  دم."."رابطره کردم. حاال من باهاا حرت میزنم. زنگ بزن  جوابش رو مینمی

 فرزندانم خیلی بهتر شده".
شده  در مورد روابط خانوادگی مشاوران، اعتقاد بر ایرن اسرت  با توجه به مطالعات انجام

کرره درمررانگران در رابطرره بررا اع ررای خررانواده خررود تحمررل، پررذیرا، پرررورا، درک و صرربر 
کره شررکت(.3217،گای) دهند بیشتری از خود نشان می طورکلی  کنندگان بره این واقعیرت 

کردهدر روابرررط و زنررردگی خرررود پیشررررفت ، از ایرررن خرررط تفکرررر پشرررتیبانی انرررد هرررایی را تجربررره 
گذشررته ایررن نتیجرره به بررر کنررد. عالوه می کرره  دسررت این، در برخرری از مطالعررات  آمده اسررت 

کارورزان رشته تری  ی مشاوره، در تعامل خود با دوستان و خرانواده روابرط برالب دانشجویان و 
کمتررر از سیسررتم نررد، اعتمادبررهکنایجرراد مرری های دفرراعی اسررتفاده  نف  بیشررتری دارنررد و 

 (.3271، 1موری ) کنند می

                                
1. Maurice, W. L. 
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 تغییرات مثبت پیرامون امر ازدواج  -4

کید بر مشاوره پیش از ازدواج -4-1  تغییر در نگرش به آشنایى قبل از ازدواج و تأ
که آموختره ی شرکت تقریباص همه هرا  ی مشراوره بره آن های رشرته کنندگان اذعان داشتند 

کررره ترررا چررره میرررزان مشررراوره کررررده برررود،  توانرررد امرررری ضرررروری و  ی پررریش از ازدواج می مابرررت 
کنندگان در زیرر آورده شرده اسرت: "  های شررکت ناپذیر باشد. چند نمونره از پاسرخ اجتناب

گر من بخوام وارد یه رابط کره مرا بایرد مشراوره ا ه بررای ازدواج بشرم، اان قطعراص شرر  میرذارم 
کرره تررو زنرردگیم هسررت این کرره بایررد  قبررل از ازدواج رو بریم"یررا "اصررالص شرررطم بررا اون شخصرری 

کره مشراوره رو قبرول  کسری رو  ...اصرالص  همیشه یه مشاور در زنردگی مرا ح رور داشرت باا 
کررره در  کتنداشرررته بررراا  نمیترررونم قبرررول بکرررنم مرررن". همچنرررین شرررر کنندگان از تغییرانررری 

دادنرد.در بسریاری  نگرششان نسبت به آشنایی قبرل از ازدواج اتفراق افتراده برود نیرز خبرر می
کرره، بررا توجرره برره پیچیرردگی مرروارد پاسررخ کی از ایررن بررود  ها شخصرریتی یرره فرررد و در  ها حررا

کرررد.  شرررایط امررروز جامعرره، نمی کتفررا  بررا روا  مررن قرربالص "ترروان تنهررا برره سرربه ازدواج سررنتی ا
سنتی ازدواج مخالف بودم و اان خیلی بیشتر مخالفم." یا" شناخت بهترر.. ایرن ترو ازدواج 

 سنتی خیلی سریع حذت میش  ".  

کننده  واحدما  معنایى حمایا،ما ما، زیر مضمو  مضمو  .3جدول شماره
 کنندگا   ما  مشارکا حاصل از کدگذار  متن مصاحبه

ون
یرام
ت پ

م ب
ت 
ربیا
تج

 
ر از
ام

واج
د

 

تغییرررررر در نگررررررا بررررره 
آشررنایی قبررل از ازدواج 
کیرررررد برررررر مشرررررراوره  و تأ

 پیش از ازدواج

تر شردم/با  من خیلی اخالقی / داشتن آشنایی قبل از ازدواج خیلی بهتر  
خیلرری   روا سررنتی ازدواج مخررالف بررودم و اان خیلرری بیشررتر مخررالفم/

حرررداقل یررره سرررال، دو سرررال ایرررن  رابطررره و شرررناخت  مصررررتر شررردم بررره
دانشرجویان مشراوره برر مشراوره پریش از ازدواج مصرر هسرتند و ایرن /باا  

 بینش رو دارند/ ولی خیلی بیشتر میخروام مشراوره قبرل از ازدواج رو بررم/
کرره مشرراوره رو قبررول نداشررته  کسرری رو  اصررالص شرررطم مشرراوره اسررت/ اصررالص 

 باا  نمیتونم قبول بکنم من
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نگررررررا متفررررراوت بررررره 
مقولرررره ازدواج نسرررربت 

گذشته  به 

کرره مشرراوره   /تر برره ازدواج تفرراوت بررا نگرراه عامرره مررردم/ نگرراهی سررالم اان 
 خوندم این مسئله برام بازتر است/ تغییر نگرا نسبت به ازدواج

گرراه شرردن برره جایگرراه   آ
مشرررررررررراور و اهمیررررررررررت  
 مشاوره پیش از ازدواج

حررل مشررکالت  فهمیرردم چقرردر جرراا خررالی برروده/اان میرردونم تنهررا راه
گرر  در زنردگی مرن یره سرری آدم گراه بره  زناشویی طالق نیسرت/، ا هرای آ

برود/  میای  ی برودن، قطعراص زنردگی مرن یره جرور دیرگ  شناس روانمشاوره یا 
ها بررره مشررراوره فرررردی و بع ررری بررره خرررانوادگی نیررراز دارنرررد/جلوی  بع ررری

گرفتم  خودکشی را 

کلیشرررره های  تغییررررر در 
در بررررررررین ) جنسرررررررریتی

کنندگان مرد  (  شرکت 

زن و مرد در حق طالق باید مساوی باشرند/دیدگاهم اول خیلری جنسری 
 رفته خیلی بهتر شد/ زن و مرد باید با هم مساوی باشند بود، ولی رفته

گذشته -4-2  نگرش متفاوت به مقدله ازدواج نسبا به 
آیررا دیرردگاه شررما نسرربت برره ازدواج قبررل و بعررد از  :کنندگان در پاسررخ برره سرر ال شرررکت

گاهانره تحصیل در رشته کرده است؟ با اشاره به رسیدن به دیرد برازتر و آ تر و  ی مشاوره تغییر 
ی ازدواج خبرر  یا متفاوت با نگاه سایر افراد جامعه از تغییر در نگررا خرود نسربت بره پدیرده

ده شررده اسررت: "مررن قبررل از ایررن رشررته شرروندگان آور هررایی از پاسررخ مصاحبه دادنررد.  م ال
کرره مشرراوره خونرردم ایررن مسررئله برررام بررازتر  گنررگ بررود.. ولرری اان  بحرری ازدواج برررام خیلرری 

کرره چقرردر سررخت  نگه داشررتن  اسررت"،" تررازه فهمیرردم معنرری ازدواج چیرره؟ تررازه فهمیرردم 
کرره زنرردگی زناشررویی خیلرری مهررارت می کرره ماهررا یرراد  رابطرره "،" اینکرره تررازه فهمیرردم  خررواد 

کنندگان  های پرژوهش بسریاری از شررکت کنیم".بر اساس داده گیریم و فقط ازدواج می نمی
گرراهی و بیررنش جدیرردی در انتخرراب دقیررق کرده  تر و موشررکافانه برره آ تر شررریه زنرردگی پیرردا

کره آشرنایی برا مشرکالت شخصریتی افرراد جامعره و روبررو  بودند. همین طرور ایهرار داشرتند 
گفترررهشررردن متعررردد برررا زوجرررین نررراموفق،  کثرررر دانشرررجویان ایرررن رشرررته را بررره  ی خودشررران  ا

کرررده اسررت." سررعی می برره "گوا ، آینررده کررردم انتخرراب هررام درسررت زنگ تررر"  نگرتر  تر برراا 
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کنم و همه  چیز رو بسنجم". باشم"و یا"باعی شد دقت 

گاه شد  به جایگاه  مشاور و اممیا  مشاوره پیش از ازدواج -3-4   آ
کنندگان در پررژوهش  کرره از پاسررخ بسرریاری از شرررکت ای در ایررن زیرم ررمون برره نتیجرره

های درسرری و تجربیررات عملرری ناشرری از  شررده اسررت.اینکه آموخترره آمده پرداخته دسررت به
کررارورزی شرررکت کنندگان را برره درک جدیرردی از امررر مشرراوره و نیرراز حیرراتی جامعرره برره  دوره 

کره:"کنندگان با اشاره به ایرن موضرو این حرفه رسانده بود. یکی از شرکت کررد  مرن  ع عنروان 
گر یه سرری آدم کودکی، ا گراه به،مشراوره  یه جایی فهمیدم تو زندگیم، مخصوصاص در  هرای آ

ایم  برود." و یرا "برا دانرش مشراوره ای می ی برودن، قطعراص زنردگی مرن یره جرور دیگرهشناسر روانیا 
گرفتم"،نمونه ردی و یرا ی دیگر: "به نظر من همه یا به مشاوره فر جلوی خودکشی یه دختر  را 

 خانوادگی نیاز دارند"

کلیشه -6  (  کنندگان مرد ها در شرکت تغییر نگرش نسبت به خانم) های جنسیتی تغییر در 
که بررسی ترأمیر آموختره های درسری رشرته  در حین مصاحبه و با توجه به هدت پژوهش 

ه مشراوره بررر دیرردگاه دانشررجویان نسرربت برره ازدواج و روابررط زناشررویی اسررت، ایررن حقیقررت برر
کرره دانشررجویان مرررد چشررم می برره نگرررا متفرراوتی نسرربت برره زنرران ( مجرررد و متأهررل) خررورد 
بینم سرر  ها آورده شده اسرت:" ولری اان وقتری مری اند.در زیر چند نمونه از پاسخ یافته دست

کرررره باهرررراا ازدواج  کسررری  : دختررررا حررررق طرررالق رو بخررررواین از  کرررالس خررررود اسرررتاد میررررگ 
که زن و مرد باید با هم مسراوی باشرند، مرن شدت حرف کنین ... من اان به می م این است 

کرنم، صرد در صرد بهرش حرق طرالق میردم. چرون دو ترا آدمریم و چررا مرن  گه با یکی ازدواج  ا
رر" و یرا" اره خیلری عو  شرده.رک  باید بتونم طرالق بردم و اون نتونره، و خیلری چیزهرای دیگ 

هرایی جرز  دار  مالک ،هترر شرد ورفته خیلری ب بگم. دیدگاهم اول خیلی جنسی بود، ولی رفته
."..  مالک جنسی برام مهم میش 
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کننده  واحدما  معنایى حمایا،ما ما، زیر مضمو  . مضمو 4جدول شماره 
 کنندگا  ما  مشارکا حاصل از کدگذار  متن مصاحبه

مضمو  
 اصلی

 کدما  اولیه زیر مضمو 

ده 
پدی
 به 
و 
 مرب
ت 
ربیا
تج

سر
هم
ب 
خا
 انت
ج و
دوا
از

 

و هیجان احساسی در رابطه برا شرریه کم شدن شور 
 زندگی

دیررگ  اون شررور و هیجرران رو در رابطرره احسرراس 
 کردم نمی

یراده  باال رفتن میزان حساسیت و وسواس فرد در روابط انقدر حساسیت روی یه سری از چیزهرا ز
کنی که اصالص نمی  تونی انتخاب 

از سرررررررمت ) تغییرررررررر نگررررررررا نسررررررربت بررررررره مردهرررررررا
 (  کنندگان خانم شرکت

 تأمیراتی در دید من به مردها ایجادشده

بط
 روا
ی در

منف
ت 
میرا
تأ

 

ایجاد ح  عردم درک مشرترک در روابرط خرانوادگی و 
گاهی  دوستانه به علت تفاوت در سطح آ

دوستامون میگن ولمون کن،داری دوبراره حررت 
زنی/بچه هرام مریگن: دوبراره  ی میشناس رواناز 

 ی رو شروع نکنشناس روان
انتظرررارات غیرمنطقررری از دانشرررجویان ایجررراد سرررطح 
 رشته مشاوره

که مشاوری چرا؟   تو 

 
کره دانشرجویان و دانرش آموختگران رشرته ی مشراوره   یافته هرای ایرن مطالعره نشران داد 

که از نظر آنها توان این تجربیات را در دسته ی ترثمیرات منفری و  می نگران تجربیاتی هستند 
کرد. در ادامه  کارآمد دسته بندی  کره بره طرور مسرتقیم یرا غیرر مسرتقیم برر نا تجربیرات منفری 

گذاشته کنندگان پیرامون امر ازدواج تثمیر   آورده شده است. ،نگرا شرکت 

 ی ازدواج و انتخاب همسر تجربیات مربوط به پدیده -1

 کم شد  شور و میجا  احساسی در رابطه با شییک زندگی -1-1

کرره شرررکت کرره برره دلیررل کنندگان برره آن  یکرری از تررأمیراتی  کردنررد ایررن موضرروع بررود  اشرراره 
کرره مشررکالت فراوانرری در رابطرره برخررورد بررا زوج کردنرررد و  ی خررود تجربرره می هررای متعررددی 

توانرد برر زنردگی و سرالمت روان فررد دیگرر  همچنین با علرم بره اینکره یره فررد ترا چره حرد می
کاسررته هررا نسرربت برره زنرردگی مشرر تأمیرگررذار باشررد، تررا حرردی از شررور و هیجرران سررابق آن ترک 
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کرره همررواره در تالا انررد تررا بررا نگرراهی علمرری و عقالنرری، فرررد مقابررل خررود را  شررده اسررت. چرا
کرره داشررت،فکر مرری کننررد." تررأمیر برردی  کنم بعررد از تحصرریالتم در ایررن  بررسرری و بررا او رفتررار 

قرررردر  کررررردم... این ی خررررودم احسرررراس نمی رشررررته دیررررگ  اون شررررور و هیجرررران رو در رابطرررره
بینیم بررا خودمررون میگرریم: خرروب چرره اشررکالی دار  آدم میتونرره  مرریمشررکالت و مسررائل رو 

کنه". یرابی هسرتی اصرالص  و یا ازدواج هم نکن  یا خیلی دیر ازدواج  " اینکه همیشه در حال ارز
ده.این برردی  بهررت اجررازه اینکرره راحررت وارد یرره رابطرره بشرری یررا ازا خررارج بشرری رو نمرری

یاد، لذت رو ازت میگیره "  .دانستن ز

 ال رفتن میگا  حساسیا و وسدار فرد در روابطبا  -1-2

ی مشراوره خرانواده برا  ی مشراوره، مخصوصراص رشرته کنندگان  از رشته تقریباص همه شرکت
گرر خروب از آن اسرتفاده  عنوان "شمشیر دو لبه" یادکرده کره ا اند. چاقویی در دست جراحری 

گررر بجررا و درسررت ا کننررد، می ز آن اسررتفاده نکنررد توانررد جرران یرره انسرران را نجررات دهررد و ا
گرر   طور م ال:"من شمشیر دو لبه تواند جان فردی را به خطر بی اندازد. به می کنم، ا رو مطرپ 

گاهانرره ازدواج می گاهانرره تصررمیم میگیرررن، آ کررنن، آ کنررد و در طررول  خرروب و بجررا اسررتفاده 
، شراید اصرالص و گاهانره براا  گرر ناآ کننرد، امرا ا گاهانه ازا استفاده  سرواس مسیر زندگیشون آ

کننرد.. و حتری بعرد ازدواجرم هری می کره  بگیرن و همه رو رد  کنره بره چیزهرایی  خرواد رجروع 
کرل زنردگی گنرد میزنره بره  کره نمونره منفری دیردیم و  قردر اا". و یرا " آن خونده و براز جسرارت 

کمررال قرردر می آن گرا باشرریم، وسررواس ازاینجررا میرراد، مرر الص تررو درس مشرراوره پرریش از  خرروایم 
ی که دار کره مر الص ایرن نشرانه رو  م، یه سری معیار، یا مر الص آسیبازدواج  یرم  شناسری ازدواج دار

گر تو ببینی، م الص عالمت خطر  مرردم عرادی  مریگن: طررت یره جروری  خروب، ولری ترو  ایرن  -ا
که این نشانه گاهی رو داری   ی م الص فالن اختالل". آ
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 تأثیرات منفی در روابط -2

ر روابط  اندادگی و دوستانه باه علاا تفااوت در   حس عدم درک مشترک د تجیبه -2-1
گامی  سطح آ

گفته تجربه که به  کثرر دانشرجویان رشرته ی مصاحبه ی دیگری  ی مشراوره برا  شروندگان، ا
گراهی آن وپنجه نرم می آن دست کره از اخرتالت سرطح آ هرا برا سرایر  کنند، مشکالتی است 

گفتره اطرافیان ناشی می شرد و هرم  ان مجررد دیرده میهای دانشرجوی شود.این نکته، هرم در 
کره بررای بچره"های دانشجویان متأهل. در صحبت های مشراوره میوفتره  اصوالص یه اتفراقی 

کن داری دوباره حرت از  این لمون  ی میزنی، همه فرراری شناس روانکه دوستانشون میگن: و 
کرره " مررن  متوجرره از اینکرره اونررا، درسشررون رو بیررارن تررو روابررط دوستانشررون..." و یررا ایررن پاسررخ 

گراهی که یکسرری تغییررات و آ که یکی از امرات رشته مشاوره این است  هرایی را پیردا شدم 
گاهی می که همسرم این آ کرده کنم   ام ". ها را ندارد و همان انسان قبلی است و من تغییر 

 انتظارات غیرمنطقی از دانشجویا  رشته مشاوره -2-2
کرره دانشررجویان و مصاحبه کرده بودنررد، برره  وندگان برره آن اشررارهشرر یکرری دیگررر از مررواردی 

ی مشاوره است." همیشره بره یره  التحصیالن رشته منطقی از فارغوجود آمدن انتظارات غیر
که ترو اون سریالب  مشاور میگن، که مشاوری، دیگه چرا؟  اینم خیلی خوب   فهرسرت ) 1تو 
کرره برره دانشررجو ایررن آمرروزا رو بررد( عنرراوین دروس کررنن  گررر درسرری ایررن رو هررم اضررافه  کرره ا ن 

کرره مشراوری گفرت: ترو  تو دیگره چررا؟ بردون  چرره جروابی بایرد برده؟ " و یرا "ولرری ،کسری بهرش 
کره انتظرارات دیگرران خیلری بیشرتر  کره همیشره باهراا داشرتم ایرن بروده  خوب یه مشکلی 

گررر  شررده، یعنرری شرراید دو برابررر شررده....م الص خررانواده کرره مرر الص ا گیررره،  ام، مامررانم هررم خیلرری 
که مشاوری چرا؟  ،ماسترس داشته باش  میگ  تو 

                                
1. Syllabus. 
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 (  کنندگا   انم از سما شرکا) تغییر نگرش نسبا به مردما -2-3
گذرانرردن دروس  کرده کنندگان زن برره ایررن نکترره اشرراره ی شرررکت تقریبرراص همرره    کرره  اند 
کم رشررته کررارورزی  هررا و بررروز  وبرریش باعرری ایجرراد تغییررر در نگرررا آن ی مشرراوره و جلسررات 

کره برخرورد برا مروارد  سوفین بیشرتر نسربت بره مرردان شرده برود. ایرن موضروع قابرل توجره برود 
هرای خرانواده، توانسررته برود دیرد مررردان را نسربت برره  مختلرف خرانوادگی و شرررکت در دادگاه

گرررایش برره مسرراوات و حمایررت بیشررتر تغییررر دهررد. امررا ایررن نکترره در مررورد نگرررا  خانم هررا بررا 
کری که زنا طوری کرد. به نسبت به مردان صدق نمی 1ن دانشجو، برا برخرورد بیشرتر برا 

 هرای
وجرپ از سررمت مررردان، خیانررت، اعتیرراد و  خررانوادگی، مخصوصرراص مرروارد ضرررب( موردهررای)

گفت، بسیار محتا  غیره، دید منفی یا می کرده توان  بودنرد. مر الص   تری نسبت به مردان پیدا
گفته که نسبت به سابق در  اعتمرادتر  بره مرردان بیی این خانم دانشجو این مسئله پیدا بود 

ی مردهررا، هررم بررا توجرره برره  شررده بررود."این باعرری شررد دیرردگاه مررن نسرربت برره ازدواج و مقولرره
کرره از رابطرره کررردن و هررم از  شررناختی  کرره در مررورد ازدواج برررام نقررل  ی دوسررتانم، و چیزهررایی 

کتاب کامررل طریررق  کرره خونرردم، شررناختم از مردهررا هررم خیلرری  تر شررد.  هررای خیلرری بیشررتری 
که تو، م الص با دو سره ترا برخرورد بترونی بشناسری و  درواقع اونقدرها، هر شخصی ساده نیست 

کره  کنند" و یا "بره ایرن نکتره رسریدم  ترتیب ازدواج رو بدی،مردها خیلی میتونن نقش بازی 
کره در زنردگی خرود اختالفراتی دارنرد، علری های  کره شراخس رغم این خیلی از افراد هسرتند 

کرده  ...کیسررری.تشرررابه سرررواد و تحصررریالت و ،د م رررل مسرررائل فرهنگررریانررر ازدواج را رعایرررت 
کرره حترری مقولرره عشررق را هررم داشررتند امررا خیانررت در ایررن میرران شررکل( مرروردی) گرفته  برروده 

اا از آقررا  کنررد و خررانم و خررانواده راحتی برره خررانم خیانررت می بینم آقررا برره .. مرر الص مرری.اسررت
ت." با توجه به نتایج پژوهشری کنند. چون خیانت را خیلی خوب پوشش داده اس دفاع می

بینری  که توسط رضایی، بوستانی و حبیبیان در بررسی نقرش اعتمراد و صرمیمیت در پیش
شده اسرت، سرطح پرایین اعتمراد و یرا عردم اعتمراد،  مباتی ازدواج در زنان و مردان انجام بی

                                
1. Case. 
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ابراین بنررر (.3122بوسرررتانی،حببیان، رضایی،) مبررراتی ازدواج دارد ی معنررراداری برررا بی رابطررره
توانررد بررر نگرررا و  کنندگان خررانم نسرربت برره مررردان می پررایین آمرردن میررزان اعتمرراد شرررکت

 ها نسبت به ازدواج تأمیرگذار باشد. تمایل آن

 گیری بحث و نتیجه  -3
کره تجربره شررکت های حاصل از این مطالعه نشران مییافته کنندگان از تحصریل  دهرد 
کسررب  در رشررته کی از ایررن بررود،  دانررش تئرروری و تجربیررات عملرری ناشرری از ی مشرراوره حررا

کررارورزی  و مفرراهیم انتقال دوره های مختلررف، بررر زنرردگی  یافترره توسررط اسرراتید، از جنبرره ی 
هرا و همچنرین دیدگاهشران نسرربت بره ازدواج و روابرط زناشرویی تأمیرگرذار برروده  شخصری آن

کره ایرن پدیرده برا توجره بره تئروری یرادگیری تحر گرایی  ولاست. پژوهشگران معتقرد هسرتند 
کرره فراینررد یررادگیری  ایررن نظریرره نشرران می (.3223، 1مرازیرو) مرازیرو قابررل توضرریح اسررت دهرد 

دهی مجررردد شخصررریت منجرررر شرررود  و  توانرررد بررره خرررود ترررأملی و سرررازمان سررراالن می بزر 
های مختلرف زنردگی دانشرجو منتقرل  توانرد بره جنبره شده می های آموخته طور  درس همین

رسرد ایرن تئروری در مرورد  کنندگان، بره نظرر می از پاسخ شرکت شود. بنا برداده های حاصل
کره  ی مشاوره صادق است. با توجه به یافته تحصیل در رشته های این پرژوهش، تجربیراتی 

گذرانده آموختگرران رشررته دانشررجویان و دانش کلرری،  انررد برره  دو مقولرره ی مشرراوره از سررر  ی 
هایی اصررررلی  ند.م ررررمونتجربیررررات م بررررت و سررررازنده و  تجربیررررات منفرررری تقسرررریم شد

کرره ازنظررر شرررکت برداشت کنندگان م بررت تلقرری شرردند شررامل: افررزایش  شررده از تجربیرراتی 
گاهی نسربت بره توانمنردی گاهی، رشد آ هرای ارتبراطی برین  های شخصری، بهبرود مهارت آ
گرراهی، افرررزایش  .شررود مررری فررردی و تجربیررات پیرامرررون امررر ازدواج زیرررر م ررمون هرررای خودآ

گرراهی نسرربت برره ویژگی نف ، احسرراس مفیررد  هررای شخصرریت دیگررران، رشررد اعتمادبرره آ
بررودن، روابررط خررانوادگی و اجتمرراعی، دسررتیابی برره  دیرردگاه سیسررتمی در خررانواده، افررزایش 
کیررد بررر مشرراوره  کنترررل هیجانررات، تغییررر در نگرررا برره آشررنایی قبررل از ازدواج و تأ همرردلی، 
                                
1. Mezirow, J. 
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گذشته، آ گاه شدن به جایگاه مشاور و پیش از ازدواج، نگرا متفاوت به ازدواج نسبت به 
کلیشه کننردگان مررد) های جنسریتی اهمیت مشاوره پیش از ازدواج، تغییر در  ( در شررکت 
کنندگان دروسری از قبیرل  ازنظرر شررکت اند. نیز در نهایت از م مون های اصرلی درک شرده

هرای  شرده در دوره های شخصیت و درمجمروع دروس تئروری ارائه شناسی رشد، نظریه روان
کمه شرایانی بره شرناخت هرر چره کا کارشناسی ارشد  هرا از شخصریت  بهترر آن رشناسی و 

کرده بود. با توجه به پاسرخ گراهی نسربت بره  های شررکت خود و اطرافیان  کنندگان افرزایش آ
گراهی آنهرا نسربت بره توانایی هرای فرردی خرویش و  ویژگی هرای شخصری منجرر بره افرزایش آ

گراهی  نف  احساس مفید بودن و رشد اعتمادبه شده برود. طبعراص یکری از پیامردهای رشرد آ
نف   نف  و عرزت توانرد بیشرتر شردن اعتمادبره هرای شخصریتی خرود، می نسبت بره ویژگی

کرررار و دالور انجام کررره توسرررط صررراحب دل، زهررررا  شرررده اسرررت،امر  فررررد باشرررد.در پژوهشررری 
هررای ارتبرراطی و بسررترهای فرهنگرری در وابسررتگی عرراطفی  هررای شخصرریتی، ویژگی ویژگی

دهرررد خصوصررریات  شرررده اسرررت.نتایج حاصرررل از ایرررن پرررژوهش نشررران می هرررا بررسی وجز
 شخصررریتی از طریرررق خصوصررریات ارتبررراطی ترررأمیر معنررراداری برررر وابسرررتگی عررراطفی دارنرررد

کار،دالور،) گرررراهی از  (.3121صرررراحبدل،زهرا در ایررررن پررررژوهش برررره اهمیررررت شررررناخت و آ
کیرد شرده اسررت. برا توجره بره ویژگی ترروان  ایرن مسرئله می هرای شخصریتی خرود و دیگرران تأ

گاهی شرکت که باال رفتن آ گرفت  هرا  کنندگان در پژوهش تا چره میرزان در نگررا آن نتیجه 
کررره در زمرررره کررررده اسرررت. م رررمون دیگرررری  ی تجربیرررات سرررودمند  بررره ازدواج تغییرررر ایجررراد 

خرانواده، ) هرای ارتبراطی برین فرردی شرد، بهبرود مهارت تحصیل در این رشته محسوب می
کنتررل عواطرف و هیجانرات و بود.در( جامعه واقع افزایش حر  همردلی، توانرایی بیشرتر در 
آموختگران و دانشرجویان  گیری نگرا سیستمی به خانواده، این امکان را برای دانش شکل
کرررده بررود تررا بتواننررد روابررط سررالم و مفیرردتری در خررانواده و اجتمرراع  رشررته ی مشرراوره فررراهم 

کرره برررای  ترروان برره ایررن نتیجرره دسررت وهش میهررای ایررن پررژ داشررته باشررند. بنررا بررر داده یافت 
یافتررره از  تنها دروس نظرررری و عملررری بلکررره تجرررارب انتقال هرررای ارتبررراطی نررره پررررورا مهارت
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تواند تأمیرگذار باشد.م رمون اصرلی تغییررات مربرو  بره نگررا  طریق اساتید نیز بسیار می
یی قبررل از ازدواج و های تغییررر در نگرررا برره آشررنا نسرربت برره امررر ازدواج شررامل زیررر م ررمون

کیررد بررر مشرراوره پرریش از ازدواج گذشررته  و نگرررا متفرراوت برره پدیررده  تأ ی ازدواج نسرربت برره 
کرره از داده اسررت. همرران کنندگان برره  هررای پررژوهش مشررخس اسررت، نگرررا شرررکت طور 

ی مشراوره بسریار  ی تحصریل در رشرته همسر مناسرب و ازدواج بعرد از دورهموضوع انتخاب 
کننرردگان برره اهمیررت آشررنایی قبررل از ازدواج متفرراوت از قبررل شررده  کثریررت شرررکرت  بررود و ا

کید تروان  گیری و دخالرت بسریار براال اسرت  و می کردند. قبل از ازدواج قدرت تصمیم می تأ
کررره دیگررررر  های مشرررکل از تشرررکیل سیسررررتم کررررد. امررررا پررر  از ازدواج، زمررررانی  زا جلرررروگیری 
کرررد هرراترروان در آن نرردرت می گرفته اسررت به سرراختارها شررکل میرمحمرررد ) تغییررری ایجرراد 

که هدت از آن بررسی تأمیر برنامه (.3112 صادقی، سرازی پریش از ازدواج  ی آماده پژوهشی 
کرره  ایررن برنامرره باعرری افررزایش  بررر رضررایت زناشررویی زوج هررا در دوران عقررد بررود نشرران داد 

برا توجره بره  (.3127 احمردی و همکراران، جزایرری، رضوی،) رضایت زناشویی شده است
کره تحصریل در رشرته های باال و نتایج پژوهش حاضر می داده کررد  ی  تروان چنرین برداشرت 

کید بر آمروزا و مشراوره پریش از ازدواج در نگررا شررکت ی  کنندگان بره پدیرده مشاوره و تأ
طرررررور  . همینازدواج و انتخررررراب صرررررحیح همسرررررر ترررررأمیر م برررررت بسرررررزایی داشرررررته اسرررررت

گاه شدن به جایهای  م مون کلیشهآ های جنسریتی در  گاه واقعی مشاور و مشاوره و تغییر 
آمده در ایررن  دسررت کننده نسرربت برره زنرران از نتررایج م بررت و حررائز اهمیررت به مررردان شرررکت
های اصررلی تغییرررات مربررو  برره امررر ازدواج و  باشررد.تجربیات منفرری بررا م ررمون پررژوهش می

کره در ادامره  انتخاب همسر و تأمیرات منفی در روابرط، پژوهشرگران را بره زیرم رمون هرایی 
باال بردن میرزان  کم شدن شور و هیجان احساسی در رابطه با شریه زندگی، :آید رساند می

ی ح  عدم درک مشرترک در روابرط خرانوادگی و  تجربه ، حساسیت و وسواس فرد در روابط
گرراهی، انتظررارات غیرمنطقرری از دانشررجویان رشررته  دوسررتانه برره علررت تفرراوت در سررطح آ

 (.کنندگان خانم از سمت شرکت) وره، تغییر نگرا نسبت به مردهامشا
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کلی می در یه جمع که این پژوهش را منحصرربه بندی  گفت، یکی از نکاتی  فرد و  توان 
کرررده اسررت، دسررتیابی  برره تررأمیرات م بررت و سررازنده ی مشرراوره بررر ی  رشررته درخررور توجرره 

گررررفتن ایرررن م دانش کررره بیشرررتر مطالعرررات آموختگررران ایرررن رشرررته اسرررت.با در نظرررر  طلرررب  
درنتیجرره  اند. شررده در ایررن زمینرره بررر تررأمیرات منفرری احتمررالی ایررن رشررته تمرکررز داشررته انجام
گفررت تحصرریل در رشررته می طورکلی دانشررجویان را نسرربت برره ازدواج  ی مشرراوره، برره ترروان 

گفترره کرررده بررود. برره   شرروندگان، دانشررجویان بررا ی مصاحبه وزنرردگی موفررق در آینررده امیرردوارتر 
گاهکسب مهارت تر شدن نسبت به ازدواج، البته با توجه به شخصریت هرر فررد  های الزم و آ

تر  تواننرد بره داشرتن زنردگی موفرق هرا، می ی بهینه از مهارت ها در استفاده و میزان توانایی آن
ترروان برره سررن، میررزان تعهررد برره مررذهب،  های ایررن پررژوهش می امیردوار باشررند. از محرردودیت

کرررره تررررأمیرات حاصررررل از آموختررررهفرهنررررگ و مسررررائل  ی مشرررراوره را  های رشررررته اجتمرررراعی 
کررره  الشرررعاع قررررار میتحرررت کررررد. درنهایرررت ذکرررر ایرررن مطلرررب ضرررروری اسرررت  داد،عنررروان 

کرره بتواننررد در مررورد تجربرره مصاحبه کررردن مرروقعیتی  ی تحصرریل در ایررن  شرروندگان از پیرردا 
کنند بسیار احساس رضایت و خرسندی می  کردند. رشته صحبت 
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