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 خالصه 

هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي آموزش رويكرد اولسون و رويكرد پذيرش و تعهد بر : مقدمه

 بود.دختران مجرد مانده در ايران  پذيریانتظار از ازدواج و مسئولیت

آزمون با دو گروه آزمايشي و آزمون و  پسآزمايشي از  نوع پیشطرح پژوهش نیمه روش کار:

 6279شهر تهران در سال  دختران مجرد مانده جامعه آماری پژوهش را تماميگروه کنترل بود. 

و گروه نفر به عنوان نمونه آماری  انتخاب و در سه گروه )د 10تشكیل دادند که از اين جامعه تعداد 

 آزمايش و يک گروه کنترل( به صورت تصادفي جايگزين شدند.

در  دختران مجرد ماندهپذيری نتايج پژوهش نشان داد که میانگین انتظار از ازدواج و مسئولیت نتایج:

که تاثیر هر دو رويكرد  نشان داد  کواريانس چند متغیره جينتاو  هر دو گروه آزمايش افزايش پیدا کرد

-بینانه از ازدواج و مسئولیتگرايانه از ازدواج و افزايش انتظار واقعآلنتظار بدبینانه و ايدهبر کاهش ا

 (.>p 006/0)دار است پذيری معني

نتايج آزمون تعقیبي بن فروني، نشان از آن داشت که بین اثربخشي دو رويكرد در نتیجه گیری: 

داری وجود ندارد اما تاثیر رويكرد يری تفاوت معنيپذبینانه از ازدواج و مسئولیتافزايش انتظار واقع 

 گرايانه بیشتر از رويكرد اولسون بود.آلپذيرش و تعهد  بر کاهش انتظار بدبینانه و ايده

سازی اولسون، آموزش پذيرش و تعهد)اکت(، انتظار از ازدواج، رويكرد آمادهکلمات کلیدی:  

 پذيری، دختران مجرد ماندهمسئولیت
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 قدمهم

و  است انساني جامعه افراد زندگي در مهم وقايع از يكي ازدواج

باشد. ازدواج برای فرد، ترين نهاد برای يک فرد و جامعه ميمهم

ترين پايه در تشكیل خانواده نقطه عطفي در چرخه زندگي و مهم

است در بسیاری از جوامع تنها راه پذيرفته شده برای فرزندآوری 

 الگوهای در تغییر اخیر، هایدهه در. (6) شدباو ادامه نسل مي

 ازدواج يا و باال سنین در ازدواج ازدواج، به رغبتيبي ازدواج،

. (2) است داشته چشمگیری افزايش کلي، طور به نكردن

مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورهای مختلف نشان 

 . (2) که میزان ازدواج در حال کاهش استدهدمي

 برخوردار سزاييبه اهمیت از خانواده نهاد ديرباز از ايران در

 اجتماعي و اقتصادی تتحوال روند گرفتن شتاب است. با بوده

 رو تدريج به خانواده سنتي الگوی اخیر،  قرن نیم در در کشور،

 خوشدست بستر زمان در گذاشت و ازدواج نیز تغییر به

 ازدواج تغییرات سن اين هایحوزه از است. يكي شده تحوالتي

 ازدواج اولین در سن میانگین شده است که تحوالت اخیر باعث

 بین اساس، اين بر.  (1)  يابد افزايش نپسرا و دختران برای

 اين و بوده همراه تدريجي افزايش با 6231 تا 6211 هایلاس

 به است؛ داشته بیشتری شتاب اخیر دهۀ دو كيي در افزايش

سال در   23به  6211سال در سال  63از   ازدواج سن که طوری

 ملّي سازمان آمارهمچنین طبق  .(1) است رسیده 6231سال 

 تعداد و داشته کاهش دختران ازدواج گذشته دهۀ دو در جوانان

 به %1 از اند،نكرده ازدواج هرگز که ایکرده تحصیل دختران

 .(1) است کرده پیدا افزايش 61%

از  عوامل اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، بسیاریی عالوه بر همه

از جمله  .عوامل فردی نیز بر تاخیر در  ازدواج تاثیر گذار هستند

پذيری، اهداف فرد و توان به میزان مسئولیتاين عوامل مي

. لیچتر، باستون (1)ها و انتظارات او از ازدواج اشاره کرد نگرش

ای که در اياالت متحده انجام دادند ( در  مطالعه2061)6وبرون

و انتظارات جوانان از ازدواج که متاثر  هانشان دادند که خواسته

از بافت خانواده است بر تاخیر در ازدواج و ازدواج نكردن بسیار 

                                                           
1.Lichter, Batson, & Brown 

 بر که عواملي زيان بارترين از . بنابراين يكي(9) موثر است

 انتظارات و هاديدگاه باورها، است رتاثیرگذا طالق و ازدواج

 .(3) است ازدواج از رمانتیک و واقعي غیر

ی عالوه بر انتظار از ازدواج، از ديگر عوامل تاثیر گذار بر پديده

پذيری توان به مسئولیتمجرد ماندگي و تاخیر در سن ازدواج مي

 انتظارات( 6271های محبي و سیاح )در پژوهش .(7)اشاره کرد 

همسرگزيني و عدم پذيرش  معیارهای و زندگي از متناقض

 مسئولیت 

 . (60)زندگي و خانواده از داليل عدم ازدواج جوانان بود  

توان پي برد که  انتظار از با توجه به مطالب عنوان شده مي

پذيری جوانان به عنوان عوامل فردی  مهم ازدواج و مسئولیت

نقش  اساسي در افزايش سن ازدواج، تاخیر در ازدواج و گاها 

عدم ازدواج دارد، بنابراين بايد تدابیری انديشیده شود تا با 

های  مناسب  بتوان زمینه را برای افزايش مسئولیت وزشآم

پذيری و داشتن انتظارات واقع بینانه از ازدواج در نسل جوان 

 هاو نگرش باورها انتظارات، های تغییريكي از راهافزايش داد. 

, 66) های آموزشي قبل از ازدواج استنسبت به ازدواج، برنامه

يكي از رويكردهای آموزشي پیش از ازدواج رويكردآماده . (62

باشد. آماده سازی  برای  ازدواج رويكرد نسبتا سازی اولسون مي

ای برای پیشگیری از شكست و نارضايتي  در زندگي تازه

توانند ياد ها ميزناشويي و مبتني بر اين ديدگاه است که زوج

ری داشته باشند و های موفق و پايدابگیرند که چگونه ازدواج

های زناشويي تر شدن پیوندهدف زير بنايي آن کمک به قوی

 .(62)است 

ها و از ديگر رويكردهای تاثیر گذار بر انتظارات و نگرش

توان درمان مبتني بر پذيرش و تعهد را نام پذيری ميمسئولیت

انتظارات نادرست، توانايي خوبي در مهار  ازبرد، اين رويكرد 

زای ها و ادراکات فرد در برابر پیش آمدهای استرسنگرش

 آموزشها نشان داده است که زندگي برخوردار است. پژوهش

سازگاری های مختلفي چون مبتني بر پذيرش و تعهد در زمینه

افسردگي و اضطراب  (61) مسئولیت پذيری دانش آموزان ،(61)

 .موثر بوده است (61)



 

 11سال  ،1ويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -501

مستقیم در مراجع نیست  هدف درمان تعهد و پذيرش ايجاد تغییر 

های بلكه هدف آن، کمک به مراجع است تا بتواند با روش

ار کند و قادر گردد تا به طور تجاربش ارتباط برقر متفاوتي  با

 . (69) کامل با زندگي معنادار و مبتني بر ارزش درگیر گردد

با توجه به مباني  نظری و پژوهشي بیان شده و همینطور تحوالتي 

تماعي و فرهنگي جوامع در  که به موازات تحوالت اقتصادی، اج

الگوهای  ازدواج و خانواده ايجاد شده است و با مد نظر قرار 

ترين نقش را در بنیان و دادن اين مسأله که خانواده اساسي

-سالمت يک جامعه دارد و بنیان خانواده بر مبنای ازدواج مي

باشد، همچنین وجود شكاف پژوهشي در زمینه تاثیر رويكرد 

نین تاثیر پذيرش و تعهد بر دختران بازمانده از اولسون و همچ

ازدواج، پژوهشگران را برآن داشت تا با هدف تعیین رويكرد 

اثربخش در زمینه دختران بازمانده از ازدواج گام بردارند، لذا 

مساله اين پژوهش اين بود که بین اثربخشي آموزش پیش از 

ش و تعهد بر  ازدواج با رويكرد اولسون و رويكرد مبتني بر پذير

پذيری دختران مجرد مانده در ايران انتظار از ازدواج و مسئولیت

 چه تفاوتي وجود دارد؟

 روش کار

نیمه  روش پژوهش بود. یکاربرد هدف نظر از حاضر  پژوهش

دو گروه  با آزمون پس و آزمونشیپاستفاده از طرح  با يشيآزما

ژوهش را اين پ آماری بود. جامعه کنترل گروهآزمايش و يک 

 6279شهر تهران در سال ( باال به سال 21) مجرد دختران تمامي

 هر در آزمايشي پژوهش در یآمار نمونه حجم تشكیل دادند.

پژوهش  یآمار نمونه. (63) باشند نفر 61 تا 2 از توانندمي گروه

ها در هر و احتمال افت آزموني قیتحق تیماه به توجه باحاضر 

با روش نفر  10ر مجموع نفر در نظر گرفته شد که د 20گروه به 

از طريق فراخوان گسترده در فضای   نمونه گیری در دسترس

های مجازی )تلگرام، اينستا گرام و سايت( و با رعايت مالک

نفر  20ورود به پژوهش از بین دختران مجرد انتخاب شدند )

نفر گروه آزمايشِ  رويكرد  20 گروه آزمايشِ رويكرد اولسون،

نفر گروه کنترل(. نمونه انتخاب  20تعهد  و مبتني  بر پذيرش و 

های شده با جايگزيني تصادفي)قرعه کشي ساده( در گروه

های ورود به پژوهش آزمايش و کنترل قرار گرفتند.  مالک

سال به باال(، رضايت آگاهانه جهت شرکت در  21شامل،  سن )

پايین پژوهش، هرگز ازدواج نكرده، داشتن سواد حداقل ديپلم، 

ن نمره مسئولیت پذيری و باال بودن نمره انتظار ايده آل بود

، فاقد هر گونه اختالل روانپزشكي که نیازمند گرايانه و بدبینانه

 مصرف دارويي  و جلسات روان درماني باشند.

های خروج از پژوهش نیز عدم تمايل به ادامه همكاری و مالک

هر سه  ابتدامزدوج شدن در فرايند پژوهش بود. بدين ترتیب 

های پژوهش )انتظار از ازدواج و مسئولیت گروه به پرسشنامه

پذيری( پاسخ دادند و سپس رويكرد اولسون برای گروه 

به  2و رويكرد پذيرش و تعهد برای گروه آزمايشي  6آزمايشي 

ای اعمال شد اما برای گروه کنترل دقیقه 620جلسه  3مدت 

ر نهايت دو هفته پس ای دريافت نكردند؛ دای مداخلهگونههیچ

آزمون به عمل آمد. بدين از اتمام  دوره از هر  سه  گروه پس

 spssآوری و با استفاده از نرم افزار های الزم جمعترتیب داده

مورد تحلیل قرار گرفت. روش تحلیل اين پژوهش بعد  22نسخه 

از آزمون کالموگراف اسمرنوف و لوين، کواريانس چندمتغیره 

 بود.

 ژوهشابزار پ

 بررسي (: برایMES) 6مقیاس انتظار از ازدواج جونز  و نلسون-6

ازدواج  از انتظار مقیاس از ازدواج، از هاآزمودني انتظارات

(MES که توسط جونز و نلسون ،)(6779) استفاده ساخته شد 

 دارای و بعدی چند ابزار يک  ازدواج از انتظار مقیاس .(67)شد 

و  گرايانهواقع بدبینانه، انتظارات مرتبط و مجزا عامل سه

 را ازدواج به نسبت افراد انتظارات که باشدمي گرايانهآلايده

است.  گزاره 10حاوی  پرسشنامه اين کند.مي گیریاندازه

 مخالفم کامالً 6 از لیكرت ایدرجه 1 مقیاس از دهندگانپاسخ

 10در اين پرسشنامه نمره بین  کنند.مي استفاده موافقم کامالً 1تا 

 620تا  30نشانگر انتظارات بدبینانه از ازدواج، نمره بین  30تا 

به باال نشانگر  620گرايانه از ازدواج و نمره نشانگر انتظارات واقع

( 6779انتظارات ايده آل گرايانه از ازدواج است. جونز و نلسون )

-30/0 2تفاده از روش آلفای کرونباخپايايي کل مقیاس را با اس

                                                           
1. Marriage Expectation Scale (MES) 
2. cronbach's alpha 



 
 و  همكاران هاره حاج رضاييب           قايسه اثربخشي آموزش رويكرد اولسون و اكت بر دختران مجرد مانده        م -402 

 

. (67)را گزارش کردند 30/0( ضريب 2001و ديلون ) 97/0

 ساختار بررسي به (6270) همكاران و نیلفروشانهمچنین، 

 نشان پرداختند. نتايج ازدواج از انتظار مقیاس روايي و 6عاملي

 معتبر ابزاری عنوان به مقیاس اين از نتوامي کلي طور به که داد

در . (20)کرد  استفاده ازدواج انتظار از سنجش برای مناسب و

اين پرسشنامه نیز، پايايي ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای 

گرايانه واقع گرايانه، انتظاراتآلايده بدبینانه، انتظارات انتظارات

  بدست آمد. 31/0و  93/0، 31/0، 93/0و کل مقیاس، به ترتیب 

 روانشناختی پرسشنامة پذیریمسئولیت مقیاس-5

 با که باشدمي سوال 12 دارای یاساين مق: (CPI) 5کالیفرنیا

 باال به سال 62 بهنجار افراد پذيریمسئولیت میزان سنجش هدف

 به مخالفم و موافقم صورت  به هاآزمودني است. شده تهیه

.دهندمي  پاسخ آن هایسؤال

                                                           
1. factor structure 
2. California psychological Inventory (CPI) 

( گزارش نمود، ضريب  پايايي  پرسشنامه 6792) 2مگارگي 

های شخصیت کامال کالیفرنیا در مقايسه با ساير پرسشنامه

( پس از بررسي 6739) 1. گاف(26)رضايت بخش بوده است 

های متعدد درمورد پرسشنامه روانشناختي کالیفرنیا، پژوهش

و همساني  1بازآزمايي پايايي ضرايب دامنه هک گرفت نتیجه

در ايران  .(22)باشد مي 36/0تا  12/0هر يک بین  1دروني

پايايي اين مقیاس را با ( 6279الهي قمشي و افراسیابي )فضل

اين برای . (22) به دست آوردند 32/0استفاده از آلفای کرونباخ 

برای . (21)گزارش شده است مقیاس روايي مطلوبي نیز  خرده

هـای جزيـي فرهنگـي و سني رفـع نگراني از وجود برخي تفاوت

در جمعیت مورد مطالعۀ پژوهش، پژوهشگر خود نیـز پايايي اين 

مقیاس را محاسـبه و ضـريب آلفـای کرانبـاخ آن را برای پايايي 

  برآورد کرده است. 37/0کل مقیاس 

 

                                                           
3. Megargee 
4. Gough 
5. test-retest 
6. internal consistency 

 ولسونويكرد اه جلسات درماني طبق رخالص -5دولج

 محتوای  جلسه جلسه

 اول

آشنايي با نحوه انجام کار و  شنا نمودن افراد با موضوع پژوهش،آبرقـراری رابطـه حسـنه و آشـنايي اعضـا بـا يكـديگر، بسـتن قـرارداد درمـاني، 

ات آموزشي(.تعريف ازدواج، عوامل موثر برازدواج، داليل افزايش  سن قوانین گروه )زمان تشكیل، تعداد، نداشتن غیبت و تاخیر و مدت جلس

 آزمون، اجرای پیشازدواج

 دوم
ها، مزيت و  ،نظريه محیط آشنايي، ،های آشنايي ويژگي(آشنايي)در مورد موضوع اولین گام ازدواج حتوضی مراحل ازدواج و معیار های  ازدواج:

 نادرست ازدواج در انتخاب همسر اليلباحث خودآگاهي و آمادگي و د، مبايد و نبايدهای اين دورههای دوره آشنايي و اشتباهات و  محدوديت

 سوم

 آموزش برقراری رابطه موثر، تعريف ارتباط  و عناصر ارتباط،  ارتباط موثر و ارتباط  ناموثر، مهارت گوش  دادن و مهارت حرف زدن،تمرين

 پرسیدن، بررسي  نقش  سبک های  ارتباطي در مسئولیت پذيری، آموزش سوال شیوه ل،آموزشفعا دادن گوش مهارت بر مثبت،تاکید گفتگوی

 شناخت مهارتهای ارتباطي ، ارتباط ناهمخوان، انتظار در مورد باز بودن شريک زندگي ارتباط، برقراری های سبک

 چهارم
م صمیمیت اولسون، پاسخگويي به فرم انعطاف پذيری اولسون صمیمیت و انعطاف پذيری، بررسي تحكیم فن تصوير سازی ذهني، پاسخگويي به فر

 ،آموزش تكنیک هايي جهت افزايش صمیمیت

 پنجم
بررسي شباهت در ( پذيری مقايسه )و( بررسي تفاوتهای مهم)مكملیت  ،در اين جلسه اعضای گروه با سازگاری و ابعاد آن شامل جاذبه متقابل

 آشنا شدند (ها و شخصیت سبک زندگي، ارزش

 ششم

های افراد قابل اعتماد شروع شد. سپس در زمینه منابع  اين جلسه با بحث در مورد اين که چرا افراد در اعتماد کردن مشكل دارند و ويژگي

از  ای بحث و گفتگو شد و نتظارات و باورهای ارتباطي کلیشهاها به افراد آموزش داده شد در مورد  ها و تداعي آل افراد شامل ايدهالعاتي اط

 .تكنیک عملي اعتمادسازی استفاده شد

 هاحل تعارضات،آموزش الگوی ده گام برای حل و فصل تضادها و تنش هفتم

 آزمونهدف گزيني و الگوی تغییر و اجرای پس هشتم
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 خالصه جلسات آموزش مبتني بر رويكرد پذيرش  و تعهد  -5جدول 
 محتوای  جلسه جلسه

 اول

حسـنه و آشـنايي اعضـای بـا يكـديگر، بسـتن قـرارداد درمـاني، آمـادگي روانـي اولیـه در افراد در مورد موضوعاتي مانند آگاهي، برقـراری رابطـه 

-تعريف ازدواج، عوامل موثر برازدواج، مراحل ازدواج و داليل افزايش  سن ازدواج، اجرای پیشآشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش،  ،تجربه و تغییر

 مونآز

 دوم
کلیات درمان اکت:اکت چیست؟ هدف و بحــث در مــورد تجربیــات شــرکت کننــدگان و شــیوه ارزيــابي آنــان در يــک تمــرين گروهــي، 

 ت(فرضیات اکت؟ توضیح شش ضلعي  اکت به صورت کلي)انعطاف پذيری  و انعطاف ناپذيری روانشناختي( ارائه تمرين)پرسشنامه افكار  واحساسا

 سوم

رون و توضیح ضلع اول)پذيرش/ انعطاف پذيری(، )اجتناب  تجربي/ انعطاف ناپذيری( ،اهمیت توجه به اجتناب  تجربي، تفاوت حل مساله در  دنیای  د

 بیرون، پرسشنامه پذيرش  واقدام،،انجام تمرين: تمرين کتاب  جلوی  صورت،کشیدن بند،انگشتي

 که از  آن اجتناب  مي کنندارائه تكلیف منزل: پیدا کردن انچه 

 چهارم

تشـريح کـابرد فنـون گسـلش شـناختي، تضعیف ائتالف خود با افكار و  : ضلع دوم:)آمیختگي  شناختي و متمايز سازی(،بررسي  تكلیف جلسه قبل: 

 عواطف

عدم ازدواج  و مسوئولیت پذيری در  جنبه های   مطرح کردن  و بحث  درباره سوال به چه فكری فیوز  کردين؟ و بررسي  نقش افكار  فیوز  شده در  

 مختلف زندگي

 تمرين مايند فولنس،حرکت برگ های  رودخانه، پیدا کردن مواردی  که در انها آمیختگي داشتید.

 62کاربرگ شماره 

 پنجم

 انتظارات از  ازدواج  لع سوم)ارتباط با لحظه حال(، مفهوم مسلط گذشته و آينده هراسناک و  بررسي  نقش  و تاثیر  آن درض

عدم ازدواج  بحث  گروهي :مسائل تاثیر گذار  گذشته در  زندگي  کنوني و مسائلي  از  آينده که آنها االن با آن درگیرند؟  و نقشي که اين مسائل در 

 افراد داشته

 (61تمرين های  ذهن آگاهي: تمرين های  تنفسي، کشمش) کاربرگ شماره 

 ششم

مشـاهده خـود بـه عنـوان زمینـه، تضـعیف خـود مفهـومي و بیـان خـود بـه عنـوان مشـاهده گـر، به خود مفهوم سازی شده(،   ضلع چهارم)دلبستگي

تشريح کاربرد فنون ذهنـي، الگوسـازی خـروج از ذهـن، آمـوزش ديـدن تجربیـات درونـي بـه  نشـان دادن جدايي بین خود، تجربیات دروني و رفتار

 فرآيند عنـوان يـک

 هفتم

ضلع پنجم)ارزش ها/ دور  شدن از  ارزش ها(، تعريف ارزش ها، فرق  ارزش  و هدف، سواالتي برای  روشن شدن ارزش ها، کاربرگ 

عرفـي ارزش و فرآينـد ارزش گـداری در زنـدگي، نشـان دادن خظـرات تمرکـز بـر ننـايج، کشـف م( 62،تمرين: سیبل)کاربرگ شماره22شماره

 ،ای عملي زندگيارزش ه

 بررسي  و بحث  گروهي  درباره نقش  ارزش  ها در  انتظارات افراد از  ازدواج و زندگي  زناشويي

 هشتم
، تمرين)پل طنابي، قطار، کشتي و ساخل امن(، درک ماهیـت تمايـل و تعهـد، تعیـین الگوهـای عمـل متناسـب بـا ارزش هـاضلع ششم) اقدام متعهدانه(: 

 و خالصه دوره ، گرفتن فیدبک و در نهايت اجرای پس آزمونجمع بندی  

 نتایج

دختر مجرد مانده در سه گروه پژوهشي  10در اين پژوهش 

معیار با انحراف 11/12شرکت کرده بودند که میانگین سني آنها 

انتظار از پژوهش )های توصیفي يافته 2بود. در جدول  62/1

های آزمايش و هک گروتفكیبه( پذيریازدواج و مسئولیت

 . آزمون نشان داده شده استآزمون و پسکنترل در مرحله پیش
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 گیریگانۀ اندازهدومراحل در آزمايش و کنترل های گروه پذيریهای انتظار از ازدواج و مسئولیتنمره یفيآمار توص -2جدول 

 متغیر
مرحلۀ 

 گیریاندازه

 گروه مطالعه

 گروه کنترل و تعهد  رويكرد پذيرش رويكرد اولسون

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

انتظار از 

 ازدواج

 انتظارات بدبینانه

 32/2 10/21 11/6 10/21 13/1 10/21 آزمونپیش

 99/2 10/21 16/2 67 99/2 30/20 آزمونپس

انتظارات 

 گرايانهآلايده

 13/2 20/11 19/1 11/11 93/3 60/11 آزمونپیش

 11/2 10/11 32/1 91/13 62/3 10/16 آزمونپس

انتظارات 

 گرايانهواقع

 07/1 60/23 17/2 11/23 19/1 31/23 آزمونپیش

 71/2 20/23 12/1 20/12 27/1 91/13 آزمونپس

 پذيریمسئولیت

 73/1 11/67 97/1 11/61 37/1 21/63 آزمونپیش

 61/9 67 10/1 91/21 21/1 20/22 آزمونپس

های آزمايش )اولسون و بعد از اعمال مداخلۀ آموزشي در دختران مجردباز مانده از ازدواج  گروهدهد که نشان ميجدول فوق اطالعات 

هش يافته است. اين به مقدار قابل توجهي کاآل گرايانه از ازدواج آنان تعهد(، میانگین انتظارات بدبینانه از ازدواج و انتظارات ايده -پذيرش

افزايش بعد از اعمال مداخلۀ آموزشي  آزمايش پذيری در نمونه  گروهگرايانه از ازدواج و مسئولیتمیانگین انتظارات واقعدر حالي است که 

 شود.پرداخته ميدار بودن تفاوت، به ارائه نتايج آزمون استنباطي با روش آماری کواريانس چند متغیره يافته است؛ به منظور بررسي معني

از آزمون و گروه  سهجهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات  2اسمیرنفـ، از آزمون کلموگروف6قبل از اجرای آزمون تحلیل کواريانس

های جهت بررسي همگني ماتريس 1باکسام. متغیرهای پژوهش در جامعه و از آزمون  1هایجهت بررسي همگني واريانس 2لوين

های استفاده از تحلیل فرضها پیشداده ،(، بنابراين<p 01/0دار نبود )ها معنيس، استفاده شد که نتايج اين آزمونکوواريان-واريانس

توان از آزمون تحلیل کواريانس چندمتغیری استفاده ها، مياند. لذا با توجه به رعايت مفروضهکوواريانس چند متغیری را زير سوال نبرده

  کرد.

با  کنترلو  آزمايشهای گروهپذيری ابعاد انتظار از ازدواج و مسئولیت آزمونچندمتغیری روی میانگین پس هایزمونآنتايج  -4جدول 

 آزمونپیش تعديل اثر
 توان آماری اندازه اثر F p خطا df فرضیه   df مقدار نام آزمون

 6 12/0 000/0 16/62 601 1 39/0 آزمون اثر پیاليي

 6 11/0 000/0 39/26 601 1 20/0 آزمون المبدای ويلكز

                                                           
1. covariance analysis 
2. kolmogorov-smirnoff test 
3. levine test 
4. homogeneity of variance 
5. box's M test 

https://en.wikipedia.org/?title=Kolmogorov_Smirnoff_Test&redirect=no
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 6 11/0 000/0 29/22 602 1 30/2 آزمون اثر هتلینگ 

 6 97/0 000/0 19/11 12 2 30/2 آزمون بزرگترين ريشه روی

آزمون مشخص است، با کنترل پیش1همانطوری که در جدول 

-ها، بیانگر آن هستند که بین گروهداری همه آزمونسطوح معني

يش و کنترل حداقل از لحاظ يكي از های دو گانۀ آزما

انتظارات بدبینانه از ازدواج، انتظارات متغیرهای وابسته )

گرايانه از ازدواج و گرايانه از ازدواج، انتظارات واقعآلايده

برای p <06/0)داری وجود دارد ( تفاوت معنيپذيریمسئولیت

ین کدام بردن به اين نكته که از لحاظ کدام متغیر يا متغیرها بپي

گروه تفاوت وجود دارد با استفاده از آزمون تعقیبي بانفروني 

که ها صورت گرفت ها و مقايسه دو به دو گروهجزئیات تفاوت

 نتايج حاصل در جدول زير ارائه شده است.

 پذيریج و مسئولیتابعاد انتظار از ازدوآزمايش و گروه کنترل در  هاینتايج آزمون بانفروني برای مقايسه زوجي گروه -1جدول 

 اختالف میانگین گروه مقايسه گروه مرجع متغیر
انحراف 

 معیار
p 

انتظارات بدبینانه از 

 ازدواج

 رويكرد اولسون
 001/0 39/0 30/2** رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد

 006/0 31/0 -63/2** گروه کنترل

 000/0 31/0 -77/1** گروه کنترل رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد

انتظارات 

گرايانه از آلايده

 ازدواج

 رويكرد اولسون
 002/0 79/0 23/2** رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد

 001/0 71/0 -61/2** گروه کنترل

 000/0 71/0 -12/1** گروه کنترل رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد

گرايانه انتظارات واقع

 از ازدواج

 رويكرد اولسون
 091/0 16/6 11/2 ر پذيرش و تعهدرويكرد مبتني ب

 000/0 19/6 -21/60** گروه کنترل

 000/0 19/6 -92/62** گروه کنترل رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد

 پذيریمسئولیت
 رويكرد اولسون

 071/0 29/6 -30/2 رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد

 000/0 29/6 20/1** گروه کنترل

 000/0 27/6 3** گروه کنترل ش و تعهدرويكرد مبتني بر پذير

**, p< 0/01*p< 0/05 

گرايانه از ازدواج بین گروه آلدهد اختالف میانگین نمرات انتظارات بدبینانه از ازدواج و انتظارات ايدهنشان مي 1همانطور که نتايج جدول 

( اما اين اختالف میانگین در p<06/0دار است )معنيآموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد گروه  ورويكرد اولسون مبتني بر آموزش 

کاهش انتظارات بدبینانه در آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد (.. لذا p>01/0دار نیست )گرايانه از ازدواج معنيمورد انتظارات واقع

. همچنین، نتايج جدول مشخص کرد که اختالف میانگین موثرتر بوده استدختران مجرد گرايانه از ازدواجِآلاز ازدواج و انتظارات ايده

 ورويكرد اولسون مبتني بر آموزش بین گروه پذيری مسئولیتنمرات 

نیست آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد گروه 

(01/0<p.) بین اين دو روش آموزشي در عبارت ديگر، به

داری وجود تفاوت معني ران مجردپذيريي دختمسئولیتافزايش 

 .ندارد

 گیریبحث و نتیجه

و  است انساني جامعه افراد زندگي در مهم وقايع از يكي ازدواج

مهمترين نهاد برای يک فرد و جامعه مي باشد. ازدواج برای فرد، 

نقطه عطفي در چرخه زندگي و مهمترين پايه در تشكیل خانواده  

راه پذيرفته شده برای فرزندآوری است در بسیاری از جوامع تنها 

  .(6) باشدو ادامه نسل مي

لذا اين پژوهش با هدف تعیین و مقايسه آموزش مبتني بر 

رويكرد اولسون و آموزش مبتني بر رويكرد پذيرش و تعهد بر 

انتظار از ازدواج و مسئولیت پذيری دختران مجرد مانده انجام 

رويكرد وزش مبتني بر آمشد. اولین نتیجه پژوهشي نشان داد که 
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به طور معني داری نسبت به گروه کنترل، موجب کاهش اولسون 

گرايانه از ازدواج و افزايش انتظارات آلانتظارات بدبینانه و ايده

اين نتايج با  گرايانه از ازدواج و مسئولیت پذيری شده است. واقع

 امیدوار، میرزاده و فاتحي زادههای پژوهش مرتبطي مثل يافته

 (21)( 6237،کامكار، صالحي، کجباف و سالسل)(21)( 6276)

که نشان داد آموزش به  (29)( 6276و يزدان پناه احمد آبادی)

تاثیر دارد، همسو انتظار واقع بینانه از ازدواج  بر روش اولسون

 بود.

ه مي توان چنین گفت ازدواج يكي از در تبیین اين فرضی 

ترين تصمیمات تمام زندگي است اما متاسفانه اين تصمیم مهم

ها، تجربیات و زماني بايد گرفته شود که اطالعات و دانسته

پختگي ما در  برابر بزرگي  اين تصمیم اندک و ناتمام است لذا 

 در  پژوهش  حاضر اعتقاد بر اين است که دختران هنوز دست به

تواند به انتخاب آنها کمک ها مياند و آموزشانتخاب  نزده

 "تعريف شما از ازدواج چیست؟ "کند، بنابراين با اين سوال که 

انتظار از ازدواج دختران به چالش کشیده شد و آنها پس از 

آشنايي با چیستي، چرايي  و چگونگي  ازدواج توانستند به 

مبني بر شناخت و انتظارات تعريف واقع گرايانه تری  از ازدواج 

 خود قبل از شناخت و انتظارات طرف  مقابل دست پیدا کنند. 

-از جمله انتظارات غیر واقع بینانه در بین شرکت کننده گان مي

توان به مواردی مثل قرار است ازدواج تمام دردهای  من را 

تمامي   -در ازدواج همیشه بايد شاد باشم  -تسكین دهد 

رده نشده در ازدواج برآورده شود، اشاره کرد. آرزوهای  برآو

ها به آن تری که دختران در  انتهای آموزشتعريف  واقع بینانه

توانید فرد مناسبي را برای  دست يافتند اين بود که زماني مي

کارول و ازدواج پیدا کنید که خودتان فرد مناسبي شده باشید. 

به  ه سازی ازدواجی آماددريافتند که برنامه( 2002)دوهرتي 

 طور کلي در فراهم آوردن دستاوردهای مفید، سريع و کوتاه

فردی، رشد فردی و به طور کلي  های بینمدت در مهارت

 .(23) کیفیت روابط مؤثرند

توان گفت در تبیین تاثیر اين رويكرد بر مسئولیت پذيری مي

ارتباطي اولیۀ  هایسبک از ها، صرف نظرن دورهحضور در اي

در ابتدای دوره، تأثیر قابل توجهي بر بهبود زندگي آنها  دختران

مسئولیت  وه بر اين، بهبود مشاهده شده درالع داشته است.

هدفي، عدم  که دچار بي پذيری دختران شرکت کننده

های موثر در مقابله با شرايط های آموزشي و مهارتمهارت

 بودند، ديدگاه هدف های حل مساله، مهارتخت و پرفشارس

ای را برای مقابله با شرايط سخت گرايانه و ساختار منشانه

کند. و وقتي که فرد ديدگاه هدف گرايانه ای  عرضه مي زندگي

 يابد.به زندگي  داشته باشد میزان مسئولیت پذيری افزايش مي

آموزش مبتني بر د که های اين پژوهش اين بويكي ديگر از يافته

به طور معني داری نسبت به گروه رويكرد پذيرش و تعهد 

گرايانه از آلکنترل، موجب کاهش انتظارات بدبینانه و ايده

گرايانه از ازدواج و مسئولیت ازدواج و افزايش انتظارات واقع

 و جاستون های،پژوهش نتايج با يافته اينپذيری شده است. 

میرزا  و  (3)( 2002) همكاران و سگرين ،(27)( 2060) همكاران

 بود. همسو (20)( 6271حسیني، پورعبدل، قرا ملكي و سرواني )

 بر مبتني رويكرد در گفت توانمي ها نیزيافته اين تبیین در

 ايجاد و جانبه همه معني، پر غني، زندگي هدف، تعهد و پذيرش

 انتخاب در توانايي ايجاد يعني است روانشناختي پذيری انعطاف

 انجام نه و باشد تر مناسب مختلف، های گزينه بین در که عملي

 يا هاخاطره احساسات، افكار، از اجتناب برای فقط که عملي

 اهشک درنهايت پذيری انعطاف نتیجه باشد آزاردهنده امیال

 باورهای کاهش به تواندمي که بود خواهد ایتجربه اجتناب

 زياد احتمال به را توجه سوگیری و انجامیده فرد در غیرمنطقي

 ماندگي مجرد آيا" است اين  اصلي هایببخشد. سوال بهبود

 عملي صرفا يا باشدمي مختلف  هایگزينه بین  در مناسب  عملي

 را ما تواندمي ازدواج آيا  د؟ناخوشاين  تجارب از اجتناب برای

 "دهد؟ سوق جانبه همه و پرمعنا غني، زندگي يک سمت به

  لیست و تجربي  اجتناب  ضلع دو روی کار با اينجا در

 هاسوال اين به  دهي پاسخ در مجرد سعي دختران هایارزش

 گان کننده شرکت از  زيادی تعداد جلسات طول در شد،

 به. اند نكرده  زندگي خود هایزشار لیست با مطابق دريافتند

 يا و  کار عمل در ولي بوده خانواده آنها  اول  ارزش مثال  طور

 تحصیالت و کار با بنابراين بود گرفته قرا اولويت در تحصیالت

  زندگي را خود  های ارزش که چرا نبودند خوشحال خود
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 حد تا توانستند آنها هااولويت و ها ارزش باشناسايي. نكردند 

  راستای در هاارزش با متناسب ایبینانه واقع انتظارات به زيادی

 .کنند پیدا دست جانبه همه و معنا پر غني،  زندگي يک

توان گفت پذيری ميدر تبیین اثر بخشي اين رويكرد بر مسئولیت

در افرادی که از احساسات خودآگاهي بیشتری پذيری مسئولیت

رای هماهنگ کردن برخوردار هستند و ظرفیت بیشتری ب

 ازو   دارند، بیشتر است تجربیات هیجاني با افكار و اعمالشان را

که بودن در زمان حال و ذهن آگاهي از فرآيندهای مهم  آنجا

 آموزشمبتني بر پذيرش و تعهد است، در رويكرد آموزشي 

جای  مبتني بر پذيرش و تعهد با توجه به فرآيندها، فرد به

ساسات مربوط به گذشته و آينده، آمیختگي با افكار و اح

های همچنین اجتناب از انجام تكالیف و وظايفِ متناسب با نقش

رسیدن به ، به رفتارهايي که متناسب با اهداف و در راستای خود

کار بر روی  ابعاد اجتناب، آمیختگي   پردازد.است، مي اهداف

ن با افكار زمان گذشته و آينده و با استفاده از تمرينات ذه

آگاهي به افراد اين فرصت داده شد که با تغییر روابط  با تجارب 

دروني  شان، کاهش  اجتناب  تجربي و افزايش عمل متعهدانه 

 ها بپردازند.مبتني  بر ارزش

-های مقايسه اثربخشي بین دو رويكرد اولسون و پذيرشيافته

بر تعهد نشان داد که آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد 

گرايانه از آلش انتظارات بدبینانه از ازدواج و انتظارات ايدهکاه

موجب رويكرد اولسون ازدواج، نسبت به گروه آموزش مبتني بر 

کاهش بیشتر انتظارات بدبینانه از ازدواج و انتظارات 

شده است. لذا در دختران مجرد گرايانه از ازدواجآلايده

کاهش انتظارات در آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد 

دختران گرايانه از ازدواجِ آلبدبینانه از ازدواج و انتظارات ايده

موثرتر بوده است. اما در افزايش انتظار واقع گرايانه از  مجرد

 ازدواج و مسئولیت پذيری تفاوتي نداشتند.

تعهد -پژوهشي که به مقايسه دو رويكرد اولسون و پذيرش

توان چنین تبیین اين يافته ميپرداخته باشد يافت نشد؛ اما در 

آموزش به روش پذيرش و تعهد رويكردی  عمل گرا و گفت 

ها است و همزمان با آموزش مفاهیم اساسي اين مبتني بر ارزش

رويكرد از  جمله کار بر روی لیست ارزش ها در طول دوره، 

های  عملي  بسیار و  استعاره های  شرکت کننده گان با تمرين

سالگي،( مفاهیم را تمرين و به کار  10تولد گوناگون)جشن 

بردند، در واقع در رويكرد پذيرش و تعهد دختران مجرد به 

خواهند چالش کشیده شدند تا به دقت تامل کنند که مي

های  مختلف مانند: شغل و حرفه، خانواده، زندگیشان در قلمرو

رابطه زناشويي، دوستي، رشد و پیشرفت شخصي، سالمت و 

به کدامین سو هدايت شود؟ در حوزه ازدواج، روشن معنويت 

کند اين شد که هرفردی  با انتظارات خاصي ازدواج مي

انتظارات معموال ريشه در  جامعه، والدين، ارزش ها، خوانده ها، 

شنیده ها و عقايد خاص  افراد دارد، الزم است دختران زماني  را 

واقع بینانه و قابل  به اين امر اختصاص بدهند که آيا انتظاراتشان

حصولند؟ در نهايت دريافتند امروزه وقتي زنان درباره زندگیشان 

انديشند تعداد زيادی از آنها نه فقط ازدواج و وظیفه مادری مي

بلكه شغل، پیشرفت شخصي و منزلت خود را در  دنیا در نظر 

 اندازد.گیرند که اين مساله خود امر  ازدواج را به تاخیر ميمي

سازی آموزش رويكرد آماده اثربخشيايان، با توجه به در پ

کاهش انتظارات اولسون و رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر 

گرايانه از ازدواج و افزايش انتظارات آلبدبینانه و ايده

دختران مجردمانده،  پذيریگرايانه از ازدواج و مسئولیتواقع

ل در زمینه پیش از گردد روانشناسان و مشاوران فعاپیشنهاد مي

 ازدواج، از پروتكل آموزشي اين رويكردها استفاده بكنند.
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of 

Olson's approach to and the acceptance and commitment approach to 

marriage expectations and responsibility of bachelor girls in Iran. 
Methods: This study was experimental and pretest-posttest with two 

experimental control group. The statistical population of the study consisted 

of all unmarried girls in Tehran in 1397. In this population, 60 girls were 

selected as a statistical sample and randomly replaced in three groups (two 

experimental and one control group). The required data were collected by 

using the Jones and Nelson (1997) and California Accountability 

Questionnaire (1987) using the Waste Scale in two stages of pre-test and 

post-test. Using a multivariate covariance test It was analyzed. 

Results: Findings of the research showed that the average expectation of 

marriage and responsibility of bachelor girls remained higher in both 

experimental groups and the results of multivariate covariance showed that 

the impact of both approaches on reducing pessimistic and idealistic 

expectations of marriage and The increase in the realistic expectation of 

marriage and the significance of responsibility (p <0.001). 

Conclusion: and the results of Bonferroni follow-up test showed that 

between the effectiveness of the two approaches in increasing the realistic 

expectation of marriage and accountability There is no significant 

difference, but the impact of acceptance and commitment approach on 

reducing pessimistic and idealistic expectations is more than the approach. 

Red Olson was. 

Key words: Olson Preparation Approach, Acceptance and Acceptance 

Training, marriage expectation, Responsibility, bachelor girls 
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