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 خالصه 

 مقدمه
بر بهبود انتظار از  يقيو تعهد و تلف رشياولسون، پذ يكردهايرو ياثربخش سهيپژوهش با هدف مقا نيا

 ازدواج دختران مجرد مانده انجام شد.

 روش کار
و گروه کنترل بود. جامعه  يشآزماي گروه سه با آزمونو پس آزمونشيز نوع پا يشآزمايمهيطرح پژوهش ن

جامعه تعداد  نيدادند که از ا لتشكي 1881 سال در تهران شهردختران مجرد مانده  يپژوهش را تمام يآمار

گروه کنترل( به صورت  کيو  شيماانتخاب و در چهار گروه )سه گروه آز ينفر به عنوان نمونه آمار 98

( در 1881انتظار از ازدواج جونز و نلسون ) اسيبا استفاده از مق ازيمورد نهاي افتهيشدند.  نيگزيجا يتصادف

 رهيچندمتغ انسيقرار گرفت و با استفاده از آزمون کوار جمع آوري مورد آزمونو پس آزمونشيدو نوبت پ

 قرار گرفت. ليمورد تحل

 نتایج

 شيانتظار از ازدواج دختران مجرد مانده در هر سه گروه آزما نيانگيپژوهش نشان داد که مهاي افتهي

و  نانهيبر کاهش انتظار بدب كرديهر سه رو رينشان داد که تاث رهيچندمتغ انسيکوار جيکرد و نتا دايپ شيافزا

مون آز جيو نتا (≥881/8p)است داريازدواج معن از نانهبيانتظار واقع شياز ازدواج و افزا انهگرايآلدهيا

وتعهد بر  رشياولسون و پذ يكردهايموثرتر از رو يقيتلف كردينشان از آن داشت که رو ،يبن فرون يبيتعق

 .(≥885/8p) بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده است

 گیرینتیجه

از  يكيبه عنوان  توانديم كرديرو نيبر انتظار از ازدواج، ا يقيتلف كرديبا توجه به اثر بخش بودن رو

 .رديهاي مداخله مورد استفاده مشاوران ازدواج و درمانگران خانواده قرار گروش

 کلمات کلیدی

 و تعهد، انتظار از ازدواج، دختران مجرد مانده رشياولسون، پذ سازيآماده كرديرو

 .باشدمياين مطالعه فاقد تضاد منافع  پی نوشت:

 





 
 26سال ، 5شماره، 89دی-ذرآ جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -0901 

 

 

 

 مقدمه

ي است که بخش بسيار ازدواج ورود به مرحله جديدي از زندگ

 در(. 1گيرد )مهمي از حيات فردي و اجتماعي هر فرد را دربر مي

 ازدواج، به رغبتيبي ازدواج، الگوهاي در تغيير اخير، هايدهه

 افزايش کلي، طور به نكردن ازدواج يا و باال سنين در ازدواج

مطالعات انجام شده در بسياري از (. 6) است داشته چشمگيري

که ميزان ازدواج در حال کاهش دهدمختلف نشان ميکشورهاي 

 1828(. بسياري از پژوهشگران معتقد هستند که از دهه 8است )

خانواده دستخوش تحوالتي شده است و هم در اروپا هم در 

آمريكا سن ازدواج افزايش پيدا کرده و نرخ ازدواج پايين آمده 

تا حد زيادي است تفسير تغييرات ايجاد شده در الگوهاي ازدواج 

(. در پژوهشي که در رابطه با تاخير 4بستگي به بافت و زمينه دارد )

در ازدواج انجام شد نشان داده شد که همراه با تغيير و تحوالت 

اقتصادي و اجتماعي نهاد خانواده و ازدواج نيز دستخوش تحوالتي 

شد و نرخ ازدواج سقوط پيدا کرد و سن در اولين ازدواج افزايش 

کرد اين تحوالت به رغم داشتن جمعيت جوان به يک نگراني پيدا 

 (. 5سياسي و اجتماعي تبديل شده است )

تاثيرگذار  طالق و ازدواج بر که عواملي زيانبارترين از يكي

 از رمانتيک و واقعي غير انتظارات وها ديدگاه است، باورها،

 هاييپيش فرض و تصورات ازدواج از (. قبل2) ازدواج است

 ازدواج از خاصي انتظارات افراد همه و دارد وجود اره ازدواجدرب

 اين وجودي فلسفه از کامل طور به که دارند خود همسر آينده و

و  باورها رسدمي به نظر نيستند. آگاه انتظارات وها پيش فرض

از  چهارچوب يک مبناي بر دارند ازدواج از افراد که انتظاراتي

و  باورها اين تواندمي و است دهرسي افراد به شده تعيين پيش

 شناختيميمفهو ازدواج از انتظار باشد. نداشته واقعيت انتظارات

انتظارات غيرواقع  افراد از بسياري دهدمي نشان مطالعات و است

 و انتظار دارند خود زندگي شريک و ازدواج به نسبت بينانه اي

 از بلزندگي ق کمبودهاي و هانقص تمام آنها همسر که دارند

 (. 1) نمايد پر را آنها ازدواج

 ازدواج، به نگرش و ادراکات انتظارات، به ازدواج، امر در امروزه

 چرا شود؛مي خاصي توجه ذهني، و شناختي اي پديده عنوان به

 زناشويي زندگي آشفتگي به تواندمي استانداردها اين تحريف که

ذهني هاي فرضيه وها ، انتظارات عبارت است از استانداردبيانجامد

که فرد هايي از پيش تعيين شده و بايد و نبايدهاي و چارچوب

درباره زندگي مشترک و همسر دارد که ممكن است مبتني بر 

 (.9واقعيت باشد يا نباشد )

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

هاي يكي از راهت؛ عنوان فاکتور مهم در مجرد ماندن دختران اس

هاي نسبت به ازدواج، برنامه هاو نگرش باورها انتظارات،تغيير

(. يكي از رويكردهاي آموزشي 8)آموزشي قبل از ازدواج است 

باشد در مطالعه اي پيش از ازدواج رويكردآماده سازي اولسون مي

( با هدف اثر بخشي مشاوره پيش از 18که يزدان پناه احمدي )

نتظار از ازدواج جوانان در آستانه ازدواج انجام داد، ازدواج بر ا

نشان دادکه در نهايت انتظار واقع بينانه در گروه آزمايش نسبت به 

اج  وآمادگي براي ازدهاي برنامهگروه کنترل افزايش داشته است. 

رايج ترين موضوعات  شود کهمي لموضوعات متعددي را شام

ي، امور مالي، دوستي و موردتوجه عبارتند از: موضوعات شغل

ها حمايت اجتماعي، والدگري، موضوعات خانواده اصلي، نگرش

هاي هاي جنسيتي، ويژگيو باورها نسبت به ازدواج، انتظارات نقش

ها، انطباق يافتن با زندگي متاهلي، تعهد به شخصيتي، ارزش

ازدواج، اهميت گذراندن وقت با همسر، حل مساله، عشق و رابطه 

اي براي ( آماده سازي براي ازدواج رويكرد نسبتا تازه11جنسي )

پيشگيري از شكست و نارضايتي در زندگي زناشويي و مبتني بر 

توانند ياد بگيرند که چگونه ميها اين ديدگاه است که زوج

موفق و پايداري داشته باشند و هدف زير بنايي آن هاي ازدواج

 (.16ت )زناشويي اسهاي کمک به قوي تر شدن پيوند

و مسوليت ها از ديگر رويكردها تاثير گذار بر انتظارات و نگرش

توان درمان مبتني بر پذيرش و تعهد را نام برد،اين پذيري مي

و ها نگرشانتظارات نادرست، از توانايي خوبي در مهار رويكرد 

ادراکات فرد در برابر پيش آمدهاي استرس زاي زندگي برخوردار 

مستقيم در مراجع  هد و پذيرش ايجاد تغييراست. هدف درمان تع

هاي بلكه هدف آن، کمک به مراجع است تا بتواند با روشنيست 

تجاربش ارتباط برقرار کند و قادر گردد تا به طور کامل  متفاوتي با

با زندگي معنادار و مبتني بر ارزش درگير گردد. هدف اين درمان، 

هايي است زمينه ري درو رفتا روان شناختي انعطاف پذيري افزايش

غلبه دارد و فرد را از زندگي اساسي باز اي تجربهجتناب که ا
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توانايي فرد در انتخاب عملي پذيري روانشناختي دارد. انعطافمي

. دهدتر است را افزايش ميمختلف که مناسب هايدر بين گزينه

همچنين توانايي براي ارتباط کامل با زمان حال و تغيير يا حفظ 

 (.18) مهم زندگي است و تار در خدمت اهداف ارزشمندرف

هاي مختلف اثر بخش اگرچه رويكردهاي نام برده شده در حوزه

هاي لفهمو براي ترکيبهايي الشهاي اخير تلدر سااند اما بوده

ک مدل در ي م ومنظش ور کختلف به يماي هخاص از رويكرد

اي تلفيقي رويكرده(. 14منسجم و يكپارچه انجام شده است )

تري از  سيعه وله ايجاد پايمبه فردي از ج صرنحمزاياي مداراي 

هاي درمان ت.راجعان اسمذيري در درمان ف پانعطاو  داخلهم

که بر اثر همگرايي و ادغام  هستند هاييالتقاطي، درمان -ترکيبي

اند. درمان درماني به وجود آمدههاي گوناگون روانرويكرد

اند: سه عرصه گوناگون تعريف شده ترکيبي و التقاطي در

. در پژوهش يكپارچگي نظري، يكپارچگي فني و عوامل مشترک

قالب  رويكرد دارند، در وکه اين د يشترکمنقاط  تبه علحاضر 

علت تلفيق رويكرد در پژوهش  اند. تلفيقي بيان شده لمديک 

باشد. هدف عمده حاضر استفاده از مزاياي اين دو رويكرد مي

مبتني بر پذيرش و تعهد اين است که رفتارهاي فرد را به  رويكرد

و اهداف مطلوب فرد کارکرد ها جايي برساند که با توجه به ارزش

(. بنابراين تمام تجربيات گذشته فرد را در 15موفقي داشته باشد )

داراي دو هدف عمده است: پذيرش گيرد پذيرش و تعهد نظر مي

 ر وقايع گوناگون زندگي ايجادافكار و احساساتي که ناخواسته د

اجتناب است و تعهد و عمل به سمت يک زندگي  شده و غيرقابل

تمرکز  رتباطيهـاي ا اما بـر توسـعه مهـارتاست ها مطابق با ارزش

رويكرد آماده سازي اولسون بر . از سوي ديگر، (12) خاصي ندارد

کند و کمک فراواني ميارتباطي هـاي  براي افزايش مهـارت

مرکز اصلي آن ايجاد بينش مناسب نسبت به ازدواج و آموزش ت

بتوانند با استفاده از آنها افراد  با اين هدف که ،ارتباطيهاي مهارت

ت ارتباطي المشك. به رشد و شكوفايي رابطه خود کمک کنند

خورده  شكستهاي ت در ازدواجالترين و مخر ِّبترين مشك شايع

ها يمانه، زوجيني که در مهارتبنابراين، در روابط صم(. 11)است

تبحر بيشتري دارند، (ارتباطي و حل مسئلههاي بخصوص مهارت)

بهتر قادر هستند تا تجاربي را بيافرينند و مديريت کنند که انتظارات 

(. از طرف ديگر رويكرد 19)را تأييد کند  (بينانه واقع(مثبت 

ر حاليكه باشد دپذيرش و تعهد متمرکز بر تجربيات دروني فرد مي

هاي رويكرد آماده سازي اولسون بر روابط ميان فردي ومهارت

 باشد. ارتباطي متمرکز مي

با توجه به مباني نظري و پژوهشي بيان شده و همينطور تحوالتي که 

به موازات تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع در 

ر دادن الگوهاي ازدواج و خانواده ايجاد شده است و با مد نظر قرا

ترين نقش را در بنيان و سالمت يک اين مسأله که خانواده اساسي

باشد، مساله اصلي جامعه دارد و بنيان خانواده بر مبناي ازدواج مي

سازي اولسون، پژوهش اين بود که کداميک از رويكردهاي آماده

پذيرش و تعهد و تلفيقي بر بهبود انتظار از ازدواج دختران 

 بيشتري دارد؟مجردمانده تاثير 

 روش کار

نيمه  روش پژوهش بود. يکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش

سه گروه  با آزمون پس و آزمونشيپاستفاده از طرح  با يشيآزما

اين پژوهش را  آماري بود. جامعه کنترل گروهآزمايش و يک 

 1881شهر تهران در سال ( باال به سال 82) مجرد دختران تمامي

 قيتحق تيماه به توجه باپژوهش حاضر  يآمار نمونه د.تشكيل دادن

نفر در نظر گرفته شد  68ها در هر گروه به و احتمال افت آزموني

از طريق  نفر با روش نمونه گيري در دسترس 98که در مجموع 

فراخوان گسترده در فضاي مجازي )تلگرام، اينستا گرام و سايت( و 

ز بين دختران مجرد مانده هاي ورود به پژوهش ابا رعايت مالک

نفر  68 نفر گروه آزمايش  رويكرد اولسون، 68انتخاب شدند )

نفر گروه  68گروه آزمايش  رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد، 

نفر گروه کنترل(. نمونه انتخاب شده با  68آزمايش تلفيقي و 

هاي آزمايش و جايگزيني تصادفي)قرعه کشي ساده( در گروه

 82هاي ورود به پژوهش شامل، سن )تند. مالککنترل قرار گرف

سال به باال(، رضايت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش، هرگز 

پايين بودن نمره ازدواج نكرده، داشتن سواد حداقل ديپلم، 

، مسئوليت پذيري و باال بودن نمره انتظار ايده آل گرايانه و بدبينانه

رف دارويي و فاقد هر گونه اختالل روانپزشكي که نيازمند مص

خروج از پژوهش نيز هاي جلسات روان درماني باشند و مالک

عدم تمايل به ادامه همكاري و مزدوج شدن در فرايند پژوهش بود. 

هاي پژوهش )انتظار از بدين ترتيب ابتدا هر سه گروه به پرسشنامه
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ازدواج و مسئوليت پذيري( پاسخ دادند و سپس رويكرد اولسون 

، رويكرد پذيرش و تعهد براي گروه 1ي براي گروه آزمايش

 9به مدت  8و رويكرد تلفيقي براي گروه آزمايش  6آزمايشي 

اي گونهاي اعمال شد اما گروه کنترل هيچدقيقه 168جلسه 

اي دريافت نكردند؛ در نهايت دو هفته پس از اتمام دوره از مداخله

زم هاي الآزمون بعمل آمد. بدين ترتيب دادههر سه گروه پس

مورد تحليل  68نسخه  spssآوري و با استفاده از نرم افزار جمع

قرار گرفت. روش تحليل اين پژوهش بعد از آزمون کالموگراف 

 اسمرنوف و لوين، کواريانس چندمتغيره بود.

 انتظارات بررسي مقياس انتظار از ازدواج جونز و نلسون: براي

(، که MESزدواج )ا از انتظار مقياس از ازدواج، از هاآزمودني

 مقياس شد. استفاده ساخته شد 1881توسط جونز و نلسون در سال 

 و مجزا عامل سه داراي و بعدي چند ابزار يک ازدواج از انتظار

 که باشدمي گرايانهآلو ايده گرايانهواقع بدبينانه، انتظارات مرتبط

 اين (.18کند )مي گيرياندازه را ازدواج به نسبت افراد انتظارات

 5 مقياس از دهندگاناست. پاسخ گزاره 48حاوي  پرسشنامه

 استفاده موافقم کامالً 5تا  مخالفم کامالً 1 از ليكرت ايدرجه

نشانگر انتظارات  98تا  48در اين پرسشنامه نمره بين  کنند.مي

گرايانه نشانگر انتظارات واقع 168تا  98بدبينانه از ازدواج، نمره بين 

به باال نشانگر انتظارات ايده آل گرايانه از  168مره از ازدواج و ن

ازدواج است. جونز قابليت اعتماد کل مقياس را با استفاده از روش 

(. نيلفروشان و همكاران 18گزارش کردند ) 18/8آلفاي کرونباخ 

( قابليت اعتماد اين مقياس را با استفاده از آلفاي کرونباخ 1888)

اين پژوهش نيز، پايايي ابزار با  (. در68گزارش کردند ) 99/8

 بدبينانه، انتظارات استفاده از آلفاي کرونباخ براي انتظارات

، 19/8گرايانه و کل مقياس، به ترتيب واقع گرايانه، انتظاراتآلايده

  بدست آمد. 95/8و  19/8، 92/8

 خالصه جلسات آموزشي رويكرد اولسون -1جدول 
 محتواي جلسه جلسه

 اول

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

واج، دقوانين گروه )زمان تشكيل، تعداد، نداشتن غيبت و تاخير و مدت جلسات آموزشي(.تعريف ازدواج، عوامل موثر برازدواج، داليل افزايش سن از

 .پاسخ به پرسشنامه

 دوم
ها، مزيت و  ،نظريه محيط آشنايي، ،هاي آشنايي ويژگي(آشنايي)در مورد موضوع اولين گام ازدواج حتوضي ازدواج:هاي مراحل ازدواج و معيار

 ازدواج در انتخاب همسر نادرست اليلباحث خودآگاهي و آمادگي و د، مدوره آشنايي و اشتباهات و بايد و نبايدهاي اين دورههاي محدوديت

 سوم

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

 برقراريهاي سبک آموزش ارتباطي در مسوليت پذيري،هاي پرسيدن، بررسي نقش سبک سوال شيوه فعال،آموزش دادن گوش مهارت بر مثبت،تاکيد

 شناخت مهارتهاي ارتباطي ، ارتباط ناهمخوان، انتظار در مورد باز بودن شريک زندگي ارتباط،

 چهارم
صميميت و انعطاف پذيري، بررسي تحكيم فن تصوير سازي ذهني، پاسخگويي به فرم صميميت اولسون، پاسخگويي به فرم انعطاف پذيري اولسون 

 هت افزايش صميميتجهايي ،آموزش تكنيک

 پنجم
بررسي شباهت در سبک ( پذيري مقايسه )و( بررسي تفاوتهاي مهم)مكمليت  ،در اين جلسه اعضاي گروه با سازگاري و ابعاد آن شامل جاذبه متقابل

 آشنا شدند (و شخصيتها زندگي، ارزش

 ششم

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

اي بحث و گفتگو شد و از تكنيک عملي  نتظارات و باورهاي ارتباطي کليشهابه افراد آموزش داده شد در مورد ها و تداعيها آل افراد شامل ايده

 .اعتمادسازي استفاده شد

 هام براي حل و فصل تضادها و تنشحل تعارضات،آموزش الگوي ده گا هفتم

 هدف گزيني و الگوي تغيير هشتم

 خالصه جلسات آموزشي پذيرش و تعهد -6جدول 

 اول

انند آگاهي، برقـراري رابطـه حسـنه و آشـنايي اعضـاي بـا يكـديگر، بسـتن قـرارداد درمـاني، آمـادگي روانـي اوليـه در افراد در مورد موضوعاتي م

پاسخ به تعريف ازدواج، عوامل موثر برازدواج، مراحل ازدواج و داليل افزايش سن ازدواج، آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش،  ،يرتجربه و تغي

 .پرسشنامه

دف و کليات درمان اکت:اکت چيست؟ هبحــث در مــورد تجربيــات شــرکت کننــدگان و شــيوه ارزيــابي آنــان در يــک تمــرين گروهــي،  دوم
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 فرضيات اکت؟ توضيح شش ضلعي اکت به صورت کلي)انعطاف پذيري و انعطاف ناپذيري روانشناختي( ارائه تمرين)پرسشنامه افكار واحساسات(

 سوم

و توضيح ضلع اول)پذيرش/ انعطاف پذيري(، )اجتناب تجربي/ انعطاف ناپذيري( ،اهميت توجه به اجتناب تجربي، تفاوت حل مساله در دنياي درون 

 بيرون، پرسشنامه پذيرش واقدام،،انجام تمرين: تمرين کتاب جلوي صورت،کشيدن بند،انگشتي

 ارائه تكليف منزل: پيدا کردن انچه که از آن اجتناب مي کنند

 چهارم

ف خود با افكار و تشـريح کـابرد فنـون گسـلش شـناختي، تضعيف ائتال بررسي تكليف جلسه قبل: : ضلع دوم:)آميختگي شناختي و متمايز سازي(،

هاي ، مطرح کردن و بحث درباره سوال به چه فكري فيوز کردين؟ و بررسي نقش افكار فيوز شده در عدم ازدواج و مسوئوليت پذيري در جنبهعواطف

 16رودخانه، پيدا کردن مواردي که در انها آميختگي داشتيد. کاربرگ شماره هاي مختلف زندگي، تمرين مايند فولنس،حرکت برگ

 پنجم

 ضلع سوم)ارتباط با لحظه حال(، مفهوم مسلط گذشته و آينده هراسناک و بررسي نقش و تاثير آن در انتظارات از ازدواج

واج افراد بحث گروهي :مسائل تاثير گذار گذشته در زندگي کنوني و مسائلي از آينده که آنها االن با آن درگيرند؟ و نقشي که اين مسائل در عدم ازد

 (15تنفسي، کشمش) کاربرگ شماره هاي ذهن آگاهي: تمرينهاي ، تمرينداشته

 ششم

مشـاهده خـود بـه عنـوان زمينـه، تضـعيف خـود مفهـومي و بيـان خـود بـه عنـوان مشـاهده گـر، ضلع چهارم)دلبستگي به خود مفهوم سازي شده(، 

برد فنون ذهنـي، الگوسـازي خـروج از ذهـن، آمـوزش ديـدن تجربيـات درونـي بـه تشريح کار نشـان دادن جدايي بين خود، تجربيات دروني و رفتار

 عنـوان يـک فرآيند

 هفتم

،تمرين: 66ضلع پنجم)ارزش ها/ دور شدن از ارزش ها(، تعريف ارزش ها، فرق ارزش و هدف، سواالتي براي روشن شدن ارزش ها، ، کاربرگ شماره

و فرآينـد ارزش گـداري در زنـدگي، نشـان دادن خظـرات تمرکـز بـر ننـايج، کشـف ارزش هاي عملي عرفـي ارزش ( م16سيبل)کاربرگ شماره

 در انتظارات افراد از ازدواج و زندگي زناشوييها ، بررسي و بحث گروهي درباره نقش ارزشزندگي

 هشتم
، تمرين)پل طنابي، قطار، کشتي و ساخل امن(، متناسـب بـا ارزش هـا درک ماهيـت تمايـل و تعهـد، تعيـين الگوهـاي عمـلضلع ششم) اقدام متعهدانه(: 

 جمع بندي و خالصه دوره ، گرفتن فيدبک و در نهايت گرفتن پس آزمون

خالصه جلسات رويكرد تلفيقي) اکت و اولسون(: براي تهيه بسته 

آموزشي حاضر ابتدا با مطالعه مباني نظري هر دو رويكرد و 

ه در زمينه اثر بخشي آنها، مفاهيم مشترک و انجام شدهاي پژوهش

مزاياي هر کدام نسبت به ديگري تهيه شد از جمله مفاهيم مشترک 

و هدف ها مي توان به تمرکز برزمان حال، انعطاف پذيري، ارزش

گزيني اشاره کرد و از مزاياي رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد 

فاهيم )بعد نسبت به رويكرد آماده سازي اولسون به گستره م

پذيرش، شامل: بودن در زمان حال و تمرينات ذهن آگاهي، پذيرش 

و اجتناب، آميختگي و گسلش از افكار، مفهوم خود به عنوان زمينه( 

فراوان مي توان اشاره کرد در هاي و استعارهها و استفاده از تكنيک

هاي الزم )مهارتهاي حاليكه اولسون در بعد آموزش مهارت

ل تعارض و حل مسئله( نسبت به اکت داراي مزيت مي ارتباطي ،ح

باشد. اين داليل محقق را بر آن داشت تا اثر بخشي دو رويكرد فوق 

را در قالب يک رويكرد تلفيقي مورد بررسي قرار دهد، لذا پروتكل 

تلفيقي با نظر متخصصان خانواده ) دکتر شكوه نوابي نژاد، دکتر علي 

ادقي( با توجه به اشتراکات که صاحبي، دکتر منصوره سادات ص

نسبت ها که هر کدام از رويكردهايي ذکر آن رفت و همچنين مزيت

دقيقه اي  168جلسه ي  9به ديگري دارد فراهم گرديد و در قالب 

 آموزش داده شد.

 يقيخالصه جلسات تلف -8جدول 

 اول

اني، آمادگي رواني اوليه در افراد در مورد موضوعاتي مانند آگاهي، تجربه و ارداد درمربرقراري رابطه حسنه و آشنايي اعضاي با يكديگر، بسـتن ق

تعريف ازدواج، عوامل موثر برازدواج، مراحل ازدواج و داليل  و متغيرهاي پژوهش )انتظار از ازدواج( آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش، ،تغيير

 افزايش سن ازدواج

 دوم
ج ، معرفي رويكرد اکت و رويكرد اولسون، ضرورت آموزش پيش از ازدواج، و بررسي نقش انتظار از ازدواج در ازدواهاي و معيارها بررسي مالک

 گروهيهاي ارتباطي خود، انجام تمرينهاي عدم ازدواج، مهارت برقراري ارتباط و شناخت سبک

 سوم
انعطاف پذيري، بحث گروهي درباره مسوليت پذيري و نقش  توضيح )پذيرش/ انعطاف پذيري(، )اجتناب تجربي/ انعطاف ناپذيري( ، صميميت و

 گروهيهاي انعطاف پذيري و انعطاف ناپذيري در مسوليت پذيري و برقراري رابطه صميمانه. انجام تمرين

 چهارم
سي نقش و تاثير آنها در عدم چسبيده ايم و آن افكار نقش اساسي در زندگي را بازي مي کنند، و بررها توضيح اسارت فكر، بررسي افكاري که به ان

 هاي گروهينها در رفتار فعلي ما دارند، آموزش چگونگي جدا شدن از افكار، انجام تمرينآازدواج به صورت بحث گروهي و نقشي که 

تصوراتي که از آينده دارند، اموزش  برقراري ارتباط با لحظه حال ، بررسي انتظارات و باورهاي ارتباطي افراد با توجه به مسائل و زندگي گذشته آنها و پنجم:
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 هاي گروهي و فردياي هدفمند، انجام تمرينذهن آگاهي و زندگي در زمان حال با شيوه

 ششم

گان خودشان را جداي از مسائل و مشكالت اتفاق افتاده براي شان در نظر بگيرند، بحث کنندهاينكه شرکت مشاهده خود بـه عنوان زمينهآموزش 

کنند و گاهي گروهي درباره اين موضوع که اضطراب، ترس، افكار ناخواسته و احساسات ناخوشايند، چيزهايي هستند که افراد گاهي اوقات تجربه مي

هاي هويتي آنها . استفاده از تجارب اعضاي گروه بررسي نقش اين مسائل در برقراري ارتباط با يکنند و نه ويژگاوقات نه آنها احساسات را تجربه مي

 طرف مقابل براي ازدواج

 هفتم
ها در انتظار از ازدواج افراد، ها و نقشي که ارزشها در زندگي و انتخاب در ازدواج، مشخص شدن تفاوت بين اهداف و ارزشبررسي نقش ارزش

 طي آنها و برقراري رابطه صميمانه به نيت ازدواج دارد ، بحث گروهي انجام تمرينباورهاي ارتبا

 آموزش هدف گزيني و اقدام متعهدانه هشتم

 جیتان

نفر چهار گروه شرکت کرده بودند که ميانگين  98در اين پژوهش 

هاي بود. در ادامه به يافته 16/2با انحراف معيار  25/48سني آنها 

شود. گفتني ستفاده از کواريانس چندمتغيره پرداخته ميپژوهش با ا

هاي آزمون با استفاده از است قبل از تحليل کواريانس، مفروضه

ييد أهاي کالموگراف اسميرنوف و لوين مورد سنجش و تآزمون

 شد.

 پژوهش يرهايآزمون متغميانگين پس يرو يچندمتغير يهانتايج آزمون -4جدول 
 توان آماري اندازه اثر F p خطا df فرضيه df مقدار نام آزمون

 1 84/8 888/8 68/9 618 16 84/8 آزمون اثر پياليي

 1 58/8 888/8 89/68 196 16 18/8 آزمون المبداي ويلكز

 1 11/8 888/8 51/85 688 16 15/2 آزمون اثر هتلينگ

 1 98/8 888/8 88/115 11 4 16/2 آزمون بزرگترين ريشه روي

آزمون مشخص است، با کنترل پيش 4که در جدول همانطوري 

هاي ها، بيانگر آن هستند که بين گروهداري همه آزمونسطوح معني

چهارگانة آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته 

گرايانه از ازدواج، آل)انتظارات بدبينانه از ازدواج، انتظارات ايده

داري وجود دواج( تفاوت معنيگرايانه از ازانتظارات واقع

آزمون آزمون، بين پسبدين معني که با کنترل پيش (.p<81/8)دارد

ها حداقل ها تفاوت وجود دارد که نشان از اثربخشي مداخلهگروه

در يكي از متغيرهاي وابسته دارد. اندازه اثر )ميزان تأثير يا تفاوت( 

وسط و بزرگ ها براساس مالک کوهن در حد متبراي همه آزمون

را مقداري کوچک،  68/8باشد )به اين ترتيب که اندازه اثر مي

را بزرگ تعريف کرده است(. توان آماري  98/8را متوسط و  58/8

است، بنابراين امكان خطاي نوع دوم وجود نداشته است.  1برابر با 

بردن به اين نكته که از لحاظ کدام متغير يا متغيرها بين براي پي

تفاوت وجود دارد، تحليل کواريانس براي ابعاد انتظار از ها گروه

گرايانه و انتظارات آلازدواج )انتظارات بدبينانه، انتظارات ايده

حاصل در صورت جداگانه انجام گرفت که نتايج گرايانه( بهواقع

نتايج تحليل کوواريانس را  5جدول جدول زير ارائه شده است. 

هاي آزمايش انتظار از ازدواج در گروه آزمون ابعادبراي مقايسه پس

 دهد.را نشان مي آزمونو گواه با کنترل پيش

 آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون گروه يريپذتيآزمون انتظار از ازدواج و مسئولميانگين پس ينتايج تحليل کواريانس رو -5جدول 

 متغير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F p 

Eta  اندازه(

 اثر(
 توان آماري

انتظار از 

 ازدواج

 1 28/8 888/8 88/88** 81/641 8 14/184 بدبينانه تانتظارا

انتظارات 

 گرايانهآلايده
48/1189 8 49/828 **84/84 888/8 58/8 1 

 1 22/8 888/8 89/42** 99/1894 8 22/8654 گرايانهانتظارات واقع
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شخص است، با کنترل م 5همان طوري که در جدول 

آموزش مبتني بر رويكرد اولسون،  هايآزمون بين گروهپيش

آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد، تلفيق آنها و گروه 

گواه از لحاظ ابعاد انتظار از ازدواج )انتظارات بدبينانه، انتظارات 

داري وجود گرايانه( تفاوت معنيگرايانه و انتظارات واقعآلايده

ها و مقايسه . براي مشخص شدن جزئيات تفاوت(p<81/8)د دار

شود. ها از آزمون تعقيبي بانفروني استفاده ميدو به دو گروه

هاي نتايج آزمون بانفروني براي مقايسه زوجي گروه 2جدول 

آزمايش )گروه آموزش مبتني بر رويكرد اولسون، گروه 

زش مبتني آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه آمو

بر رويكرد تلفيقي( و گروه گواه در ابعاد انتظار از ازدواج را 

 دهد.نشان مي

 آزمايش و گروه گواه در ابعاد انتظار از ازدوج يهاگروه يزوج سهيمقا يبرا يآزمون بانفرون جي. نتا2جدول 

 گروه مقايسه گروه مرجع متغير
اختالف 

 ميانگين

انحراف 

 معيار
p 

نه از انتظارات بدبينا

 ازدواج

گروه آموزش مبتني بر رويكرد 

 اولسون

گروه آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و 

 تعهد
**98/6 91/8 882/8 

 888/8 91/8 46/5** گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

 881/8 19/8 -18/8** گروه گواه

گروه آموزش رويكرد مبتني بر 

 پذيرش و تعهد

 818/8 98/8 55/6** يكرد تلفيقيگروه آموزش مبتني بر رو

 888/8 96/8 -81/5** گروه گواه

گروه آموزش مبتني بر رويكرد 

 تلفيقي
 888/8 18/8 -54/9** گروه گواه

گرايانه آلانتظارات ايده

 از ازدواج

گروه آموزش مبتني بر رويكرد 

 اولسون

گروه آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و 

 تعهد
**89/8 81/8 888/8 

 888/8 14/1 82/1** گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

 812/8 18/1 -18/8** گروه گواه

گروه آموزش رويكرد مبتني بر 

 پذيرش و تعهد

 886/8 84/1 12/8** گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

 888/8 84/1 -41/2** گروه گواه

گروه آموزش مبتني بر رويكرد 

 تلفيقي
 888/8 11/1 -55/18** هگروه گوا

گرايانه از انتظارات واقع

 ازدواج

گروه آموزش مبتني بر رويكرد 

 اولسون

گروه آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و 

 تعهد
42/8 51/1 812/8 

 888/8 41/1 -84/1** گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

 888/8 41/1 84/18** گروه گواه

ني بر گروه آموزش رويكرد مبت

 پذيرش و تعهد

 818/8 54/1 -21/4** گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

 888/8 41/1 -16/18** گروه گواه

گروه آموزش مبتني بر رويكرد 

 تلفيقي
 888/8 48/1 29/11** گروه گواه

دهد اختالف ميانگين نمرات نشان مي 2همانطور نتايج جدول 

گرايانه از ازدواج، آلنتظارات ايدهانتظارات بدبينانه از ازدواج، ا

 هاي آزمايش وگرايانه از ازدواج بين تمامي گروهانتظارات واقع

هاي آزمايش ( و گروهp<1/8دار است )گروه گواه معني

توانستند انتظار از ازدواج را بهبود ببخشند. همچنين اين نتايج 

د دهد که آموزش با رويكرد تلفيقي از هر دو رويكرنشان مي
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 (.p<85/8موثرتر است )اولسون و پذيرش و تعهد بر انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده 

 یرگیجهیبحث و نت

رويكردهاي اولسون، پذيرش  ياثربخشهدف اين پژوهش تعيين 

و تعهد و تلفيقي بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده 

 و اولسون كردروي آموزشهاي پژوهش نشان داد که بود. يافته

 ازدواج از انتظار بر آنها تلفيق و تعهد و بر پذيرش مبتني رويكرد

؛ اما استبوده دختران مجرد مانده موثر  پذيريوليتئمس و

آموزش با رويكرد تلفيقي موثرتر از دو رويكردها به صورت 

 تكي بود.

( 64، 68، 66، 61، 18هاي )پژوهش حاضر با پژوهشهاي يافته

( پژوهشي با عنوان 66اتحي و کريمي ثاني )همسو بود. ف

هاي پيش از ازدواج بر روي بهبود اثربخشي آموزش مهارت

هاي اجتماعي و خود کارآمدي دختران در آستانه مهارت

 بر ازدواج از پيش هايمهارت ، نشان دادند که آموزشازدواج

 در دختران خودکارآمدي و اجتماعي مهارتهاي بهبود روي

 شده، آنان در بينش ارتقاء باعث و بوده مطلوب جازدوا آستانه

 تر مطلوب باعث ازدواج از پيش هايمهارت آموزش همچنين

 رفتارهاي شدن کمتر و مناسب اجتماعي مهارتهاي شدن

 پرخاشگري رفتارهاي کاهش همچنين دختران، در غيراجتماعي

 پرخاشگري، افزايش از دور و به صميمانه رفتارهاي افزايش و

 آنان در همساالن با مناسب رابطه کنار در خود به داشتن ناطمينا

 .است شده

اکثريت افراد انتظارات  در تبيين اين يافته مي توان گفت که

اي را نسبت به شريک زندگي دارند. آنها انتظار  بينانه غيرواقع

هايي که قبل از ازدواج و نقص الدارند که همسرشان تمام خ

هاي پيش از بنابراين وقتي در آموزش ،اند را برطرف سازد داشته

-الکتأکيد شود، طبيعتاً فرد مها الکاين م اصالح ازدواج بر

اين  اصالحتري شكل خواهد داد و در نتيجه بينانه هاي واقع

رفتن کيفيت رابطه  الها باعث باباورهاي شناختي و نگرش

همچنين وقتي که بر ، شود زناشويي و پايداري ازدواج مي

ارتباطي در طي آموزش تأکيد شود، اين خود باعث هاي مهارت

تري تر و سازندهشود که فرد در آينده بتواند رفتارهاي منطقيمي

. از ت رفتاري مؤثرتري داشته باشدالبا همسر داشته باشد و تباد

براي رابطه  ،سم در حكم ،غير منطقيباورهاي آنجايي که 

نسبت به  هاو نگرش اهاي تغيير باوره يكي از راه، کارآمد است

-، در اين برنامههاي آموزشي قبل از ازدواج است ازدواج، برنامه

تمرکز کردن بر عالئم هشداردهنده در ازدواج اهميت بسيار ها، 

در پژوهش حاضر باورها و انتظارات غلط از ، لذا زيادي دارد

به چالش کشيده شد و  آموزش گروهيازدواج در جلسات 

اي را براي ازدواج در نظر  رات واقع بينانهکنندگان انتظاشرکت

نه در جستجوي تغيير و الگرفتند. وقتي که فرد به صورت فعا

ها و نگرش و افكار وي ايجاد يراتي در شناختيرشد باشد، تغ

ي پيش از ازدوج هامهارتآموزش خواهد شد. به بيان ديگر، 

حل ارتباطي، هاي مهارتهاي حل مسئله، همچون مهارت

د شو باعث مي ،ح باورهاي اشتباهال، تفكر منطقي، اصتعارض

فرد به صورت خودخواسته و فعال در مسير کسب تجربيات 

جديد قرار گيرد و دست به تغيير بزند و در نهايت رفتارهاي خود 

 هاي زندگي مورد نظارت و ارزيابي قرار دهدرا در تمام حيطه

ده شد آنها ياد هايي که به دختران دابا آموزشها در اين دوره

ها و چه گرفتند که براي يک زندگي مشترک به چه مهارت

هايي که در آن دچار هايي نياز دارند، همچنين از حيطهآمادگي

ها به تمرين پرداخته شد، نقص بودند آگاه شدند و در آن حوزه

اين دختران وقتي از وظايف خود و نقشي که به عنوان يک 

باشند و همچنين از مشكالت يک همسر در آينده بايد داشته 

زندگي زناشويي آگاه شدند، تا حدي از انتظارات رمانتيک و 

هاي گرايانه آنها کاسته شد، همچنين با آموزش مهارتآلايده

هاي خود در زندگي و تعيين نام برده شده و شناخت ارزش

هاي خود و اهداف دريافتند براي زندگي بر اساس ارزش

ابي به اهداف بايد مسوليت پذير باشند حرکت در جهت دست ي

که در مي پذيرند بايد مسوليت پذير هايي و به تناسب نقش

 باشند. 

گيري گيري غيرتصادفي در مرحله اول نمونهاستفاده از نمونه

مهمترين محدوديت اين پژوهش بود. با توجه به نمونة انتخابي 

تعميم نتايج که شامل دختران مجرد مانده در شهر تهران بود، در 
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به افراد خارج از محدودة جامعة پژوهش بايد جانب احتياط را 

-شود براي جهت افزايش گستره تعميمرعايت نمود؛ پيشنهاد مي

ها، مشابه اين پژوهش روي پسران مجرد مانده و در پذيري يافته

تر نيز تكرار گردد زماني طوالني تر و دورهدامنه سني گسترده

اضر مقايسه شوند. محدوديت ديگر مربوط به نتايج با پژوهش ح

عدم امكان اجراي آزمون پيگيري به دليل پايان يافتن سال 

تحصيلي بود؛ لذا براي بررسي پايداري تأثيرات درماني پيشنهاد 

هاي پيگيري به فواصل مختلف پس از اتمام شود که آزمونمي

ران شود پژوهشگمداخله درماني اجرا شود. همچنين پيشنهاد مي

هاي قومي و فرهنگي، آينده با مد نظر قرار دادن تفاوت

هاي آموزشي پيش از شخصيتي و جنسيتي اثرات اين دوره

ازدواج را مورد بررسي قرار دهند. در پايان، با توجه به اثربخشي 

بيشتر رويكرد تلفيقي )آماده سازي اولسون و رويكرد مبتني بر 

گرايانه از آلينانه و ايدهپذيرش و تعهد( بر کاهش انتظارات بدب

گرايانه از ازدواج و ازدواج و افزايش انتظارات واقع

گردد پذيري دختران مجردمانده، پيشنهاد ميمسئوليت

روانشناسان و مشاوران فعال در زمينه پيش از ازدواج، از پروتكل 

 آموزشي رويكرد تلفيقي استفاده بكنند.

Reference 

1. Razavi H, Jazayeri R, Ahmadi A, Etemadi O. Comparison of the effect of prenatal preparation program based 

on Olson model and native marriage counseling package on marital problems. Journal of Family Studies, 

2019; 15 (58); 181-195. 

2. Jones gw. not “when to marry” but “whether to marry”: the changing context of. (Un) tying the knot: Ideal and 

reality in Asian marriage. 2004(2):3. 

3. Akhouri D, Madiha M, Ansari MH. Anxiety Depression and Quality of Life among Working Married and 

Unmarried Women: A Comparative Study. Indian Journal of Psychiatric Social Work. 2019 Feb 9;10(2):36-9. 

4. Ruggles S. Marriage, family systems, and economic opportunity in the USA since 1850. InGender and couple 

relationships 2016 (pp. 3-41). Springer, Cham. 

5. İlkkaracan İ. Why so few women in the labor market in Turkey?. Feminist Economics. 2012 Jan 1;18(1):1-37. 

6. Segrin C, Nabi RL. Does television viewing cultivate unrealistic expectations about marriage? Journal of 

Communication. 2002 Jun 1;52(2):247-63. 

7. Maleki Avarsin S, Seyed Nazari N. Viewpoints of Tabriz Islamic Azad University Students on Expectation of 

Marriage. Woman and Family Studies, 2018; 11 (42): 7-27. 

8. West, E. A. "Relational Standards: Rules and Expectations in Romantic Relationships". A Ph.D. thesis. 2006. 

Australian Catholic University National.  

9. Knutson L, Olson DH. Effectiveness of PREPARE program with premarital couples in community settings. 

Marriage & Family. 2003;6(4):529-46. 

10. Yazdanpanahahani M.The Effect of Olson Method on Premarital Education on Expectation of Marriage and 

Emotional Intelligence of Girls in Rafsanjan. 2012; Master’s Degree in Family Counseling, Ferdowsi 

University of Mashhad. 

11. Santos C, Weiss D. “Why not settle down already?” a quantitative analysis of the delay in marriage. 

International Economic Review. 2016 May;57(2):425-52. 

12. Allison R, Risman BJ. Marriage delay, time to play? Marital horizons and hooking up in college. Sociological 

Inquiry. 2017 Aug;87(3):472-500. 

13. Forman EM, Herbert JD. New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance-based therapies. General 

principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy. 2009 Feb 4:77-101. 

14. Snyder DK, Castellani AM, Whisman MA. Current status and future directions in couple therapy. Annu. Rev. 

Psychol.. 2006 Jan 10;57:317-44. 

15. Grazzi L, Bernstein C, Raggi A, Sansone E, Grignani E, Searl M, Rizzoli P. ACT for migraine: Effect of 

acceptance and commitment therapy (ACT) for high-frequency episodic migraine without aura: Preliminary 

data of a phase-II, multicentric, randomized, open-label study. Neurological Sciences. 2019 May 1;40(1):191-

2. 

16. Wynne B, McHugh L, Gao W, Keegan D, Byrne K, Rowan C, Hartery K, Kirschbaum C, Doherty G, Cullen 

G, Dooley B. Acceptance and commitment therapy reduces psychological stress in patients with inflammatory 

bowel diseases. Gastroenterology. 2019 Mar 1;156(4):935-45. 

17. Fordyce-Voorham S. Identification of essential food skills for skill-based healthful eating programs in 

secondary schools. Journal of nutrition education and behavior. 2011 Mar 1;43(2):116-22. 



 
 

 بهار حاج رضائی                            مختلف بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده یکردهایرو یاثربخش سهیمقا -8188
 

18. McNulty JK, Karney BR. Positive expectations in the early years of marriage: Should couples expect the best 

or brace for the worst?. Journal of personality and social psychology. 2004 May;86(5):729. 

19. Jones GD, Nelson ES. Expectations of marriage among college students from intact and non-intact homes. 

Journal of Divorce & Remarriage. 1997 Jan 30;26(1-2):171-89. 

20. Nilforoshan P, Abedi A, Ahmadi A, Navidian A. Investigation of Factor Structure, Validity and Validity of 

Marriage Expectation Scale. Journal of Behavioral Sciences, 5 (1): 11-19. 

21. Zare H. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Improving the Flexibility and 

Cognitive Fusion. 2018; Journal of Social Cognition, 6 (1); 125-134. 

22. Fatehi F, Karimi Sani P.  The Effectiveness of Premarital Skills Training on Improving Social Skills and Self-

efficacy of Girls on the Brink of Marriage under the Imam Khomeini Relief Committee (Karaj). Woman and 

Family Studies, 2016; 9 (33): 141-162. 

23. Saadati N, Rostami M, Darbani S A. Comparing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on improving self-esteem and post-divorce adaptation in 

women. ijfp. 2017; 3 (2) :45-58 

24. Van Epp, M. C., Futris, T. G., Van Epp, J. C., & Campbell, K. (2008). The impact of the PICK a partner 

relationship education program on single army soldiers. Family and Consumer Sciences Research 

Journal, 36(4), 328-349. 

 

 



 
 

 

 26سال ، 2شماره، 89اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -0980

 

 
 

Original Article 

 

Comparing the Effectiveness of Different Approaches on Improving Marriage 

Expectations of bachelor girls 

Received: 22/05/2109 - Accepted: 24/01/2020 

 
Bahar Hajrezaei1*  

 
1PhD of counselling, Science and 

Research branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran.  

  

*Departmant counselling, Science and 

Research branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 

 

Email: baharhajrezaei@yahoo.com 
 

 

 

 

 Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Olson's 

approaches, acceptance and commitment, and integration on improving the expectation 

of marriage for single girls. 

Materials and Methods: The research design was quasi-experimental with pre-test 

and post-test with three experimental and control groups. The statistical population of 

the study consisted of all single girls living in Tehran in the year 1397. From this 

population 80 individuals were selected and randomly divided into four groups (three 

experimental and one control group). Required findings were collected using Jones and 

Nelson's (1997) Marriage Expectation Scale in both pre-test and post-test and analyzed 

using multivariate covariance test. 

Results: The findings showed that the average expectation of marriage for single girls 

in all three groups increased and multivariate covariance results showed that the impact 

of all three approaches on reducing the pessimistic and idealistic expectation of 

marriage and increasing the actual expectation Marital status was significant (p<0.001) 

and the results of the follow-up test showed that the integrated approach was more 

effective than Olson's approaches and acceptance and commitment to improve 

expectation of single girls' marriage (p<0.005). 

Conclusion: Given the effectiveness of the integrated approach on marriage 

expectation, this approach can be used as one of the intervention methods of marriage 

counselors and family therapists. 

Key words:  
Olson Preparation Approach, Acceptance and Acceptance, marriage expectation, 

bachelor girls 
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