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حاجرضائی*1

خالصه
مقدمه
اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي رويكردهاي اولسون ،پذيرش و تعهد و تلفيقي بر بهبود انتظار از

 1دکتري گروه مشاوره ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه

ازدواج دختران مجرد مانده انجام شد.

آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

روش کار
طرح پژوهش نيمهآزمايشي از نوع پيشآزمون و پسآزمون با سه گروه آزمايشي و گروه کنترل بود .جامعه
آماري پژوهش را تمامي دختران مجرد مانده شهر تهران در سال  1881تشكيل دادند که از اين جامعه تعداد
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 98نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب و در چهار گروه (سه گروه آزمايش و يک گروه کنترل) به صورت

آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

تصادفي جايگزين شدند .يافتههاي مورد نياز با استفاده از مقياس انتظار از ازدواج جونز و نلسون ( )1881در
دو نوبت پيشآزمون و پسآزمون مورد جمع آوري قرار گرفت و با استفاده از آزمون کواريانس چندمتغيره
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مورد تحليل قرار گرفت.
نتایج
يافتههاي پژوهش نشان داد که ميانگين انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده در هر سه گروه آزمايش
افزايش پيدا کرد و نتايج کواريانس چندمتغيره نشان داد که تاثير هر سه رويكرد بر کاهش انتظار بدبينانه و
ايدهآلگرايانه از ازدواج و افزايش انتظار واقعبينانه از ازدواج معنيدار است( )p≤8/881و نتايج آزمون
تعقيبي بن فروني ،نشان از آن داشت که رويكرد تلفيقي موثرتر از رويكردهاي اولسون و پذيرش وتعهد بر
بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده است (.)p≤8/885
نتیجهگیری
با توجه به اثر بخش بودن رويكرد تلفيقي بر انتظار از ازدواج ،اين رويكرد ميتواند به عنوان يكي از
روشهاي مداخله مورد استفاده مشاوران ازدواج و درمانگران خانواده قرار گيرد.
کلمات کلیدی
رويكرد آمادهسازي اولسون ،پذيرش و تعهد ،انتظار از ازدواج ،دختران مجرد مانده
پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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بيانجامد ،انتظارات عبارت است از استانداردها و فرضيههاي ذهني
مقدمه

و چارچوبهاي از پيش تعيين شده و بايد و نبايدهايي که فرد

ازدواج ورود به مرحله جديدي از زندگي است که بخش بسيار

درباره زندگي مشترک و همسر دارد که ممكن است مبتني بر

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

واقعيت باشد يا نباشد (.)9

دهههاي اخير ،تغيير در الگوهاي ازدواج ،بيرغبتي به ازدواج،
ازدواج در سنين باال و يا ازدواج نكردن به طور کلي ،افزايش
چشمگيري داشته است ( .)6مطالعات انجام شده در بسياري از
کشورهاي مختلف نشان ميدهدکه ميزان ازدواج در حال کاهش
است ( .)8بسياري از پژوهشگران معتقد هستند که از دهه 1828
خانواده دستخوش تحوالتي شده است و هم در اروپا هم در
آمريكا سن ازدواج افزايش پيدا کرده و نرخ ازدواج پايين آمده
است تفسير تغييرات ايجاد شده در الگوهاي ازدواج تا حد زيادي
بستگي به بافت و زمينه دارد ( .)4در پژوهشي که در رابطه با تاخير
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
پيدا کرد اين تحوالت به رغم داشتن جمعيت جوان به يک نگراني
سياسي و اجتماعي تبديل شده است (.)5

با توجه به مطالب عنوان شده ميتوان پي برد که انتظار از ازدواج به
عنوان فاکتور مهم در مجرد ماندن دختران است؛ يكي از راههاي
تغييرانتظارات ،باورها و نگرشها نسبت به ازدواج ،برنامههاي
آموزشي قبل از ازدواج است ( .)8يكي از رويكردهاي آموزشي
پيش از ازدواج رويكردآماده سازي اولسون ميباشد در مطالعه اي
که يزدان پناه احمدي ( )18با هدف اثر بخشي مشاوره پيش از
ازدواج بر انتظار از ازدواج جوانان در آستانه ازدواج انجام داد،
نشان دادکه در نهايت انتظار واقع بينانه در گروه آزمايش نسبت به
گروه کنترل افزايش داشته است .برنامههاي آمادگي براي ازدو اج
موضوعات متعددي را شامل ميشود که رايج ترين موضوعات
موردتوجه عبارتند از :موضوعات شغلي ،امور مالي ،دوستي و
حمايت اجتماعي ،والدگري ،موضوعات خانواده اصلي ،نگرشها
و باورها نسبت به ازدواج ،انتظارات نقشهاي جنسيتي ،ويژگيهاي
شخصيتي ،ارزشها ،انطباق يافتن با زندگي متاهلي ،تعهد به

يكي از زيانبارترين عواملي که بر ازدواج و طالق تاثيرگذار

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

است ،باورها ،ديدگاهها و انتظارات غير واقعي و رمانتيک از

جنسي ( )11آماده سازي براي ازدواج رويكرد نسبتا تازهاي براي

ازدواج است ( .)2قبل از ازدواج تصورات و پيش فرضهايي

پيشگيري از شكست و نارضايتي در زندگي زناشويي و مبتني بر

درباره ازدواج وجود دارد و همه افراد انتظارات خاصي از ازدواج

اين ديدگاه است که زوجها ميتوانند ياد بگيرند که چگونه

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

ازدواجهاي موفق و پايداري داشته باشند و هدف زير بنايي آن

پيش فرضها و انتظارات آگاه نيستند .به نظر ميرسد باورها و

کمک به قوي تر شدن پيوندهاي زناشويي است (.)16

انتظاراتي که افراد از ازدواج دارند بر مبناي يک چهارچوب از
پيش تعيين شده به افراد رسيده است و ميتواند اين باورها و
انتظارات واقعيت نداشته باشد .انتظار از ازدواج مفهوميشناختي
است و مطالعات نشان ميدهد بسياري از افراد انتظارات غيرواقع
بينانه اي نسبت به ازدواج و شريک زندگي خود دارند و انتظار
دارند که همسر آنها تمام نقصها و کمبودهاي زندگي قبل از
ازدواج آنها را پر نمايد (.)1

از ديگر رويكردها تاثير گذار بر انتظارات و نگرشها و مسوليت
پذيري ميتوان درمان مبتني بر پذيرش و تعهد را نام برد،اين
رويكرد از توانايي خوبي در مهار انتظارات نادرست ،نگرشها و
ادراکات فرد در برابر پيش آمدهاي استرس زاي زندگي برخوردار
است .هدف درمان تعهد و پذيرش ايجاد تغيير مستقيم در مراجع
نيست بلكه هدف آن ،کمک به مراجع است تا بتواند با روشهاي
متفاوتي با تجاربش ارتباط برقرار کند و قادر گردد تا به طور کامل

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

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

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

افزايش انعطاف پذيري روان شناختي و رفتاري در زمينههايي است

که تحريف اين استانداردها ميتواند به آشفتگي زندگي زناشويي

که اجتناب تجربهاي غلبه دارد و فرد را از زندگي اساسي باز
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بهار حاج رضائی

ميدارد .انعطافپذيري روانشناختي توانايي فرد در انتخاب عملي

پذيرش و تعهد متمرکز بر تجربيات دروني فرد ميباشد در حاليكه

در بين گزينههاي مختلف که مناسبتر است را افزايش ميدهد.

رويكرد آماده سازي اولسون بر روابط ميان فردي ومهارتهاي

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

ارتباطي متمرکز ميباشد.

رفتار در خدمت اهداف ارزشمند و مهم زندگي است (.)18

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

اگرچه رويكردهاي نام برده شده در حوزههاي مختلف اثر بخش

به موازات تحوالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جوامع در

بودهاند اما در سالهاي اخير تالشهايي براي ترکيب مولفههاي

الگوهاي ازدواج و خانواده ايجاد شده است و با مد نظر قرار دادن

خاص از رويكردهاي مختلف به يک روش منظم و در يک مدل

اين مسأله که خانواده اساسيترين نقش را در بنيان و سالمت يک

منسجم و يكپارچه انجام شده است ( .)14رويكردهاي تلفيقي

جامعه دارد و بنيان خانواده بر مبناي ازدواج ميباشد ،مساله اصلي

داراي مزاياي منحصر به فردي از جمله ايجاد پايه وسيع تري از

پژوهش اين بود که کداميک از رويكردهاي آمادهسازي اولسون،

مداخله و انعطاف پذيري در درمان مراجعان است .درمانهاي

پذيرش و تعهد و تلفيقي بر بهبود انتظار از ازدواج دختران

ترکيبي -التقاطي ،درمانهايي هستند که بر اثر همگرايي و ادغام

مجردمانده تاثير بيشتري دارد؟

رويكردهاي گوناگون رواندرماني به وجود آمدهاند .درمان
ترکيبي و التقاطي در سه عرصه گوناگون تعريف شدهاند:

روش کار

يكپارچگي نظري ،يكپارچگي فني و عوامل مشترک .در پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي بود .روش پژوهش نيمه

حاضر به علت نقاط مشترکي که اين دو رويكرد دارند ،در قالب

آزمايشي با استفاده از طرح پيشآزمون و پس آزمون با سه گروه

يک مدل تلفيقي بيان شده اند .علت تلفيق رويكرد در پژوهش

آزمايش و يک گروه کنترل بود .جامعه آماري اين پژوهش را

حاضر استفاده از مزاياي اين دو رويكرد ميباشد .هدف عمده

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

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

تشكيل دادند .نمونه آماري پژوهش حاضر با توجه به ماهيت تحقيق

جايي برساند که با توجه به ارزشها و اهداف مطلوب فرد کارکرد

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

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

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

نظر ميگيرد پذيرش و تعهد داراي دو هدف عمده است :پذيرش

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

افكار و احساساتي که ناخواسته در وقايع گوناگون زندگي ايجاد

با رعايت مالکهاي ورود به پژوهش از بين دختران مجرد مانده

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

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

مطابق با ارزشها است اما بـر توسـعه مهـارت هـاي ارتباطي تمرکز

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

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

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

براي افزايش مهـارت هـاي ارتباطي کمک فراواني ميکند و

جايگزيني تصادفي(قرعه کشي ساده) در گروههاي آزمايش و

تمرکز اصلي آن ايجاد بينش مناسب نسبت به ازدواج و آموزش

کنترل قرار گرفتند .مالکهاي ورود به پژوهش شامل ،سن (82

مهارتهاي ارتباطي ،با اين هدف که افراد بتوانند با استفاده از آنها

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

به رشد و شكوفايي رابطه خود کمک کنند .مشكالت ارتباطي

ازدواج نكرده ،داشتن سواد حداقل ديپلم ،پايين بودن نمره

شايع ترين و مخرِّبترين مشكالت در ازدواجهاي شكست خورده

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

است( .)11بنابراين ،در روابط صميمانه ،زوجيني که در مهارتها

فاقد هر گونه اختالل روانپزشكي که نيازمند مصرف دارويي و

(بخصوص مهارتهاي ارتباطي و حل مسئله)تبحر بيشتري دارند،

جلسات روان درماني باشند و مالکهاي خروج از پژوهش نيز

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

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

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

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

انتظارات افراد نسبت به ازدواج را اندازهگيري ميکند ( .)18اين

براي گروه آزمايشي  ،1رويكرد پذيرش و تعهد براي گروه

پرسشنامه حاوي  48گزاره است .پاسخدهندگان از مقياس 5

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

درجهاي ليكرت از  1کامالً مخالفم تا  5کامالً موافقم استفاده

جلسه  168دقيقهاي اعمال شد اما گروه کنترل هيچگونهاي

ميکنند .در اين پرسشنامه نمره بين  48تا  98نشانگر انتظارات

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

بدبينانه از ازدواج ،نمره بين  98تا  168نشانگر انتظارات واقعگرايانه

هر سه گروه پسآزمون بعمل آمد .بدين ترتيب دادههاي الزم

از ازدواج و نمره  168به باال نشانگر انتظارات ايده آل گرايانه از

جمعآوري و با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  68مورد تحليل

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

قرار گرفت .روش تحليل اين پژوهش بعد از آزمون کالموگراف

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

اسمرنوف و لوين ،کواريانس چندمتغيره بود.

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

مقياس انتظار از ازدواج جونز و نلسون :براي بررسي انتظارات

 8/99گزارش کردند ( .)68در اين پژوهش نيز ،پايايي ابزار با

آزمودنيها از ازدواج ،از مقياس انتظار از ازدواج ( ،)MESکه

استفاده از آلفاي کرونباخ براي انتظارات بدبينانه ،انتظارات

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

ايدهآلگرايانه ،انتظارات واقعگرايانه و کل مقياس ،به ترتيب ،8/19

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

 8/19 ،8/92و  8/95بدست آمد.

مرتبط انتظارات بدبينانه ،واقعگرايانه و ايدهآلگرايانه ميباشد که
جدول  -1خالصه جلسات آموزشي رويكرد اولسون
جلسه

محتواي جلسه
برقـراري رابطـه حسـنه و آشـنايي اعضـاي بـا يكـديگر ،بسـتن قـرارداد درمـاني ،آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش ،،آشنايي با نحوه انجام کار و

اول

قوانين گروه (زمان تشكيل ،تعداد ،نداشتن غيبت و تاخير و مدت جلسات آموزشي).تعريف ازدواج ،عوامل موثر برازدواج ،داليل افزايش سن ازدواج،
پاسخ به پرسشنامه.

دوم

مراحل ازدواج و معيارهاي ازدواج :توضيح در مورد موضوع اولين گام ازدواج(آشنايي)،نظريه محيط آشنايي، ،هاي آشنايي ويژگي ها ،مزيت و
محدوديتهاي دوره آشنايي و اشتباهات و بايد و نبايدهاي اين دوره ،مباحث خودآگاهي و آمادگي و داليل نادرست ازدواج در انتخاب همسر
آموزش برقراري رابطه موثر ،تعريف ارتباط و عناصر ارتباط ،ارتباط موثر و ارتباط ناموثر ،مهارت گوش دادن و مهارت حرف زدن،تمرين گفتگوي

سوم

مثبت،تاکيد بر مهارت گوش دادن فعال،آموزش شيوه سوال پرسيدن ،بررسي نقش سبکهاي ارتباطي در مسوليت پذيري ،آموزش سبکهاي برقراري
ارتباط ،شناخت مهارتهاي ارتباطي  ،ارتباط ناهمخوان ،انتظار در مورد باز بودن شريک زندگي

چهارم
پنجم

صميميت و انعطاف پذيري ،بررسي تحكيم فن تصوير سازي ذهني ،پاسخگويي به فرم صميميت اولسون ،پاسخگويي به فرم انعطاف پذيري اولسون
،آموزش تكنيکهايي جهت افزايش صميميت
در اين جلسه اعضاي گروه با سازگاري و ابعاد آن شامل جاذبه متقابل ،مكمليت (بررسي تفاوتهاي مهم) و( مقايسه پذيري) بررسي شباهت در سبک
زندگي ،ارزشها و شخصيت) آشنا شدند
اين جلسه با بحث در مورد اين که چرا افراد در اعتماد کردن مشكل دارند و ويژگيهاي افراد قابل اعتماد شروع شد .سپس در زمينه منابع اطالعاتي

ششم

افراد شامل ايده آلها و تداعيها به افراد آموزش داده شد در مورد انتظارات و باورهاي ارتباطي کليشه اي بحث و گفتگو شد و از تكنيک عملي
اعتمادسازي استفاده شد.

هفتم

حل تعارضات،آموزش الگوي ده گام براي حل و فصل تضادها و تنشها

هشتم

هدف گزيني و الگوي تغيير

جدول  -6خالصه جلسات آموزشي پذيرش و تعهد
برقـراري رابطـه حسـنه و آشـنايي اعضـاي بـا يكـديگر ،بسـتن قـرارداد درمـاني ،آمـادگي روانـي اوليـه در افراد در مورد موضوعاتي مانند آگاهي،
اول

تجربه و تغيير ،آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش ،تعريف ازدواج ،عوامل موثر برازدواج ،مراحل ازدواج و داليل افزايش سن ازدواج ،پاسخ به
پرسشنامه.

دوم

بحــث در مــورد تجربيــات شــرکت کننــدگان و شــيوه ارزيــابي آنــان در يــک تمــرين گروهــي ،کليات درمان اکت:اکت چيست؟ هدف و
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بهار حاج رضائی

فرضيات اکت؟ توضيح شش ضلعي اکت به صورت کلي(انعطاف پذيري و انعطاف ناپذيري روانشناختي) ارائه تمرين(پرسشنامه افكار واحساسات)
توضيح ضلع اول(پذيرش /انعطاف پذيري)( ،اجتناب تجربي /انعطاف ناپذيري) ،اهميت توجه به اجتناب تجربي ،تفاوت حل مساله در دنياي درون و
سوم

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

چهارم

عواطف  ،مطرح کردن و بحث درباره سوال به چه فكري فيوز کردين؟ و بررسي نقش افكار فيوز شده در عدم ازدواج و مسوئوليت پذيري در جنبههاي
مختلف زندگي ،تمرين مايند فولنس،حرکت برگهاي رودخانه ،پيدا کردن مواردي که در انها آميختگي داشتيد .کاربرگ شماره 16
ضلع سوم(ارتباط با لحظه حال) ،مفهوم مسلط گذشته و آينده هراسناک و بررسي نقش و تاثير آن در انتظارات از ازدواج

پنجم

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 ازدواج افراد
داشته ،تمرينهاي ذهن آگاهي :تمرينهاي تنفسي ،کشمش( کاربرگ شماره )15
ضلع چهارم(دلبستگي به خود مفهوم سازي شده) ،مشـاهده خـود بـه عنـوان زمينـه ،تضـعيف خـود مفهـومي و بيـان خـود بـه عنـوان مشـاهده گـر،

ششم

نشـان دادن جدايي بين خود ،تجربيات دروني و رفتار تشريح کاربرد فنون ذهنـي ،الگوسـازي خـروج از ذهـن ،آمـوزش ديـدن تجربيـات درونـي بـه
عنـوان يـک فرآيند
ضلع پنجم(ارزش ها /دور شدن از ارزش ها) ،تعريف ارزش ها ،فرق ارزش و هدف ،سواالتي براي روشن شدن ارزش ها ، ،کاربرگ شماره،66تمرين:

هفتم

سيبل(کاربرگ شماره )16معرفـي ارزش و فرآينـد ارزش گـداري در زنـدگي ،نشـان دادن خظـرات تمرکـز بـر ننـايج ،کشـف ارزش هاي عملي
زندگي ،بررسي و بحث گروهي درباره نقش ارزشها در انتظارات افراد از ازدواج و زندگي زناشويي

هشتم

ضلع ششم( اقدام متعهدانه) :درک ماهيـت تمايـل و تعهـد ،تعيـين الگوهـاي عمـل متناسـب بـا ارزش هـا ،تمرين(پل طنابي ،قطار ،کشتي و ساخل امن)،
جمع بندي و خالصه دوره  ،گرفتن فيدبک و در نهايت گرفتن پس آزمون

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

حاليكه اولسون در بعد آموزش مهارتهاي الزم (مهارتهاي

آموزشي حاضر ابتدا با مطالعه مباني نظري هر دو رويكرد و

ارتباطي ،حل تعارض و حل مسئله) نسبت به اکت داراي مزيت مي

پژوهشهاي انجام شده در زمينه اثر بخشي آنها ،مفاهيم مشترک و

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

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

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

مي توان به تمرکز برزمان حال ،انعطاف پذيري ،ارزشها و هدف

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

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

صاحبي ،دکتر منصوره سادات صادقي) با توجه به اشتراکات که

نسبت به رويكرد آماده سازي اولسون به گستره مفاهيم (بعد

ذکر آن رفت و همچنين مزيتهايي که هر کدام از رويكردها نسبت

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

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

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

آموزش داده شد.

و استفاده از تكنيکها و استعارههاي فراوان مي توان اشاره کرد در
جدول  -8خالصه جلسات تلفيقي
برقراري رابطه حسنه و آشنايي اعضاي با يكديگر ،بسـتن قرارداد درماني ،آمادگي رواني اوليه در افراد در مورد موضوعاتي مانند آگاهي ،تجربه و
اول

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

دوم
سوم
چهارم
پنجم:

بررسي مالکها و معيارهاي ازدوا ج  ،معرفي رويكرد اکت و رويكرد اولسون ،ضرورت آموزش پيش از ازدواج ،و بررسي نقش انتظار از ازدواج در
عدم ازدواج ،مهارت برقراري ارتباط و شناخت سبکهاي ارتباطي خود ،انجام تمرينهاي گروهي
توضيح (پذيرش /انعطاف پذيري)( ،اجتناب تجربي /انعطاف ناپذيري)  ،صميميت و انعطاف پذيري ،بحث گروهي درباره مسوليت پذيري و نقش
انعطاف پذيري و انعطاف ناپذيري در مسوليت پذيري و برقراري رابطه صميمانه .انجام تمرينهاي گروهي
توضيح اسارت فكر ،بررسي افكاري که به انها چسبيده ايم و آن افكار نقش اساسي در زندگي را بازي مي کنند ،و بررسي نقش و تاثير آنها در عدم
ازدواج به صورت بحث گروهي و نقشي که آنها در رفتار فعلي ما دارند ،آموزش چگونگي جدا شدن از افكار ،انجام تمرينهاي گروهي
برقراري ارتباط با لحظه حال  ،بررسي انتظارات و باورهاي ارتباطي افراد با توجه به مسائل و زندگي گذشته آنها و تصوراتي که از آينده دارند ،اموزش

بهار حاج رضائی
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ذهن آگاهي و زندگي در زمان حال با شيوهاي هدفمند ،انجام تمرينهاي گروهي و فردي
آموزش مشاهده خود بـه عنوان زمينه اينكه شرکتکننده گان خودشان را جداي از مسائل و مشكالت اتفاق افتاده براي شان در نظر بگيرند ،بحث
ششم

گروهي درباره اين موضوع که اضطراب ،ترس ،افكار ناخواسته و احساسات ناخوشايند ،چيزهايي هستند که افراد گاهي اوقات تجربه ميکنند و گاهي
اوقات نه آنها احساسات را تجربه ميکنند و نه ويژگيهاي هويتي آنها  .استفاده از تجارب اعضاي گروه بررسي نقش اين مسائل در برقراري ارتباط با
طرف مقابل براي ازدواج

هفتم

بررسي نقش ارزشها در زندگي و انتخاب در ازدواج ،مشخص شدن تفاوت بين اهداف و ارزشها و نقشي که ارزشها در انتظار از ازدواج افراد،
باورهاي ارتبا طي آنها و برقراري رابطه صميمانه به نيت ازدواج دارد  ،بحث گروهي انجام تمرين
آموزش هدف گزيني و اقدام متعهدانه

هشتم

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

است قبل از تحليل کواريانس ،مفروضههاي آزمون با استفاده از

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

آزمونهاي کالموگراف اسميرنوف و لوين مورد سنجش و تأييد

پژوهش با استفاده از کواريانس چندمتغيره پرداخته ميشود .گفتني

شد.

جدول  -4نتايج آزمونهاي چندمتغيري روي ميانگين پسآزمون متغيرهاي پژوهش
نام آزمون

مقدار

dfفرضيه

 dfخطا

F

p

اندازه اثر

توان آماري

آزمون اثر پياليي

8/84

16

618

9/68

8/888

8/84

1

آزمون المبداي ويلكز

8/18

16

196

68/89

8/888

8/58

1

آزمون اثر هتلينگ

2/15

16

688

85/51

8/888

8/11

1

آزمون بزرگترين ريشه روي

2/16

4

11

115/88

8/888

8/98

1

همانطوري که در جدول  4مشخص است ،با کنترل پيشآزمون

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

سطوح معنيداري همه آزمونها ،بيانگر آن هستند که بين گروههاي

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

چهارگانة آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته

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

(انتظارات بدبينانه از ازدواج ،انتظارات ايدهآلگرايانه از ازدواج،

گروهها تفاوت وجود دارد ،تحليل کواريانس براي ابعاد انتظار از

انتظارات واقعگرايانه از ازدواج) تفاوت معنيداري وجود

ازدواج (انتظارات بدبينانه ،انتظارات ايدهآلگرايانه و انتظارات

دارد( .)p>8/81بدين معني که با کنترل پيشآزمون ،بين پسآزمون

واقعگرايانه) بهصورت جداگانه انجام گرفت که نتايج حاصل در

گروهها تفاوت وجود دارد که نشان از اثربخشي مداخلهها حداقل

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

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

براي مقايسه پسآزمون ابعاد انتظار از ازدواج در گروههاي آزمايش

براي همه آزمونها براساس مالک کوهن در حد متوسط و بزرگ

و گواه با کنترل پيشآزمون را نشان ميدهد.

ميباشد (به اين ترتيب که اندازه اثر  8/68را مقداري کوچک،
جدول  -5نتايج تحليل کواريانس روي ميانگين پسآزمون انتظار از ازدواج و مسئوليتپذيري گروه آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون
متغير
انتظارات بدبينانه
انتظار از

انتظارات

ازدواج

ايدهآلگرايانه
انتظارات واقعگرايانه

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

p

( Etaاندازه
اثر)

توان آماري

184/14

8

641/81

**88/88

8/888

8/28

1

1189/48

8

828/49

**84/84

8/888

8/58

1

8654/22

8

1894/99

**42/89

8/888

8/22

1
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همان طوري که در جدول  5مشخص است ،با کنترل

دو به دو گروهها از آزمون تعقيبي بانفروني استفاده ميشود.

پيشآزمون بين گروههاي آموزش مبتني بر رويكرد اولسون،

جدول  2نتايج آزمون بانفروني براي مقايسه زوجي گروههاي

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

آزمايش (گروه آموزش مبتني بر رويكرد اولسون ،گروه

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

آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه آموزش مبتني

ايدهآلگرايانه و انتظارات واقعگرايانه) تفاوت معنيداري وجود

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

دارد ( .)p>8/81براي مشخص شدن جزئيات تفاوتها و مقايسه

نشان ميدهد.

جدول  .2نتايج آزمون بانفروني براي مقايسه زوجي گروههاي آزمايش و گروه گواه در ابعاد انتظار از ازدوج
متغير

گروه مقايسه

گروه مرجع

گروه آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و

8/91

8/888
8/881

اولسون

گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

**5/46

گروه گواه

**-8/18

8/19

گروه آموزش رويكرد مبتني بر

گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

**6/55

8/98

8/818

پذيرش و تعهد

گروه گواه

**-5/81

8/96

8/888

گروه گواه

**-9/54

8/18

8/888

**8/89

8/81

8/888

1/14

8/888
8/812

تلفيقي

گروه آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و
گروه آموزش مبتني بر رويكرد

تعهد

اولسون

گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

**1/82

گروه گواه

**-8/18

1/18

گروه آموزش رويكرد مبتني بر

گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

**8/12

1/84

8/886

پذيرش و تعهد

گروه گواه

**-2/41

1/84

8/888

گروه گواه

**-18/55

1/11

8/888

8/42

1/51

8/812

1/41

8/888
8/888

انتظارات ايدهآلگرايانه

گروه آموزش مبتني بر رويكرد
تلفيقي

گروه آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و
گروه آموزش مبتني بر رويكرد

تعهد

اولسون

گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

**-1/84

گروه گواه

**18/84

1/41

گروه آموزش رويكرد مبتني بر

گروه آموزش مبتني بر رويكرد تلفيقي

**-4/21

1/54

8/818

پذيرش و تعهد

گروه گواه

**-18/16

1/41

8/888

گروه گواه

**11/29

1/48

8/888

انتظارات واقعگرايانه از
ازدواج

**6/98

8/91

8/882

گروه آموزش مبتني بر رويكرد

گروه آموزش مبتني بر رويكرد

از ازدواج

ميانگين

معيار

تعهد

انتظارات بدبينانه از
ازدواج

اختالف

انحراف

p

گروه آموزش مبتني بر رويكرد
تلفيقي

همانطور نتايج جدول  2نشان ميدهد اختالف ميانگين نمرات

گروه گواه معنيدار است ( )p>8/1و گروههاي آزمايش

انتظارات بدبينانه از ازدواج ،انتظارات ايدهآلگرايانه از ازدواج،

توانستند انتظار از ازدواج را بهبود ببخشند .همچنين اين نتايج

انتظارات واقعگرايانه از ازدواج بين تمامي گروههاي آزمايش و

نشان ميدهد که آموزش با رويكرد تلفيقي از هر دو رويكرد

 -8181مقایسه اثربخشی رویکردهای مختلف بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده

اولسون و پذيرش و تعهد بر انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده

بهار حاج رضائی

موثرتر است (.)p>8/85

بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي رويكردهاي اولسون ،پذيرش

آنجايي که باورهاي غير منطقي ،در حكم سم ،براي رابطه

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

کارآمد است ،يكي از راه هاي تغيير باورها و نگرشها نسبت به

بود .يافتههاي پژوهش نشان داد که آموزش رويكرد اولسون و

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

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

ها ،تمرکز کردن بر عالئم هشداردهنده در ازدواج اهميت بسيار

و مسئوليتپذيري دختران مجرد مانده موثر بوده است؛ اما

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

آموزش با رويكرد تلفيقي موثرتر از دو رويكردها به صورت

ازدواج در جلسات آموزش گروهي به چالش کشيده شد و

تكي بود.

شرکتکنندگان انتظارات واقع بينانه اي را براي ازدواج در نظر

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

گرفتند .وقتي که فرد به صورت فعاالنه در جستجوي تغيير و

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

رشد باشد ،تغييراتي در شناختها و نگرش و افكار وي ايجاد

اثربخشي آموزش مهارتهاي پيش از ازدواج بر روي بهبود

خواهد شد .به بيان ديگر ،آموزش مهارتهاي پيش از ازدوج

مهارتهاي اجتماعي و خود کارآمدي دختران در آستانه

همچون مهارتهاي حل مسئله ،مهارتهاي ارتباطي ،حل

ازدواج ،نشان دادند که آموزش مهارتهاي پيش از ازدواج بر

تعارض ،تفكر منطقي ،اصالح باورهاي اشتباه ،باعث مي شود

روي بهبود مهارتهاي اجتماعي و خودکارآمدي دختران در

فرد به صورت خودخواسته و فعال در مسير کسب تجربيات

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

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

همچنين آموزش مهارتهاي پيش از ازدواج باعث مطلوب تر

را در تمام حيطههاي زندگي مورد نظارت و ارزيابي قرار دهد

شدن مهارتهاي اجتماعي مناسب و کمتر شدن رفتارهاي

در اين دورهها با آموزشهايي که به دختران داده شد آنها ياد

غيراجتماعي در دختران ،همچنين کاهش رفتارهاي پرخاشگري

گرفتند که براي يک زندگي مشترک به چه مهارتها و چه

و افزايش رفتارهاي صميمانه و به دور از پرخاشگري ،افزايش

آمادگيهايي نياز دارند ،همچنين از حيطههايي که در آن دچار

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

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

شده است.

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

در تبيين اين يافته مي توان گفت که اکثريت افراد انتظارات
غيرواقع بينانه اي را نسبت به شريک زندگي دارند .آنها انتظار
دارند که همسرشان تمام خال و نقصهايي که قبل از ازدواج
داشته اند را برطرف سازد ،بنابراين وقتي در آموزشهاي پيش از
ازدواج بر اصالح اين مالکها تأکيد شود ،طبيعتاً فرد مالک-
هاي واقع بينانهتري شكل خواهد داد و در نتيجه اصالح اين
باورهاي شناختي و نگرشها باعث باال رفتن کيفيت رابطه
زناشويي و پايداري ازدواج مي شود ،همچنين وقتي که بر
مهارتهاي ارتباطي در طي آموزش تأکيد شود ،اين خود باعث
ميشود که فرد در آينده بتواند رفتارهاي منطقيتر و سازندهتري
با همسر داشته باشد و تبادالت رفتاري مؤثرتري داشته باشد .از

همسر در آينده بايد داشته باشند و همچنين از مشكالت يک
زندگي زناشويي آگاه شدند ،تا حدي از انتظارات رمانتيک و
ايدهآلگرايانه آنها کاسته شد ،همچنين با آموزش مهارتهاي
نام برده شده و شناخت ارزشهاي خود در زندگي و تعيين
اهداف دريافتند براي زندگي بر اساس ارزشهاي خود و
حرکت در جهت دست يابي به اهداف بايد مسوليت پذير باشند
و به تناسب نقشهايي که در مي پذيرند بايد مسوليت پذير
باشند.
استفاده از نمونهگيري غيرتصادفي در مرحله اول نمونهگيري
مهمترين محدوديت اين پژوهش بود .با توجه به نمونة انتخابي
که شامل دختران مجرد مانده در شهر تهران بود ،در تعميم نتايج
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،آينده با مد نظر قرار دادن تفاوتهاي قومي و فرهنگي

به افراد خارج از محدودة جامعة پژوهش بايد جانب احتياط را

شخصيتي و جنسيتي اثرات اين دورههاي آموزشي پيش از

-رعايت نمود؛ پيشنهاد ميشود براي جهت افزايش گستره تعميم

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

 مشابه اين پژوهش روي پسران مجرد مانده و در،پذيري يافتهها

بيشتر رويكرد تلفيقي (آماده سازي اولسون و رويكرد مبتني بر

دامنه سني گستردهتر و دوره زماني طوالنيتر نيز تكرار گردد

پذيرش و تعهد) بر کاهش انتظارات بدبينانه و ايدهآلگرايانه از

 محدوديت ديگر مربوط به.نتايج با پژوهش حاضر مقايسه شوند

ازدواج و افزايش انتظارات واقعگرايانه از ازدواج و

عدم امكان اجراي آزمون پيگيري به دليل پايان يافتن سال

ميگردد

مسئوليتپذيري

تحصيلي بود؛ لذا براي بررسي پايداري تأثيرات درماني پيشنهاد

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

ميشود که آزمونهاي پيگيري به فواصل مختلف پس از اتمام

.آموزشي رويكرد تلفيقي استفاده بكنند

 همچنين پيشنهاد ميشود پژوهشگران.مداخله درماني اجرا شود

پيشنهاد

،مجردمانده

دختران
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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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