
          

 

          
  

 

 
 
 www.mums.ac.ir 

Medical Journal of Mashhad 

University of Medical Sciences 

Vol. 64, No.1 P: 2658-2668 

Jun-Mar 2021 

 

 اه علوم پزشكي مشهدمجله دانشكده پزشكي دانشگ

 1، شماره 64سال 

 2668-2658 ، صفحه 1400تارديبهش-فروردين
 

 
 
 

 مقاله اصلی

پذیری و همدلی در بر مسئولیت اولسونسازی ازدواج غنی برنامهاثربخشی 

 افراد داوطلب ازدواج 
 

 07/02/1400 تاریخ پذیرش: -05/11/99تاریخ دریافت: 
 

 

 1افسری رادسیما 
 2*عارفیمژگان 
 3رگلپرومحسن 

 
 آزاد اسالمي، دانشگاه شناسي عمومي،دانشجوی دکتری روان1

 .ايراناصفهان،  ،اصفهان)خوراسگان(واحد 
واحد  ، دانشگاه آزاد اسالمي،شناسيدانشیار گروه روان2

 .(نويسنده مسئول)اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ايران
واحد  ، دانشگاه آزاد اسالمي،شناسيدانشیار گروه روان3

 اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ايران.

 

Email: mozhganarefi@gmail.com 

 

 

 خالصه 

رود. بر ای به شمار ميهای هر جامعهترغیب افراد به ازدواج و پايداری نظام خانواده، از الويت مقدمه:

بر  اولسونسازی ازدواج غني برنامهاثربخشي بررسي پژوهش حاضر با هدف اين اساس 

 انجام گرفت. زدواجاپذيری و همدلي در افراد داوطلب مسئولیت

 آزمون با گروه گواه بود.پس -آزمونآزمايشي با طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه روش کار:

نظور ه مب 1398افراد داوطلب ازدواج بود که از مهرماه تا آذرماه  آماری اين پژوهش شامل کلیه جامعه

 عه نمودهشهر اصفهان مراج شناختي در سطحمشاوره پیش از ازدواج به مراکز مشاوره و خدمات روان

رش انتخاب و با گماای ای چند مرحلهخوشهگیری با روش نمونه زوج 30. در اين پژوهش تعداد ندبود

برنامه آزمايش  . گروه(زوج 15هر گروه ) گمارده شدندهای آزمايش و گواه تصادفي در گروه

های مورد استفاده در اين امهپرسشن. دريافت نمود ماه دورا طي جلسه(  7) اولسونسازی ازدواج غني

 (2006، جولیف و فارينگتون) دليهم پرسشنامه و (1987) شخصیتي کالیفرنیا پرسشنامهپژوهش شامل 

مورد  23SPSSافزار آماری واريانس توسط نرموکهای حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل بود. داده

 تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

پذيری و همدلي در افراد یتبر مسئول اولسونسازی ازدواج غنيبرنامه  نتايج نشان داد که :جینتا

 بهبود بدين صورت که اين بسته توانسته منجر به. (p<0001/0) تاثیر دارد داوطلب ازدواج

 .طلب ازدواج شودپذيری و همدلي در افراد داومسئولیت

 گیری از مفاهیمي همچونبا بهره اولسونسازی ازدواج غنيبرنامه اساس  اين بر: یریگجهینت

ط ارتبا بهبودو  آموزش حل مسئله، آموزش حل تعارض ،های ابراز کردن و گوش دادن فعالمهارت

پذيری و همدلي در افراد داوطلب د مسئولیتجهت بهبو تواند به عنوان روشي کارآمد درمي جنسي

 .قرار دادمورد استفاده  ازدواج

 پذيری، همدلي، مسئولیتاولسونسازی ازدواج غني برنامه افراد داوطلب ازدواج، کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

 در و جوامع به دهنده ساختار و مفید عاملي عنوان به زدواجا

 رابطه. است يافته گسترش افراد شخصي نیازهای برآوری جهت

 که است روان سالمت ايجاد در مهمي عامل سالم زناشويي

 هر از بهتر رابطه اين. کندمي شكوفا را فرد استعدادهای بهترين

 تأمین را انسان امنیت و دلبستگي به نیاز ديگر انساني رابطه

 درک برای ایوسیله ،آن ارزش و کیفیت درک و کندمي

بر . است خانواده از خارج و داخل فرآيندهای تمام روی اثراتش

انتخاب همسر و شروع زندگي مشترک، موضوعي اين اساس 

افراد است. اگر  پیچیده و تصمیمي تأثیرگذار بر زندگي آينده

آگاهي و بر حسب اتفاق انجام گیرد و از پیش اين کار بدون 

ريزی، ارزيابي صحیح و دور انديشي نسبت به ازدواج يک برنامه

وجود نداشته باشد، ممكن است در آينده و در زندگي زناشويي 

من، بنت سیهايي بین زوجین به وجود بیايد )مشكالت و تعارض

، 2مور -يکريبت، اسمیت، آچینو، باکوم و نیل؛ 2016، 1و يونیس

(. پس از مدتي از حرارتي که ناشي از شیفتگي و خوشي 2020

شود و روابط زناشويي اولین روزهای ازدواج است، کاسته مي

ای از آنها گیرد که پارهتحت تأثیر عوامل متعددی قرار مي

ممكن است زوجین را به طرف اختالف و درگیری، جدايي 

خطر ابتال به طالق در  . اگرچهعاطفي و حتي طالق سوق دهد

چند ماه اول ازدواج کم است، اما پس از آن افزايش يافته و در 

رسد. اين روند در سال هفتم سال پنجم ازدواج به حداکثر مي

شود. محققان از سیر نزولي يافته اما هرگز متوقف نمي ازدواج

ماخانوا، کنند )ياد مي 3سالهاين الگو، تحت عنوان خارش هفت

روند رو به  با توجه به(. 2018، 4نالتي، اکل، نیكنوا و مانرمک

افراد داوطلب های اخیر، الزم است شد طالق به ويژه در سالر

یست، مسیر اصلي کدام است چاز ازدواج بدانند هدفشان  ازدواج

)ابوطالبي احمدی، رصتي مسیر خود را تصحیح کنند و در هر ف

(. افراد داوطلب، ممكن است به داليل متفاوتي برای 1395

ازدواج اقدم کنند. برخي مالک خود را در ازدواج مبتني بر 

عشق و برخي تأمین نیازهای مادی، جسمي، عاطفي و هیجاني و 

                                                           
1. Seaman, Bent & Unis 
2. Cribbet, Smith, Uchino, Baucom, Nealey-Moore 
3. seven-year itch 
4. Makhanova, McNulty, Eckel, Nikonova, Maner  

(. اما بايد به اين 2016، 5دانند )تسایها ميناي برخي ترکیب همه

گیری مهم توجه داشت که پايه و اساس ازدواج و شكل مسئله

(. بنابراين، آنچه از 2011، 6يک خانواده، رابطه است )اولسون

رسد، توانايي تر به نظر ميخود ازدواج و تشكیل خانواده مهم

است. بنابراين بخش زناشويي پايدار و رضايت ايجاد يک رابطه

ازدواج، نیازهای رابطه و نه نیازهای فردی هر  در فرآيند مشاوره

، ژانگ، اسپینرادگیرد )يک از زوجین در اولويت قرار مي

 (. 2017، 7ايسنبرگ، الئو و وانگ

يكي از فاکتورهای بسیار مهم در پايداری ازدواج و زندگي 

به عنوان اين مولفه زوجین است.  8پذيریمسئولیتزناشويي، 

توانايي در برآورده کردن نیازهای خود، بدون محروم کردن 

گلسر، ) تعريف شده است ديگران از برآورده کردن نیازهايشان

مهارتي است که  پذيری(. مسئولیت1396صاحبي،  ؛ ترجمه2000

بخش و پايدار، بايد در خود رضايت زوجین برای يک رابطه

پرورش دهند. انسان اجتماعي از ديرباز برای زيستن ناگريز به 

نوعان خود و قبول مسئولیت بوده، تا از طريق همكاری با هم

کمک و همیاری ديگران، نیازهای خود را مرتفع سازد. از اين 

و برای دستیابي  کردهتواند رشد رو بشر بدون قبول مسئولیت نمي

، 9)ووبولینگ، روبي و بريكل پذير باشدوفقیت بايد مسئولیتبه م

های غیرمسئول، نه برای خود ارزش قائل هستند و (. انسان2014

کنند. در مقابل، نه ديگران، در نتیجه خود و ديگران را آزرده مي

های مسئول، خود را موظف به انجام دادن کارها و انسان

ها انديشند. آنيش ديگران ميدانند و به آساهايشان ميمسئولیت

تر هستند و های ارزندههمواره به دنبال کارهای مهم و موفقیت

اگر در کاری شكست بخورند يا در زندگي زناشويي دچار 

اشتباهي شوند به جای تكیه بر اسنادهای بیروني درصدد اصالح 

ها نیز (. پژوهش1396شهرياری و همكاران، آيند )آن بر مي

تواند انسجام خانواده پذيری مياست که مسئولیتحاکي از آن 

(، رضايت زناشويي )همائي و 1396عقدا، )حیاتي، فاطمي

، 10، فريدمن، کورنمان و شوارتز؛ کار1397بزرگي، دشت

                                                           
5. Tsai 
6. Olson 
7. Zhang, Spinrad, Eisenberg, Luo, Wang 
8. responsibility 
9. Wubbolding, Robey, Brickell 
1 0. Carr, Freedman, Cornman, Schwarz 
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نجفي، امین بیدختي، پور، شهرياری( و تعهد زناشويي )2014

( 2012، 1؛ ارب، سندبرگ و ساويولسكو1396،  رئوفي و مرادی

 بیني کند.در زوجین پیشرا 

ری رابطه و شروع عنصر ضروری ديگری برای برقرا 2همدلي

دهي به احساسات را پاسخ همدلي زيرا زندگي مشترک است؛

کند و فرآيند زيربنايي شادی و نشاط در محیط تسهیل مي

(. در واقع 2019، 3وانگ، وانگ، دنگ و چنخانواده است )

تجربه و درک آنچه ديگران همدلي عبارت است از توانايي 

کنند، بدون سردرگمي بین خويشتن و ديگران احساس مي

(. مهارت 2016، 4پتراسي، کرا، آلیسیو، مونتاناری و النسیا)

دهد به يكديگر گوش فرا دهند و ها اجازه ميهمدلي به زوج

همديگر را درک کنند، به ادراکي که از خود دارند عمق 

 ترغیب شوند، و در 6خودافشاييو  5ببخشند، و به خودکاوی

و پیوند عاطفي تقويت  نهايت به يک حس صمیمیت، مهرباني

(. نتايج 2013، 7لئونگ و کانوشده در رابطه، دست يابند )

شناختي ها مؤيد اين است که همدلي يک فاکتور روانپژوهش

زدگي و افزايش سازگاری و رضايت اثربخش در کاهش دل

؛ 1397ازدواج است )احمدوند، زناشويي، خرسندی و ثبات 

(. در مقابل فقدان روابط همدالنه باعث 2015، 8گاور و بهاردوج

شود زوجین احساس کنند که از سوی شريک خود درک مي

بر  مخربياند که اين امر اثرات نشده و مورد غفلت واقع شده

روابط زوجین در زندگي مشترک خواهد گذاشت )کريسیكو و 

 (.2015، 9تامپسون

فراد داوطلب ازدواج، برای يک انتخاب آگاهانه و ازدواج غني، ا

پذيری و همدلي را در ای هستند که سطح مسئولیتهنیازمند برنام

های آموزشي فراواني با کنون، برنامهها ارتقاء بخشد. تاآن

سازی ازدواج و روابط رويكرد پیشگیرانه و به منظور غني

ها ها در طي اين آموزش. زوجدوين و اجرا شده استزوجین، ت

بیان پوزش، های حل و فصل مناقشات در روابط، روش

                                                           
1. Earp, Sandberg & Savulescu 
2. Empathy 

3. Wang, Wang, Deng, Chen 
4. Petrucci, Cerra, Aloisio, Montanari, Lancia 
5. self-exploration 
6. self-disclosure 
7. Leong, Cano  
8. Gaur & Bhardwaj 
9. Chrysikou, Thompson 

زن و شوهر و بهبود رضايت از رابطه را  های تقويت رابطهروش

های (. با وجود اينكه برنامه2015، 10)ديويس آموزندمي

داری به ويژه در سازی ازدواج تأثیرات مطلوب و معنيغني

اند، اما ها نشان دادهحل تعارضهای ارتباطي و آموزش مهارت

های مورد نیازشان ها اطالعات و مهارتدر برخي از موارد زوج

، 11)ساور هیبر و پانتن آورندها به دست نميرا از اين برنامه

 ها راسازی ازدواج بايد زوجغني (. در واقع يک برنامه2017

ها را با پايدار آماده کند و آن برای زندگي مسئوالنه و صادقانه

 و نیازهای اساسي يكديگر آشنا سازد شناختيهای روانويژگي

بخش و آبادی، فرحنژاد، شفیعثاني، اسمعیلي، فلسفيمي)کري

بر  ی علمي و مبتنيتر از آن، دارای پشتوانهو مهم (1389، احیايي

ازدواج و روابط زناشويي  يک چارچوب نظری غني در حوزه

 باشد.

 است 12سازی ازدواج اولسونغني ها، برنامهآموزشيكي از اين 

 و کیامنش جاللي، احدیهای که کارآيي خود را در پژوهش

(؛ حاج 1397رضوی، جزايری، احمدی و اعتمادی ) (؛1395)

احمدی رضوی، جزايری، (؛ 1397نژاد و کیامنش )نوابيرضايي، 

(؛ مستوفي سرکاری، قمری و حسینیان 1398و اعتمادی )

کشاورز محمدی و شريعت  حمیدی،(؛ آقابزرگي، 1398)

نشان داده  (؛2014اولسون و اولسون )(؛ 2011اولسون )؛ (1398)

 سازی ازدواج به سبک اولسون، يک برنامهآموزش غني است.

ارتباطي  پیش از ازدواج جامع با مبنای نظری و تجربي است و

بالیني با زندگي زناشويي زوجین دارد )اولسون و اولسون، 

سازی ازدواج اولسون اين است که غني (. از اهداف برنامه2014

های ارتباطي کند، مهارتنقاط رشد و قوت زوج را کشف مي

زای اصلي زندگي را های تنشکند، محرکزوج را تقويت مي

 10را با استفاده از مدل  کند، تعارضاتشناسايي و مديريت مي

های تفاوت کند، زوجین را متوجهای حل ميمرحله

دهد )اولسون، کند و کارگروهي را افزايش ميشان ميشخصیتي

(. 1396نژاد، داريني و نوابي ؛ ترجمه2012، 13الرسون و اولسون

( به خانواده، نگاهي سیستمي بوده و مدل 1999السون )ديدگاه 

                                                           
1 0. Davis 
1 1. Sauerheber, ponton 
1 2. Olson's Marriage Enrichment Program 
1 3Olson, Larson & Olson 
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دهد. مدل گشتاوری اين فرضیه مهم را ئه ميرا ارا 1گشتاوری 

های متعادل در مقايسه با ها و خانوادهسازد که زوجمطرح مي

های نامتعادل تمايل دارند که بیشتر مفید باشند. السون در سیستم

های خانوادگي و زناشويي اين مدل بر روی سه بعد اصلي سیستم

پذيری انعطافشود: انسجام خانوادگي و زناشويي، متمرکز مي

خانوادگي و زناشويي و ارتباطات خانوادگي و زناشويي. بنا به 

تعريف، انسجام خانواده به صورت پیوند عاطفي که اعضای 

شود. اين بعد بیان خانواده نسبت به يكديگر دارند نشان داده مي

شان را در تقابل با، باهم ها جداييداردکه چگونه سیستممي

پذيری خانوادگي و زناشويي نند. انعطافکبودنشان متعادل مي

بعدی است که به روابط نقش و قوانین رابطه و میزان تغییر در 

رهبری و مديريت خانواده اشاره دارد. اين بعد بر اين تمرکز 

ها در مقابل تغییر، استواری و استحكام دارد که چگونه سیستم

عد سازند. وجه سوم در مدل گشتاوری، بخود را متعادل مي

ارتباطات خانوادگي و زناشويي که است که يک بعد 

شود که برای سهولت حرکت دو بعد کننده قلمداد ميتسهیل

 (.2011ديگر حائز اهمیت است )اولسون، 

های سازی ازدواج، برنامهبرای غني از آنجايي که نخستین گام

های ارتباطي است و تقويت مهارت آموزشي زودهنگام در حوزه

 سازی ازدواج اولسونغني برنامهيگر، اثربخشي سوی داز 

دف هست، بهبود روابط زوجین به تأيید رسیده ا تاکنون در زمینه

است تا  سازی ازدواج اولسونغني برنامهبكارگیری اين پژوهش 

 تا تالش شوداز طريق اجرای آن بر روی افراد داوطلب ازدواج 

پذيری و های مهم در زندگي زناشويي همچون مسئولیتمولفه

ر بشتری بی همدلي تحت تاثیر قرار گیرد تا از اين طريق بتوان امید

لي پايداری زندگي زناشويي افراد داشت. بنابراين مساله اص

سازی ازدواج غني برنامهاثربخشي بررسي پژوهش حاضر 

وطلب ازدواج همدلي در افراد داپذيری و بر مسئولیت اولسون

 بود.

 روش

                                                           
1. Circumflex model 

 -آزمونآزمايشي با طرح پیشروش پژوهش حاضر از نوع نیمه

آماری اين پژوهش شامل  امعهجآزمون با گروه گواه بود. پس

به  1398افراد داوطلب ازدواج بود که از مهرماه تا آذرماه  کلیه

ت منظور مشاوره پیش از ازدواج به مراکز مشاوره و خدما

ين بودند. در ا شهر اصفهان مراجعه نموده شناختي در سطحروان

استفاده ای ای چند مرحلهخوشهگیری روش نمونه ازپژوهش 

ر( نف 60) زوج 30 آماری مذکور از جامعهبدين صورت که  شد.

گیری به روش نمونه ش را داشتندهای ورود به پژوهالککه م

که ابتدا از  ای انتخاب شدند. بدين صورتای چند مرحلهخوشه

به طور تصادفي  5و  3 و منطقهدشهر اصفهان  گانه 15بین مناطق 

ه سشناختي موجود در اين مناطق انتخاب شد و از مراکز روان

شناختي راه عشق، توحید و تبسم به طور مرکز خدمات روان

 شدند. سپس از طريق فراخوان برای دريافتتصادفي انتخاب 

 جعهشناختي پیش از ازدواج رايگان، از زوجین مراخدمات روان

د، های ورود به پژوهش بودنکننده به اين مراکز که واجد مالک

 60) زوج 30، ن داوطلبسپس از بین زوجینام به عمل آمد. ثبت

ه ن بنفر( به طور تصادفي ساده انتخاب شدند. سپس اين زوجی

 گواهو گروه آزمايش اول  نفری 30گروه  دوطور تصادفي در 

 زوج در گروه 15زوج در گروه آزمايش و  15) گمارده شدند

ساکن شهر اصفهان شامل  به پژوهشورود  معیارهای .گواه(

، داوطلب ازدواج بودن، سطح تحصیالت حداقل سیكل، بودن

کت برای شرضايت آگاهانه ر ،عدم سابقه طالق يا ازدواج قبلي

سال  35 تا 22سال برای زنان و  30تا  18سني  در پژوهش، دامنه

های روانپزشكي و اختالالت بیماری عدم سابقه و برای مردان

عدم حضور  از پژوهش نیز شامل معیارهای خروج شخصیت.

كمیل همكاری نكردن در ت همزمان زوجین در جلسات،

دو بار يا حضور  زیش ابغیبت ها و انجام تكالیف، پرسشنامه

 درخواست انصراف از ادامه همكاری درنامنظم در جلسات و 

 بود. پژوهش

 ابزار

  2پذیریمسئولیت پرسشنامه

                                                           
2. Responsibility Questionnaire 
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پررررذيری از زيرمقیرررراس برررررای سررررنجش میررررزان مسررررئولیت 

اسرتفاده   1(CPI) ی شخصیتي کالیفرنیاپذيری پرسشنامهمسئولیت

سرؤال آن   42سروال دارد کره    462شود. کرل ايرن پرسشرنامه    مي

پررذيری اسررت. ايررن پرسشررنامه برررای مربرروط برره حررس مسررئولیت

 15سررؤال و  648بررا  1951در سررال  2نخسررتین بررار توسررط گرراف 

های آن زير مقیاس 1957ويژگي شخصیتي انتشار يافت. در سال 

مرورد   1987ر سرال  مورد افزايش يافت، تا اينكره دوبراره د   18به 

سؤال رسید و  462تجديد نظر قرار گرفته و تعداد سؤاالت آن به 

فررت. زيرمقیرراس سررنجش عرردد افررزايش يا 20هررا برره زيرمقیرراس

ل هرايي از قبیر  سؤال است که ويژگري  42 پذيری دارایمسئولیت

وشري، جرديت، قابلیرت    کشناسي، احسراس تعهرد، سرخت   وظیفه

ررات، منطق و احساس مسرئولیت  اعتماد، رفتار مبتني بر نظم و مق

 ای)صحیح وسنجد. سؤاالت پرسشنامه به صورت دو گزينهرا مي

هرر عبرارت، پاسرخ الزم را در     غلط( است که آزمودني با مطالعه

 1و  0هرا بره صرورت    کنرد و پاسرخ  گذاری مري پاسخنامه عالمت

ی نیكخررو و ؛ ترجمرره2003)مارنررات،  شررودگررذاری مرري نمررره

( در پژوهشي ضريب پايرايي  1377) (. موسوی1392پاشاشريفي، 

سرازی سرؤاالت   پذيری را بره سره روش دو نیمره   مقیاس مسئولیت

زوج و فرد، آلفای کرونباخ و گتمن محاسبه کرد که بره ترتیرب   

 فرر ( به دسرت آمرد. در پرژوهش شیشره    69/0( و )70/0(، )69/0)

 84/0پايايي اين پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ) ( نیز1395)

α=پرذيری ابرن   میزان پايايي زيرمقیاس مسئولیت .( به دست آمد

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. 81/0

  3مقیاس همدلی

اسررت کرره توسررط ای مرراده 20 قیرراس همرردلي يررک پرسشررنامه م

( تررررردوين شرررررده اسرررررت. 2006) 4جولیرررررف و فرررررارينگتون

 5هرای ايرن مقیراس در يرک طیرف      ماده کنندگان بايد بهشرکت

= نرره مخررالفم و نرره 3= مخررالفم، 2= کررامال مخررالفم، 1) ایدرجرره

خ دهنرد. ايرن مقیراس    = کامال موافقم(، پاس5= موافقم، 4موافقم، 

                                                           
1 California Psychological Inventory 
2. Gaff 
3. Empathy Scale 
4. Jolliffe, Farrington  

 20ی اين مقیاس معكوس و حداقل و حداکثر نمره ماده 7دارای 

براال   همردلي پرايین و نمرره    دهنرده شران پايین ن است. نمره 100و 

سطح باالی همدلي است. اين ابرزار شرامل دو خررده     دهندهنشان

 19، 16، 14، 12، 10، 9، 6، 3هرای  )ماده مقیاس همدلي شناختي

، 15، 13، 11، 8، 7، 5، 4، 2، 1های )ماده ( و همدلي عاطفي20و 

، استافانیاک، کار (.2006)جولیف و فارينگتون،  ( است18و  17

ضررايب پايرايي    (2013) 5صرالح و و برن ريچارد، آمبروسری  -بسچ

( و 71/0) آلفای کرونباخ برای مدل دو عراملي همردلي شرناختي   

 (؛ و برای مدل سه عاملي همردلي شرناختي  84/0) همدلي عاطفي

(؛ و 82/0) ( و گسیختگي عراطفي 72/0) (، سرايت عاطفي69/0)

هفته( برای مردل دو عراملي    7 رايب پايايي بازآزمايي)با فاصلهض

ل سه (؛ و برای مد79/0( و همدلي عاطفي)61/0همدلي شناختي)

( و 74/0عررراطفي) (، سررررايت56/0عررراملي همررردلي شرررناختي) 

رجبري،   ( به دست آوردند. در پژوهش70/0) گسیختگي عاطفي

ضررريب آلفررای کرونبرراخ ايررن  ( نیررز1397) پررورکريمرري و تقرري

میزان پايايي پاين پرسشرنامه در   .( به دست آمد=α 85/0مقیاس)

بره   76/0پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضريب آلفای کرونبراخ  

 دست آمد.

 روش اجرا

مطابق با ) گیریپس از اخد مجوزهای الزم و انجام فرايند نمونه

( به شیوه زوج 30) انتخاب شده زوجینآنچه ذکر گرديد(، 

 زوج 15) دندهای آزمايش و گواه گمارده شتصادفي در گروه

حاضر در  زوجین(. در گروه گواه زوج 15در گروه آزمايش و 

 90جلسه ای يکماه به صورت هفته دوآزمايش در طي  گروه

 7) سازی ازدواج اولسونغني برنامهای تحت آموزش دقیقه

حاضر در  زوجیناين در حالي است که  جلسه( قرار گرفتند.

نكرده و را در طول پژوهش دريافت  حاضر گروه گواه مداخله

  .ندبود در انتظار دريافت مداخله

                                                           
5. Carre, Stefaniak, Besche-Richard, Ambrosio, Bensalah 
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 سازی ازدواج اولسونغنی برنامهساختار جلسات پروتکل : 1جدول 

 روند جلسات اهداف جلسات

 های برنامهمعارفه و بیان چهار چوب اول جلسه
 مرنظم و  ای شررکت تعهد بر آشنايي اعضاء و بیان منطق و اهداف جلسات آموزشي. عقد قرارداد و گرفتن

 .های گروهمشارکت در فعالیت

 جلسه دوم
عشق و صمیمیت در زندگي و کشف 

 نیاز به رشد نقاط نقاط قوت و

دهرد، عوامرل   روابط زناشويي تحت ترأثیر قررار مري   کاهش شدت عشق در طول زمان، بررسي عواملي که 

 .و ضعف نقاط قوت جهت کشفها برای يادگیری اعضاء استفاده از مهارت تداوم يک ازدواج

 جلسه سوم
مهارت های ابراز کردن و گوش دادن 

 فعال و آموزش حل تعارض

و تعريرف و تمجیردهای    آموزش تكنیک هرای ابرراز کرردن و گروش دادن سرازنده، بحرث در گفتگوهرا       

رخرورد  های مترداول ب وهیدرک طبیعي بودن تعارض زناشويي، استخراج ش. سازی گوش دادنروزانه، مدل

 صرحیح حرل تعرارض، دريافرت برازخورد و      رکت کنندگان، آمروزش قواعرد و شریوه   با تعارض در بین ش

 .واکنش از شرکت کنندگان

جلسه 

 چهارم
 آموزش حل مسئله

امرل  سئله، عومراحل فرآيند حل م ،تأثیر نگرش به خود در چگونگي حل مسئله، شناسايي فرايند حل مساله

 .بازدارنده حل مسئله

جلسه 

 پنجم
 بهبود ارتباط جنسي

 ده رابطره ي، بیان چرخه مسرائل جنسري، عوامرل بازدارنر    نسبررسي تكلیف جلسه قبل، بیان اهمیت روابط ج

 .نسيصحیح ج

جلسه 

 ششم

و عقايد و  مديريت مالي و ارزش ها

 مذهبي

 ین اهرداف گفتگو در مورد مسائل مالي خانواده، گفتگو گروهي در مرورد جايگراه پرول در خرانواده، تعیر     

عقايرد   نگررش هرای افرراد دربراره اعتقرادات و اعمرال مرذهبي       و  اني بلندمدت و کوتاه مدت، احساساتم

 .های خانواده، تربیت فرزندان بر اساس باورهای دينيمذهبي و ارزش

ها از دو سطح آمار در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل داده

توصرریفي و اسررتنباطي اسررتفاده شررده اسررت. در سررطح آمررار    

توصرریفي از میررانگین و انحررراف اسررتاندارد و در سررطح آمررار 

رسي نرمال بودن ويلک جهت بر -استنباطي از آزمون شاپیرو

هرا،  توزيع متغیرها، آزمون لوين برای بررسي برابری واريانس

تحلیل رگرسیون جهت بررسي شیب خط رگرسیون، همچنین 

از تحلیل کوواريانس برای بررسري فرضریه پرژوهش اسرتفاده     

 -23SPSSافزار آماری گرديد. نتايج آماری با استفاده از نرم

 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.

 نتایج
های دموگرافیک نشان داد که های حاصل از دادهيافته

سال بودند  30تا  18افراد نمونه پژوهش دارای دامنه سني 

 16سال )تعداد  29تا  26که در گروه آزمايش دامنه سني 

 22درصد( و در گروه گواه دامنه سني  66/26نفر معادل 

درصد( دارای  33/33نفر معادل  20سال )تعداد  25تا 

بیشترين فراواني بود. از طرفي اين افراد دارای دامنه 

لیسانس بودند که در اين بین در تا فوق سیكلتحصیالت 

معادل درصد(  33/33نفر  20هر دو گروه آزمايش )تعداد 

درصد( سطح تحصیالت  40نفر معادل  24)تعداد  و گواه

میانگین و انحراف لیسانس دارای بیشترين فراواني بود. 

در مراحل  پذيری و همدليمسئولیتاستاندارد متغیرهای 

به تفكیک دو گروه آزمايش و  نآزموپس آزمون وپیش

 ارائه شده است.  2گواه، در جدول 
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پذيری و همدلي در دو مسئولیت میانگین و انحراف استاندارد: 2جدول 

  گروه آزمايش و گواه

 هاگروه هامولفه

 آزمونپس آزمونپیش

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 پذيری مسئولیت

گروه 

 آزمايش 
63/13 55/2 03/17 17/2 

 48/2 40/13 60/2 76/13 گروه گواه

 همدلي

گروه 

 آزمايش 
20/57 77/10 10/68 46/8 

 02/9 13/56 78/11 73/58 گروه گواه

هرا، از آزمرون لروين    فرض همگنري واريرانس  جهت بررسي پیش

آزمرون  استفاده شده است. نتايج نشان داده است در مرحلره پرس  

فرررض همگنرري پررذيری و همرردلي پرریشدر متغیرهررای مسررئولیت

نترايج آزمرون براکس    (. p>05/0ها برقرار بروده اسرت )  واريانس

ان کواريرانس نشر   -های واريرانس جهت بررسي همساني ماتريس

 -هرای واريرانس  فرض ماتريسآزمون پیشداد که در مرحله پس

ترايج  عالوه برر ايرن ن  (. p>05/0)کواريانس نیز برقرار بوده است 

فررض نرمرال برودن    آزمون شاپیرو ويلک بیانگر آن بود که پیش

پذيری و همدلي در لیتدر متغیرهای مسئوها ای دادهتوزيع نمونه

آزمرون  آزمون و پرس ر مراحل پیشدهای آزمايش و گواه گروه

فررض  (. در نهايت نتايج در بررسري پریش  p>05/0برقرار است )

آزمرون  همگني شیب خط رگرسیون مشخص شد که تعامل پیش

آزمررون در متغیرهرررای  بررا متغیررر گروهبنرردی در مرحلرره پررس     

(. ايرن  p>05/0همدلي معنرادار نبروده اسرت )   پذيری و مسئولیت

برردان معناسررت کرره فرررض همگنرري شرریب خررط رگرسرریون در    

 پذيری و همدلي برقرار بوده است.متغیرهای مسئولیت

 

 بر اولسونسازی ازدواج غني برنامهنتايج تحلیل کواريانس اثر : 3جدول 

 ر افراد داوطلب ازدواجپذيری و همدلي دمسئولیت

مجموع  تغییرمنبع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 توان

 

 پذيریمسئولیت

اثر 

 آزمونپیش
76/69  1 76/69  13/16  001/0  22/0  98/0  

10/204اثر متغیر   1 10/204  21/47  0001/0  51/0  1 

 مستقل

40/246 خطا  57 32/4  

    

 60 14407 کل

     

 

 همدلي

اثر 

 آزمونپیش
24/1308  1 24/1308  84/23  001/0  29/0  99/0  

اثر متغیر 

 مستقل
52/2374  1 52/2374  27/43  0001/0  48/0  1 

92/3127 خطا  57 87/54  

    

 60 238093 کل

     

سرازی  برنامره غنري  ، ارائه متغیر مستقل )3با توجه به نتايج جدول 

انگین تفراوت معنرادار میر   ( توانسته منجر به ايجاد ازدواج اولسون

پرذيری و همردلي در افرراد    مسرئولیت نمرات متغیرهرای وابسرته )  

 05/0آزمرون در سرطح خطرای    ( در مرحله پرس داوطلب ازدواج

شرود کره برا کنتررل متغیرر      گردد. بنابراين اين نتیجره حاصرل مري   

گین نمررررات  متغیرهرررای آزمرررون(، میرررانگرررر )پررریشمداخلررره

 برنامهبا ارائه  طلب ازدواجاد داوپذيری و همدلي در افرمسئولیت

عنادار شده اسرت. جهرت   دچار تغییر مسازی ازدواج اولسون غني

سرازی ازدواج  برنامره غنري  تغییر نیز بدان صورت بوده اسرت کره   

پرذيری و همردلي در   مسرئولیت توانسته منجر به افرزايش  اولسون 

 سرازی برنامه غنري شود. مقدار تاثیر درمان  افراد داوطلب ازدواج

پررذيری و همرردلي در افررراد مسررئولیتبررر میررزان ازدواج اولسررون 

ن بروده اسرت. ايرن بردا     48/0و  51/0به ترتیب   داوطلب ازدواج

تغییرررات متغیرهررای   درصررد 48 و 51معناسررت کرره برره ترتیررب   

توسرط ارائره    پذيری و همدلي در افراد داوطلب ازدواجمسئولیت

 شود.( تبیین مينولسواسازی ازدواج برنامه غنيمتغیر مستقل )

 یگیربحث و نتیجه
سرازی  برنامره غنري  اثربخشري  پژوهش حاضرر برا هردف بررسري     

پذيری و همردلي در افرراد داوطلرب    بر مسئولیتازدواج اولسون 

سازی ازدواج برنامه غنيانجام گرفت. نتايج نشان داد که  ازدواج

 پذيری و همردلي در افرراد داوطلرب ازدواج   بر مسئولیتاولسون 



 
 
 

 64، سال 1، شماره 1400ارديبهشت-فروردين جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2665

 تاثیر دارد. بدين صورت کره ايرن بسرته توانسرته منجرر بره بهبرود        

يافتره  . پذيری و همدلي در افراد داوطلرب ازدواج شرود  مسئولیت

سازی ازدواج اولسرون  برنامه غنياثربخشي اول پژوهش مبني بر  

 برا نترايج پرژوهش    پذيری در افرراد داوطلرب ازدواج  بر مسئولیت

تأثیر آموزش خرانواده   ي بر( مبن1395) کیامنش و احدی ،جاللي

، برا  بر بهبود انطبراق و انسرجام خرانواده    مبتني بر رويكرد اولسون

سرازی  تأثیر برنامه آماده( مبني بر 1397رضوی و همكاران )يافته 

پرریش از ازدواج بررر اسرراس مرردل اولسررون بررر رضررايت زناشررويي 

، و بررا گزارشرات آقررابزرگي و همكرراران  هرا در دوران عقررد زوج

اثربخشي رويكرد اولسون بر الگوهای ارتباطي و بني بر ( م1398)

همسرو برود.    دلزدگي زناشويي زنان آسیب ديده خیانت زناشويي

سرازی ازدواج  برنامه غنري اثربخشي در تبیین يافته حاضر مبني بر 

بايرد گفرت    پذيری در افراد داوطلب ازدواجبر مسئولیتاولسون 

سازی ازدواج به سبک اولسون روابرط حرکتري   آموزش غني که

برای رشد رابطه زناشرويي اسرت کره از طريرق ايجراد اهرداف و       

سررررمت و سرررروهايي برررررای ازدواج، برررره تقويررررت رابطرررره و  

انجامرد و نكتره   پذيری افراد داوطلب بررای ازدواج مري  مسئولیت

مهم ديگر آموزش ازدواج به سبک اولسون آن است که به طور 

هررای ارتبرراطي، ايجرراد  هررا عمرردتا مهررارت ايررن آمرروزش  کلرري

هرای کنتررل   رضايتمندی از ارتبراط، گروش دادن فعرال، مهرارت    

هرای حرل مسرئله، يرادگیری رفترار      تعارض و کشمكش، مهرارت 

جرات ورزانه، کنتررل عواطرف و هیجانرات، افرزايش آگراهي و      

ها از خويشتن، ديگری و زندگي مشترک و تحكیم شناخت زوج

شرود کره در   هرا را شرامل مري   مناسبات عاطفي میران آن  روابط و

سرازی روابرط برر اهمیرت     هرای آموزشري غنري   بسیاری از برنامره 

هرای بردون توافرق،    های ارتبراطي، روشرن سراختن محریط    تمرين

هرا از  ها، مفهوم انتظرارات زوج افزايش رضايتمندی در میان زوج

شرود  کیرد مري  ها تازندگي و تاثیر اين انتظارات بر روابط بین آن

پرذيری افرراد داوطلرب    که پیامد موارد مذکور افزايش مسرئولیت 

 برای ازدواج زوجین است.

سرازی ازدواج  برنامره غنري  اثربخشري  يافته دوم پژوهش مبني برر   

مستوفي  با نتايج پژوهش بر همدلي افراد داوطلب ازدواجاولسون 

اثربخشري آمروزش   ( مبني برر  1398سرکاری، قمری و حسینیان )

ان، برا يافتره   عملكرد خانواده زن برواني بر اساس الگوی اولسون ر

تأثیر برنامه آماده سازی پیش ( مبني بر 1398رضوی و همكاران )

، از ازدواج براساس مدل اولسون بر مشكالت دوران عقد زوجین

( مبنري  1397نژاد و کیرامنش ) و با گزارشات حاج رضايي، نوابي

قي درمان مبتنري برر پرذيرش و    اثربخشي آموزش رويكرد تلفیبر 

تعهررد و رويكرررد آمرراده سررازی اولسررون بررر انتظررار از ازدواج و  

در تبیرین يافتره   همسرو برود.    مسئولیت پذيری دختران مجردمانده

برر  سرازی ازدواج اولسرون   برنامره غنري  اثربخشري  حاضر مبني بر 

کرره الگرروی ترروان گفررت مرري ،همرردلي افررراد داوطلررب ازدواج 

هرای خرانوادگي و   گشتاوری السون روی سه بعرد اصرلي سیسرتم   

پررذيری خررانواده و  زناشررويي يعنرري انسررجام خررانواده، انعطرراف  

تروان از  ارتباطات خانواده تمرکرز دارد کره تبیرین حاضرر را مري     

همین منظر ارائه داد. بعد انسجام بر اين نكتره متمرکرز اسرت کره     

توانند با هم ن و شوهر( ميچگونه اعضای خانواده )به خصوص ز

(. بررر ايررن اسرراس 2011سررازند )اولسررون، شرران را متعررادل بررودن

تواند منجر به بهبود ميسازی ازدواج اولسون برنامه غنيآموزش 

انسجام رابطه زوجین شود. بديهي است وقتي انسجام براال باشرد،   

وجرو  اعضای خانواده، شادی رفاه و پیشرفت يكرديگر را جسرت  

که هر يک از آنهرا بره مشركلي دچرار شروند،      و هنگاميکنند مي

هسرتند کره لرین     برای رفع آن مشكل، حاضر بره فعالیرت و عمرل   

عررالوه بررر ايررن بعررد  کنررد.رونررد افررزايش همرردلي را توجیرره مرري

سررازی برنامرره غنرريپررذيری در خررانواده در اثررر آمرروزش انعطرراف

گیررری مررديريت دموکراتیررک در ، سرربب شرركلازدواج اولسررون

(. اين 1397، نژاد و کیامنشحاج رضايي، نوابيشود )ده ميخانوا

شررود کرره همرره اعضررای خررانواده در    فراينررد نیررز موجررب مرري  

هررا شرررکت نماينررد. همچنررین دو کیفیررت بررا      گیررریتصررمیم

پذيری در ارتباط است: اول، غلبه بر بحرران و تنیردگي و   انعطاف

سررازی برنامرره غنرريدوم سررالمت روان. بررر ايررن اسرراس آمرروزش 

شررناختي و پررذيری رواندهرري انعطررافبررا شرركلزدواج اولسررون ا

در زوجین  همدليهیجاني سبب کاهش تنیدگي ارتباطي و بهبود 

 شود. مي

شهر اصفهان؛  افراد داوطلب ازدواجتحقیق به  محدود بودن دامنه

پذيری و همردلي در  مسئولیتعدم کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر 



 
 
 

 و  همكاران سیما افسری راد              پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواجسازی ازدواج اولسون بر مسئولیتاثربخشی برنامه غنی -2666

 

تمايل بعضي از افراد جهرت شررکت   ، عدم افراد داوطلب ازدواج

گیررری گیررری از روش نمونررهو عرردم بهررره در پررژوهش حاضررر

های پژوهش حاضر بود. بنرابراين پیشرنهاد   تصادفي از محدوديت

پررذيری نتررايج، در سررطح شررود برررای افررزايش قرردرت تعمرریممرري

ها و مناطق و جوامع پیشنهاد پژوهشي، اين پژوهش در ساير استان

هرای آمراری )هماننرد    متفاوت، ديگرر جامعره   هایدارای فرهنگ

زنان مطلقه، زوجین متعارض و ...(، کنتررل عوامرل ذکرر شرده و     

برنامره  گیری تصادفي اجرا شود. با توجه به اثربخشي روش نمونه

پذيری و همدلي در افرراد  بر مسئولیتسازی ازدواج اولسون غني

امرره برنشررود ، در سررطح کرراربردی پیشررنهاد مرريداوطلررب ازدواج

به درمانگران و مشاورن حوزه خانواده سازی ازدواج اولسون غني

ها، فرهنگسراهای شرهرداری و مراکرز مشراوره    در سطح دانشگاه

دادگستری معرفي شود تا آنها با بكارگیری اين بسته بررای افرراد   

پرذيری و همردلي ايرن    بهبرود مسرئولیت  داوطلب ازدواج، جهت 

  گامي عملي برداشته باشند.افراد 

 تشکر و قدردانی
مقالرره حاضررر برگرفترره از رسرراله دوره دکترررای تخصصرري سرریما  

بررود.  راد در دانشررگاه آزاد واحررد اصررفهان )خوراسررگان(افسررری

بدين وسیله از تمام افرراد حاضرر در پرژوهش و مسرئولین مراکرز      

مشراوره کرره همكرراری کرراملي جهررت اجرررای پررژوهش داشررتند،  

 آيد.قدرداني به عمل مي

 منابع
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نوين در های ی پیشرفتزدگي زناشويي و افزايش سازگاری در زنان متأهل در شهر تهران. مجله(. بررسي اثربخشي آموزش همدلي در کاهش دل1397احمدوند، ا. )
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22-1.  

اثربخشي آموزش رويكرد تلفیقي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و رويكرد آماده سازی اولسون بر انتظار از (. 1397نژاد، ش.، کیامنش، ع. )حاج رضايي، ب.، نوابي

 .44-31(، 1)5ي خانواده، ، روانشناسازدواج و مسئولیت پذيری دختران مجردمانده

ی امداد امام خمیني. پذيری زنان با انسجام خانواده در زنان تحت پوشش کمیتهی بین تجارب معنوی و مسئولیت(. بررسي رابطه1396عقدا، م. )حیاتي، م.، و فاطمي

 .203-185(: 2)15روانشناختي زنان، -مطالعات اجتماعي

های تعهد زناشويي و همدلي زناشويي در گریی اصلي و رضايت زناشويي با میانجيی بین خانواده(. ارزيابي مدل رابطه1397پور، م. )رجبي، غ.، کريمي، م.، تقي

 .444-432(: 6)16ی پرستاری و مامايي ارومیه، دانشكده پرستاران. مجله
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مقايسه تأثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج براساس مدل اولسون و بسته مشاوره پیش از ازدواج (. 1398رضوی، س.ح.، جزايری، ر.، احمدی، س.ا.، اعتمادی، ع. )

 .195-181(، 58)15، خانواده پژوهشي، مي بر مشكالت دوران عقد زوجینبو

بیني تعهد زناشويي دانشجويان. پذيری در پیش(. نقش دينداری و مسئولیت1396ا.، رئوفي، م.، و مرادی، ف. )پور، ر.، نجفي، س.، امین بیدختي، ع.شهرياری

 .145-126(: 63)16های مشاوره، پژوهش

روانشناسي گرايش  کارشناسي ارشد رشته پذيری مادران کودکان در خودمانده. پايان نامهدرماني بر شادکامي و مسئولیت(. اثربخشي روش واقعیت1395فر، س. )شیشه

 باطبايي.طروانشناسي و علوم تربیتي، دانشگاه عالمه  کودکان استثنايي، دانشكده
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 Abstract 

Introduction: Encouraging people to get married and maintaining a family 

system is one of the priorities of any society. according to this the present 

study was conducted with the purpose of Olson's marriage enrichment 

program on the responsibility and empathy of the marriage volunteers. 

Materials and methods: It was a quasi-experimental study with pretest, 

posttest and control group design. The statistical population included all 

marriage volunteers who attended consultation and psychological service 

centers for pre-marriage consultation in the city of Isfahan in the third 

quarter of 2019. 30 couples were selected through multi-stage clustered 

random sampling method and they were randomly accommodated into 

experimental and control groups (each group of 15 couples). The 

experimental group received seven sessions of Olson's marriage enrichment 

program during two months. The applied questionnaires included California 

personality questionnaire (1987) and empathy questionnaire (Jolif and 

Farington, 2006). The data from the study were analyzed through ANCOVA 

method via SPSS23 software. 

Results: The results showed that Olson's marriage enrichment program is 

effective on the responsibility and empathy in marriage volunteers 

(p<0.0001) in a way that it succeeded in responsibility and empathy in 

marriage volunteers. 

Conclusion: Therefore, Olson's marriage enrichment program can be 

employed as an efficient method to improve responsibility and empathy in 

marriage volunteers through applying concepts such as Active expression 

and listening skills, conflict resolution training, problem solving training and 

improving sexuality. 
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