DOI: 10.29252/rbs.19.1.45

Downloaded from rbs.mui.ac.ir at 15:39 +0330 on Wednesday September 22nd 2021

Journal of Research in Behavioral Sciences
Year 2021, Volume 19, Issue 1

The Effectiveness of Therapy for Gender Equity Based on Religious Doctrines on
Gender Role Schema and Psychological Capital in Girls to Delay Marriage Age
Mahsa Jorjorzadeh1, Parvin Ehtesham Zadeh

2

, Reza Pasha

3

, Fatemeh Sadat Marashian4

1. Ph.D student in Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.
2. (Corresponding author) Assistant professor in psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad
University, Ahvaz, Iran.
3. Associate professor in Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4. Assistant professor in psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

Abstract
Aim and Background: Increasing the age of marriage of young people, biological celibacy and the problems of
late marriage, especially for girls, is an issue that must be addressed seriously. In particular, it creates a variety of
psychological and social problems for single people. The aim of this study was to develop a gender justice
training package based on religious teachings and its effectiveness on psychological capital and the gender role
schema of girls with delayed marriage.
Methods and Materials: The design consisted of two parts, qualitative and quantitative. In the qualitative part,
the inference was analytical and in the quantitative part, it was experimental and pre-test-post-test with the
control group. The statistical population included single girls (45-30 years old) referring to mental health centers
in Tehran. Thirty people were selected as a sample by purposive sampling method and were randomly divided
into two groups of 15 people (experimental and control groups). The members of the experimental group
underwent a researcher-made training package on gender justice based on group religious teachings for 8
sessions. The control group did not receive any intervention. The research tools included the psychological
capital questionnaire of Vetanz et al., Bam gender schemas. Research data were analyzed by multivariate
analysis of covariance.
Findings: Results: The results showed that gender justice education based on group religious teachings was
effective in increasing psychological capital and improving the gender role schemas of girls with delayed
marriage (p<.001).
Conclusions: It seems that the need to apply gender justice based on religious teachings in order to improve the
psychological capital and gender role schemas of girls with delayed marriage.
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اثربخشی درمان عدالتخواهی جنسیتی مبتنی بر آموزههای دینی بر طرحواره نقش جنسیتی
و سرمایه فکری دختران با تاخیر در ازدواج

 -1دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -3دانشیار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -6استادیار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :باال رفتن سن ازدواج جوانان ،تجرد زیستی و مشکالت ازدواج دیرهنگام بخصوص برای دختران ،مسئلهای است که باید به شکل جدی
به آن پرداخته شود .بویژه که ،مشکالت روانی و اجتماعی متنوعی را برای افراد مجرد ایجاد میکند .پژوهش حاضرر ،برا هرد تردوین بسرته آموزشری
عدالتخواهی جنسیتی بر اساس آموزههای دینی و اثربخشی آن بر سرمایه روانشناختی و طرحواره نقش جنسیتی دختران با تاخیر در ازدواج انجام گردید.
مواد و روشها :طرح از دو بخش کیفی و کمی تشکیل شد .در بخش کیفی ،استنتاج تحلیلی و در بخش کمی ،آزمایشی و از نوع پیش آزمرون -پر
آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل دختران مجرد ( 64-33سال) مراجعه کننده به مراکز بهداشت روان شهر تهران بود که تعرداد  33نفرر بره
روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه  14نفری (گروه آزمایش و گواه) جایگزین شدند .اعضای گرروه آزمرایش بره
مدت  8جلسه تحت بسته آموزشی محقق ساخته عدالتخواهی جنسیتی بر اساس آموزههای دینی گروهری رررار گرفتنرد.گروه کنتررل هریچ مداخلرهای
دریافت نکردند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی وتانز و همکاران  ،طرحواره های جنسیتی بم بود .دادههای پژوهش به وسریله آزمرون
تحلیل کواریان چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل ررار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزشی عدالتخواهی جنسیتی بر اساس آموزههای دینی گروهی بر افزایش سرمایه روانشرناختی و بهبرود طرحروارههرای
نقش جنسیتی دختران با تاخیر در ازدواج مؤثر بود(.)p>3/331
نتیجهگیری :به نظر می رسد که ضرورت کاربرد عدالتخواهی جنسیتی بر اساس آموزههای دینی را در راستای بهبود سرمایه روانشناختی و طرحرواره-
های نقش جنسیتی دختران با تاخیر ازدواج خاطر نشان ساخت.
واژههای کلیدی :عدالتخواهی ،سرمایه روانشناختی ،طرحواره نقش جنسیتی ،دختران ،ازدواج.
ارجاع :جرجرزاده مهسا ،احتشام زاده پروین ،پاشا رضا ،مرعشیان فاطمه سادات .فهم اثربخشی درمان عدالتخواهی جنسیتی مبتنی بر آموزه هاای دینای
بر طرحواره نقش جنسیتی و سرمایه فکری دختران با تاخیر در ازدواج .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1633؛ .64-45 :)1(11
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مقدمه
اهمیت رویدادهای اجتماعی ازدواج در تغییرات سریع همسرداری
در طول و جریان نوسازی و توسعه جوامع مختلف ،همیشه مرورد
توجه بوده است ،چرا که تغییر در زندگی و نیازهای جدیردی کره
در طول زمان در جامعره ایجراد مری شرود موجری تغییراتری در
کیفیت رفتارهای انسانی می گردد که به نوبه خود تغییراتی را در
جنبه های مختلف زندگی خانوادگی نظیر زمران ازدواج و ترداوم
زندگی زناشویی ایجاد می کند ،و این امر ضرورت مطالعه مستمر
و دریررق ایررن وارعرره حیرراتی را در هررر دوره زمررانی و در جوامررع
مختلف ،با بهره گیری از روش های مطالعاتی خاص ایجراد مری
کند ( .)1علیرغم نفوذ اعتقادات مذهبی و ارزش هرای اجتمراعی
حاکم بر جامعه ایرران ،تریخیر در سرن ازدواج مری توانرد تبعرات
اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد ( .)2دختران مجرد از یر
طر در معرض تبلیغررات و ارزشرهای جنربش هرای اجتمراعی
رهایی بخشری همچرون فمنیست 1هرا رررار دارنرد .درنتیجرره،
ازدواج جایگاه ربلی اش را نزد آنان از دست داده و همانند سرابق
بره منزلرة تنهرا سرب زنردگی پذیرفته شده مورد ربول نیسرت
و برخری از دخترران ازدواج زودهنگرام را عملری غیرعقالنری در
شرایط کنرونی ارتصرادی و اجتمراعی ارزیرابی مری کننررد و آن
را مرانع پیشررفت فرردی نظیرر تحصیالت یا اشتغال می داننرد.
بنابراین ،تصمیم می گیرند ترا مهیرا شردن شرررایط مناسرری و
بررره دسررت آوردن موفقیررت نسرربی شخصرری آن را برره تررریخیر
بیندازنرد .امرا از طر دیگر آنرران تحررت فشرارها و ارزشرهای
خانواده و هنجارهای سنتی جامعه برای ازدواج بره مورررع ررررار
دارنرد .تجررد زنران یر سب زندگی جدید است که همچنان
در فرهنگ جوامع سنتی این جمعیت هنوز به منزلرة یر استثنا
نگریسته می شوند و در مورد آنان پیشرداوری هرایی وجرود دارد
(.)3
مطالعات نوربخش و همکاران ( )6نشان داد که این دختران
از سالمت روانی و بهزیسرتی پرایینترری برخوردارنرد .دالیرل و
پیامدهای اجتماعی و ارتصادی تیخیر در ازدواج بسیار است که در
این پژوهش مجالی به پرداختن بررای آن نیسرت ،امرا مطالعرات
نشان داده است ،تریخیر در ازدواج پیامردهای روانری و سرالمتی
بسیاری خواهد داشت؛ لذا توجره بره مسرا ل سرالمت عمرومی،
بهزیستی و خودکارآمدی دختران با تجرد طوالنی یا تجرد رطعی
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در سال های آتی از اهمیّت بسیاری برخوردار خواهد برود کره در
این میان توجه به سرمایهی روانشناختی 2آن ها می تواند باعث
بهبود میزان سالمتی و کارآمدی در زنردگی آتری باشرد .از نظرر
مفهررومی سرررمایه ی روان شررناختی ،ی ر حالررت مثبررت روان
شناختی فردی از رشد و تحول است که حدارل از طریرق چهرار
مشخصه رابل شناسایی است که عبارت از خودکارآمدی( 3داشتن
اطمینان به توانایی خود و انجرام ترالش الزم و ضرروری بررای
موفقیت در تکالیف چالش انگیز) ،خوشبینی( 6اسناد مثبت نسربت
به موفقیت در حال و آینده) ،امیدواری( 4پشرتکار و پافشراری در
مسیر اهدا و در صورت ضرورت تغییر مسیر برای دستیابی بره
موفقیت) و تاب آوری( 4به معنای داشتن انعطرا پرذیری بررای
دستیابی به موفقیت و اهدا در زمان روبرو شدن با دشرواری و
مشکالت) هستند ( .)4بنابراین سرمایهی روان شناختی با توجره
به جنبههای مثبت آن از جمله مفاهیم و سازههای بهنجار مرورد
توجه و مطالعرهی روانشناسران مثبرت در تمرام رشررها و تمرام
مراحل سنی است.
خفتان و همکاران ( )4با پرژوهش برر روی جمعیرت برالینی
نشان دادند که خودکارآمدی در افراد متیهل مبتال به صرع باالتر
از افراد مجرد مبتال به این بیماری هستند .اما ،می توان احتمرال
آن را داد که تجردگرایی اجباری یا اختیاری دختران ،باعث ایجاد
طرحواره ها و کلیشه های جنسیتی 5در آنان شود .از آنجایی کره
تصور فرد از خودش و دیگران بر نحوه رفتار فرد با دیگران تیثیر
می گذارد ،گمان می رود که طرحواره های جنسریتی برر فراینرد
پردازش اطالعات جنسیتی و همچنین هدایت رفترار برا دیگرران
هم مؤثر باشند .طرحواره های جنسیتی ارتباط نزدیکری برا خرود
پنداره دارند و افراد تا حدودی طرحواره های جنسرتیی مختلفری
دارند و این تغییر محتوا شاید نتیجه انواع اطالعاتی است که فرد
در خانواده و فرهنگ و جامعه در رابطره برا جنسریت در سراسرر
دوران زندگی خود با آن مواجره شرده اسرت( .)5امرا در اهمیرت
طرحواره های جنستی در دختران به ویژه رشر مجرد ،مری تروان
به این یافته اشاره کرد که تقویت کلیشههای جنسیّتی منفری در
زنان ،به کاهش خصوصیات مثبتی برای رشرد و تعرالی فرردی و
اجتماعی آن ها منجر شده است ( .)8باال رفتن سرن ،فشرارهای
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خانوادگی و اجتماعی بر آنان می تواند زمینه سراز شرکل گیرری
عقاید و افکار رالبی یا کلیشه هرای مررتبط برا تصرویر جنسریتی
شود .بسیاری از تفراوت هرای مرردان و زنران در جایگراه هرای
مختلف اجتماعی دارای منشی زیست شرناختی نیسرتند ،چررا کره
محیطی اجتماعی و فرهنگی نقش مرؤثری در جهرت دهری بره
افکررار و رفتاهررای جنسرریتی افررراد جامعرره دارد ( .)1احسرراس
طردشدگی ،انزوا ،افسردگی ،اضطراب و پنداره منفری نسربت بره
خود احتماال از چالش هایی است که دختران مجرد را بره سرمت
کلیشه های جنسیتی منفی سوق می دهرد .نترایج پژوهشری بره
تازگی نشان داده است بین تعدادی از باورهای غیرمنطقی یعنری
نیاز به تایید دیگران ،انتظار براال از خرود ،تمایرل بره سررزنش،
واکنش نسبت به ناکامی ،بی مسئولیتی هیجرانی ،نگرانری زیراد
توام با اضطراب ،درماندگی نسبت بره تغییرر و کمرال گرایری برا
نقررش جنس ری زنررانگی مثبررت و معنررادار اسررت ( .)13طرحررواره
جنسیتی ارتباط نزدیکی با خودپنرداره دارد ( ،)11و برا توجره بره
آنکه نتایج مطالعات حاکی از آنست که دختران مجرد خودپنداره
پایین تری را گزارش کردند ،می توان این طور استنباط کرد که
آنان ،طرحواره جنسیتی منفی تری را داشته باشند.
نکته رابل توجه این که طراحی طرح های مداخله ای ذکرر
شده ،در خارج از ایران صورت گرفته است و مبتنی برر شرناخت
نیازهای دختران و زنان همان کشورها است ،شاید نتروان گفرت
اجرای این نوع برنامه ها در ایران بی فایده اسرت امرا از یکسرو
جای خالی برنامه ای که به فراخور نیازهای ویژه دختران مواجره
با پدیده تاخیر در ازدواج و به تناسی بافرت فرهنگری-اجتمراعی
ایران طراحی شده باشد ،ح می شود و از سوی دیگر بره نظرر
می رسد نیاز به ی برنامه جامع تر و چند جانبه باشد که عرالوه
بر کار فردی و درمانی ،زمینه را برای پیشگیری از آثار تریخیر در
ازدواج بر دختران فراهم آورد .از طرفی نگاهی نقادانه به پژوهش
هایی که در آن ها تالش شده است تا با استفاده از درمان هرای
روان شناختی به زنان و دختران در معرض مشرکالت اجتمراعی
در جهت غلبه بر مسا ل مختلف کم شود ،نشان می دهد کره
در اغلی موارد ،رویکردهای مورد اسرتفاده بره تناسری و تطرابق
فرهنگی و بومی مورد نیاز در درمان که طری سرال هرای اخیرر
توجه جدی به آن شده ،چندان توجهی نشان نداده اند.
نتایج این پژوهش ،می تواند عالوه بر فرراهم سرازی بسرتر
برای ادامه ی پژوهش در حوزه ی عدالتخواهی جنسیتی ،مسیر
پژوهش و درمان را هموار سازد .از این رو ،نتایج این تحقیق می
تواند بخشی از خالء مطالعاتی موجود در حوزه برنامره درمرانی و

مواد و روشها
به در این مطالعه از روش تحقیرق ترکیبری از نروع طررح هرای
اکتشافی استفاده شرد .بخرش کیفری پرژوهش از نروع اسرتنتاج
تحلیلی و بخش کمی از نوع نیمه تجربی برود .محریط یرا منبرع
پژوهش در بخش کیفی کتاب هرا و آثرار برخری بزرگران دینری
مربوط با موضوع بود مانند مراجعه به منابع مربوط برا موضروع،
آثاربرخی فالسفه و علماء دین ،همچنین کاربرد آموزه های دیرن
اسالم و آیات ررآنی در خصروص ارا ره تعریرف مفهروم عردالت
خواهی جنسی ،حرق زن ،و حضرور زنران در جامعره و بهداشرت
روانی و سالمت زنان در شغل بود که از مبانی نظری و دیردگاه
های عدالت جنسیتی عالمه طباطبا ی و آیت اهلل مطهری اتخراذ
گردید .با استخراج مؤلفه های مشترک و متمایز اندیشه ی آنان،
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آموزشی مربوط به عدالتخرواهی جنسریتی براسراس آموزهرای
فرهنگی و دینی را پر کند؛ از جمله این که درمان های مطابق با
آن در کشورهای غربی در حال اجرا اسرت کره برا زمینره هرای
فرهنگی-اجتماعی کشورمان چنردان سرازگاری نردارد و درمران
هایی از این ربیل عمر چندانی نداشته و اجررای آن برا سرواالت
فراوانی مواجه است؛ مثال درمان فمینیسم که براساس برابرری
در فرهنگ غربی بنا شرده اسرت ،بریش از دیگرر نظریره هرای
رواندرمانی در کنار عوامل روان شناختی مسبی مشکالت افرراد،
به عوامل جامعه شناختی مثل تاثیر نقش های جنسیتی و زمینره
های فرهنگی بر رشد اشخاص می پردازد.
با توجه به روند رو به رشد تجرد در میان و اثر عوامل مرتبط
با سالمت اجتماعی و سرازگاری عمرومی در مقابلره مرؤثر زنران
مجرد( مانند زنان مطلقه) با افکار و کلیشه های رالبی جنسیتی و
تجهیز آنان به سرمایه های روان شناختی ،و برا در نظرر گررفتن
نقش مداخالت در کارکردهای روانی و اجتماعی آنران (رسرتمی،
رزلسفلو ،محمد لو و رربانیان ،)1316 ،عدم وجود آموزش هایی با
زمینه های اجتماعی و فرهنگی در کشور ،درمران عردالتجرویی
جنسیتی با هد تغییر احساس ،افکار رالبی و باورهای ناکارآمرد
روان شناختی با رویکرد سالمی –ایرانی ،مری توانرد درمران یرا
آموزشی مؤثر بر مسا ل و مشکالت دختران با تیخیر در ازدواج و
یا دختران مجرد رطعی داشته باشد ،بنابراین این پرژوهش سرعی
در پاسخ گویی به این سرؤال را دارد کره آیرا درمران مبتنری برر
عدالتخواهی جنسیتی بر سرمایههای روانشناختی و طرحرواره-
های جنسیتی دختران مجرد رطعی اثر دارد؟
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عواملی که منجر به تضعیف و تقویت عردالت خرواهی جنسریتی
می شد ،استخراج و بر اساس آن بسته آموزشری بسرته آموزشری
عدالت خواهی جنسیتی مبتنی بر آمروزه هرای دینری تردوین و
روایی محتوایی بسته توسط  4نفر از متخصصرین تیییرد گردیرد.
عالوه بر روایی محتوایی ،به منظور بررسری روایری سرازه بسرتة
آموزشی ،تریثیر آن برر سررمایه روانشرناختی و طرحرواره نقرش
جنسیتی دختران با تاخیر در ازدواج مورد نظر الزم بود ،کره بره
این منظور ،بسته ی آموزشی روی  23نفرر از دخترران ( 13نفرر
آزمایش) و ( 13نفر کنترل) اجرا شرد و مشرکالت و نروارن آن
رفع گردید .تجزیه و تحلیل کوواریان ت متغیره به طور مجزا
صورت گرفت یافته های حاصل حاکی از تفراوت مشراهده شرده
بین میانگین نمرات طرحواره های جنسریتی برحسری عضرویت
گروهری (دو گررروه آزمررایش و کنترررل) برروده اسررت (.)p<3/34
بنابراین ،نتایج حاصل از بررسی روایی سازه بسته آموزشی نشان
داد تیثیر عدالت خواهی جنسیتی مبتنی بر آموزه های دینری برر
اغلی مؤلفه های طرحواره نقش جنسیتی و سرمایه روانشرناختی
اثر بخشی خود را نشان داد .در بخش کمی ،روش پژوهش نیمه
تجربی (پیش آزمون و پ آزمون با استفاده از گروه آزمرایش و
کنترل) بود .جامعه آماری شامل دختران باالی  33سال مراجعره
کننده به مراکز بهداشت و کلینی های شهر تهران بره منظرور
اخذ خدمات روان شناختی انتخاب شهر تهران که تاکنون ازدواج
نکرده اند انتخاب این گروه سنی به عنوان جامعه آمراری بردین
خراطر بوده است کره شررایط ایرده آل ازدواج در برین زنران و
مردان ،عالوه بر تعیین کننده هرای اجتمراعی ،ترابع تغییررات و
محدودیت-های زیست شناختی است .چنان که برخی محققران
اشاره کرده اند ،ازدواج زنان و مردان در ایرران در گسرتره سرنی
 12-34سال برای زنان و 14-63سال بررای مرردان در نوسران
است ( .)2پ از گذر از این بازه سنی ،احتمال ازدواج به ویژه در
بین زنان به شدت کاهش مری یابرد و فررد مجررد وارد مرحلره
دیگری از زندگی خود می شود .براین اساس و با توجه به برخی
خصوصیات و ویژگی های فرهنگی جامعه ایران ،جمعیت هرد
یا میدان مورد مطالعه در پژوهش حاضر عبارت برود از دخترران
باالی  33سال شهر تهران که تاکنون ازدواج نکررده انرد .بردین
منظور  33نفر به عنوان نمونه آماری تحقیرق از طریرق نمونره
گیررری داوطلبانرره انتخرراب و برره صررورت تصررادفی در دو گررروه
آزمایشی عدالت خواهی جنسیتی مبتنی بر آموزه های دینی (14
نفر) و کنترل ( 14نفر) جایگزین شدند .گروه آزمایش به مدت دو
ماه به ترتیی در معرض آموزش این بسته رررار گرفتره و گرروه

1 Hughes LW. A
2 Bem Sex Role Inventory
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کنترل از این امرر مسرتثنا گردیرد .مرالک هرای ورود و خرروج
(مالک ورود :دختران باالی  33با تجرد رطعی ،کسی نمره یر
انحرا معیار پایین تر از میانگین در پرسشرنامه هرای طرحرواره
های جنسیتی و سرمایه های روان شناختی .مالک های خرروج،
عدم همکاری ،عدم انجام تکالیف ارا ه شده در جلسرات ،غیبرت
بیش از  2جلسه ،داشتن اختالالت روانی حاد یا مرزمن ،مصرر
داروهای روان پزشکی ،داشتن بیمراری هرای جسرمانی ،نقرن
عضو ،فرزند خواندگی).
پرسشاانامه ساارمایه روانشااناختی :برررای سررنجش
سرررمایه روانشررناختی از پرسشررنامه سرررمایه وتررانز و همکرراران
( )2338استفاده شد .در این پرسشنامه از مقادیر اسرتاندارد شرده
که به طور وسیعی ساختارهایی که امید ،تاب آوری ،خوشربینی و
خودکارآمدی را می سنجند استفاده شده است و رابلیت اعتبرار و
پایایی این خرده مقیاسها نیز اثبات شرده اسرت .ایرن پرسشرنامه
شامل  26سوال و هرر خررده مقیراس شرامل  4گویره اسرت و
آزمودنی ها به هر گویه در مقیاس  4درجره ای لیکررت (کرامالا
مخالفم تا کامالا موافقم) پاسخ دادنرد .ایرن پرسشرنامه شرامل 6
زیرمقیاس  :خودکارآمدی ،امیدواری ،تراب آوری و خروش بینری
است برای بدست آوردن نمره سرمایه روانی ابتدا نمره هر خرده
مقیاس به صورت جداگانه بدست خواهد آمرد و سرس مجمروع
آنها به عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب مری شرود.
نسبت خی دو این آزمون برابر با  26/4است و آماره های ،CFI
 RMSEAدر ایررن مرردل برره ترتیرری  3/15و  3/38بودنررد
(هاگ  .)2338 ،1همچنین در پژوهش حاضر میرزان پایرایی آن
بر اساس آلفای کرونباخ  3/84به دست آمد.
پرسشنامه طرحوارههای نقش جنسیتی :برای اندازه
گیری طرحوارههای جنسی ،از مقیاس طرحواره های جنسیتی بم
 2که درسال  ،1116توسط ساندرا بم تدوین شده است ،اسرتفاده
شد ..فهرست نقش جنسیتی بِم اولین بار در سال  1156ساخته و
از آن پ تبدیل به یکی از پرکاربردترین ابزارهای جهران شرد.
ساندرابم روان شناس( )1156آزمونی تهیه کرد کره دو جنسریتی
بودن را اندازه گیری می کند .این آزمرون شرامل  43صرفت یرا
عبارت توصیفی است .از پاسخ دهنردگان در خواسرت مری شرود
برای هر مورد نشان بدهند که در مقیاسی از ( 1هرگز یرا تقریبرا
هرگز درست نیست (تا  ) 5همیشه یا تقریبا همیشه درست است)
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آن صفت تا چه حد می تواند آنها را توصیف کنرد .از  43صرفت
موجود  23صفت به صورت کلیشه ای زنانه است و  23صفت به
صورت کلیشه ای مردانه و  23صفت خنثی اسرت .یعنری رفترار
وابسته به جنسیت نیست .موارد  ،5 ،6 ،1و غیرره مروارد مردانره
هستند و سرواالت  ،8 ،4 ،2و غیرره زنانره و سرواالت  1 ،4 ،3و
غیره خنثی هستند .بنابراین خرود اتکرایی مردانره ،مطیرع برودن
ویژگی زنانه و مهربانی ،ویژگی خنثی محسوب می شود .مهرایی
زاده و همکاران به منظور برآورد پایایی آزمون فرم کوتراه نقرش
جنسی برم و مولفره هرای آن ضررایی آلفرای کرونبراخ آنهرا را
محاسبه نمودند.ضریی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  3/83به
دست آمد که نشانگر سطح باالی هماهنگی درونی آزمون است.
شرکت کنندگان در گروه آزمایش پ از مراجعره بره مرکرز
مشاوره و روان شناسی در نظرر گرفتره شرده در شرهر تهرران و
ارزیابی توسط ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه و تشخین سرمایه
روان شناختی و طرحواره های منفی جنسیتی (ی انحرا معیار
پایین تر از میانگین) ،مرالک هرای اصرلی ورود بره پرژوهش و
اجرای آموزش ها و درمان ها را دریافت کردند .به منظور رعایت
نکات اخالق پژوهشی ،ابتدا رضایت شرکت کنندگان جهت ورود
به فرآیند پژوهش به صورت کتبی گرفته می شود و همچنین در
مورد محرمانه ماندن اطالعات به آن ها اطمینان داده می شرود.
پ از توضیح اهدا پژوهش بره صرورت تصرادفی  14نفرر در
گروه کنترل و  14نفرر در گرروه آزمرایش اول (عردالت خرواهی
جنسیتی) ررار گرفتند .شرکت کنندگان گروه آزمایش تحرت 8
جلسررره هفتگررری  13دریقررره ای آمررروزش عررردالت خرررواهی
جنسیتی(محقق ساخته) مبتنی بر آموزه های اسالمی-ایرانی ررار
گرفتند و پ از اتمام مداخله گروه آزمایش و کنترل مرورد پر
آزمون وارع شد.
خالصه محتوای جلسات آموزشی مبتنی بر عدالت
خواهی جنسیتی مبتنی بر آموزه های دینی
جلسه اول .اجرای پیش آزمون -آشنایی درمرانگر و اعضرای
گروه با یکدیگر ،گفتگو درباره هد تشرکیل جلسرات و سراخت
کلی آن ،بررسی انتظارات از برنامه جلسه اول درمرانی ،آشررنایی
برا اصرول کلری عدالت خواهی جنسری و آشرنایی برا محتروای
آموزه های دینی بر حفظ و رشد جایگاه زنان در جامعه و اشتغال
و تحصیل آنان.
جلسه دوم .توضیح و تشریح عدالتخواهی جنسریتی :اینکره
عدالتخواهی جنسیتی چیست و چگونه میتوان از طریرق آن برر
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مشکالت فرا ق آمرد .بیران مفراهیم آزادی ،انتخراب ،آگراهی و
مهارت اجتماعی و ردرت بین فردی/اجتماعی و ردرت در حیطره
معنوی ،همراه برا تمررین جلسه دوم.
جلسه سوم .آشنایی با نقش ی زن در جامعره و فشرار آن
نقش و مقابله مؤثر با آن نقش و تحمیل انتظرارات و محردودیت
ها از سوی جامعه ،مقابله هرای دینری برابرر ایرده هرای سرلطه
گرایانه و بینش افزایی با استفاده از نظریات اندیشمندان اسالمی
جلسه چهارم .ارا ه توضیح در مورد نقش دیرن در مبرارزه برا
تصورات رالی جنسریتی :پیونرد موضروعات دینری برا مبرارزه برا
تصورات رالی جنسیتی ،فراخوانی مذهی بر حفظ حقوق زنران و
جنبه های آن ،تیکید و مروری بر آموزه های دینی در زمینه ظلم
سرتیزی و تررالش بررر اعرراده حررق (آیررات و روایررت و احادیررث)،
راهکارهای ررآنی در جهت حفظ و رشد سررمایه روان شرناختی
(شناخت شیوه های توانمند سازی زن در جامعه و نحوه به کرار
گرفتن آن .استفاده از بازی نقش و صندلی خالی
جلسه پنجم .معرفی کتاب های دینی از اسطورهای دینری و
مقابله با بی عدالتی ها ،مسئولیت پذیر بودن نسبت به اعمرال و
رفتار خود
جلسه ششم .آموزش مهارتهای اعتمراد بره نفر  ،انتخراب
ردرت و هدایت کردن زندگی بر مبنای کنترل خویشتن ،ایفرای
نقش فرد در سه بعد زن ردرتمند ،خود زن دارای حق انتخراب و
مسئولیت پذیر برا اسرتفاده از تکنیر صرندلی خرالی گشرتالت.
ویژگی ها و مشخصه های زن ایده آل وارعی از نگاه آموزه های
دینی و اسالمی
جلسه هفتم .استناد به ررآن کریم در زمینه آرامرش و دوری
از استرس و برنامه آموزشری بررای افرزایش روابرط برا اعضرای
خانواده و مهارت های گفت و شنود ،معرفی منابع یا کتی دینری
برای مطالعه و شناخت نسبت به مسا ل مذهبی و دینی
جلسه هشتم .معرفی نظریه خودآگاهی و ارا ه منابع ررآنی و
احادیث در زمینه خودآگاهی
روش آماااری :برررای توصرریف و تحلیررل داده هررا از
شاخصهای فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،و انحرا معیار و از
تحلیل کوواریان چنردمتغیری بررای آزمرون فرضرهای آمراری
استفاده شد .دادههای پژوهش به وسیله آزمون تحلیل کواریان
چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل ررار گرفت .داده هرا برا کمر
نرم افزار  SPSSنسخه  24تحلیل شدند.
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یافتهها
دادههای جمعیتشناختی آزمودنیها نشان داد کره میرانگین
سنی در گروه آموزش عدالت خواهی جنسیتی 33/35±6/54 ،و
در گروه کنترل 33/58±6/26 ،سال میباشد .همانطرور کره در
جدول شماره ( 2مشاهده میشود ،آزمون خری دو بررای بررسری
استقالل متغیرهای جمعیتشناختی در گروهها نشان میدهد کره
تخصین این متغیرها در دو گروه تفاوت معناداری نردارد .نترایج
این آزمون برای متغیرر سرن ( ،)p=3/544 ،x2=3/654وضرعیت

جدول  .1اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای سرمایه روانشناختی و طرحوارههای جنسیتی در پیش آزمون و پسآزمون
گروه ها

متغیر
مرحله

گروه آزمایش
میانگین

گروه کنترل

انحرا معیار
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16/45

6/34

آزمون

11/6

3/6

14/4

6/35

پیش آزمون

13/45

4/86

13/65

3/4

آزمون

18/13

3/14

16/45

6/84

پ
امیدواری

پ
تاب آوری

پ
خوشبینی

پ

آزمون

طرحواره های جنسیتی
طرحواره زنانگی

45

12/18

41/8

12/38

پیش آزمون
آزمون

41/45

3/83

41/6

5/18

پیش آزمون

43/35

8/86

45/65

8/18

آزمون

31/45

4/38

41/43

5/14

پ
طرحواره مردانگی

پ

طرحررواره جنسرریتی ( )p<3/34محاسرربه شررد میررزان معنرراداری
آزمون باک از  3/34بیشتر است؛ لذا نتیجه گرفتره شرد کره در
ماتریسهای واریان و کواریان  ،همگنی رد نشد .برای بررسری
همگونی واریران دو گرروه در مرحلره پر آزمرون ،از آزمرون
همگونی واریانسهای لوین استفاده شرد .آزمرون لروین محاسربه
شده در مورد هیچ ی از متغیرهای مورد بررسی از لحاظ آماری
معنررادار نبررود .خودکارآمرردی ( ،)p<3/34امیرردواری (،)p<3/34
تاب آوری ( ،)p<3/34خوشبینی ( ،)p<3/34طرحواره مردانگری
( ،)p<3/34رحواره زنانگی ( )p<3/34است .بنرابراین مفروضره
همگونی واریانسها نیز رد نشد.

همررانطور کرره در جرردول  1مشرراهده مرریشررود میررانگین
پیشآزمون در گرروه آزمرایش و کنتررل در متغیرهرای سررمایه
روانشناختی ،طرحواره های جنسیتی و مؤلفه های آنها در سرطح
پایینی است .اما تفاوت گروه آزمایش در پر آزمرون نسربت بره
گروه کنترل رابل مالحظه است.
برای تحلیل داده ها و بره منظرور کنتررل اثرر پیشر زمون از
روش تحلیل کواریان چندمتغیری استفاده شد .یکی از مفروضه
های آزمون تحلیرل کواریران چنردمتغیری ،بررسری همسرانی
ماتریسررهای واریران -کواریران اسررت؛ لررذا از آزمررون برراک
استفاده گردید [برای سرمایه روان شناختی ( )p<3/34و بررای
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شررغلی والرردین ( ،)p=3/132 ،x2=3/235وضررعیت تحصرریالت
دانشگاهی/غیردانشگاهی در والردین ( )p=3/545 ،x2=3/444و
ترتیرری تولررد ( )p=3/411 ،x2=3/281در دو گررروه در تمررامی
متغیرها برابر است.
در جدول  1میرانگین و انحررا معیرار نمررههرای سررمایه
روانشناختی و طرحوارههرای نقرش جنسری در دو مرحلره پریش
آزمون و پ آزمون در دو گرروه آزمرایش و کنتررل نشران داده
شده است.

مجله تحقیقات علوم رفتاری

بهار  ،1411دورهی  /11شماره 1

مفروضه مهم دیگر تحلیل کواریان چندمتغیری ،همگرونی
ضرایی رگرسیون است .الزم به ذکر است که آزمرون همگرونی
ضرایی رگرسیون از طریق تعامل پیش آزمون متغیرهای سرمایه
روانشناختی و طرحواره های نقش جنسیتی و مؤلفههرای آنهرا و
متغیر مستقل (درمان عدالت خواهی جنسریتی مبتنری برر آمروزه
های دینی) در مرحله پ آزمون مورد بررسی ررار گرفت .تعامل
این پیشآزمون ها با متغیرر مسرتقل معنرادار نبروده و حراکی از
همگونی ضرایی رگرسیون میباشد .در وارع نتایج نشان داد کره
تعامل گروه و پیشآزمون در سطح  3/34معنیدار نمیباشرد؛ لرذا

جدول  .2نتایج آزمون چندمتغیری المبدای ویلکس برای مقایسه گروهها در متغیرهای پژوهش
متغیر

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطای

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آماری

سرمایه های روان شناختی

3/61

4/31

6

21

3/336

3/41

3/13

طرحواره های جنسیتی

3/21

64/43

2

24

>3/331

3/58

1

کدام حیطه ها تفاوت معنادار است ،از استفاده شد کره نترایج در
جدول  6آمده است.

جدول  2نشان میدهد که در یکی از حیطه ها بین دو گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ امرا بررای زمرون
تحلیل کواریان چندمتغیری در متن مانکوا تشخین اینکره در

جدول  .3تحلیل کواریانس چندمتغیری نمرات سرمایه روانشناختی و طرحواره های جنسیتی در دو گروه
متغیر

مجذور اتا

توان آماری
3/82

خودکارآمدی

SS
16/46

df
1

MS
16/46

F
1/36

p
3/334

3/25

امیدواری

44/46

1

44/46

3/28

3/382

3/12

3/61

تاب آوری

41/31

1

41/31

6/2

3/34

3/14

3/43

خوشبینی

261/33

1

261/33

14/16

>3/331

3/61

3/18

طرحواره زنانگی

423/36

1

423/36

12/51

>3/331

3/33

3/13

طرحواره مردانگی

3563/4

1

3563/4

16/41

>3/331

3/58

1/33

تغییر در مؤلفه طرحواره مردانگی ،ناشی از تریثیر متغیرر مسرتقل
(درمان عدالت خواهی جنسیتی مبتنی بر آموزه های دینی) بروده
اسرت .امررا برررای مؤلفره امیرردواری  3/286برره دسرت آمررد کرره
( )p>3/382معنادار نبود.

توجرره برره منرردرجات جرردول  3مقرردار  Fبرررای مؤلفرره
خودکارآمدی  1/363به دسرت آمرد کره در سرطح (،)p>3/334
برررای مؤلفرره ترراب آوری  6/233برره دسررت آمررد کرره در سررطح
( ،)p>3/34معنی دار است .برای مؤلفه خوشبینی مقدار  Fبرابر
 14/134به دست آمد که در سطح ( ،)p>3/331و برای مؤلفره
طرحررواره زنررانگی  12/585برره دسررت آمررد کرره در سررطح
( ،)p>3/331برای مؤلفه طرحواره مردانگی  16/488بره دسرت
آمد که در سطح ( ،)p>3/331معنادار است و با توجه بره انردازه
اثر محاسبه شده  25درصرد تغییرر در مؤلفره خودکارآمردی14 ،
درصد تغییرر در مؤلفره تراب آوری 61 ،درصرد تغییرر در مؤلفره
خوشبینی  33 ،درصد تغییر در مؤلفه طرحواره زنانگی 58 ،درصد

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هد مقایسه میزان اثربخشری درمران عردالت
خررواهی جنس ریتی مبتن ری بررر آمرروزه هررای دین ری بررر سرررمایه
روانشناختی و طرحواره های جنسیتی دختران با تراخیر در ازدواج
انجام شد .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد مداخلره
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داده ها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند و
این فرضیه پذیرفته میشود .برای تعیرین توزیرع جامعره (نرمرال
بودن دادهها) از آزمون کولموگرو  -اسمیرنو استفاده شرد ،در
آزمون انجام شده سطح  p<3/34بود که نشان دهنده ی نرمال
بودن توزیع جامعه است .با توجره بره برررراری مفروضره هرای
تحلیل کواریان چندمتغیری ،استفاده از این آزمون مجاز خواهد
بود.

مجله تحقیقات علوم رفتاری

بهار  ،1411دورهی  /11شماره 1

عدالت خواهی جنسیتی مبتنی بر آموزه هرای دینری برر سررمایه
روان شناختی و طرحواره های نقرش جنسریتی تریثیر معنراداری
داشت .در تبیین این یافته پژوهش در زمینره تریثیر ایرن بسرته
آموزشی می توان به توضیحات زیر اشراره کررد .دخترران گرروه
آزمایش مداخالتی در جلسره مصراحبه نخسرتین ،مشرکل تراب
آوری ،خوشبینی ،خودکارآمدی و امیدواری و افکار کلیشره ای در
طی سال های اخیر و یا بر اثر فشار اطرافیان را گرزارش دادنرد.
چررون عرردالت خررواهی جنسرریتی و آمرروزش آن باعررث تعرردیل
احساسات بدون رضاوت و افزایش آگاهی نسبت به جایگاه زنران
در جامعه و اشتغال و تحصیل آنان و خودکارآمد تر شدن آنان در
جنبه های مذکور گردید .واضح تر دیدن و پذیرش مشکالت در
زندگی مجردی و دنیای بدون ازدواج ،تعردیل نگررش آنران بره
ازدواج به عنوان مرحله ای با چشم انداز تماما مثبت و فاضله ،به
توانمندی فکری و باورهای خودکارآمدی دختران کم نمرود و
در نتیجه در تعدیل نمره سرمایه روان شناختی و تفکررات ررالبی
مؤثر وارع گردد .بر اساس این مدل به دختران آموزش داده شرد
تا به مفهوم عملیاتی عردالت خرواهی جنسریتی (مفراهیم آزادی،
انتخاب ،آگاهی و مهارت اجتماعی و ردرت بین فردی/اجتمراعی
و ردرت در حیطه معنوی) و اینکه چگونه میتوان از طریق آن بر
مشکالت فا ق آمد ،بیان شد ( .)12افزون بر ایرن ،ایرن آمروزش
الگویی برای آموزش توانشهای ذهن کارآفرین ،آشنایی با نقرش
ی زن در جامعه و فشار آن نقش و مقابله مؤثر برا آن نقرش و
تحمیل انتظارات و محدودیت ها از سروی جامعره ،مقابلره هرای
دینی برابر ایده های سلطه گرایانه و بینش افزایی برا اسرتفاده از
نظریات اندیشمندان اسالمی را مهیرا نمرود .همچنرین در ایرن
شیوه،آنها با فنونی که مربوط به تجربه کردن لحظه حال وبه دور
از ترس و نگرانی درباره آینده با رویکردهای دینری آشرنا شردند.
افزون براین ،این نگرش در آن ها به وجودآمد که به تمامی امور
(خوشایند و ناخوشایند) پذیرش بدون داوری داشته باشند .عالوه
بر این ،به ارا ه توضیح در مورد نقش دین در مبارزه با تصرورات
رالی جنسیتی :پیوند موضوعات دینی با مبارزه با تصورات رالری
جنسیتی ،فراخوانی مذهی بر حفظ حقوق زنان و جنبه هرای آن،
تیکید و مروری بر آموزه هرای دینری در زمینره ظلرم سرتیزی و
تالش بر اعاده حق (آیات و روایت و احادیث) ،راهکارهای ررآنی
در جهت حفظ و رشد سرمایه روان شناختی (شناخت شیوه هرای
توانمند سازی زن در جامعه و نحوه به کار گرفتن آن پرداخرت .
دختران شرکت کننده در این پژوهش به این نکته پی بردند که
افکار عدالت خواهانه را بیشتر در خود بنگرند و توانستند به این
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بینش برسند که آیا باورها و تفکرات و رفتارهرا نسربت بره خرود
عادالنه است ،و نسبت به خود شفقت و خرود دوسرتی دارنرد یرا
خیر؟ اینکه آیرا احساسرات و افکرار آن هرا بازترابی از وارعیرت
هستند ،یا افکار نادرستی هستند که منجر به تنزل سالمت روانی
و خودکارآمدی آن ها می شوند .از اینرو می توان نتیجه گرفرت
آموزش عدالت خواهی جنسیتی مبتنی بر آموزه های دینی از این
نظر که مهارت افزایی و آگاهی افزایی فرد را نسبت به باورهرا و
رفتارهای خود بیشتر می کند و آموزش آن باعث نظم بخشی به
احساسات روانی میشود ،می تواند به رشد و ارتقراء سررمایه روان
شناختی و بهبود طرحواره های جنسیتی دختران با تجرد رطعری
کم کند.
نتیجهی کلی گویای آن است کره ،آمروزش عردالتخرواهی
جنسیتی میتنی برر آمروزه هرای دینری برر مؤلفره خودکارآمردی
سرررمایه روان شررناختی و بررر افررزایش خودکارآمرردی دختررران
اثربخشی داشته است .یافته های این پژوهش با یافتره پرژوهش
های ابراهیمیفر و همکراران ( )13همسرو برود .عردالتخرواهی
جنسیتی میتنی بر آموزه های دینی دارای رابلیت هایی است کره
دختران و زنان با یادگیری و انجررام مهارت هررای مرتبط با آن
خودکارآمدی را کسرری میکنند .در طی آموزش عدالتخرواهی
جنسیتی ،به آموزش شناختی -رفتاری عزت نف پرداختره شرد.
عزت نف یکی از عوامل تعیین کننده رفتار در انسان بره شرمار
میرود  .فردی که عزت نف پایین دارد و بررای خرود ارزش و
احترامی رایل نیست ،ممکرن اسرت دچرار انزوا ،گوشه گیرری و
یرا خودکارآمدی پایین و عدم اعتمراد بره نفر شرود .آمروزش
عدالتخواهی جنسیتی الگوی توانمندسازی را برای زنان فرراهم
می کند و موجی می شرررود برررا بره کارگیرررری تجربره هرا،
فعالیت هایی مانند یادگیری و یا رفتارهای جایگزین و سرازگارانه
تر منظم تر شود .در طی آموزش بره تحلیرل نقرش جنسریتی و
اثرات انتظارات نقش جنسیتی در زندگی شان پرداخته شرد و برا
ارا ه مثال هایی در پی بینش افزایری دخترران نسربت بره تریثیر
مسا ل و موضوعات اجتماعی در مشکالت شان پرداخته شرد .در
تبیین فرضیه فوق می توان گفت که بیان تجارب مثبت و خوب
خود و دریافت بازخورد از سایر اعضا ،از روی ترین مراحرل روش
عدالت خواهی جنسیتی در شناخت توانایی های رابل اتکا بود که
در افزایش خودکارآمردی نقرش داشرت .در تکلیفری از دخترران
خواسته شد تا نقاط مثبت ،موفقیت ها و استعدادهای خود را ثبت
کنند و به نوعی خود را مورد بازبینی ررار دهند .ورتی فرد نسبت
به استعدادها و موفقیت های خودش آگاه میشود؛ این امر باعث

مجله تحقیقات علوم رفتاری

بهار  ،1411دورهی  /11شماره 1

می شود که به راحتی تسرلیم دیگرران نشرود ،بره داشرته هرای
خودش تکیه کند ،ابتکار عمل به خرج دهد ،لیاررت و رردرت بره
دست آورد ،ح خودکم بینی فرد نسبت بره خرودش کرم مری
شود ،اشتغال های ذهنی منفی کم و نسبت به خود ح خروبی
پیدا می کند .ممکن است در فعالیت های بیشتری شرکت کنرد.
پ نگرش دیگران نسبت به او تغییر می کند و با او بهتر رفترار
می کنند ،درنتیجه احساس ارزشرمندی مری کنرد و ایرن همران
چیزی است که باعث افزایش استقالل عراطفی و خودکارآمردی
در فرد می شود (. )16آموزش عدالت خواهی جنسیتی میتنی برر
آموزه های دینی با تمرکز بر هد گزینی فررد بررای مشرکالت
زندگی و تعیین گذرگاه هایی برای رسیدن به اهدا و مقابله برا
چالش های زندگی توانست باعث کاهش احسراس درمانردگی ،
باالرفتن عزت نف و خودکارآمدی ،احسراس خرود ارزشرمندی؛
افزایش معنادار شجاعت و جسارت افراد نامداری ،برانگیختن فرد
برای ایجاد رفتارهای انطباری و مدیریت کردن وحرل مشرکالت
خررود در محرریط و در نهایررت عملکرررد روان شررناختی بهتررر و
خودکارآمدی می شود (.)14
با توجه به آنکه یکی از تکنی های مورد استفاده در بسرته
آموزش عدالت خواهی جنسیتی میتنری برر آمروزه هرای دینری،
آموزش مثبت نگری بود ،این یافته می تواند همسو برا پرژوهش
رشیدزاده ،و همکاران ( )14باشد.
آموزش عدالت خواهی با تحت تیثیر ررار دادن احساسرات و
تلقین فرد نسبت به خود باعث گردید که افراد در مقابل عواطرف
و احساسات ،هیجان خود را کنترل نمایند .در بعرد نگرانری زیراد
توأم با استرس با توجه به اینکه نراراحتی واضرطراب زیراد مرانع
ارزشیابی عینی حوادث خطرناک وترس آور و مقابله منطقی باآن،
افزایش ظهور خطر و بدتر شدن حوادث و ورایع خواهد شد ()15؛
بنابراین با توجه به کارکردهای عدالت خواهی جنسریتی مبتنری
آموزه های دینی و تیثیر آن بر روی شناسایی مشکالت و ارا ره
راه حل هایی در مورد آن ها ،باعث شده است که این بعد یعنی
تاب آوری تقویت شود.
دیگر نتیجهی این پژوهش گویرای آن اسرت کره ،آمروزش
عدالتخواهی جنسیتی میتنی بر آموزه های دینی بر افزایش امیرد
دختران اثربخشی نداشته است .هر چند تراثیر ایرن آمروزش برر
مؤلفه امیدواری معنادار نشد ،اما منجرر بره افرزایش آن شرد .در
همین زمینه می توان گقت از آن جایی که این آمروزش مری
تواند رشد الگوی فکری مناسی شرود و افرراد مری تواننرد طررز
شناخت ارزیابی های غیرمنطتی و نامعقول خود را بیاموزند ،طبعاا
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به افراد ردرت می دهد تا برا مشرکالت پریش رو مقابلره سرالم
داشت باشند ،امیدوار شوند و با جریان زندگی حرکت کننرد ()18
آموزش احتماال می تواند منشا تغییرات ،از جمله تغییر در نگرش
ها و باورها باشد و این امر به نوبه خود باعث افزایش امیردواری
می شود .تبیین احتمالی برای عردم تیییرد ایرن فرضیه آن است
که از آنجایی که مهارتهایی کره در ایرن پرژوهش آمروزش داده
شدند (همدلی ،ابراز وجود ،حرل مسرئله و تصرمیم گیرری) تنهرا
بخشی از عدالتخواهی جنسیتی بودند ،نتوانسته اند تریثیر معنرری
داری در افزایش امیدواری بر جرای گذارنرد .در دوره نوجروانی و
جوانی ،دختر به دنبال اعتبرار بیرونری بررای امیردها و رؤیاهرای
عمیق خود به عنوان ی زن است و ورتی آنچه را مری خواهرد
پیدا نمی کند ،طبیعتاا خشمگین ،هراسناک یا نومید مری گرردد و
این یکی از دالیل انقالب جوانی است .این پیامدی طبیعی است.
مقاومت در برابر تغییر افکار عاملی دیگر است که مانع از این می
شود که فرد افکار و رفتار خود را تغییرر دهنرد .تغییرر ،مشرکل و
تهدیدکننده است .به همین خاطر افراد تمایل دارنرد در وضرعیت
ربلی خود باری بماننرد .عمومراا افررادی کره بررای پشرتیبانی از
استقالل شان تالش می کنند ،در برابر افرادی که اختیار کنتررل
اعمال آنها را دارند مقاومت نشان می دهند.
یافتههای تحلیل کوواریان حاکی از آن برود کره آمروزش
عدالتخواهی جنسیتی بر مؤلفه خوشبینی تریثیر معنراداری داشرته
است .نترایج ایرن بحرش برا نترایج برروک و همکراران ( )11و
جانسون و همکاران ( )23همراستا می باشرد .احتمرراالا آمروزش
عدالتخواهی جنسیتی با تغییرر در روش تفکّرر و کسری مهرارت
های جدید باعث ایجاد خلّاریت در فرد می شود ،کره ایرن خرود
باعث خارج شدن از عادت و بهبود بینش در حل مسیله می شود،
که فرد با نگاهی مثبت و راه حل مدار ،خوشبینی باالتری نسبت
به رویدادها خواهد داشت ( .)21در نتیجه با توجه بره اثربخشری
آموزش عدالت خواهی بر مؤلفه خودکارآمدی ،با توجه به ارتبراط
خودکارآمدی با خوشبینی ( )22در سررمایه روا شرناختی ،ممکرن
است آموزش عدالتخواهی جنسریتی برا اثرگرذاری برر روی ایرن
مؤلّفرررة سرررمایه روان شررناختی شرررده ،خوشرربینی را در افررراد
افزایش دهد.
یافته دیگرر پرژوهش نشران داد کره آمروزش عردالتخواهی
جنسیتی مبتنی بر آمروزه هرای دینری باعرث ارتقرای طرحرواره
زنانگی دختران شده است .این فرض از این وارعیت ناشری شرد
که نقش بسته آموزشی متمرکز بر عردالت خرواهی جنسرتی ،برر
فعالسازی صفات زنانگی به عنوان سازهای شخصیتی کره واجرد
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مالک هرای رفتراری جرن زن اسرت ،طرحرواره هرای نقرش
جنسیتی در ارتباط با دختران با تراخیر ازدواج از آن جهرت رابرل
اهمیت می باشد که اغلی این دختران به دلیل سیستم حمرایتی
ضعیف ،و پذیرش پایین خود در محیط اجتماعی عملکرد مناسبی
ندارند .آموزش عدالت خرواهی جنسرتی برا یادگیرررری مهرارتی
ملمرروس و عینرررری کرره غالبررا ماهیترررری روانشناسررانه دارد ،در
مرحلرره اول با خود ارزیابی ،افراد را به تعمق در مرورد مسرا ل
مربوط به خویشتن وامی دارد و آنران را متمرکرز برر سراماندهی
محیررط ،برنامه ریررزی برای نیل به اهدا مری کنرد ترا برررا
یادگیری خود تنظیمی شرناختی ،باورمنردی و خودکارآمررردی را
در آنان افزایش دهد.
مداخله ،دخترران از نقرش طرحرواره ذهنری و کلیشره هرای
فرهنگی و تیثیر آن ها در ارزیابی های ذهنی از زندگی اجتماعی
و شغلی و رضایتمندی از زنردگی در شررایط بردون ازدواج آگراه
شدند و اهمیت این عوامل آمروزش داده شرد ترا از ایرن طریرق
میزان مسا ل و مشکالت جنسری در زنردگی زناشرویی کراهش
یابد.آگاه سازی دختران در خصوص لرزوم توانمندسرازی خرود و
آمادگی روانی-اجتمراعی جهرت مردیریت دوران زنردگی بردون
ازدواج و مراحل بعدی زندگی اردامی اساسری اسرت .در کرالس
های آموزش عدالت خرواهی جنسریتی دخترران ضرمن تشرریح
عوامل استمرار و دوام نقشهای جنسیتی تفکی شده  ،به نقرش
نهادهای جامعه پذیری از جمله خانواده ،مدرسه ،گروه همسرالن
و رسانه های جمعی در نقش های جنسیتی و انتظاراتی که آنها
از دختران مجرد و متیهل ایجاد می نمایند به عنوان ی هنجرار
پرداخته شد که باعث همنوایی بیشتر با این هنجارها گردید .در
طی آموزش نقش های جنسیتی ،نقش های انسانی سرازگارانه و
ورای جنسیت به آنها نیز آموخته شد.
صفات زنانگی با ارزیابی شناختی چالشی ارتباط مثبرت دارد،
صفات زنانگی با مقابله فعال ( ،)23زنانگی بره طرور مسرتقیم برا
جستجوی حمایت اجتماعی و تفکرر مثبرت مررتبط اسرت (.)26
تحقیقات همچنین نشان مری دهرد کره ورتری زنران در جامعره
"بسیار مردانره" باشرند (برا توجره بره انتظرارات اجتمراعی)  ،از
سالمت کلی زنان و مردان کاسته می شود ( .)24به ایرن معنری
که مزایای سالمتی برابری فقط پ از تغییر انتظارات اجتمراعی
حاصل می شود
یافته دیگرر پرژوهش نشران داد کره آمروزش عردالتخواهی
جنسیتی مبتنی بر آموزه های دینی باعث ارتقای مؤلفه مردانگی
طرحواره های نقش جنسیتی دختران می شود نترایج مطالعرات
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نشان داد ،سطح اعتماد به نف در زنان برا طرحرواره مردانگری
باالتر از کسانی بود که طرحرواره زنرانگی داشرتند ( )24تنرار
میان عناصرر گونراگون فرهنگری جامعره از جملره میران نظرام
آموزشی در دانشگاهها و نظام خانواده ،دختران با تیخیر در ازدواج
را در درونی کردن ارزش های جنسیتی بیشتر دچرار سرردرگمی
کرده است .ی نظام به حضور بیشتر در اجتمراع و اسرتقالل و
مهارت افزایی تیکید می نماید و دیگرری بره تشرکیل خرانواده و
ازدواج بیشتر تیکید دارد ،در ایرن پرژوهش سرعی برر آن شرد برا
آگاهی به مورعیت دختران و فرصت هرا و امکانرات پریش رو ،و
کلیشه های جنسی درونی شده حاصل از این نظام ها ،نقش هرا
جنسیتی مورد انتظار آنان ،عالیق فردی و فشارهای تحمیلری از
جانی محیط و با یادگیری نقش ها بره عنروان یر دخترهرا در
خانواده و اجتمراع و موانرع و تعارضرات پریش رو پرداختره شرد.
بنابراین با تفکی کلیشه های جنسیتی و نقش هرای جنسریتی
مورد انتظار آنان به این مهم آگاهی یافتند.
نتایج بررسی حاضر نشان داد کره برا طراحری برنامره هرای
طوالنی مدت به منظور آموزش عدالت خواهی جنسریتی مبتنری
بر آموزه های اسالمی به دختران با تریخیر سرن ازدواج موجری
اعتماد به نف آنان و احساس بهتری نسبت به جنسیت خود هم
جن خود می شود که به این طریق طرحواره زنرانگی در آنران
تقویت شده است.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،این است که نترایج و
یافته های بدست آمده تنها رابل کاربرد در جامعه آماری پژوهش
حاضر می باشد و نمی توان آن را به جامعه آماری دیگرر تعمریم
داد .انسانی و ...در جهت اجرای هرچه بهتر مداخالت درمرانگری
همراه با نمونه بزرگتر که نماینده وارعری آن سرازمانهای مربروط
بوده و نتایج رابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند ،اردام گردد .عدم
امکرران همسرران سررازی گررروه هررای مداخلرره و شرراهد از نظررر
متغیرهای جمعیت شناختی و مرحلره درمران برود کره بره دلیرل
کوچ بودن حجم نمونه میسر نبود .با نگاهی به پژوهش هرا و
نظریه ها ،متوجه این موضوع خواهیم برود کره ،کمبرود برنامره
های آموزشی و مداخلره ای بررای مسرا ل و مشرکالت زنردگی
مجردی یا بدون ازدواج به خصوص در دختران برا تریخیر ازدواج
انتخابی یا اجباری ،نیازمند به ارا ه برنامه ها و آموزش هرایی از
این نوع است ،به خصوص با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشرور،
گامی اساسی در سالمت عمومی و اجتماعی این رشر برداشت و
راه را برای خودشکوفایی و توانمندی دختران با تراخیر در ازدواج
هموار نمود .با توجه به آن که در این پژوهش به مقایسه بسرته

مجله تحقیقات علوم رفتاری

1  شماره/11  دورهی،1411 بهار

،آموزشی مورد نظر با رویکرد تازه و نسبتا جدیدی پرداختره شرد
یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده این مفهروم ضرمنی اسرت
، مداخلره ای- که در اجرا و ارا ه و تردوین هرر بسرته آموزشری
 چه بسا اجرای ی مداخلره،نیازمند توجه به متغیر جنسیت است
. نتواند برای جن دیگری مناسی باشد،با زیربنای نظری روی

Downloaded from rbs.mui.ac.ir at 15:39 +0330 on Wednesday September 22nd 2021

تقدیر و تشکر
مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامره مقطرع دکترری روانشناسری
.عمومی مصروب دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد اهرواز مریباشرد
 داور و، مشراور، اسرتاد راهنمرا،بدین وسیله از مردیریت دانشرگاه
 تشکر و،تمامی افرادی که در انجام این تحقیق مرا یاری نمودند
.ردردانی به عمل میآید
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