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 خالصه

از ترس یا نگرانی در مورد ازدواج و مسائل آن رنج  ،امروزه، ازدواج به سادگی گذشته نیست و جوانان در آستانه ازدواج :مقدمه

از ازدواج  شیآموزش پ یاثربخش ، تعیینها است. هدف پژوهش حاضرطرحوارههای شناختی و برند که مربوط به تحریفمی

 بود. 9911شهر اصفهان در سال  در دختران مجرد ایطرحواره هایتیو ذهن محور بر ترس از ازدواجارهطرحو

دختران  ،. جامعه آماریبودآزمون با گروه کنترل پس–آزمون تجربی با طرح پیشنیمهپژوهش حاضر از نوع  ها:مواد و روش

دو به طور تصادفی به انتخاب و در دسترس گیری هدفمند وش نمونهبا رنفر  93تعداد بودند.  9911مجرد شهر اصفهان در سال 

همکاران و  Samieiهای ترس از ازدواج رسشنامه، پآوری اطالعاتابزار جمعکنترل تخصیص یافتند.  و آزمایش مساوی گروه

محور طرحوارهز ازدواج . گروه آزمایش تحت آموزش گروهی پیش ابودLobbestael (8332 )ای طرحوارههای ( و ذهنیت9919)

وتحلیل تحلیل کوواریانس تجزیهتوسط آزمون ها دادهای دریافت نکرد. گرفتند. گروه کنترل مداخله قرار (ایدقیقه 13جلسه  91)

 شدند.

آزمون پس به آزمونشیازدواج از پ ازدر ابعاد ترس  دارییمعن رییو کنترل تغ شیگروه آزما نیبنتایج نشان داد که  ها:یافته

و کنترل  شیگروه آزما نیب(. همچنین، p<31/3است )ایش کاهش یافته در اثر مداخله ترس از ازدواج در گروه آزموجود دارد و 

 ایطرحواره هایتیذهنو در اثر مداخله  آزمون وجود داردبه پس آزمونشیاز پ ایطرحواره هایتیذهندر  یداریمعن رییتغ

 (.p<31/3است )مایش کاهش یافتهدر گروه آزدختران مجرد 

در  یدیمداخله مهم و کل کیبه عنوان محور طرحواره آموزش پیش از ازدواجاز  توانیم با توجه به نتایج پژوهش گیری:نتیجه

 کرد. استفادهاز ازدواج  شیحوزه پ

 ایطرحواره تیذهن، ازدواج پیش از ازدواج، طرحواره، ترس از های کلیدی:واژه
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   مقدمه

و  یصئل،، شئاد   یبئرا  تیبا عشق و مسئوو   یازدواج تعهد

 نیروابط ب ترینمهماز  یکیاست.  یقو یتوسعه روابط خانوادگ

اسئت   یو قئانون  یج است که شامل تعهد عاطفمرد و زن، ازدوا

 ن،یئ است. عالوه بئر ا  تیبااهم اریهر فرد با غ بس یکه در زندگ

نقطئه   کیئ  ،ییزناشو یزندگ کیو ورود به  کیشر کیانتخاب 

ماننئد   یاریبسئ  لیاست. مردم به دال یشخص تیعطف و موفق

 یداشتن فرزند، جاذبه جسئمان  یو آرزو یهمراه ،یعشق، شاد

 زدواجا یناشئاد و ناراضئ   تیوضئع  کیئ بئه فئرار از    لیئ تما ایو 

 سئاز سرنوشئت مهم و  هایانتخاباز  یکیازدواج  [.9] کنندمی

رشئد   ینئدها یفرااز مراحئل و   یکئ یانتخاب  نیهر فرد است. ا

انسئان   یتیو شخص یکه در تکامل ابعاد درون شودمیمحسوب 

جوانئان در   انئد کئه  ها نشان دادهپژوهش اخیراً. [8] تمهم اس

آستانه ازدواج از یک ترس یا نگرانی در مئورد ازدواج و مسئائل   

بئارت اسئت از   عنگرانئی  ایئن  . [9] برنئد مئی ج مربوط به آن رن

ا وقوع خطر که ناشی از همسئرگزینی و ازدواج  بینی قریبپیش

کئه   اسئت  واکئنش هیجئانی  یئک  ، به عبارت دیگئر  .[4] است

پذیری در برابر خطئر یئا انترئار    بینی صدمه روانی، آسیبپیش

های زنئدگی  برای مقابله با موقعیت خویش فرد از تواناییمنفی 

   .[1] گیردبرمیمتأهلی را در 

در سراسر دنیا مردان و زنان زیئادی وجئود دارنئد کئه بئه      

مانند. دخترها نیئز  مجرد می ، تا پایان عمرد یل ترس از ازدواج

دهند زیرا نگران این هستند نسبت به ازدواج مقاومت نشان می

که پس از ازدواج در قا ب نقش یک زن سنتی بروند و ملزم به 

عواملی مانند . [6]یس خانواده بشوند عنوان رئاطاعت از مرد به

ترس از مشکالت بعد از ازدواج، نداشتن شغل و مسکن، ضئعف  

های ارتباطی، نداشتن اعتماد به جئنس مخئا ف، ادامئه    مهارت

هئای نئاموفق از   تحصیل، ترس از خیانت، ترس از خود و تجربه

ازدواج  خصئو   دربر نگرانئی افئراد   جمله مسائلی هستند که 

تحقیقئات  . [6] گردنئد در ازدواج مئی  تأخیرد و سبب افزاینمی

دهنئئد کئئه افئئراد بئئا گذشئئت زمئئان د ئئار شئئک و مئئینشئئان 

شئوند کئه بخشئی از آن بئه     مئی تردیدهایی در انتخاب همسر 

بئر   هاآن تأثیراتها و طرحوارههای شناختی، نوع د یل تحریف

 معیارهای انتخاب همسر و انترارات غیرواقعی و ناکارآمد اسئت 

خود دربئاره   بنیادینها و باورهای بنابراین آگاهی از نگرش .[7]

ضروری  بخشرضایتدر داشتن ازدواجی  هاآنازدواج و اصالح 

اصالح طرحواره و جایگزین کردن باورهای سازگارانه . [2] است

 .  [1, 9] ثر باشدؤم ترس از ازدواجتواند در کاهش می

مفهوم دیگری که نوع واکنش فرد در برابر استرس ناشی از 

کنئد،  می را تعیین هاوارهشدن طرحفعالوقایع )مثل ازدواج( و 

-تیئ ذهن .[93] است( schema modes) ایذهنیت طرحواره

 یامقابلئه  هئای پاسئ  و  یجئان یه یهئا حا ت ،یاطرحواره های

هسئئتند کئئه توسئئط  یاسئئازگار و ناسئئازگار  حرئئه بئئه  حرئئه

 هئا آننسئبت بئه   فئرد  شئوند کئه   یمئ  هختیبرانگ ییهاتیموقع

-یگفتئه مئ   یجانیه یهاگره هاآنبه  و دارد یادیز تیحساس

 تیئئدارنئئد. هئئر ذهن یهئئا انئئواع مختلفئئتیئئذهن .[99] شئئود

 کیئ  ند طرحواره و استفاده از  ای کیفعال شدن  دهندهنشان

و اکنئون   نجئا یا تیوضع هاتی. ذهن[98] است یاسبک مقابله

که در  حره حئال   ییها، افکار و رفتارها. همان احساسهستند

بئه  هئار گئروه     هاذهنیت. [99] کندمیاستفاده  هاآناز افراد 

کئئود  ) کودکانئئه یهئئاذهنیئئت: شئئوندمئئی میتقسئئ یاصئئل

 یهئا ذهنیئت  تکانشئگر( کود   خشمگین،، کود  ریپذبیآس

 ،تفئاوت یمحئاف  بئ   شئده، میو تسئل  عیئ مط) ناکارآمد ایمقابله

)وا د پرتوقئع،   وا د ناکارآمد یهاذهنیت، ی(کننده افراطجبران

، کئود  شئاد   یاطرحئواره ) سئا م  یهئا ذهنیت، گر(وا د تنبیه

 اصئئلیاز اهئئداف  یکئئی. [94] سئئا م( سئئالبزرگای طرحئئواره

در جهت سا م  سالبزرگ تیذهنتوانمندسازی  یطرحواره درمان

و  هئا طرحئواره  .[91] اسئت د ناکارآم یهاذهنیت خنثی کردن

-یمئ  لیرا تشک ییهاگروه گریکدیدر کنار  یامقابله هایپاس 

-یفرد به شمار م شتنیاز خو هاییبخشها، گروه نیدهند که ا

 هئا ارهوطرحئ از  یبئ یدر اصئل ترک  هاذهنیتاز  ی ذا برخ، روند

 ایمقابلئه  هئای پاسئ   انگرینما عمدتاًها تیذهن ریهستند و سا

 .[96] باشندیم

 مئداخالتی یکئی از   (schema therapy) درمئانی طرحواره

هئای ناکارآمئد و سئازگاری    نگرشبه بررسی و اصالح است که 

 Youngدرمانی توسط طرحواره. [97] پردازدمی افرادهیجانی 

ده و شئامل مئداخالت شئناختی، عئاطفی و رفتئاری      معرفی ش

را  یو رفتئار  یشئناخت  هئای مؤ فه یدرمانطرحواره. [92] است

 ،یجئان یه رییئ حئال بئه تغ   نی، با اداندمی یدرمان ضرور یبرا

 .[91] دهئد یم تیاهم زین یو رابطه درمان یربتج هایتکنیک



 سمانه مختاری و همکاران                                                                                                                                                       محور طرحوارهآموزش پیش از ازدواج 

  1041، پاییز 3ره انزدهم، شماشدوره                                                                    3سالمت جامعه                                                                                                   

Young با  سهیدر مقا یدرمان وارهطرح کردیاست که رو معتقد

 وارهطرحئ اسئت.   ید سئوزانه و انسئان   اریمتداول بس هایدرمان

 ایپدیئده را  شئناختی رواناخئتالالت   کئه آن یبئه جئا   یدرمان

اصئول   ،این روش .دهدمیجلوه  یرا عاد هاآنبنگرد،  غیرعادی

ا ت، گشئت  ،بسئتگی دل ،رفتئاری  شئناختی  هئای مکتب یو مبان

 یئئئی(، سئئئازنده گراobject relations) یویروابئئئط شئئئ 

(constructivism ) یک مدل درمئان یرا در قا ب  کاویروانو 

درمئان،   وهیش نی. ا[83] کرده است قیارزشمند تلف یو مفهوم

 مخصوصاًکه  بیندمیرا تدار   درمانیرواناز  یدیجد ستمیس

مئزمن و مقئاوم    شئناختی روانمبتال به اختالالت  مارانیب یبرا

، شئدند مئی نج در درمئان محسئوب   بغئر  مسوله کیکه تاکنون 

کئه   یمئاران یب دهدمینشان  ینی. تجارب با [89] مناسب است

افئراد مبئتال بئه     زیهستند و ن یتیشخص دید ار اختالالت شد

(، بئه  characterological) یمنش شناخت ریشکالت  شمگم

در  .[88] دادنئئئدخئئوب پاسئئ     یلئئ یخ یطرحئئواره درمئئان  

های خود را طرحوارهشود تا میدرمانی، به افراد کمک طرحواره

در دوران کئئودکی و آنهئئا هئئای تحئئو ی ریشئئه ناسئئند و بئئهبش

آموزنئد کئه  گونئه    مئی نوجوانی پی ببرنئد. همچنئین، افئراد    

 شودمی هاآنهای طرحوارهشان باعث تداوم ایمقابلههای پاس 

[96]. 

هئا  طرحئواره  نقش کلیدی ی انجام شده اشاره بههاپژوهش

, 9] اندداشتهدر انتخاب همسر و ترس از ازدواج دختران مجرد 

در  مئؤثر  که عامل مهئم و  اندنشان دادههمچنین مطا عات ، [1

هئای هشئیار   محور استفاده از سئازه اثربخشی آموزش طرحواره

 ازدواج و راهبردهای ناکارآمد است هاینگرانیکننده نسبت به 

هئا  ئه مثبئت یئا منفئی و پئذیرش       آگاهی نسبت به هیجان و

هئای  هئای منفئی و آگئاهی نسئبت بئه رفتئار      نسبت به هیجان

هئا در  وارهشئناخت باورهئا و   ،هئا بخئش هیجئان  تداوم، ناکارآمد

انجئام پژوهشئی کئه    . [89] اسئت  ثرؤمئ  هئا آناصالح و تعدیل 

ازدواج و  تئئرس ازدرمئئانی را بئئر طرحئئوارهمیئئزان اثربخشئئی 

توانئد  مئی دختران مجرد نشئان دهئد،    ایهای طرحوارهذهنیت

های برای مشاوران خانواده و ازدواج و همچنین آموزش مهارت

پئژوهش حاضئر   بنابراین، هئدف  پیش از ازدواج سودمند باشد. 

ترس محور بر طرحوارهازدواج  از شیآموزش پ یاثربخشبررسی 

 است.  در دختران مجرد ایطرحواره تیو ذهن از ازدواج

 

     هامواد و روش

بئا طئرح    آزمایشینیمهتحقیقات پژوهش در  ار وب  نیا

آزمون با گروه کنترل انجام گرفئت و شئامل   سپ -ن آزموپیش

ایئن   ی. جامعه آمئار یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود

سئال شئهر اصئفهان در سئال      93 ریئ ش دختران مجرد زپژوه

و  Mardaniبودنئئد. حجئئم نمونئئه بئئر اسئئاس مطا عئئه   9911

، تئوان  درصد 11نان اطمیو فرمول زیر در سط،  [1]همکاران 

نفر برای هر گئروه   91حدود  74/7و با دقت  درصد 11آزمون 

 .  ندانتخاب شد در دسترسو به شیوه  به دست آمد
 

 
 

 یپخش فراخوان شرکت در طرح پژوهشئ پژوهش حاضر با 

بئه   مجردجهت مراجعه دختران جوان  یاجتماع یهادر شبکه

از مراجعئه  پئس   آغاز شئد. سالم در شهر اصفهان مرکز مشاوره 

صئورت   شئمول  یهئا بر اساس مئال   یغربا گرافراد داوطلب، 

بودند انتخاب شئدند.   طینفر که واجد شرا 93 تیگرفت. در نها

 کشئی قرعهتصادفی و از طریق  صورتبه هاکنندهشرکتسپس 

نفئئر( گمئئارده  91) نفئئر( و کنتئئرل 91) در دو گئئروه آزمئئایش

شئرکت   .9نئد از:  ورود به پژوهش عبارت بود هایمال شدند. 

سال و  92. سن باالی 8داوطلبانه و آگاهانه در جلسات آموزش.

جهت تشویق بئه   )به د یل اینکه این آموزش سال 93کمتر از 

در ازدواج  تئأخیر امر ازدواج در زمئان مناسئب و جلئوگیری از    

طبق نرر متخصصئان  زیرا سال انتخاب شد  93انجام شد سن 

. 9. گئردد( واج محسئوب مئی  در ازد تئأخیر سال  93سن باالی 

. . نداشئئتن سئئابقه ازدواج 1و  معلو یئئت جسئئمانی نداشئئتن 

 -8. غیبت بئیش از دو جلسئه   9های خروج نمونه شامل: مال 

. انجئام نئدادن   9و  آموزشئی  هایدورهسایر در  زمانهم شرکت

هئئر دو گئئروه  هئئا، انتخئئاب نمونئئه پئئس از . بئئود تکئئا یف

 ی رااطرحئواره  یهئا تیئ ذهنو  ترس از ازدواج یهانامهپرسش

ی هاکنندهشرکت، پسسنمودند.  لیتکم خودگزارشی صورتبه

طرحئواره  آموزش گروهئی پئیش از ازدواج   تحت  گروه آزمایش
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 13 جلسه 91به مدت محور،  وارهحطررویکرد ، بر اساس محور

در روزهای شنبه و  هارشنبه سئاعت  در هفته  بار دو یاقهیدق

. قئرار گرفتنئد  الم در شهر اصئفهان  در مرکز مشاوره س 98-93

ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات هئر  گروه کنترل مداخله

پاسئ  دادنئد. پئس از پایئان      هئا نامهپرسشبه  اًدو گروه مجدد

دریافئت  را دواج ازپژوهش، گروه کنترل نیئز آمئوزش پئیش از    

، حضئور داوطلبانئه در   یمالحرئات اخالقئ   تیئ جهت رعاکرد. 

شئرکت در جلسئات در    یآگاهانه بئرا  تیاجلسات و کسب رض

روش اجئرا، هئدف انجئام     مئورد  در نینرر گرفته شئد. همچنئ  

بئه   قیئ و مئدت تحق  تیماه د،یفوا ،یاحتما  هایانیز ق،یتحق

پئژوهش   یمراحل اجئرا  هی. کلدش دادهتوضی،  هاکنندهشرکت

 بیآسئ بودن جلسئات،   گانینرر استاد راهنما انجام شد. را ریز

در  زیئ ناحتمئا ی  جبران صدمات  و هاکنندهتشرکبه  دنیرسن

آوری اطالعئات عئالوه بئر اطالعئات     برای جمع .شد نرر گرفته

تئرس از   یهاپرسشنامهاز  شامل سن و تحصیالت دموگرافیک

 Schema Mode) ایهئئئای طرحئئئوارهازدواج و ذهنیئئئت

Inventory ).استفاده شد 

 توسئط  نامهپرسشئ ایئن   تئرس پئیش از ازدواج:   نامهشپرس

Samiei    گویئه   29و شئامل   [84]سئاخته شئده   و همکئاران

 ،1=کئامالً مئوافقم  )ای  یکئرت  درجئه است که روی طیف پئنج 

، کئئامالً 8=، مخئئا فم9=، نئئه مئئوافقم نئئه مخئئا فم  4=مئئوافقم

 6. این پرسشئنامه دارای  [84] شودگذاری مینمره( 9=مخا فم

عامل: ترس از همسر، ترس از ناتوانی مئدیریت مئا ی، تئرس از    

ت همسر و تئرس  ، ترس از خیانمحدودیت همسر، ترس از خود

میئزان   دهندهنشان هاعاملهر یک از  نمره باالتر درما ی است. 

 اسئت  29-491نمرات پرسشئنامه   باشد. دامنهمیترس بیشتر 

تئرس بیشئتر از    دهنئده نشئان که هر ه این عدد بئاالتر باشئد   

ازدواج است. همسانی درونی این پرسشنامه بئر اسئاس آ فئای    

آ فئای کرونبئاخ    ،مچنئین گزارش شده اسئت. ه  17/3کرونباخ 

و  22/3/، 26، 19/3، 24/3، 79/3، 66/3هئئا بئئه ترتیئئب عامئئل

گذشته آ فای کرونباخ این  هایپژوهشبه دست آمد. در  26/3

 به دست آمد.   11/3در پژوهش حاضر و  [9] 13/3پرسشنامه 

(: ایئئئن SMIای )طرحئئئواره هئئئایذهنیئئئت نامهشئئئپرس

و همکئاران سئاخته شئده      Lobbestaelتوسئط   نامئه پرسش

 94اسئئت و هئئدف آن سئئنجش    سئئؤال 984و دارای  [81]

ی، کود  عصئبان ، پذیرآسیب)کود   ای استارهطرحوذهنیت 

، کئود   انضئباط بئی کود  غضبنا ، کود  تکانشی، کود  

 بخئش آرام خئود ، تفئاوت بئی شاد، تسلیم شده مطیع، محئاف   

گئر،  ، زورگو و تهاجمی، وا ئد تنبیئه  منشبزرگ، خود تفاوتبی

ای گزینئه  6. بئر اسئاس مقیئاس    (سئا م  زرگسالبوا د پرتوقع، 

 =رت، بئه نئد  9 =گئاهی  ،4 =، اغلب1 =، مداوم6 =شامل همیشه

 1شود. به دست آوردن نمرات می گذارینمره 9 =وقت ، هیچ8

حاکمیت آن ذهنیت بر سیسئتم   دهندهنشاندر هر گزینه  6یا 

 91 ،کننئده اسئت. در ایئن پئژوهش    پردازش اطالعات شئرکت 

 بخئش آرامتفئاوت و خئود   مرتبط با ذهنیت محئاف  بئی   سؤال

بک )سئ  )سبک اجتناب(، ذهنیت تسلیم شده مطیئع  تفاوتبی

 تهئاجمی –و زورگئو  مئنش بئزرگ  خئود هئای  تسلیم( و ذهنیت

 هامقیاس خردههمبستگی درونی ( انتخاب شد. افراطی جبران)

باشئد  می (1/3میانگین ) 16/3 تا 76/3از طریق آ فای کرونباخ 

در ایران پایایی این پرسشنامه به روش آ فئای کرونبئاخ    .[86]

 به دست آمد.   26/3در پژوهش حاضر  و [87]/. گزارش شده 1

 محورواج طرحوارهپیش از ازد تهیه بسته آموزش منرور به

به بررسی اسناد و پیشینه پژوهشی پرداخته شد تا از عدم ابتدا 

هئایی  وجود بسته مشابه اطمینان حاصل شود، سپس از کتئاب 

، مشئاوره پئیش از   [82] هئای طرحئواره درمئانی   نریر تکنیک

، ایجاد روابط عاشقانه از [81] ازدواج بر اساس طرحواره درمانی

و  [99] فنون طرحئواره درمئانی  ، [93] درمانیدیدگاه طرحواره

پس از . [98] استفاده شدمقاالت معتبر و مرتبط در این زمینه 

آن طی جلسات تخصصی با اسئتاد راهنمئا و مشئاور محتئوای     

ن محور تئدوی دواج طرحوارهازالزم جهت بسته آموزش پیش از 

زمئان   بنئدی بودجئه و بئه منرئور بررسئی اعتبئار محتئوا      شد. 

 پئیش از ازدواج  از هفت متخصص مشئاوره موضوعات آموزشی، 

بنئدی  و بودجئه محتئوا   ایدرجهپنجخواسته شد تا روی طیف 

ارزیابی محتوا، بررسی کننئد. سئپس    سؤاالت اساس بررا زمان 

 .(Content Validity Ratio=19/3)بررسی شد اعتبار محتوا 

. دیئ اجئرا گرد  یاصئل  نمونه یبر رو ییهان نسخه ،نیپس از تدو

( 9)جئدول   بئه طئور اختصئار    یاجلسئه  91آموزشئی  پروتکل 

هئئا از رای توصئئیف و تحلیئئل دادهبئئ داده شئئده اسئئت. ،یتوضئئ

های فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و از تحلیل شاخص

ری اسئتفاده  های آماکواریانس  ند متغیری برای آزمون فرض
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 89نسئخه   SPSS افئزار نرمشد. برای گزارش و تفسیر نتایج از 

در نرئر   31/3هئا  داری در آزمئون یاستفاده گردید سط، معنئ 

 گرفته شد.

 
 ۱011در سال  سال شهر اصفهان 03 ریدختران مجرد زبه  محورطرحواره یش از ازدواجپ آموزش توای جلساتحخالصه م -۱ جدول

 

 شی و شرح مختصر مطالب آموزشیاهداف آموز جلسه

 چهار سبک ازدواج بیان . و آموزش پیش از ازدواجضرورت ازدواج بیان  اول 

های ناسازگار و طرحواره موانع در قالبشناسایی  /تحقق ازدواج موفق شناختی و رفتاری(، )هیجانی موانع شناسایی دوم

 ناکارآمد

 ازدواج و انتخاب همسر بادررابطهبات و پذیرش ایمن، محبت، ث ستگیدلبنیاز به  شناسایی سوم

 چهارم

 

های قصه آشنایی با /در حوزه ارتباط و انتخاب همسر ی ناکارآمد ناشی از عدم ارضای سالمهاطرحواره شناسایی

 / ارائه تکلیف خانگیارتباطی

 اب همسرو انتخزناشویی در رابطه  ستگیدلبنیاز به  ها به عدم ارضایواکنششناسایی  پنجم

ایمن در ارتباط و سبک بازگشت به خانه امن در  تگیدلبسنیاز به  سبک واکنشی به عدم ارضای 2شناسایی  ششم

 هاطرحواره با ازدواج/آشنایی

 ابستگیو -ل با خط تحولی رشدی استقال آشنایی هفتم

 ککود -د و قصه ارتباطی وال نیاز یهای مربوط به عدم ارضاطرحواره شناسایی هشتم

 و خودکنترلی مسئولیتو نقش آن در پذیرش  بینانهواقعآشنایی با مفهوم محدودیت  نهم

/ تکلیف ازدواج درو نقش این طرحواره را  هاوارهطرحبا /آشنایی مفهوم مرز و مرزبندی در ارتباطآشنایی و ارزیابی  دهم

 خانگی

 یملع نی/ تمریشخص یهاو ارزش یارزش یهاحوزه ییشناسا یازدهم

هیجانی و مهارت به تعویق اندازی جهت حرکت در  یهایها ازینها جهت ارضای سالم فراگیری مهارت استفاده از ارزش دوازدهم

 ها )تمرین عملی و تکلیف خانگی(مسیر ارزش

های عریف روایتبازت/ استفاده از تکنیک شفقت جهت دایره ارتباطیو  شخصیهای ها و ناتواناییمحدودیتشناسایی  سیزدهم

 )تمرین عملی( ناکارآمد

 شخصی )تمرین عملی(مهارت ابراز وجود و بیان خواسته در تعامالت  / فراگیریرهاکردنمهارت  فراگیری چهاردهم

 وپاسخپرسشجلسات/  بندیجمعهای گفتگو در جلسات آشنایی ازدواج و زنگ خطرها/ شناسایی حیطه پانزدهم

 

  هایافته

 1/81±98/4کنندگان و انحراف معیار سن شرکتمیانگین 

هر دو گروه از نرر میزان  .بودسال  81 تا 89، سنی و دامنه

دارای  نفر 8، گروه آزمایش در تحصیالت همگن انتخاب شدند.

 ارشد ینفر کارشناس 8 ،(درصد 99/99) دکتری مدر 

نفر  4، (درصد 99/99) کارشناسینفر  1 ،(درصد 99/99)

. بودند (درصد 94/99) نفر دیپلم 8و  (درصد 67/86) کاردانی

 99/99) یمدر  دکتر ینفر دارا 8، نیز در گروه کنترل

نفر  1(، درصد 99/99ارشد ) ینفر کارشناس 8(، درصد

 8( و درصد 67/86) ینفر کاردان 4(، درصد 99/99) یکارشناس

میانگین و  9 در جدول. بودند( درصد 94/99) پلمینفر د

 بر ایطرحواره هایتیذهنابعاد ترس از ازدواج و انحراف معیار 

 .است شده داده نشانگروه  اساس

 (۱1)تعداد در هر گروه = ۱011در سال سال شهر اصفهان  03 ریدختران مجرد زدر  ایهای طرحوارهذهنیتابعاد ترس از ازدواج و  میانگین و انحراف معیار -۲جدول 
 

 آزمونپس آزمونشیپ گروه متغیر

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار  

 24/32±52/22 آزمایش ترس از همسر

 

41/53±32/04 
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 کنترل

 

34/21±04/55 12/23±21/56 

 

 10/21±21/44 16/61±24/24 آزمایش ترس از ناتوانایی مدیریت مالی

 کنترل

 

25/53±12/62 

 

51/33±10/62 

 5/32±64/33 5/25±03/44 آزمایش ترس از محدودیت همسر

 کنترل

 

00/05±5/23 56/33±5/20 

 0/32±66/33 3/30±01/33 شیآزما از خودترس 

 14/30±06/44 کنترل

 

60/33±14/33 

 0/16±20/24 0/10±31/05 شیآزما ترس از خیانت همسر

 2/15±20/05 2/10±36/45 کنترل

 2/10±34/53 2/10±04/04 شیآزما ترس مالی

 2/13±32/25 2/13±23/04 کنترل

 3/20±00/24 3/32±30/04 شیآزما تفاوتذهنیت محافظ بی

 5/31±10/45 6/34±01/65 کنترل

 2/12±13/45 2/21±25/05 شیآزما ذهنیت تسلیم شده مطیع

 2/12±20/24 6/15±30/33 کنترل

 12/22±24/64 15/60±00/04 شیآزما و زورگو منشبزرگذهنیت 

 16/61±61/33 12/61±62/23 کنترل

 

ابعئاد تئرس از ازدواج و    نمئرات جهت بررسی نرمال بئودن  

ز آزمون شاپیرو ویلئک اسئتفاده شئد.    ا ایطرحواره هایتیذهن

 (.p>31/3) نمرات نرمال استنتایج حاکی از این بود که توزیع 

ابعئاد تئرس از   های متغیرهای به منرور بررسی برابری واریانس

. از آزمون  وین اسئتفاده شئد   ایطرحواره هایتیذهنازدواج و 

 عیئ توز دارای هابرقرار بوده و داده رهایمتغ هایانسیوار یبرابر

 یهئا انسیئ کوار یبرابئر  یبررسئ جهئت   .(p>31/3) بئود نرمال 

از آزمون  ایطرحواره یهاتیازدواج و ذهن ازنمرات ابعاد ترس 

 یهئا انسیئ تفئاوت کوار  نتئایج نشئان داد  . باکس اسئتفاده شئد  

. بئا توجئه بئه    (p>31/3) سئت ین داریدر دو گروه معنمتغیرها 

 لیئ دو گروه از آزمون تحل سهیبه منرور مقا هافرضشیپ دییتأ

 لیتحل جینتا 9استفاده شد. در جدول  یری ند متغ انسیکوار

 .شده استارائه بر ابعاد ترس از ازدواج  یری ند متغ انسیکوار

 (۱1تعداد در هر گروه =) ۱011در سال  سال شهر اصفهان 03 ریدختران مجرد زدر بر ابعاد ترس از ازدواج  چند متغیری انسیکووارنتایج تحلیل  -0جدول 
 

 مربع ایتای جزئی F P مقدار متغیر آزمون

 اثر پیالپی

 203/4 *441/4 320/6 603/4 ترس از همسر

 236/4 *444/4 146/6 636/4 ترس از ناتوانایی مدیریت مالی

 222/4 *445/4 302/2 222/4 همسر ترس از محدودیت

 221/4 *446/4 001/2 321/4 ترس از خود

 225/4 *443/4 230/2 325/4 ترس از خیانت همسر

 230/4 *440/4 400/2 030/4 ترس مالی

 المبدای ویلکز

 203/4 *441/4 320/6 321/4 ترس از همسر

 236/4 *444/4 146/6 340/4 ترس از ناتوانایی مدیریت مالی

 222/4 *445/4 302/2 052/4 ترس از محدودیت همسر

 221/4 *446/4 001/2 603/4 ترس از خود

 225/4 *443/4 230/2 653/4 ترس از خیانت همسر
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 230/4 *440/4 400/2 266/4 ترس مالی

 اثرهتلینگ

 203/4 *441/4 320/6 005/1 ترس از همسر

 236/4 *444/4 146/6 234/2 ترس از ناتوانایی مدیریت مالی

 222/4 *445/4 302/2 140/1 ترس از محدودیت همسر

 221/4 *446/4 001/2 204/4 ترس از خود

 225/4 *443/4 230/2 005/4 ترس از خیانت همسر

 230/4 *440/4 400/2 566/4 ترس مالی

 یرو شهیر نیتربزرگ

 203/4 *441/4 320/6 005/1 ترس از همسر

 236/4 *444/4 146/6 234/2 ی مدیریت مالیترس از ناتوانای

 222/4 *445/4 302/2 140/1 ترس از محدودیت همسر

 221/4 *446/4 001/2 204/4 ترس از خود

 225/4 *443/4 230/2 005/4 ترس از خیانت همسر

 230/4 *440/4 400/2 566/4 ترس مالی

       *42/4>p داراختالف معنی         df :2فرضیه         df  :02خطا 

                          

آموزش و  هایبین متغیرها در گروه دهدنشان می 9جدول 

آزمئون المبئدای    (.p<31/3) دار وجود داردیکنترل تفاوت معن

 نشان داد که این روش بر کئاهش ابعئاد تئرس از ازدواج   ویلکز 

ریئانس  ، نتایج آزمئون تحلیئل کوا  4در جدول بوده است.  مؤثر

 نشان داده شده است.ی اطرحواره یهاذهنیت  ندمتغیری در

 

 
 (۱1)تعداد در هر گروه = ۱011در سال سال شهر اصفهان  03 ریدختران مجرد زدر  یاطرحواره یهاذهنیتچند متغیری بر  انسیکووارنتایج تحلیل  -۴جدول 

 

 مربع ایتای جزئی F p مقدار متغیر آزمون

 241/4 *444/4 222/6 541/4 تفاوتمحافظ بیذهنیت  اثر پیالپی

 230/4 *444/4 123/6 630/4 ذهنیت تسلیم شده مطیع

منش و ذهنیت بزرگ

 زورگو

342/4 244/6 444/4* 242/4 

 241/4 *444/4 222/6 223/4 تفاوتذهنیت محافظ بی المبدای ویلکز

 230/4 *444/4 123/6 342/4 ذهنیت تسلیم شده مطیع

منش و بزرگ ذهنیت

 زورگو

432/4 244/6 444/4* 242/4 

 241/4 *444/4 222/6 306/2 تفاوتذهنیت محافظ بی اثر هتلینگ

 230/4 *444/4 123/6 345/2 ذهنیت تسلیم شده مطیع

منش و ذهنیت بزرگ

 زورگو

263/0 244/6 444/4* 242/4 

 241/4 *444/4 222/6 306/2 تفاوتذهنیت محافظ بی ترین ریشه رویبزرگ

 230/4 *444/4 123/6 345/2 ذهنیت تسلیم شده مطیع

منش و ذهنیت بزرگ

 زورگو

263/0 244/6 444/4* 242/4 

 *42/4>p داراختالف معنی         df :2فرضیه         df  :02خطا                             

نشان داد اثر پیالپئی، المبئدای ویلکئز، اثئر      4نتایج جدول 

ریشئه روی، متغیرهئا در گئروه آمئوزش      ترینبزرگهتلینگ و 

در ازدواج و گئروه  ی اطرحئواره  یهئا ذهنیئت محور بر طرحواره

آزمون المبئدای ویلکئز حئاکی از     .دار داردیکنترل تفاوت معن
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 .بئود ی طرحئواره ا  یهئا ذهنیئت بودن این روش بر تغییر  مؤثر

واریانس  ند از آزمون تحلیل ک هامیانگینجهت بررسی تفاوت 

 ابعئاد نتایج تحلیل کواریانس  1متغیری استفاده شد. در جدول 

 ای نشان داده شده است.های طرحوارهازدواج و ذهنیت ازترس 

 
 (۱1صفهان)تعداد در هر گروه =سال شهر ا 03 ریدختران مجرد ز ایی طرحوارههاذهنیتو  از ازدواجنتایج تحلیل کواریانس چند متغیری به منظور مقایسه ابعاد ترس  -1جدول 

 

 F p میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییرات نوع آزمون
مجذور 

 اتا
 توان آماری

 043/4 033/4 *444/4 506/2122 200/0405 1 200/0405 ترس از همسر آزمونپیش

 011/4 005/4 *444/4 152/30 222/2261 1 222/2261 ترس از ناتوانی مدیریت مالی

 056/4 022/4 *444/4 212/025 321/1423 1 321/1423 ترس از محدودیت همسر

 001/4 061/4 *444/4 213/056 462/1220 1 462/1220 ترس از خود

 065/4 025/4 *444/4 24/025 232/212 1 232/212 ترس از خیانت همسر

 003/4 030/4 *444/4 463/040 001/044 1 001/044 ترس مالی

 042/4 000/4 *444/4 005/1130 220/1535 2 216/3230 رس از همسرت گروه

 060/4 301/4 *441/4 330/3 221/633 2 141/1333 ترس از ناتوانی مدیریت مالی

 054/4 026/4 *444/4 341/146 236/225 2 452/212 ترس از محدودیت همسر

 020/4 054/4 *444/4 265/64 166/145 2 331/210 ترس از خود

 023/4 013/4 *444/4 635/240 133/32 2 250/134 ترس از خیانت همسر

 030/4 030/4 *444/4 022/252 424/136 2 433/252 ترس مالی

 302/4 345/4 *444/4 314/15 325/202 1 325/202 تفاوتذهنیت محافظ بی آزمونپیش

 333/4 026/4 *444/4 442/23 035/351 1 035/351 ذهنیت تسلیم شده مطیع

 444/1 251/4 *444/4 443/22 300/0463 1 300/0463 و زورگو منشبزرگذهنیت 

 022/4 100/4 *413/4 333/0 330/130 2 536/256 تفاوتذهنیت محافظ بی گروه

 051/4 165/4 *420/4 310/3 136/24 2 252/144 ذهنیت تسلیم شده مطیع

 002/4 221/4 *440/4 223/6 630/243 2 303/1413 و زورگو منشبزرگذهنیت 

 *42/4>p داراختالف معنی 

(.p<0/05)دار:  اختالف معنی

نشان داد تفاوت میانگین دو گروه در ابعئاد   1نتایج جدول 

هئای  که بین گئروه معنی این به . است داریمعن ازدواج ازترس 

ابعاد ترس  داری در میانگین نمرهیآزمایش و کنترل تغییر معن

آزمون به وجود آمده است. توان آزمون به پسازدواج از پیش از

، آمئئاری تئئرس از همسئئر، تئئرس از نئئاتوانی مئئدیریت مئئا ی   

ترس از خیانت همسر و تئرس   محدودیت همسر، ترس از خود،

گیئری  یئن نتیجئه  احجم نمونه مناسب برای  دهندهنشانما ی 

رس است. ضریب اتا نیز نشان داد که تغییرات ترس از همسر، ت

محئدودیت همسئر، تئرس از    تئرس از  از ناتوانی مدیریت ما ی، 

 ترس از خیانت همسر و ترس مئا ی مربئوط بئه آمئوزش    ، خود

 . بوده است

نیئز   ایهئای طرحئواره  ذهنیئت تفاوت میانگین دو گروه در 

هئا  به معنای این اسئت کئه بئین گئروه    . این یافته بود داریمعن

از  ایهئای طرحئواره  نیتذه داری در میانگین نمرهیتغییر معن

آزمون به وجئود آمئده اسئت. تئوان آمئاری      آزمون به پسپیش

 تیئ ذهنو  عیشده مط میتسل تیذهن، تفاوتیمحاف  ب تیذهن

یئن  احجم نمونه مناسب برای  دهندهنشان و زورگو منشبزرگ

 تیئ ذهنگیری است. ضریب اتا نیز نشان داد که تغییرات نتیجه

 تیئئذهنو  عیئئشئئده مط میسئئلت تیئئذهن، تفئئاوتیمحئئاف  بئئ

  بوده است. مربوط به آموزش و زورگو منشبزرگ

 

   بحث

های پژوهش حاضر نشان داد آموزش پئیش از ازدواج  یافته

 تئأثیر محور بر ابعئاد تئرس از ازدواج دختئران مجئرد     طرحواره

و باعث کاهش ترس از ازدواج دختئران   استداری داشته یمعن

. ایئن یافتئه بئا    ان گردیده اسئت سال شهر اصفه 93مجرد زیر 

کئئه اثربخشئئی   [9]و همکئئاران  Fereydounpour پئئژوهش

ترس از ازدواج  طرحواره درمانی را بر نگرش به انتخاب همسر و

که آمئوزش   ندو به این نتیجه رسید بررسی نمودنددر دختران 

طرحواره درمانی بر کاهش تئرس ازدواج و نگئرش بئه انتخئاب     
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 [1]و همکئاران   Mardaniاست، همخوان اسئت.   مؤثرهمسر 

نیز در پژوهشی به این نتیجه رسئیدند کئه آمئوزش طرحئواره     

ترس از همسئر، تئرس از محئدودیت همسئر،      تواندمیدرمانی 

ترس از خود در دختران دانشئجوی در سئن ازدواج را کئاهش    

ه با هدف کدر پژوهش خود  Moltner[99]  و Kreuterدهد. 

ای ناسازگار انجام گرفئت، بئه ایئن    هدرمان و مدیریت طرحواره

که این رویکرد قادر به تغییر دیدگاه فرد نسبت  ندنتیجه رسید

دخترانی کئه  توان گفت می هایافتهبه خود است. در تبیین این 

له بدبینی به جئنس مخئا ف، تئرس از    از جم به دالیل مختلفی

خیانت، ترس از خئود، تئرس از مشئکالت مئا ی و ...، تئرس از      

، از طریئق تحریئف، بئر اطالعئات     [7]کنند میازدواج را تجربه 

گذارنئد و اطالعئاتی کئه بئا     مئی همخوان با طرحئواره انگشئت   

 ارزشکئئمگیرنئئد یئئا  مئئیطرحئئواره منافئئات دارد را نادیئئده  

هئا و باورهئای ناکارآمئدی    . در نتیجه، نگئرش [96]شمارند می

هئا،  کننئد کئه ایئن پئیش قضئاوت     مئی نسبت بئه ازدواج پیئدا   

آورد مئی بئه بئار    هاآنای را برای رفتارهای از پیش تعیین شده

شود افراد میهای شناختی باعث تکنیک یریکارگبه. اما، [99]

را اسئت   هئا آند یل نگرش ناکارآمد خئود کئه ناشئی از افکئار     

هئا و رد  بئردن ایئن نگئرش    سئؤال با زیر  ،[94] شناسایی کنند

جئایگزین باورهئای    بئا شئواهد، باورهئای سئا م را     هاآنکردن 

دیئد منطقئی   نسبت بئه ازدواج و مسئائل آن   ناسازگار نمایند و 

کئئه برخئئی از مراجعئئان بیئئان  گونئئههمئئان. [91]کننئئد پیئئدا 

رست خئود، احسئاس متفئاوتی را    آگاهی از فکر نادبا ، کنندمی

های تجربی به تغییر باورهئای عئاطفی   کنند، تکنیکمیتجربه 

. در نتیجئه، افئراد نسئبت بئه     [96]کننئد  مئی ناسازگار کمئک  

شوند، هیجاناتی که فئرد را بئه سئمت    می خودآگاههای هیجان

. در [91]دهنئد  مئی اجتناب از احساس تئرس از ازدواج سئو    

های شناختی / عاطفی / رفتاری، اتصال حقیقت، توسعه توانایی

سط، آگاهانه و ناخودآگاه ذهن و تغییئر افکئار خودکئار منفئی     

هئای  منجر بئه بیئنش و خودآگئاهی، جئدا شئدن از طرحئواره      

شئود  میگذاشتن رفتارهای مبتنی بر طرحواره ناسازگار و کنار 

. بنابراین، بئه طئور مثئال دختئران مجئردی کئه تئرس از        [1]

ترس از مشکالت ما ی و ... دارند پئس از  ترس از خود،  خیانت،

بئر  شوند به جای رفتار میکه نزدیک به ازدواج میهنگادرمان، 

 گیئری کنئاره های خئود کئه باعئث اجتنئاب و     طرحواره اساس

کئرده  را شناسایی  هاآنها طرحوارهشود، هنگام فعال شدن می

کر کردن، با ترس کمتئر و  بردن افکار و منطقی ف سؤالو با زیر 

 کنند.   میعاقالنه با ازدواج و مسائل آن برخورد 

نشان داد کئه آمئوزش پئیش از    حاضر پژوهش  همچنین، 

ای دختران مجرد ی طرحوارههاذهنیتمحور بر طرحوارهازدواج 

و  Mardaniداری داشته است. این یافته با پژوهش یمعن تأثیر

 هئای سئبک که اثربخشئی طرحئواره درمئانی بئر      [1]همکاران 

اجتناب، جبران افراطی و ترس از ازدواج دانشئجویان   ایمقابله

آمئوزش  دختر را بررسی کردند و به ایئن نتیجئه رسئیدند کئه     

اجتنئاب و جبئران    ایمقابلئه سئبک   تواندمیطرحواره درمانی 

افراطی را در دختران دانشجو مجرد کاهش دهد، همسو اسئت.  

ی هئا ذهنیئت تئوان گفئت کئه افئراد     می هایافتهدر تبیین این 

 هئا آن گیئری شئکل متفاوتی دارند که عامل اصئلی   ایطرحواره

درمئانی،  طرحواره. در طی [96]باشد میهای ناسازگار طرحواره

شناسند و متوجئه  میاکارآمد خود را ن ایی طرحوارههاذهنیت

باعئث تئداوم    شئان ایمقابلئه هئای  سئ  شوند کئه  گونئه پا  می

ر حئین درمئان، بئین    شئوند. افئراد د  مئی  هئا آنهئای  طرحواره

هئای مقابلئه خئود بئا تجئارب دوران      فعلئی و سئبک  مشکالت 

کنند. در نتیجه، هئم از نرئر   میکودکی، ارتباط هیجانی برقرار 

فهمنئد و هئم ایئن    مئی های خئود را  طرحوارهعقالنی، عملکرد 

، کننئد. پئس از درمئان   میدر سط، هیجانی تجربه دها را فراین

را در ارتباطات و وقایع مهئم   تریسا مای حوارهی طرهاذهنیت

 بهگیرند و با ازدواج و مسائل مربوط به آن میزندگی خود بکار 

. به طور مثال، افرادی کئه  [94]شوند میتر مواجه پخته صورت

زندگی خود را طوری تنریم کنند که طرحئواره   کنندمیسعی 

هیچ وقت فعال نشود و افکار و تصاویر برانگیزاننده طرحئواره را  

شوند که ریشئه  میدر طی درمان متوجه  [94] کنندمیبلوکه 

از تجاربی  هاآنهای گیرینتیجهدر برابر وقایع به  هاآناجتناب 

گئردد کئئه بئه د یئئل نیازهئای اساسئئی ارضئا نشئئده و     مئئیبئاز  

کی شکل گرفته است. با آگاه شدن فرد از درماندگی دوران کود

شئناختی،   هئای تکنیئک های ناسازگار خود و با کمک طرحواره

هئای فئرد تغییئر داده    اری طرحوارهای و ا گو شکنی رفتتجربه

 شئود مئی وی  رفتارهئای و رفتارهای سا می جایگزین  شوندمی

 ایمقابلئه  هایپاس آموزند از میدرمان  . این افراد پس از[91]

های سازگارانه در مقابل پیشئنهاداتی کئه   مدار و شناختمسوله



 سمانه مختاری و همکاران                                                                                                                                                       محور طرحوارهآموزش پیش از ازدواج 

  1041، پاییز 3ره انزدهم، شماشدوره                                                                    14سالمت جامعه                                                                                                   

در واقئع، بئه   . برخورد کنند آیدمیدرباره ازدواج برایشان پیش 

ها و افکار مربوط به ازدواج، به طئور  جای فرار کردن از موقعیت

ا فعاالنه بررسئی  های ازدواج خود رمنطقی فکر کنند و موقعیت

در  کنند،میتسلیم عمل  ذهنیت بر اساسکنند. افرادی که می

بئه یئک    شئان ایمقابلئه که سبک  شوندمیطی درمان متوجه 

کئه بئرای    گرددمیناکام شده باز  هاییجانهمجموعه باورها و 

کئه فئرد    شئوند میدوباره خود موجب رفتارهای تکراری  تأیید

دانئد و بئه مشئکالت بئین فئردی      میمحبوس  هاآنخود را در 

هیجئانی   هئای تکنیئک رویکرد طرحواره با  ،. بنابراینانجامدمی

نیازهئای ارضئا نشئده فئرد را      کندمیشناختی و رفتاری سعی 

 هئای تکنیئک افراد را با بیئنش و   ایمقابلههای برآورده و سبک

. پس از [98]جدید تعویض کند  هایسبکا گو شکنی رفتار با 

جئای پئذیرش   شوند کئه بئه   میمحور، متوجه طرحوارهدرمان 

را  هئا آنبجنگند، صئحت   هاآنها، با طرحوارهو  رای   ونیب

جئایگزین   تریینانهبواقعببرند و باورهای سازگارانه و  سؤالزیر 

. به این معنی که به جای پذیرش افکار منفئی  [96]کنند  هاآن

روبه شئوند و دربئاره    هاآنهای خود نسبت به ازدواج با و ترس

تصمیمات درستی بگیرند. در نهایئت، افئرادی کئه دارای     هاآن

هستند، گر ئه ممکئن هسئت در     و زورگو منشبزرگذهنیت 

نفئس زیئادی داشئته باشئند و رفتارشئان بئا        ظاهر اعتماد بئه 

موقعیت تناسب داشئته باشئد، ایئن رفتئار بئرای درد ناشئی از       

 مئثالً طرحواره به وجود آمئده اسئت و مبنئای منطقئی نئدارد.      

راغئب بئه ازدواج    یئزی آماغرا ممکن است فرد خود را به طرز 

نشان دهد، اما، در نهایت با بررسی موارد زیاد همچنئان مجئرد   

 یفتگیخودشئ ماند و کسی را مناسب خود نداند. در واقع بئا  می

. در [96] کنئد می، با نقص خود مقابله یجبران افراطبه عنوان 

های ناکارآمد به مراجئع کمئک   طی آموزش، شناخت طرحواره

را جانشئین سئازند     تئری سئا م  ایمقابلئه  هایسبکتا  کندمی

ه هئا فاصئله   تئا از طرحئوار   کننئد میهمچنین به مراجع کمک 

 یریکئئارگبئئه. یئئک موجئئود مئئزاحم بدانئئد   آن را بگیئئرد و 

بئه منرئور   شئناختی، هیجئانی و رفتئاری    مختلف های تکنیک

آیند منفئی نسئبت بئه    دها و افکار خوحذف و کاهش طرحواره

به عنوان ریشه رفتار فرد که مئانع از برقئراری ارتبئاط    )ازدواج 

افکئار و باورهئای   و جئایگزین کئردن    (شئود میمنطقی و سا م 

 شود.  می تریسا مسا م منجر به تجربه زندگی آرام و 

 هئایی یتمحئدود از  هئا پئژوهش حاضر مانند سایر  شپژوه

برخوردار بود از جمله اینکه جامعه هدف تنها دختئران مجئرد   

شود در تحقیقات آتی پسران مجرد هئم بئا   پیشنهاد می .بودند

از آنجایی کئه جامعئه    ند.ا مورد بررسی قرار بگیرهمین متغیره

 یهئا جامعهمورد پژوهش دختران مجرد بودند ممکن است در 

شود پیشنهاد می ،کمی داشته باشد بنابراین پذیرییمتعمدیگر 

 نیئز  ی آینده افرادی که قصد ازدواج مجدد دارنئد هاپژوهشدر 

د. استفاده از سئایر مئداخالت ماننئد رویکردهئای     نبررسی گرد

و  اییشئه رند طرحواره درمئانی بئه مسئائل    مدار که مانهیجان

مهئم در امئر ازدواج نیئز    و سئایر مئداخالت    پئردازد یمبنیادی 

 .گرددپیشنهاد می

 

نتایج پژوهش حاضئر حئاکی از اثربخشئی     :گیرییجهنت 

محئور بئر تئرس از ازدواج و    آموزش پئیش از ازدواج طرحئواره  

ایئن   تئوان از و مئی  ای دختران مجرد بودی طرحوارههاذهنیت

به عنوان یک مداخله مهم و کلیدی در حئوزه پئیش از    آموزش

تواند مئورد اسئتفاده   ازدواج استفاده کرد. نتایج این تحقیق می

 قرار بگیرد.نیز مشاوران خانواده و ازدواج 

 

 منافع تعارض

 تعئارض  و مئا ی  حامی مقا ه این نویسندگان، اظهار بر بنا

 .ندارد منافع

 

 نویسندگان سهم

 اجرا، طراحی، در یکسانی نقش مقا ه این سندگاننوی همه

 ،نئویس یشپئ  آن، تحلیئل  و هئا آوری داده، جمئع یشناسروش

 .داشتند سازی نهایی و ویراستاری

 

 تشکر و قدردانی

اسئت   اول نویسئنده  دکتئری  رسا ه از برگرفته حاضر مقا ه

 واحئد  اسئالمی  آزاد دانشئگاه  کئه توسئط معاونئت پژوهشئی    

شئئماره کئئد اخئئال    و بئئارسئئیده بئئه تصئئویب  خوراسئئگان

IR.IAU.KHUISF.REC.1399.266  .ازثبت گردیده است 

 همکئاری  پئژوهش  ایئن  اجئرای  در ی کهکنندگانشرکت همه
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 شود.می و قدردانی تشکر داشتند 
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Introduction: Today, marriage is not as simple as it was in the past, and young people at the age of 

marriage suffer from a fear or worry about marriage and issues related to cognitive distortions, 

maladaptive schemas and coping styles that individuals use against schemas. The aim of this study 

was to investigate the effect of schema-based premarital education on fear of marriage and schema 

modes in single girls in Isfahan. 

Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental study with a pretest and 

posttest design with a control group. The statistical population of this study included single female 

students in Esfahan. The study sample consisted of 30 people who were selected by available 

sampling method and were randomly divided into two groups: an experimental group (15 people) 

and a control group (15 people). Data collection tools in two stages of pre-test and post-test were 

Samiei, Yousefi and Neshat-Doost Fear of Marriage questionnaire  (2014) and Young's Schemas 

Minds (2008). The experimental group received schema-based premarital education during 15 

sessions of 90 minutes, while the control group did not receive any training. Data were analyzed 

using descriptive statistics and univariate and multivariate analysis of covariance and SPSS 

software version 23. 

Results: The results showed that the scores of fear of marriage and schematic mentalities in the 

experimental group in the post-test had a significant decrease compared to the pre-test, but no 

significant difference was observed in the control group (p<0.05). 

Conclusion: According to the research results, schema-based premarital education can be used as 

an important and key intervention in premarital education. 
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