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 خالصه

 کم کم ازدواج، در تأخیر و شده کاسته ازدواج به جوانان و تمایل رغبت که دهند می نشان جامعه در موجود های واقعیت :مقدمه

بژر   درمژانی عیژی  ارربششژی حرحژواره    پژووه  حارژر بژه من ژور ت    . است اجتماعی امتیاز و شیوه یک به شدن تبدیل حال در

 . انجام شددر دختران مجرد  های ازدواج و رغبت به ازدواج ارزش

دختر دانشجوی در دسژتر،،   64گیری غیر تصادفی با استفاده از نمونه. روش پووه  حارر نیمه آزمایشی بود :ها مواد و روش

های آزمای  و کنترل جژای   اب شدند و به حور تصادفی در گروهانتش 74-79در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 

ها قبل و بعد از انجام مداخالت بژه  آزمودنی. قرار گرفتند درمانیجلسه تحت آموزش حرحواره  8گروه آزمایشی به مدت . گرفتند

 . اریانس چنه متغیری بررسی شدندها با استفاده از تحلیل و داده. های ازدواج و رغبت به ازدواج پاسخ دادند ارزشهای  پرسشنامه

های برابرنگژری، خژودپیروی عنالنژی و رغبژت بژه ازدواج را       ارزشتوانست   درمانی نتایج نشان داد که آموزش حرحواره :ها یافته

 (.p<10/1)دهد  های خودپیروی عاحفی و سلسله مراتبی را کاه  افزای  و ارزش

هژای ازدوج و رغبژت بژه     برای بهبود ارزش درمانی  کند که آموزش حرحواره می نتایج پووه  شواهدی را پیشنهاد :گیری نتیجه

 .باشد ازدواج روش مناسبی می

 های ازدواج، رغبت به ازدواج، حرحواره درمانی ارزش :های کلیدی واژه
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  مقدمه

 جوانژان  میان در و ها خانواده ازدواج در  مسئله وقتی امروزه

 امژر  ایژ   رژرورت   بژه  ایژ  کژه   یجژا   بژه  غالباً شود یم مطرح

 مشکالت از واقع کوهی در و آن از مبهم تصوری شود، اندیشیده

 و موانژع  ؛شژود  یمژ  مجسم جوانان ای  دیدگان برابر در موانع و

 و خریژد حژال   هنگفژت  مشژارج  سنگی ، مهریه :مثل مشکالتی

 بژا   ،از حرفژی . [0]... غیژره  و متنوع، یها لبا، و هدایا جواهر،

ایژ    در کژه  شود یم ناشی تجرد به گرای  از ازدواج س  رفت 

 یریپژذ  کیژ تفک نه و دهد یم روی سنتی پذیری ادغام نه تجرد

 مشژتر   هویت پذیری،دغاما رهدو در ی؛افتگی توسعه صددرصد

 فژرد  اسژتنالل  تفکیژک،   دوره در و اسژت  مطرح جامعه ای توده

 کژه  دیآ یم پی  سؤال ای  افراد برای لذا ،کند یم اهمیت پیدا

 ایژ   بژه  ییگژو  پاسخ به قادر گاه جامعه و کنند باید ازدواج چرا

 یژک  و بحژران  یک خود با امروزه ازدواج، نیست؛ بنابرای  سؤال

 .[2]است  آورده به همراه عیاجتما تن 

 از یکی و اجتماعی رویداد یک عنوان به عالوه بر آن، ازدواج

توجژه جامعژه    مژورد  همواره فردی زندگی اتفاقات در  یتر همم

از  توان ینم البته است؛ بوده مشاوران ازدواج و خانواده ،شناسان

 توسژعه  و نوسژازی  جریان و همسرداری سریع تغییرات اهمیت

 در زمان حول در جدیدی که نیازهای زیرا  بود غافل یزن جوامع

 در کیفیژت  تغییراتژی  موجژ   اسژت  آمژده  وجژود  بژه  جامعژه 

 جوان  مشتلف خود ارراتی بر  نوبه  به که گشته انسانی رفتارهای

 تداوم زندگی و ازدواج برای مناس  زمان ن یر خانوادگی زندگی

 ،جوانان ملّی سازمان آمار اسا، بر [.0]است گذاشته  زناشویی

 تبریژز،  تهران، همچون بزرگی شهرهای در ایرانی دختران 01%

 مجژرّد  حژور   بژه  و خژانواده  از مستنل شیراز، و مشهد اصفهان،

 ازدواج گذشژته  دهۀ دو در آمار، ای  اسا، بر نند؛ک می زندگی

 کژه ی ا کژرده  لیتحصژ  دختژران  تعداد و داشته کاه  دختران

 اسژت  کژرده  پیژدا  افزای  %04 به %5 از اند، نکرده ازدواج هرگز

 دهژد  مژی  نشژان  جامعه در موجود های واقعیت مجموع، در [.0]

 در تژأخیر  و شژده  کاسژته  ازدواج به جوانان و تمایل رغبت که

 امتیژاز  و شژیوه  یژک  بژه  شژدن  تبژدیل  حال در کم کم ازدواج،

 میلیون هشت از رسمی، آمارهای ی کهحور  به؛ است اجتماعی

 در رقژم  ایژ   امژا  گویژد؛  مژی  سژش   ازدواج دۀآما ایرانی جوان

 ای [. 6] است رسیده نفر میلیون 5/02 به رسمی غیر آمارهای

 بژه  و کژرده  عبژور  هشدار حالت از جامعه دهد می نشان مسئله

 بحران ای  به نسبت ها خانواده اگر و است رسیده بحران مرحلۀ

 ستها آن انت ار در خوشی چندان نه و مبهم آیندۀ کنند، غفلت

[0.] 

های ن ام رفتاری افراد و یا بژه  دهنده پایهلآنچه شک مسلماً

کننده حژدود رفتژار و افعژال فژرد اسژت، همژان       تعبیری تعیی 

هژای  گیژری کژن   هژا در شژکل  ها و نگژرش ارزش. هاستارزش

ای داشته و در نتیجه تغییرات فردی و اجتماعی اهمیت فزاینده

ی  ارتباحژات خژارج از   ایجاد شده در زمینژه نژرط حژالا، افژزا    

های ها و نگرشتوان با بررسی ارزشرا می... چارچوب خانواده و 

 بش  در. [5]نسل جدید به مسئله ازدواج و خانواده تبیی  کرد 

 تجربژی  هژای یافتژه  ازدواج، به مربوط هایپووه  از ایگسترده

 هژای ارزش گسژتره  رد .اندزناشویی هایارزش در تغییر از حاکی

 تینسژ  ن ام که است آن مبی  نتایج ،(یارگزینی) زینیگ همسر

 صژنعتی، بلکژه   یافتهتوسعه کشورهای در تنها نه همسر، انتشاب

 حژال  در و ... ژاپژ   چی ، مانند یافتهتوسعه غربی غیر جوامع در

 هژای دگرگژونی  دستشوشنیز  ...و  مالزی پاکستان، مانند توسعه

هژای احتمژالی   تفاوت توان؛ تا آنجا که می[4]است  شده اساسی

توانژژد ناشژژی از فشژژار میژژان ارزش، نگژژرش و رفتژژار را کژژه مژژی

هنجارهای حاکم بر اکثریت افراد جامعه، انت ارات نن  سژنتی  

 [.9]یا علل دیگر باشد، نشان داد 

 زن و آورنژان  شژوهر  سژنتی  های جنسژی افزون بر آن، نن 

 ارزنژده  کژم  نگژر،  برابژر  سژنتی  غیژر  هاینن  برابر در دار،خانه

 کوشژ   حژد  سژر  تژا  افراحی هایشکنی سنت و اندشده سازی

 بشژ   در همجنس کژه  ازدواج مانند روابطی کردن قانونی برای

 رسژمیت  بژه  شژمالی  امریکژای  و اروپژایی  کشژورهای  از وسیعی

 نفوذ مؤید که تجربی شواهد. [8]رفته است  پی  شده شناخته

 حژال  در امژع جو زناشژویی  روابژ   و ساختار در غربی هایارزش

 بژا  را گژذار  حژال  در سژنتی  جوامژع  نوسژازی  فرایند اند، توسعه

 بژا  : اسژت  کرده مواجه ازدواج قلمرو در ایدامنه پر هایچال 

 بژه  زناشویی، عشژ   رواب  در زن نن  تغییر ازدواج، س  رفت 

 نژو  ترجیحژات  و ازدواج، از پی  رواب  رواج ازدواج، دلیل عنوان

اهژژدا   دارای ازدواجوه بژژر آن، عژژال .[7] گزینژژی همسژژر در

 بژه  توانمی آن هایهد  تری مهم جمله از که است متعددی

 و تکمیل ،نسل بنای نیازهای جنسی، تأمی  آسای ، و آرام 
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و  اجتمژاعی  و فژردی  امنیت و سالمت اجتماعی، و فردی تکامل

  [.01] برد نام را فرد در اجتماعی روانی نیازهای می تأ سرانجام

 و وسژیع  ایدامنژه  انسژانی  ارتباحات سایر با در منایسه ازدواج

 و عاحفی، روانی اقتصادی، زیستی، ابعاد دارای و دارد ترگسترده

 به اولیه ناسازگار ایهحرحواره خصوص، ای  است؛ در اجتماعی

 هژای  ارزش با رابطه در توانندمی روانی و عوامل عاحفی عنوان

  .[00]گیرنژد   قژرار  بررسژی  مژورد  ازدواج بژه  رغبت یا و ازدواج

Young، دیژدگاه   از گیریوام با را اولیه ناسازگار های حرحواره

Piaget کژرد؛   مطژرح  شژناختی،  ایهن ریه متعاق  وYoung 

 ،سژاختار "عنوان  به آنها از وی که هاوارهحرح ای  است معتند

 دوامژی  بژا  و ساختارهای پایژدار  ند؛کمی یاد "چارچوب یا قال 

 و خژود  جهان، از فرد ادرا  بر اییهعدسی مثابه به که هستند

 کژودکی  تجژارب  حی در هاای  حرحواره .گذارندمی ارر دیگران

 کنتژرل  را محیطژی  رخژدادهای  بژه  فژرد  پاسژخ  و گرفته شکل

 [.02] کنند می

 نیاز پنج به توجه با یانگ توس  شده مطرح های حرحواره 

 شژامل (حژرد   و ریژدگی ب: حژوزه  پژنج  بژه  نشده، اررا هیجانی

/ هیجانی محرومیت بدرفتاری،/ اعتمادی بی رباتی، بی /رهاشدگی

 عملکژرد  و خژودگردانی  ،)بیگانگی/اجتماعی انزوای شرم، /ننص

 یژا  رژرر  بژه  نسبت پذیریآسی  کفایتی، بی/ وابستگی( مشتل

 هژای  ، محژدودیت )شکسژت  گرفتار،/ تحول نیافته خود بیماری،

 خودان بژاحی /نداریخویشژت  بزرگ منشژی،  /استحناا(مشتل 

 جلژ   /جویی پذیرش ایثار، احاعت،(مندی جهت دیگر ،)ناکافی

/ گرایژی  منفژی  بژازداری  و حژد  از بژی   زنگژی  به ، گوش)توجه

 جژویی  عیژ   /سرسژشتانه  معیارهژای  هیجانی، بازداری بدبینی،

 ها ای  حرحواره که زمانی [.00]شوند می تنسیم( تنبیه افراحی،

 شژناختی  پردازش و واقعیت ادرا ، بر توانند می شوند می فعال

ها موج  سوگیری  عالوه بر آن، حرحواره  [.06]بگذارند  ارر فرد

و ایژژ  سژژوگیری در  شژژوند یمژژدر تفسژژیرهای مژژا از رویژژدادها 

ی رواب  بی  فردی از جمله رواب  بی  دختر و پسر شناس  یآس

در  شده فیتحری ها نگرش، ها سوءتفاهم صورت بهقبل از ازدواج، 

و  هژا  هد ی نادرست درباره ازدواج، ها گمانه، ندهیآمورد همسر 

و باورهژای   هژا  ارزشاز ازدواج،  نانژه یب رواقژع یغی هژا  داشت چشم

از ایژ  رو،   [.05] دهد یمناکارآمد در مورد ازدواج خود را نشان 

ی پژی  از ازدواج و  هژا  آمژوزش درمانگران و مشاوران به اهمیت 

در راسژتای کژاه  خطاهژا و    ی زنژدگی  هژا  مهارتی ها آموزش

ی نادرست، اصالح باورهای ناکارآمد در زمینه ازدواج و ها انتشاب

؛ و ایژ  مهژم نیژز از    انژد  بژرده پیشگیری از فروپاشی ازدواج پژی  

عوامژل شناسژایی    عنژوان  بژه دیدگاه رویکژرد حرحژواره درمژانی    

ی پژی  از  ها مشاورهی زندگی در ها تلههای ناسازگار و  حرحواره

توسژ    یحرحژواره درمژان  . مورد توجه قرار گرفته اسژت ازدواج 

Young    و   ینو یبه وجود آمده است، درمان [06]و همکاران

و  مییکپارچژژه کژژه عمژژدتاً بژژر اسژژا، بسژژ  و گسژژترش مفژژاه 

 بنژا شژده اسژت    کیکالسژ  یرفتار -یشناخت یدرمان یها روش

 -یشژناخت  یهژا  مکتژ   یاصول و مبژان  ،یحرحواره درمان [00]

را در  یو روانکژاو  ییگشژتالت، سژاختارگرا   ،یدلبسژتگ  ،یرفتار

 ؛[02]کژرده اسژت     یژ ارزشژمند تلف  یمژدل درمژان   کیژ قال  

Young [00 ]از  یا مجموعژه  ده،یژ ا  یژ تژر ا   یدق یبررس یبرا

هژا   حرحژواره   یژ ها را مششص کرد کژه بژه اعتنژاد او ا    حرحواره

 لیژ قب از ییها یوگیو یدارا هیناسازگار اول یها عنوان حرحواره به

و به شژدت ناکارآمژد و برگرفتژه از     ریفراگ  ،یعم یها هیما درون

هستند و  یها و احساسات بدن واره  و شناخت ها جانیخاحرات، ه

کژه   رنژد یگ یاز عواحف را در برم ییهنگام فعال شدن سطح با 

کود  با تجارب ناکارآمد او با خانواده  یوخو حاصل تکامل خل 

 یزنژدگ  ریکژه در مسژ   است یول زندگا یها در سال انیو احراف

 .دارنژد  رییو تغ انکار رقابلیو غ  یعم ی، و ساختارهاشتهتداوم دا

جنگنژد و   یخودشژان مژ   یبنا یبرا هیناسازگار اول یها حرحواره

 [.04]اسژت   یشژناخت  یبه هماهنگ دنیرس یتالش فرد برا  یا

Young  لیژ به دل ها باورند که حرحواره  یبر ا[ 06]و همکاران 

 گژران یبه د م یا یدلبستگ یاساس یجانیه یازهایررا نشدن نا

 یشتگیو هیجان سالم، خژودانگ  ازهاین انیب ت،یبه امن ازیمانند ن

در دوران  یدار شژت  یو خو نانژه یب واقع یها تیو محدود حیو تفر

Fusco [08 ]و  Freeman [.09]انژژد  بژژه وجژژود آمژژده یکژژودک

هسژتند کژه    ییربنایز  یقوان ایها مفروره  معتندند که حرحواره

فرد را تحژت کنتژرل خژود درآورده، در حژول      یافکار و رفتارها

 یزندگ یها جنبه هیکل ایمحتوو  افتهی فرد تحول یها زندگ سال

افژزون بژر آن،   . ردیژ گ یفرد، اعم از آگاهانه و ناآگاهانه را در برمژ 

 جژاد یرا ا دهژد  یمژ  ایفرد به دن که یو ساختار یها معن حرحواره

بژدون   زیژ ندختران جوان در آسژتانه ازدواج   سان  یبد ؛دنکن یم
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 یتژ یو ترب یآموزش ،یریادگی یها افراد در خزانه ریشک مثل سا

انژد   را بژه ار  بژرده   ییها ، رفتارها، و نگرشها، ارزشباورها خود

اسژت    یوالژد  یکه همان صدا هایی وارهعنوان حرح که امروز به

 ؛کننژد  یود، آن را تکرار مخ یفرد  یب یها ییایدر تعامالت و پو

افکژار و   صژورت   بژه عوامل زیرسژاختی   عنوان ها به حرحواره  یا

ی کژه شژناخت و   حژور  بژه شوند؛  باورهای خودکار نشان داده می

ها فرآیندی اساسژی در فژردای بهتژر روابژ       تغییر ای  حرحواره

وه  تحنینژات  ودر حژوزه پیشژینه پژ   [. 07] اسژت بی  فژردی  

 -رد، کژه بیشژتر در حژوزه شژناختی    محدودی به چشم می خژو 

بژه بررسژی رابطژه انت ژارات و      Riceدر پووه  . رفتاری است

های قبل از ازدواج و ررایت زناشویی پرداختژه شژد کژه    توصیه

بینژی  کننژده در پژی   نشان داد انت ارات و عناید افژراد تعیژی   

 و همکژژاران Shiriهمچنژژی   .[21] ایت زناشژژویی هسژژتندررژژ

مژد  حژواره درمژانی بژر کژاه  نگژرش ناکارآ     حرنشان دادند که 

 .[20] رر اسژت ؤمنسبت به انتشاب همسر در دانشجویان دختر 

هژد  کلژی پژووه  حارژر تعیژی  ارربششژی        ،بر ای  اسژا، 

در  هژژای ازدواج و میژژل بژژه ازدواجبژژر ارزش درمژژانیحرحژژواره 

 .دختران مجرد بود

 

 هاشورمواد و 

 به که است بردیکار و تجربینیمه  هایحرح از پووه  ای 

 از اسژتفاده  بژا  و گژواه  گژروه  با آزمون پس و آزمون پی  صورت 

از  نمونژه  انتشژاب  .گردید اجرا گروهی عضویت تصادفی گزین 

دانشژژکده سژژال  01مجژژرد بژژا ی   دانشژژجوی دختژژرانبژژی  

 دانشژگاه آزاد اسژالمی واحژد تهژران    و علوم تربیتی  روانشناسی

در ای  تحنیژ  از  . فتصورت گر 79-74در سال تحصیلی مرکز 

گیری در دستر، استفاده شده است؛ به ای  صورت  روش نمونه

دانشجو در دانشکده جهت پاسژشگویی  مجرد  اندخترکه از بی  

های ازدواج و رغبت به ازدواج دعوت بژه  های ارزشبه پرسشنامه

به دانشجویان احمینان داده شد کژه نتژایج محرمانژه     .عمل آمد

تواننژد در کژال،    یل پس از اعالم نتایج میبوده و در صورت تما

دانشژجویی کژه بژه     011از بژی   . آموزشی رایگان شرکت کنند

دانشجو واجژد شژرای  شژرکت در     49ها پاسخ دادند پرسشنامه

پووه  شدند که پس از تما، و همژاهنگی جهژت شژرکت در    

کژه شژامل   کال، آموزشی و با توجه به مال  ورود به پژووه   

دارویژژی و )مژژاری و تحژژت درمژژان نبژژودن  نداشژژت  سژژابنه بی

و ررژژایت مکتژژوب بژژرای شژژرکت در حژژرح و    ( درمژژانی روان

، زمان با آمژوزش  درمانی هم روان شامل دریافتهای خروج  مال 

و غیبژت بژی  از دو جلسژه     گردانمصر  مواد و داروهای روان

در دو به حور مساوی انتشاب و به صورت تصادفی  دختر 64 بود

 درگژروه آزمژای     سپس. گواه جایگزی  شدند گروه آزمای  و

 به یکماه و به مدت گروهی جلسه 8 مدت به دانشکده دفاعاتاا 

سژه  در روزهژای   جلسه دو ای هفته ای دقینه 71جلسات صورت 

تحژت آمژوزش قژرار     04:01تژا   05از ساعت  چهارشنبهشنبه و 

 . گرفتند

انتشژاب   از پژس  کژه  بژود  ترتیژ   ایژ   بژه  پژووه   اجرای

 و آزمای  های گروه در (کشی قرعه) صورت تصادفی ها، به هنمون

اسژا،   بژر  درمژانی حرحواره  دل مداخلهم .گواه جایگزی  شدند

 آزمای  برای گروه [21]حرحواره درمانی  فنوندستورالعمل و 

 ایژ  مژدت   کژه در  حژالی  در ،(0جدول ) اجرا شد جلسه 8 در

بژه دلیژل   . دنکردنژ  دریافت را خاصی آموزش و برنامه گواه گروه

مسائل اخالقی به گروه گواه تعهژد داده شژد کژه پژس از پایژان      

خواهنژد  ها نیژز تحژت مداخلژه قژرار      ها گروه آزمای ، آن جلسه

 آزمژون،  پژس  و آزمون پی  مرحله دو به مربوط احالعات. گرفت

 چهژارمی  با بیست و  چندمتغیریآزمون تحلیل واریانس توس  

 تجزیژه و تحلیژل   p<15/1داری یو در سطح معن SPSSنسشه 

  .ندشد

 
 بر اساس پروتکل طرحواره درمانی  درمانیطرح آموزش بسته طرحواره  -1جدول 

 

 شرح جلسات هجلس

 اول

 کننده تشرک، بستن قرار داد، شناخت مشکل فعلی ...(از جمله رازداری، احترام، گوش دادن و )برقراری ارتباط و ارزیابی اولیه، معرفی اعضا، بیان قواعد گروه 

برای طرحواره درمانی با تمرکز بر تاریخچه زندگی و خانواده اصلی  کنندگان شرکت، سنجش (رغبت به ازدواجازدواج و های  ارزشی ناکارآمد به ها نگرش)

 ازدواجهای  ارزشمرتبط با 

ها با ارائه  ی ناکارآمد به ازدواج و طرحوارهها نگرشکالت فعلی و ، برقراری ارتباط بین مشازدواج های الگوهای ناکارآمد ارزشها و  آموزش در مورد طرحواره دوم
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 رغبت به ازدواجازدواج و های  ارزشمثال مربوط به 

 سوم
ازدواج و های  ارزشی شناختی، اجرای آزمون اعتبار طرحواره با ارائه مثال مربوط به ها کیتکنازدواج، ارائه منطق  های ناکارآمد ارزشراهبردهای شناختی 

 کننده طرحواره دیتائی همدالنه، تعریف جدید از شواهد ساز ارویروتخاب همسر، استفاده از سبک ان

 چهارم
انتخاب همسر، به چالش کشیدن های مناسب در  ارزشی، برقراری گفتگو بین جنبه سالم و جنبه طرحواره ا مقابلهی ها پاسخارزیابی مزایا و معایب 

 انتخاب همسررغبت به ازدواج و  های ارزشی آموزشی در رابطه با ها کارتدوین ازدواج، آموزش ت ارزشهای  طرحواره

 پنجم
ی ذهنی رسازیتصو، ربط دادن رغبت به ازدواجی ذهنی از رسازیتصو، (در سطح عاطفی های ازدواج ارزشهای  جنگیدن با طرحواره)ارائه منطق تکنیک تجربی 

 ام گفتگوی خیالیآل، انجهمسر ایدهانتخاب گذشته به زمان حال و 

 ششم
رفتار،  نیسازتر مشکلی و مشخص کردن بند تیاولویی برای تهیه فهرست رفتار، ها راهی رفتاری، ارائه ها کیتکنی رفتاری، بیان هدف ها کیتکنارائه منطق 

 های ازدواج ارزشافزایش انگیزه برای تغییر رفتار در راستای 

 هفتم
ی و ایفای نقش، غلبه بر موانع تغییر و ایجاد تغییرات مهم رسازیتصور نگرش و رفتار، تمرین رفتارهای سالم از طریق ی رفتاری، افزایش برای تغییها کیتکن

 به ازدواج و رغبت زندگی در راستای نگرش

 هشتم
ی مربوطه ها آزمون پسمان اجرای ، تعیین زازدواجی ناکارآمد و کارآمد ها نگرشی و بررسی پیامدهای ناشی از بند جمعی جلسات گذشته، بند جمعمرور و 

 (.یک هفته بعد از جلسه آخر بافاصله)

 

بژر   ایژ  پرسشژنامه  : ی ازدواجها ارزشپرسشنامه ( الف

تن ژیم    Delkhamoush پژووه   مفهژومی  چهارچوب اسا،

 زنژدگی  ازدواج و قلمژرو  اختصاصی و متناظر یها ارزش و شده

ای ابعژاد  کژه دار  دهژد  یمژ  پوشژ   را همسر و انتشاب زناشویی

محاط شدگی، خودپیروی عنلی، خودپیریژوی عژاحفی، سلسژله    

 خودپیروی ماده، 05 شدگی محاط [.8]مرات  و برابرنگری است

 ماده، 4 مرات  سلسله ماده، 5 عاحفی ماده، خودپیروی 8 عنلی

 یژک  ،مانژده  یباقماده  4 ماده، و از 61 جمعاً ماده، 4 برابرنگری

 بژه  مربژوط  مژاده  5 و ازدواج بژه  کلژی  بازخورد به مربوط ماده

با استفاده که  [4] است همسر با همسانی ناهمسانی به بازخورد

کژامال  = 0کژامال مژوافنم تژا    =4)ای لیکژرت   درجژه  4از منیژا،  

 پرسشنامه حارژر  اعتماد قابلیت. شود نمره گذاری می( مشالفم

و  دختژر  نمونژه دانشژجویی   یک در ،ازآزمونب - آزمون روش به

 از یا دامنژه  در ،دو هفتژه  فاصژله  در (نفژر  89 دتعژدا  بژه ) پسر

 :از عبارتنژد  آمژده  دسژت  هبژ  رژرای  . قرار داشت با  تا متوس 

خژودپیروی عنلژی    ،82/1مراتبژی   ، سلسله86/1شدگی  محاط

 [.9] 47/1و برابرنگری  96/1 عاحفی ، خودپیروی80/1

توس   پرسشنامه ای  :سنج ازدواجپرسشنامه رغبت( ب

Heidari است که با سؤال  20 دارایو ران  هنجار شده و همکا

ای لیکژژرت بژژرای نمژژره گژژذاری   درجژژه 5اسژژتفاده از منیژژا، 

به صژورت   20و  22، 07، 08، 05، 00، 00، 7، 2، 0های  الؤس

= 0مشژژالفم و = 2ممتنژژع، = 0مژژوافنم، = 6مژژوافنم،  کژژامالً= 5)

، 04، 06، 02، 01، 8، 5، 6، 0هژای   الؤو برای س( مشالفم کامالً

دهنده عدم رغبت به ازدواج هسژتند بژه   که نشان 20و  21، 09

مشژالفم و  = 6ممتنژع،  = 0موافنم، = 2موافنم،  کامالً=0)صورت 

شود که جمع امتیژازات نمژره    می گذارینمره( مشالفم کامالً= 5

دهژژد بژژدی  معنژژا کژژه   رغبژژت فژژرد بژژه ازدواج را نشژژان مژژی  

بژه دسژت    81تر از هایی که در ای  پرسشنامه نمره با  آزمودنی

ها زیاد است و انگیژزه کژافی بژرای     آورند رغبت به ازدواج در آن

بژدی  شژرح   « پرساد» یساز فرایند تهیه و آماده. ازدواج را دارند

کلی نشژان دهنژده رغبژت بژه      یها نهیابتدا موروعات و زم: بود

. الژف : ازدواج که بایستی در پرسشنامه گنجانیژده شژوند شژامل   

روابژ   »و « همسر»، «خانواده»، «به ازدواج نگرش کلی نسبت»

بژازخورد فژرد نسژبت بژه آمژادگی خژود بژرای        ». ، ب«زناشویی

، تعیژی   «ذهنی»و چه در سطح « عملی»چه در سطح « ازدواج

 61سژؤال روی   26اعتبار پرسشژنامه حارژر شژامل     .[22] شد

آزمون مجدد، با -آزمودنی مورد آزمون قرار گرفت با روش آزمون

، رری  همبستگی بژی  دو بژار   (روز 06)انی دو هفته فاصله زم

 110/1بود که در سژطح احتمژال    87/1اجرای ای  آزمون برابر 

و همسژانی درونژی پرسشژنامه از حریژ  آلفژای       استدار یمعن

 [.22] بود 72/1برابر  آمده بدستکرونباط محاسبه و رری  

 

 ها یافته

 ه آزمژای  گرو کنندگانشرکت س  گی  و انحرا  معیارمیان

میژزان  . سژال بژود   52/02 ±57/0 گواهو گروه  24/00 ± 56/0

نفژر   2کننژدگان گژروه آزمژای  بژه ترتیژ       تحصیالت شژرکت 

 دانشجوی کارشناسی ارشدنفر  7، %(9/8) دانشجوی کارشناسی

و میژژژزان %( 2/52) دانشژژژجوی دکتژژژرینفژژژر  02و %( 0/07)

 سژی دانشژجوی کارشنا نفژر   6تحصیالت گروه گواه بژه ترتیژ    

نفژر   4و %( 5/54) دانشجوی کارشناسی ارشدنفر  00، %(6/09)
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هژای   شژاخص  2در جژدول    .بودنژد %( 0/24) دانشجوی دکتری

توصیفی متغیرهای پووهشی، شامل میانگی  و انحرا  استاندارد 

آزمژون،   هژای آزمژای  و گژواه در سژه مرحلژه پژی        برای گروه

  .اند آزمون و پیگیری گزارش شده پس

ی پژژووه  کژژه بژژر اسژژا، نمژژرات پرسشژژنامه  یافتژژه اصژژل

و آزمژون تحلیژل واریژانس     های ازدواج و رغبت به ازدواج ارزش

مداخله حرحژواره  بدست آمد حاکی از آن است که  چندمتغیری

هژای ازدواج و رغبژت بژژه    ارزشداری روی ییر معنژ تژأر  درمژانی 

 (. 6و  0 ولجدا)داشته است  در دختران گروه آزمای ازدواج 

 
 (=n 64)آزمون  پس و آزمون مرحله پیش دوبرای گروه کنترل و آزمایش در  و رغبت به ازدواج ازدواج های شارز های مولفههای توصیفی  شاخص -2جدول 

 

 آزمون پس نآزمو پیش های آماری شاخص

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار گروه متغیر

 برابرنگریارزش 
 23/22± 92/8 23/84± 22/8 آزمایش

 20/81± 58/2 22/81± 28/8 گواه

 ارزش خودپیروی عقالنی
 89/ 5± 2/8  55/85± 05/8 آزمایش

 55/85± 8/ 9 38/3± 29/8 گواه

 ارزش خودپیروی عاطفی
 55/83± 82/8  02/2± 94/8 آزمایش

  4/2 ± 20/8 52/20± 25/8 گواه

 ارزش محاط شدگی
 4 /08± 29/2 5 /4 ± 30/8 آزمایش

 2 /89± 31/2 8 /95± 48/8 گواه

 ارزش سلسله مراتبی
 28/82± 82/8 20/84± 92/8 آزمایش

 02/84± 05/8 93/81± 80/8 گواه

 رغبت به ازدواج
 51/29± 29/8 89/01± 54/2 آزمایش

 01/ 5± 12/8 41/04± 24/8 گواه

 

ارزش برابرنگژری،  نمژرات   بهبودحاکی از  2احالعات جدول 

ی عنالنژژی، ارزش محژژاط شژژدگی و رغبژژت بژژه وارزش خژژودپیر

ازدواج و همچنژژی  موجژژ  کژژاه  نمژژرات ارزش خژژودپیروی  

در گروه آزمای  نسبت به گژروه   عاحفی و ارزش سلسله مراتبی

  .آزمون است گواه در مرحله پس

اسمیرنف برای بررسی -نتایج آزمون کالموگرا  0در جدول 

ها و رابری واریانسها و همچنی  آزمون ب نرمال بودن توزیع داده

 .اند شی  خ  رگرسیون ارائه شده

 

 

ها ها و آزمون همگنی واریانس نتایج آزمون توزیع طبیعی نمره  -3جدول   

 

 

 متغیر
 گروه

اسمیرنف-آزمون کولموگراف  شیب رگرسیون آزمون لوین 

درجه 

 آزادی
 p آماره

درجه 

آزادی 

8 

درجه 

آزادی 

2 

 p آماره P آماره

 یارزش برابرنگر
 82/5 25/5 29 آزمایش

8    89/5 30/5  1/8  88/5  
 88/5 82/5 29 گواه

 ارزش خودپیروی عقالنی
 5/ 8 81/5 29 آزمایش

8    52/8 95/5 98/8  81/5  
 83/5 82/5 29 گواه

 ارزش خودپیروی عاطفی
 5/ 8 80/5 29 آزمایش

8    08/5  4/5 53/8  8 /5  
 83/5 82/5 29 گواه

 ارزش محاط شدگی
 25/5 82/5 29 آزمایش

8     9/5  08/5  99/8  81/5  
 25/5 89/5 29 گواه

 ارزش سلسله مراتبی
 82/5 82/5 29 آزمایش

8    49/5  93/5  91/8  28/5  
 25/5 22/5 29 گواه

 رغبت به ازدواج
 80/5 5/ 8 29 آزمایش

8    03/2  89/5  30/5  98/5  
 25/5 84/5 29 گواه

50/5  p>سطح معناداری 



 مریم عباسی و همکاران                                                                                                                                  ازدواج های و رغبت  ارزشبر  درمانیاثربخشی طرحواره 

 8931تابستان ، 2 زدهم، شمارهسیدوره                                                                   08سالمت جامعه                                                                                               

 

در اسمیرنف -آزمون کولموگرا  Zآمار ، 0 لجدو با توجه به

دار نیست یمعن ای پووه  در دو گروهمتغیرههیچیک از 

در . توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال استبنابرای  می

 های ازدواج و رغبت به ازدواج ارزشادامه برای بررسی و منایسه 

ه استفاده فرحاز تحلیل واریانس چند متغیره یکگروه دو در 

های آن مورد فرضقبل از ارائه نتایج ای  آزمون، پی . شد

برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای . آزمون قرار گرفت

 fآماره ها نشان داد یافته. پووه  از آزمون لوی  استفاده شد

های پووه  هی همگنی واریانس متغیرها در گروجهت بررس

 (های ازدواج و رغبت به ازدواج ارزش)وابسته برای متغیرهای 

دهد واریانس ای  ای  یافته ها نشان می. دار نیستعنیم

برای بررسی همگنی ماتریس . متغیرها در گروه ها همگ  است

باکس  Mها از آزمون کوواریانس متغیرهای وابسته در گروه

( 49/08)آزمون ای   Fآماره ها نشان داد یافته. استفاده شد

توان نتیجه می ،بنابرای ؛ (=15/1p> ،59/0F) دار نیستمعنی

گروه برابر  دوگرفت ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در 

طه بی  ی رابرادیمعنبرای بررسی مفروره کرویت یا . است

ها نشان یافته. بارتلت استفاده شد متغیرها از آزمون مجذور کای

دار یمعن 10/1در سطح ( 92/21)ی بارتلت ره مجذور کاآماداد 

دار وجود یبنابرای  بی  متغیرهای پووه  رابطه معن. است

همچنی  تحلیل واریانس چند متغیری برررسی تفاوت . دارد

 110/1در سطح  های ازدواج و رغبت به ازدواج ها در ارزشگروه

، >110/1pو =Wilks' Lambda 50/1) دار استمعنی

09/4F=) .های ازدواج و رغبت  توان گفت در ارزشبنابر ای  می

برای بررسی . داری وجود داردها تفاوت معنیبی  گروه به ازدواج

ها در کدام یک از متغیرها با یکدیگر تفاوت دارند در اینکه گروه

 .نتایج تحلیل واریانس یک حرفه گزارش شده است 5جدول 

 
 ها در متغیرهای پژوهشه تفاوت گروهفرطکنتایج تحلیل واریانس ی -6جدول

 

 اندازه اثر F P خطا MS گروه MS خطا SS گروه SS متغیر

 80/5 552/5** 21/1  /83  41/9  23/81  41/9 ارزش برابرنگری

 22/5 558/5** 13/82 02/2 52/99 14/882 52/99 ارزش خودپیروی عقالنی

 21/5 558/5** 91/84  /90 24/40 02/838 24/40 ارزش خودپیروی عاطفی

 5/ 8 551/5** 23/4 83/84 22/892 402/ 9 22/892 ارزش محاط شدگی

 20/5 558/5** 88/80 9/ 4 02/ 0  25/82 02/ 0 ارزش سلسله مراتبی

 83/5 552/5** 3/85   /44 51/05 38/253 51/05 رغبت به ازدواج

58/5 p<** دارییسطح معن 

 

تمژامی  هژای پژووه  در   هبژی  گژرو   6با توجه بژه جژدول   

به عبارت دیگر حرحژواره   .داری وجود داردا تفاوت معنیمتغیره

و ( =114/1p< ،28/8F)درمانی باعث افزای  ارزش برابرنگژری  

و همچنژی   ( =110/1p< ،87/02F)ارزش خودپیروی عنالنژی  

حرحژژواره درمژژانی باعژژث کژژاه  ارزش خژژود پیژژروی عژژاحفی  

(110/1p< ،08/09F= )118/1)ط شژژژدگی و ارزش محژژژاp< ،

47/9F= )  همچنژی  حرحژواره درمژانی    . در گروه آزمژای  شژد

( =110/1p< ،00/05F)توانست بژر افژزای  رغبژت بژه ازدواج     

تغییژرات  % 05تژوان گفژت    با توجه به مجذور اتا می. مورر باشد

ارزش  %28ارزش خژودپیروری عنالنژی،    %22ارزش برابرنگری، 

رغبت به  %25شدگی و ارزش محاط  %06خودپیروری عاحفی، 

 .ازدواج در دختران مجرد ناشی از ارر مداخله است

 

  بحث

در خصژوص افژزای  سژ     هژای موجژود    با وجژود پژووه   

ازدواج، کمتر پووهشی را در مورژوع مداخلژه در بحژران ازدواج    

تژری  تصژمیم و از رژروریات    شاهدیم و از آنجا که ازدواج مهژم 

هژژای  بررسژی مداخلژه  رود،  تمژام زنژدگی انسژان بژه شژمار مژی      

 های ازدواج و رغبت جوانان به ازدواج ارزشروانشناختی مورر بر 

انجژام ایژ  پژووه  موجبژات دانژ        .رسژد  رروری به ن ر می

 .کندافزایی در حوزه ازدواج جوانان را نیز فراهم می

هژای ازدواج از   هژای ناسژازگار بژا پنداشژت     وجود حرحژواره  

هژای   بژر ارزش رود تمال مید یل و عوامل مهمی هستند که اح

بژر  . تأریرگذار باشژند  جواناندر ازدواج  ازدواج و میل و رغبت به

ارربششی آموزش هد  از ای  پووه  بررسی میزان ای  اسا،، 

 هژای ازدواج و رغبژت بژه ازدواج در    ارزشبژر   درمژانی حرحواره 
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کننژدگان گژروه    نتایج نشان داد کژه شژرکت  . دختران مجرد بود

هژای   ارزشنمژره  در حرحواره درمژانی  یان مداخله آزمای  در پا

و در  افژزای   برابرنگری، خودپیروی عنالنی و رغبژت بژه ازدواج  

های خژودپیروی عژاحفی و سلسژله مراتبژی کژاه        ارزشنمره 

رر ؤمژ  درمژانی مداخله حرحژواره   ،؛ در نتیجهداشتندداری یمعن

و   Taghvaeiمطالعژژه هژژا بژژا نتژژایج کژژه ایژژ  یافتژژه واقژژع شژژد

Bakhtiyarpour [20]،Rajabi   [26]و همکژژژاران، Show  و

Lum [25] همسو بوده است. 

 کیدأت با درمانی حرحواره گفت توانمی هایافته ای  تبیی  در

 و کژودکی  دوران در گرفته شکل های ناکارآمد حرحواره تغییر بر

انتشژاب   بژا  رویژارویی  و پژردازش  در آنهژا  اررگذاری نحوه تبیی 

 جژایگزی   بژر  کیژد أت با همچنی  و برای ازدواج همسر و تصمیم

 راهبردهای جای به جدیدتر و شناختی سازگارتر الگوهای کردن

 .آورد فراهم می های ازدواج بهبود ارزش برای را فرصتی ناکارآمد

 دادن قژرار  آمژاج  بژا  درمژانی  حرحژواره  گفت توان میاز ای  رو، 

 زسژازی با و مژد ازدواج آهژای ناکار  ارزش رشژدی  هژای  ریشژه 

هژای   شژناخت حرحژواره   بژه  قژادر  اولیژه،  ناسازگار های حرحواره

 درمانی حرحواره [.07] است شده ناکارآمد راهبردهایناسازگار و 

، صژحیح  رفتژاری  الگوهژای  بر نیز  و ناسازگار الگوهای بر کیدأت اب

و غلبه بر  های ناکارآمد  شناخت الگوها و حرحواره برای را فرصتی

آل فژژراهم ربژژاره ازدواج و انتشژژاب ایژژده نشژژشوارهای فکژژری د

  .سازد می

 الگوهژای  آمژوزش  و ناسازگار الگوهای بر کیدتأ افزون بر آن،

 و جمژع  افژراد از  گزینیدوری که شود می موج  صحیح رفتاری

 احسا، داشت  همچنی  و خوی  پیرامون مردم از گیریکناره

خلژه  مدا ؛یابژد  کژاه   روزمژره،  اجتمژاعی  هژای  در ارتباط منفی

 هژای تکنیژک  و حرحواره اعتبار آزمون همچون درمانی حرحواره

 توانژد می پاسخ از پیشگیری و و مواجهه نن  ایفای مثل رفتاری

شژناخت   ؛برسژاند  یژاری  افژراد  بژه  افژزاش رغبژت بژه ازدواج    در

 الگوهژای  تژا  کنژد مژی  کمژک  مراجژع  بژه  های ناکارآمد هراحرحو

 کژاه   یژا  حژذ    بنژابرای  [.00] سژازد  جانشژی   را تریسالم

 که کند می کمکدر س  ازدواج  افراد به هیجانی های حرحواره

 عمل و فکر ناخودآگاه، و احساسی قلمروی در رفتارهایی پایه بر

 عمژل  پشتژه  کامالً ازدواج، به تصمیم مانند مواقعی در و نکنند

 و موقعیژت  بررسژی  بژا  رسژید  ازدواج زمژان  که موقعی و کنند

 دهند نشان رغبت خود از آن به نسبت ج،ازدوا برای  زم عوامل

 دارنژد  ناسژازگارانه  های حرحواره که افرادی است بدیهی .[07]

و  شژوند  مژی  اخژتال   و مشژکل  دچژار  بیشژتر  خژود  ازدواج در

 [.00] دهند های ناکارآمد و ناسازگاری را مدن ر قرار می  ارزش

توان به ای  اشاره کژرد  می حارر های پووه از محدودیت 

 و دختژر بودنژد   دانشژجویان  فنژ   پژووه  هژای  مونژه ن کژه 

 سژایر  بژه  نتژایج  تعمیم ،بود دستر، در صورت به گیری نمونه

 بژا  بایژد  (ازدواج شژر   در مجژرد  بژویوه پسژران  ) جامعه اقشار

گردد پووهشی با ایژ  عنژوان   پیشنهاد می .گیرد صورت احتیاط

  همچنژی . انجام گیرد( ویوه پسران هب) های دیگری روی نمونه

 از گیژری  بهژره  با پووه  در الگوی مدن ر که شود می پیشنهاد

فرهنگی  زمینه هایویوگی از برخورداری نیز و مشتلف ابزارهای

 گسژترش  من ژور  بژه  و گیژرد  قرار آزمون مورد جامعه دینی و

 تژر،  با رابطه در متغیرهای دیگری تر،کامل و تروسیع الگویی

 متغیرهژای  بژه  وانتژ مژی  جملژه  از) شژود  سژنجیده  ازدواج از

هژای   دلبستگی، سژبک  های سبک هویت، هایششصیتی، سبک

 اشژاره  پدری خانواده تجربه و تر، از ازدوجای ناکارآمد،  منابله

 (.کرد

 اسژت،  رو روبژه  آن بژا  زندگی در فرد که خاصی شرای  از یکی

 ای  .استهای مدن ر  بر اسا، ارزش  ازدواج برای گیری تصمیم

 سازگاری جمله از مشتلف جوان  رگرفت ن  در مستلزم تصمیم

 بر والدی ، از عاحفی و روانی شدن مستنل دیگر، فرد ورعیت با

 بژدیهی  .اسژت  آنها امثال و زندگی هایمسئولیت گرفت  عهده

 خژوی   دهژی  ن ژم  هژای  شژیوه  از که ای  دلیل به افراد است

 آینژده  از تژر،  و ازدواج از مژبهم  تژر،  مثل د یلی ناآگاهند

 و دارنژد  های ناکارآمد برای ازدواج گیری از ارزش بهرهو  خوی 

 .دهند نمی نشان خود از زمینه ای  در چندانی و رغبت تمایل

های ازدواج  ارزش در راستای تبیی  ارربششی ای  مداخله بر

و رغبت به ازدواج باید گفت که رویکرد حرحواره درمانی بر ابعاد  

شژامل بعژد شژناختی،    ایژ  ابعژاد   . کیژد دارد أچند وجهی فرد ت

در بعد شناختی، حرحواره درمژانی بژا   . تجربی و رفتاری هستند

کار کردن بر صدای درونی شده والژدی  و عمیژ  تژری  سژطح     

کنژد تژا دانشژجویان دلیژل     ها، کمک میشناخت یعنی حرحواره

عدم رغبت به ازدواج خژود را ناشژی از افکژار خژود بداننژد و بژا       

ار درستی حرحژواره و پیژدا کژردن    استفاده از آزمون کردن اعتب
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ییژد کننژده یژا رد کننژده حرحژواره،      أتعریفی جدید از شواهد ت

حرحژژواره منژژتج از ان را زیژژر سژژئوال ببرنژژد و دیژژد منطنژژی و  

 .ازدواج پیدا کنند کارامدی نسبت به 

 

کژه  حاکی از ای  اسژت  حارر نتایج پووه   :گیری نتیجه

های ازدواج و رغبژت   برای بهبود ارزش درمانی  آموزش حرحواره

 حرحژواره  کژه  رسژد  مژی  ن ی بهاست؛ به ازدواج روش مناسبی 

 مژی  بژودن  کاربردی و دستر، در مؤرر، ارزان، دلیل به درمانی

 بهبود هتج روانشناختی خدمات های کلینیک و مراکز در تواند

 هژای  روش سژایر  کنژار  در روانشژناختی  های ویوگی از بسیاری

بژه مسژئولی  و    گیژرد؛ از ایژ  رو،   قژرار  اسژتفاده  مژورد  درمانی

د که جهت افژزای   گردله ازدواج توصیه میاندرکاران مسئدست

هژای درمژانی روانشژناختی از جملژه     از رویکردرغبت به ازدواج 

 .حرحواره درمانی استفاده نمایند

 تعارض منافع

 .گونه تعارض منافعی وجود نداردهیچ

 

 سهم نویسندگان

 هژا و  مسئول غربالگری نمونه ردف رمزی مریمو  عباسی مریم

لطفی سرجینی همکژاری در   اکرمهای پووه  و هگردآوری داد

قزلسژژفلو  مهژژدیهژژا و  نگژژارش منالژژه و تجزیژژه و تحلیژژل داده 

 .اندرا بر عهده داشته یپووهش گر و سرپرست تیم مداخله

 

 تشکر و قدردانی

های مالی پووه  بژر عهژده نویسژندگان منالژه     کلیه هزینه

افژرادی کژه در    از تمژامی  دانندخود  زم می ویسندگان برن. بود

  .اند، قدردانی و تشکر داشته باشدانجام ای  پووه  یاری کرده
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Introduction: The realities of society show that the desire of young people to marry is reduced, and 

delayed marriage is beginning to become a social practice and privilege. The present study was 

conducted to determine the effectiveness of schema therapy on marriage values and the marriage 

tendency in single girls living in Tehran. 

Materials and Methods: The present study was conducted using a quasi-experimental design. 

Using non-random sampling, 46 female students studying at the Faculty of Humanities and Social 

Sciences of Tehran University of Science and Research in the academic year 2017-218 were 

selected as the particpants were randomly assigned to experimental and control groups. The 

participants in the experimental group underwent schema therapy training for 8 sessions. The 

participants in the two groups completed marriage values and marriage tendency questionnaires 

before and after the intervention. The collected data were analyzed using analysis of variance 

(ANOVA). 

Results: The results showed that schema therapy training  could increase egalitarianism, rational 

self-obedience values, and marriage tendency, and decrease emotional self-obedience, and 

hierarchical values  (p<0.01). 

Conclusion: The results of the study suggested that schema therapy training is a good way to 

improve marriage values  and marriage tendency. 
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