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های تهران بود که با فراخوان عمومی جهت شرکت در  بین دانشجویان دختر مجرد دانشگاه
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مقدمه

است  مشکل و مهم ای مسئله همسر فرایند انتخاب مختلف، جوامع در افراد اکثر برای امروزه

 ازدواج و از قبل نظر مورد فرد یافتن مورد در افراد معموالً باور (؛2235)رستمی و قزلسفلو، 

 نقش زمان هم صورت به انتظار دارند خود همسر از افراد که طوری به است؛ متفاوت آن از پس

 جرأت ایفا کند؛ به را مادر و پدر نقش حتی و مشاور جنسی، همدل، شریك دوست، یك

 فرایند به نسبت نادرست افراد نگرش نحوه ناموفق های زوج عوامل از که یکی گفت توان می

از  یکی .(2232فرد،  زاده، زارعی و صادقی است )کرمی بلداجی، ثابت همسر انتخاب و ازدواج

های غیرمنطقی است که فرد نسبت به  شود نگرش که مانع انتخاب درست همسر می یعوامل

خانواده و  طیها از مح نگرش نیا (؛2237خواه،  محمدیان و حجت )شیری، گل انتخاب دارد

 لیناپذیر تبد انعطاف یها به باورها و زمزمه ها ییگیرند و با خودگو اجتماع سرچشمه می

 (.2232مهر،  )رجبی، پیردایه و خجستهشوند  می

شوند  می فیتعر یهای شخص های ناکارآمد در مورد انتخاب همسر به صورت نگرش نگرش

های فرد بر اساس  محدود کردن انتخاب. 2ر دسته باورند، شامل چها الرسونکه بنا به تعریف 

 ایاز حد  شیها به تالش ب کردن نگرش تیتقو .2ازدواج کند.  یو چه زمان یبا چه کس نکهیا

های  قدرت ها و در مورد ضعف قیعدم توجه عم. 2همسر مناسب است.  افتنی یکم برا اریبس

. باور به دائمی بودن 4درون فردی و عوامل شخصیتی مؤثر بر موفقیت زندگی زناشویی و 

های مناسب و سازنده )شیری و همکاران،  حل مشکالت مربوط به انتخاب همسر و عدم وجود راه

که جوانان در آستانه ازدواج از یك ترس یا نگرانی در  رسد یم(. افزون بر آن، به نظر 2237

گفت توان (؛ به عبارت دیگر می2235)عالمه،  برند یممورد ازدواج و مسائل مربوط به آن رنج 

مسائل خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی ازدواج جوانان را با ترس و نگرانی همراه کرده و به تأخیر 

 و دختران که دهند یم نشان خصوص در این تحقیقات. (2237)حسینی و ایزدی،  اندازد یم
 آن از بخشی که ندشو یمهمسر  انتخاب در تردیدهایی و شك دچار زمان با گذشت پسران
 بر تغییرات ها آن راتیتأث و هاهطرحوار نوع و شناختی ها، تحریفات ارزش دگرگونی به مربوط

انتظارات غیرواقعی و  به مربوط دیگر است و بخش جوانان نزد در همسر انتخاب معیارهای

مهرا، سرکار، ) گردد یم مطرح همسر انتخاب یها مالکمعیار و  قالب در که است ناکارآمد

های افراد درباره فرآیند انتخاب همسر به  شناخت(. از این رو، 2028اسرینات، بهرا و مهرا، 

ازدواج را با موفقیت یا شکست تواند  هنگام ازدواج یکی از عوامل بسیار مهمی است که می

(. آگاه بودن افراد درباره 2027مواجه نماید )حیدردخت ناظری، یوسفی و طاهرنشاط دوست، 

بینانه  ها و طرز تفکر و عقیده خودشان درباره ازدواج و در پیش گرفتن منطقی واقع نگرش

)رجبی، محمودی، نقش بسزایی را داشته باشد  ها آن بخش تیرضاتواند در داشتن ازدواج  می

 (.2025اصالنی و امان الهی، 
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 های نسبتاً موقعیت در شدید های کنش بروز به دارند، زیادی منفی هیجانات که افرادی

 و کنند می انتقاد شدت به و سرزنش کرده را خود افراد این دارند؛ تمایل نامطلوب یا اضطراب زا

 (؛2234)پیرساقی، نظری، نعیمی و شفائی، دهند  می حساسیت نشان حد از بیش دیگران به

های منفی و ناکارآمد نسبت به ازدواج،  نگرش سبب دراز مدت در منفی، یها صهیخص این

ای نسبت به  انتظارات ناکارآمد و ذهنیت طرحواره بروز به وانتخاب همسر و ترس از ازدواج شده 

از این رو،  (.2238نژاد و فرزاد،  شود )رستمی، نوابی ازدواج می آستانهافراد در  در ازدواج

ی پیش از ازدواج در راستای کاهش خطاها و ها آموزشدرمانگران و مشاوران به اهمیت 

ی نادرست، اصالح باورهای ناکارآمد در زمینه ازدواج و پیشگیری از فروپاشی ازدواج ها انتخاب

عوامل شناسایی  عنوان به؛ و این مهم نیز از دیدگاه رویکرد طرحواره درمانی اند بردهپی 

ی پیش از ازدواج مورد توجه قرار گرفته ها مشاورهی زندگی در ها تلههای ناسازگار و  طرحواره

و  نینو یبه وجود آمده است، درمان (2333-2330یانگ ) توسط یطرحواره درماناست. 

 یرفتار -یشناخت یدرمان یها و روش مییکپارچه که عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاه

 .(2002/2237)یانگ، کلوسکو و ویشار،  بنا شده است كیکالس

گشتالت،  ،یدلبستگ ،یرفتار -یشناخت یها مکتب یاصول و مبان ،یطرحواره درمان

خراسانی کرده است ) قیارزشمند تلف یمدل درمان كیرا در قالب  یو روانکاو ییساختارگرا

رجبی و همکاران، ؛ نقل 2005)انگ ی(. 2238، پور، باقری و پویامنش زاده، پورشریفی، رنجبری

ها را مشخص کرد که به اعتقاد  از طرحواره یا مجموعه ده،یا نیتر ا قیدق یبررس یبرااز ( 2025

 یها هیما درون لیاز قب ییها یژگیو یدارا هیناسازگار اول یها عنوان طرحواره ها به طرحواره نیاو ا

ها و احساسات  واره  و شناخت ها جانیو به شدت ناکارآمد و برگرفته از خاطرات، ه ریفراگ ق،یعم

که حاصل تکامل  رندیگ یاز عواطف را در برم ییهستند و هنگام فعال شدن در سطح باال یبدن

که  است یاول زندگ یها در سال انیکودک با تجارب ناکارآمد او با خانواده و اطراف یوخو خلق

 یها دارند، طرحواره رییو تغ انکار رقابلیو غ قیعم یتداوم دارند و ساختارها یزندگ ریدر مس

 یبه هماهنگ دنیرس یتالش فرد برا نیجنگند و ا یخودشان م یبقا یبرا هیناسازگار اول

ارضا  لیبه دل ها باورند که طرحواره نیبر ا (2002/2237یانگ و همکاران )است.  یشناخت

و  ازهاین انیب ت،یبه امن ازیمانند ن گرانیبه د منیا یدلبستگ یاساس یجانیه یازهاینشدن ن

در دوران  یدار شتنیو خو نانهیب واقع یها تیو محدود حیو تفر یختگیهیجان سالم، خودانگ

را  دهد یم ایفرد به دن که یو ساختار یها معن طرحوارهافزون بر آن، . اند به وجود آمده یکودک

افراد در  ریبدون شك مثل سا زیندختران جوان در آستانه ازدواج  سان نیبد ؛کند یم جادیا

اند که  را به ارث برده ییها خودباورها، رفتارها و نگرش یتیو ترب یآموزش ،یریادگی یها خزانه

 یفرد نیب یها ییایاست در تعامالت و پو نیوالد یکه همان صدا هایی وارهعنوان طرح امروز به

افکار و باورهای  صورت بهعوامل زیرساختی  عنوان ها به طرحواره نیا ؛کنند یخود، آن را تکرار م

ها فرآیندی اساسی در  ی که شناخت و تغییر این طرحوارهطور بهشوند؛  خودکار نشان داده می



 خانواده درمانی کاربردی |  و همکاران  پور ریدونف  | نگرش ... اثربخشی طرحواره درمانی و مقایسه آن با ایماگوتراپی بر  |202   

   

از  دیگر یکی(. 2230امانی، ثنایی، نظری و نامداری،) استفردای بهتر روابط بین فردی 

های ناکارآمد در  تواند در کاهش ترس از ازدواج و اصالح نگرش که میمداخالت درمانی مؤثر 

ایماگوتراپی یا رویکرد  است.انتخاب همسر مفید باشد ایماگوتراپی یا تصویرسازی ارتباطی 

 و فرایند ازدواج همسریابی، مورد است که در درمانی شیوه و نظریهتصویرسازی ارتباطی 

 از افراد کودکی، دوران در که باشد هایی زخم التیام برای و ترس و نگرش به ازدواج گیری شکل

 (.2008)هندریکس، اند  دیده پذیری جامعه فرایند در خود اولیه مراقبان

را  یهای عمل و مهارت نشیدرمان کوتاه مدت است و ب كی کسیهندری ماگوتراپیا کردیرو

فلسفه من و تو و  ،یفرد نیهای ب نظریه دگاهید نیا نهیزم شیکند. پ می بیترک گریکدیبا 

 دگاهید نیا ؛(2027)هندریکس، هانت، الگوئت و کارلسون،  بوده است یاجتماع یریادگی هینظر

 ریرا ز یستمیو س یفرد دگاهید میکند و پارادا تأکید می گریکدیاشخاص با  تعامل بر تأثیر

محول  مراجعیناداره درمان را به  کردیرو نیا ؛کند رابطه تأکید می میبرد و بر پارادا سؤال می

نژاد و فرزاد،  فر، نوابی )شیدان کند کند و از قدرت رابطه به عنوان منبع التیام استفاده می می

و حفظ  لیتسه ندیحفظ تماس است و هدف درمان را فرآ یتالش برا دگاهید نی. هدف ا(2233

و  گریکدیتماس سالم با  جادیا یبرا نیکمك به زوج دگاهید نیقلب ا ؛داند دوباره تماس می

امن  طیمح كی جادیآگاهانه و ا یمکالمه و گفتگو قیاز طر گریکدیدرک  یبرا شتریب یهمدل

آبادی، دالور و  امینی خوئی، شفیعاست ) یدوران کودک های زخمالتیام  و ازهاین یارضا یبرا

به  یمعتقد است که مراحل رشد در دوران کودک یماگوتراپیا دگاهید .(2232پور،  نورانی

 ؛گذارد یها در دوران ازدواج تأثیر م آن ییبر روابط زناشو نیکودک با والد هیخصوص روابط اول

از آن  یبلکه بخش مهم ست،یآگاهانه ن ندیفرآ كیتنها  ییو روابط زناشو انتخاب همسر

های  زخم امیو الت یام دوران کودکاتمنکردن مراحل  لبه کام ازیناخودآگاه بوده و حاصل ن

ناخودآگاه در خود  یندهایبا درک فرآ توانند یم فرد بالغروش  نیآن دوره است، در ا یعاطف

 لیبا تبد ها آن رد،یاد بگیسالم  یرفتارها جادیو ا یهای کودک زخم امیالت یرا برا ییها روش

خود را به دست  ازیمورد ن متیعشق و صم توانند یآگاهانه م ازدواجازدواج و رابطه ناخودآگاه به 

شوند  بنا بر نظریه ایماگوتراپی، افرادی که عاشق می (.2027 ،و همکاران کسیآورند )هندر

آلی را بیابند  سعی دارند فرد ایده ها آندهند؛  های ناآگاهانه در مورد زوج خود انجام می انتخاب

ناخودآگاه به دنبال تصویری از عشق  ها آنرا کامل کند، بهبود بخشد و شاد کند.  ها آنکه 

بینند  ها نمی مأنوس به عنوان راهی برای شفای گذشته خود هستند؛ از این رو، آنچه زوج

ی عاشقانه است )کاپوتزی و اشتاوفر،  شان در زمان رابطه شخص حقیقی پیش روی

2027/2237.)   

ی و ایماگوتراپی نیز تأثیر خود را در های متعدد رویکرد طرحواره درمان بر اساس نتایج پژوهش   

(، اعتیاد به عشق 2232ورزی )طایی، نیسی و عطاری،  های مختلف از جمله نگرش عشق زمینه

زاده،  ؛ قائمی، اعتمادی، بهرامی و فاتحی2027و روابط عشقی ناسالم )هندریکس و همکاران، 
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ت روابط زناشویی )اصالنی، (، کیفی2232(، الگوهای ارتباطی )امینی خوئی و همکاران، 2237

؛ مورو و 2027(، سازگاری زناشویی )اسچمیت، الگوئت و گهلرت، 2234جامعی و رجبی، 

های ناکارآمد،  (، نگرش2237فر و همکاران،  (، رضایتمندی زناشویی )شیدان2024هولیمن، 

 ؛2027های همسر گزینی )مورو، هولیمن و الگوئت،  غیرعقالنی به انتخاب همسر و اولویت

از این رو،  ( نشان داده است.2020و ماری،  2237شیری و همکاران،  ؛2024کریوتر و مولتنر، 

 که است افراد گذشته دارند؛ گذشته اشتراک روی دو هر ایماگوتراپی و درمانی  طرحواره

 ممکن نیز گذشته روابط بنابراین التیام زند؛ می رقم را آنان ارتباط و آنان عشقی های شریك

ها و ادبیات پژوهش و  لذا با استناد به یافتهباشد؛  داشته تأثیر زوجین ورزی عشق نگرش روی

تعیین اثربخشی طرحواره درمانی در مقایسه اهمیت بررسی علمی بیشتر، این پژوهش با هدف 

مانده  با اثربخشی ایماگوتراپی بر نگرش به انتخاب همسر و ترس از ازدواج در دختران مجرد

 زیر اجرا شد. های ؤالسبرای آزمون 

ایماگوتراپی بر نگرش به انتخاب همسر و ترس از و  آیا بین مداخله طرحواره درمانی. 2

 آزمون تفاوت وجود دارد؟ ازدواج دختران مجرد مانده در مرحله پس

ایماگوتراپی بر نگرش به انتخاب همسر و ترس از و  بین مداخله طرحواره درمانی . آیا2

 دارد؟ وجود تفاوت پیگیری مرحله مجرد مانده درازدواج دختران 

 

روش

 وماهه دو آزمون با گروه گواه و پیگیری  آزمون، پس با طرح پیش نیمه آزمایشیروش پژوهش 

تهران، عالمه های  دانشجویان دختر مجرد دانشگاهاز بین  به صورت هدفمند و نمونه انتخاب

دختر مجرد  44 عمومی جهت شرکت در پژوهشبود که با فراخوان  طباطبایی و صنعتی شریف

 ، موافقت خود را جهت تکمیلهمکاری با رضایت و با رعایت اصل رازداریدانشجو 

توجه به با ها  آنکه از بین  اعالم کردند همسر انتخابترس از ازدواج و نگرش به های  پرسشنامه

 های تهران دانشجوی دانشگاهسال،  27که شامل داشتن حداقل سن های ورود به پژوهش  مالک

درمانی  روان شامل دریافتهای خروج  و مالک پژوهشو رضایت مکتوب برای شرکت در 

 23 ؛ کهو غیبت بیش از دو جلسه بود گردان روان، مصرف مواد و داروهای زمان با آموزش هم

اگوتراپی ، گروه آزمایشی ایم(دختر 22) ی طرحواره درمانیگروه آزمایش دوانتخاب و در  دختر

 ( به صورت تصادفی جایگزین شدند.دختر 22گواه )گروه و  دختر( 22)

ابزارپژوهش

انتخابهمسر.1 نحوه 2مقیاسنگرشبه کوب، الرسون و این مقیاس در ابتدا توسط .

 منظور بهتحت عنوان مقیاس نگرش نسبت به روابط عاشقانه و انتخاب همسر  (2002واتسون )

                                                           
1 . attitudes about romance and mate selection scale 
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و محدود کننده انتخاب همسر در کانادا تدوین شد. این مقیاس در  آور الزامارزیابی باورهای 

سؤال است.  22هنجاریابی شده که شامل  (2230ایران توسط سپهری، حسن زاده توکلی )

( 2( تا کامالً مخالفم )امتیاز 5ی از کامالً موافقم )امتیاز ا درجه 5ی آن لیکرت گذار نمرهشیوه 

حاکی از اعتبار و روایی مطلوب برای این  (2002کوب و همکاران )های پژوهش . یافتهاست

پایایی این مقیاس در این به دست آمد.  83/0ی که آلفای کرونباخ نمره کل طور بهنگرش بوده 

 به دست آمد. 32/0پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ برای نمره کل 

پرسشنامه2 ازدواجترس. 2هایپیشاز این پرسشنامه توسط سمیعی، یوسفی و نشاط .

گویه است که روی طیف  82( ساخت، اعتبار یابی و هنجاریابی شد و شامل 2232دوست )

. همسانی درونی این شود یمی گذار نمره 2تا کامالً مخالفم= 7ی از کامالً موافقم=ا درجه پنج

و سازه آن  همگراروایی  گزارش شده است. همچنین 35/0پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 

به  30/0مناسب گزارش شده است. پایایی این مقیاس در این پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ 

 دست آمد.

مداخلهطرحوارهدرمانی.3 از  شود که به صورت یك فعالیت گروهی انجام میبرنامه این.

در این  ی شده است.ساز مفهوم (2002/2237طرحواره درمانی یانگ و همکاران )بسته آموزشی 

در مورد گروه آزمایش  در هفته دو جلسه یا قهیدق 30جلسه گروهی  8برنامه در پژوهش این

الف به شرح زیر اجرا شد.
دالیل  بیان و یکدیگر با اعضاء آشنایی حسنه، رابطه ایجاد پس از جلسه در این جلسه اول. 

و  هدف اعضا شد و تشریح اعضای گروه برای درمان و قوانین قواعد درمان، های جلسه در شرکت

سپس به تشریح خواستگاه طرحواره  .دکردن بیان درمان جلسه در شرکت از را خود انتظارات

 جلسهدر انتهای این  های ناسازگار و سازگار پرداخته شد؛ درمانی و تعریف و معرفی طرحواره

 یپرداز . بعد از انجام مفهومدهد یانجام م اعضاموردی از مشکالت  یپرداز درمانگر، یك مفهوم

شناختی،  یها كیشود با کمك تکن شود. در این مرحله سعی می موردی، مرحله تغییر شروع می

بیمار تغییر داده شوند و رفتارهای سالمی  یها طرحوارهای و الگو شکنی رفتاری،  تجربه

از اولین جلسه تا انتهای درمان  جایگزین رفتارهای قبلی بیمار گردد. در تمام مراحل درمانی

همدالنه و باز  ی مواجهه یها طرحوارهدرمانگر از تکنیك ارتباطی خاص طرحواره درمانی به 

 .کند حد و مرز استفاده می ینیوالد

بر اساس شواهد ها  طرحوارهدر جلسه دوم شواهد عینی تأیید کننده یا رد کننده  دوم. جلسه 

گیرد و پیرامون جنبه طرحواره موجود با طرحواره  بررسی قرار میزندگی فعلی و گذشته مورد 

تعریف ، تعریف طرحواره درمانی اهداف اختصاصی این جلسه. شود سالم بحث و گفتگو می

های  تعریف ریشه، ها طرحواره های ناسازگار اولیه تعریف ویژگی، ناسازگار اولیه یها طرحواره
                                                           
1 . Health Profile Questionare 
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مورد بررسی قرار ها  طرحوارهأیید کننده یا رد کننده شواهد عینی تبود.  ها واره تحولی طرح

بر اساس شواهد زندگی ها  طرحوارهدر این جلسه شواهد عینی تأیید کننده یا رد کننده گرفت. 

صورت که آزمودنی به صورت عینی و در  گیرد. به این فعلی و گذشته مورد بررسی قرار می

واقعیت در حضور بقیه اعضای گروه طرحواره های مثبت و منفی دوران کودکی و حال حاضر 

توان تأثیر  پردازد که این امر می ها می بندی آن بندی و طبقه کند و به دسته خود را بازگو می

ریزی زندگی  و فرد را در برنامه داشته باشدها  طرحوارهبسزایی در آگاهی و شناخت فرد بر این 

 .کند یاری می

در سومین جلسه ابتدا مشکل اصلی اعضا و سایر مشکالتی که او در زندگی  سوم. جلسه 

خواهد یك  گیرد و درمانگر از اعضا می تجردی دارد به کمك اعضا مورد بررسی و کاوش قرار می

کند  شکالت، درمانگر سعی میاز تهیه فهرست م بعد .فهرست از مشکالت خود را تهیه کند

بیوگرافی یا همان تاریخچه زندگی اعضا را مورد بررسی قرار دهد. در این مرحله، درمانگر به 

ناسازگار اولیه در دوران کودکی  یها طرحوارهگیری  های شکل دنبال روشن شدن علت

سپس برای ها شده است. گیری ترس از ازدواج در آن که منجر به شکلکنندگان است شرکت

کنندگان اعتبار و صحت طرحواره ی خویش را مورد آزمایش قرار دهند از تکنیك  اینکه شرکت

کند تا  آزمون اعتبار طرحواره استفاده شد؛ در این تکنیك طرحواره درمانگر به او کمك می

لحاظ منطقی مورد پرسش قرار دهد. آیا طرحواره بیمار مثال ًطرحواره  درستی طرحواره را به

کننده ذاتاً دارای نقص است، یا اینکه بر اساس اتفاقات  قص صحیح است. یعنی آیا شرکتن

 اش او این طرحواره را یاد گرفته است؟ ناخوشایند زندگی

در طول  مورد اهمیت قرار گرفت. ی زندگی تمرکز بر تاریخچهدر این جلسه  جلسه چهارم. 

موقعیتی و مربوط به زمان حال است یا  اعضاکه بفهمد مشکل فعلی  کرددرمانگر تالش جلسه 

های طرحواره  گردد و ریشه در گذشته او دارد. از پرسشنامه بر می ها آناینکه به سبك زندگی 

از طریق تصویرسازی ذهنی که اغلب این کار مفیدترین شیوه برای شناخت  شد تانیز استفاده 

از موانع شایع این کار اجتناب یکی  های پیش از ازدواج پی ببرد. است به ترسها  واره طرح

که یکی از  شدندبه محض تجسم دوران کودکی آشفته  اعضامثالً برخی ؛ است  واره طرح

بخواهیم به زمان حال برگردد و سپس در اوایل  اعضاراهکارهای مفید این است که از 

ها  سالی، نوجوانی و در آخر کودکی را تجسم کند. روش دیگر، گفتگو با جنبه اجتماعی آن بزرگ

. بعد از پذیر است و اینجایی است که طرحواره اصلی در آن قرار دارد یعنی ذهنیت کودک آسیب

د تأییدکننده طرحواره تعریف جدیدی ارائه اینکه شواهد بررسی شدند، درمانگر باید از شواه

های پیش از ازدواج و مشکالت خودش  دیگری به ترس هیزاوبدهد. یعنی به اعضا کمك کند از 

 نگاه کند. 

پرداخته شد. های طرحواره  در این جلسه پس از مرور جلسه قبل به ادامه تکنیك پنجم. جلسه 

به اعضا کمك کند به این نتیجه برسد که طرحواره های قبلی، درمانگر باید  بعد از انجام تکنیك



 خانواده درمانی کاربردی |  و همکاران  پور ریدونف  | نگرش ... اثربخشی طرحواره درمانی و مقایسه آن با ایماگوتراپی بر  |205   

   

ای سودی برای او ندارد. با تکنیك بررسی مزایا و معایب  های مقابله های ناسازگار و سبك

تك  تواند این کار را انجام دهد. در این تکنیك از اعضا خواسته شد که تك طرحواره درمانگر می

مثالً طرحواره نقص( برای او سودمند است و بر روی کاغذ توضیح دهند چرا داشتن طرحواره )

خواهد که  در راه انتخاب همسر و ازدواج کرده است. در ادامه از او می هایی به او چه کمك

وقتی بیمار اعتبار، شواهد رد کننده و معایب  .داشتن چنین طرحواره ای را نیز توضیح دهد

 عات را مرور کند. با تهیه فلش کارتخود را درک کرد در گام بعدی باید این اطال یها طرحواره

ی هر طرحواره بیمار  طرحواره درمانگر و بیمار در واقع تمام اطالعاتی را که در این مرحله درباره

کنند. بیمار باید در مواقعی که  خالصه می اند با یکدیگر در یك برگه به دست آورده

 .شود این کارها را مطالعه کند یش فعال میها طرحواره

های  در این جلسه ضمن بررسی مطالب قبلی به بازسازی شناختی طرحواره ششم. سهجل 

های قبلی در  ناسازگار در جلسه  ناسازگار پرداخته شد. به طوری که در پی شناسایی طرحواره

بندی  هایش برچسب نزند، فاجعه سازی نکند و به دسته این جلسه فرد آموخت که به طرحواره

بلکه با افتراق افکار از احساسات، دست به بررسی شواهدی مربوط به یك افکار منفی دست نزند 

فکر زده و سپس به بررسی مزایا و معایب آن فکر همت گمارد. سپس به اهداف مدل طرحواره 

در ترس از ازدواج و انتخاب همسر پرداخته و به تأثیر باورهای منطقی زندگی زناشویی و مبادله 

 قدام شد.عشق و محبت از این طریق ا

ها که مخل رابطه مؤثر و مناسب در  در این جلسه ضمن بررسی مجدد طرحواره هفتم. جلسه 

رابطه انتخاب همسر و ازدواج شده به آگاهی هیجانی و القای فضاسازی هیجانی مثبت پرداخته 

اب های یاس آور در رابطه با ترس از ازدواجشان و انتخ ها و نشانه شد تا اعضا با شناخت موقعیت

همسر به اهداف کوتاه و بلند مدت در خصوص زندگی آینده خود در جهت جلوگیری و اجتناب 

به کمك تصویرسازی ذهنی، درمانگر اعضا را به دوران کودکی از ناامیدی بپردازند. سپس 

تکنیك به اعضا  نیادهد؛  برد. خاطرات تلخ زندگی اعضا را مورد بررسی قرار می خودش می

 یازهای هیجانی خود را شناسایی کنند.کند تا ن کمك می

 را خود تجارب اعضاء سپس .شد بررسی و مرور قبل جلسه جلسه، تکلیف این در هشتم. جلسه 

 در و ارزیابی را خود اهداف به میزان دستیابی و بندی جمع آموزشی های جلسه دوره طول در

به تبیین ترس از ازدواج و پس از آن  صحبت کردند. بودند؛ آموخته گروه اعضای از آنچه مورد

آزمون  پس جلسه این انتهای انتخاب همسر بر اساس مدل طرحواره درمانی پرداخته شد. در

 .شد اجرا

مداخله4 از بسته  شود که به صورت یك فعالیت گروهی انجام میبرنامه این ایماگوتراپی..

جلسه  8برنامه در ایندر این پژوهش  سازی شده است. مفهوم( 2008ایماگوتراپی هندریکس )

در مورد گروه آزمایش ب به شرح زیر اجرا شد. ای دو جلسه در هفته یا قهیدق 30گروهی 
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ابتدا رهبر گروه خود را معرفی کرد و پس از برقراری تعامل مطلوب و حسنه بین جلسه اول.

. را تعیین کرداعضا و رهبر گروه، معرفی اعضا انجام شد. رهبر گروه به طور خالصه مقررات گروه 

رهبر گروه در این مرحله در مورد چارچوب برنامه و چگونگی آن صحبت کرد یعنی طول برنامه 

و جلسات، تعیین تکلیف، نوع تمرینات و موضوعاتی که در جلسات گروهی مورد بحث واقع 

تك اعضا  دمای بدن، ضربان قلب و مقاومت پوست تكبا کمك همکارانش رهبر گروه  ؛شود می

گیری کردند. توضیحات الزم در زمینه ایماگو تراپی توسط رهبر ارائه شد. سپس اعضا  ندازهرا ا

انتها پس از پاسخگویی به سؤاالت اعضا در مورد  بازخوردهای خود را ارائه دادند. در

بندی  جمعپس از و ؛ هایی که در طی مصاحبه اجرا شده بودند و مطالب ارائه شده پرسشنامه

 .جلسه پایان یافت

اندازیم. تنها  ای خود نگاهی می نگریم. به هم جعبه به ازدواج به مثابه یك جعبه می جلسه دوم.

در جعبه باقی بمانند، درب آن را  .2طالق،  .2ای که برای یك ازدواج ناشاد وجود دارد:  راه چاره

ه در طالق ای ک ای مأیوس کننده به سر ببرند. عارضه محکم ببندند و باقی عمرشان را با رابطه

وجود دارد درد و رنجی است که از نقل مکان کردن از این جعبه به آن جعبه، تقسیم متعلقات و 

میلی و اکراهی  ها، دست شستن از رؤیاهایی که روزگاری برایتان عزیز و گرامی بودند، بی بچه

خریب تر، ت ترس از ازدواج و از همه مهم؛ است که نسبت به نزدیکی و صمیمیت خواهید داشت

و همواره در این تردید خواهند ماند که آیا هرگز خواهند  به خود استای  روحی و ضربه عاطفی

توانست عشق پایدار را تجربه کنند؟ خوشبختی شما نه به پیدا کردن همسر ایده آل بلکه به 

های پوشیده و پنهان وجودتان بستگی خواهد داشت.  میزان تمایل شما به کشف و درک بخش

پرداخته شد و از اعضا خواسته شد تا در کاربرگی که در  ناآگاهان به تمرین ازدواج در پای

 ایم عالئم ازدواج ناآگاهانه را برشمارند. اختیارشان قرار داده

او باید اعضا را به آرامش و دقت  شود، تر می تمرکز درمانگر موشکافانه جلسهدر این  جلسه سوم.

کند  شان را شناسایی کنند. درمانگر شرایطی را فراهم می دعوت کند تا بتوانند الگوهای تعاملی

همکار، دوست یا یکی از اعضای که در آن افراد از طریق تمرکز و بررسی آخرین مشاجره با 

ریزی کنند. تمرکز درمانگر به منظور کشف روابط  شان را آشکار و برون ، روابط ابژهاش هخانواد

دهد و چه وقت؟ سپس  ناهشیار آشکارا بر این امور مستقر است: چه کسی چه کاری انجام می

سازی مجدد چرخه  دهد و در چه هنگام. زمانی که یك عضو به فعال دیگری چه انجام می

- فرددهند و چگونگی رفتارهای هر  یر اعضا آن را مورد بازدید قرار میپردازد، درمانگر و سا می

 کرده روشن را –مانند خشمگین شدن، نق زدن، اعتراض کردن و احساس یاس و فاصله گزینی 

شود  شود و از اعضا خواست همی سپس دو تمرین در طول جلسه انجام می. دهند می انعکاس و

جمالتی را که بیان کننده تصویر ذهنی شما . 2م دهند. تمرین ها را انجا در منزل نیز این تمرین

. 2 نیجمالت حال ساده باشند. تمر ؛از یك رابطه عشقی ارضاکننده و ایده آل است بنویسید
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ترین  اهمیت کم و ترین مشکل ،ترین را بنویسید: مهم از ازدواج و انتخاب همسرتصویر ذهنی 

 ببینید، هر هفته اول هر جلسه آن را بخوانید. زهر رولیست را جایی بگذارید که  .موارد

های  نرمشپرداخته شد. های دوران کودکی  ها و جراحت زخماین جلسه به  جلسه چهارم.

کششی و ریلکسیشن، تصویرسازی محل زندگی دوران کودکی، افراد مهم زندگی، گفتگو با 

ها دقت  ها مثبت و منفی آن ویژگی. به صفات و دیکن یها در خانه برخورد م افرادی که با آن

ها  دهد، چه چیزی همیشه از آن ها شما را رنج می ها بگویید چه چیزی از آن کنید. به آن

ها از این  ها در میان بگذارید. تصور کنید آن خواستید و هرگز نیافتید. هیجانات خود را با آن می

 دیخوشحال هستند. چشمانتان را بازکن دیگذار یها در میان م ها و اطالعات را با آن که این بینش

رسم کنید و آن را به  یا رهیدا؛ پی بردن به ساختار ایماگوی تان: را انجام دهید حاضرو تمرین 

ها مثبت مادر، پدر و یا هر  : تمامی خصوصیات و ویژگیBتقسیم کنید.  Bو  A رهیدا میدو ن

ها امروزی و  نویسید. صفات و ویژگیشخص دیگری که در کودکی بر روی شما تأثیرگذار بودند ب

ها منفی افراد کلیدی زندگی خود را قید کنید.  : صفات و ویژگیAجدید این افراد را ذکر نکنید. 

ها مثبت و منفی، همان ایماگوی شما  با کلمات و عبارات ساده توصیف کنید. صفات و ویژگی

جمالت زیر را کامل  ، خط بکشید.است. دور صفاتی که بیش از سایرین بر شما تأثیرگذار بودند

خواستم و هرگز نیافتم  : چیزی که در کودکی بیش از هر چیز دیگری از پدر و مادرم میCکنید: 

 : این احساسات منفی را بارها و بارها در کودکی تجربه کردم....................Dاین بود که........... 

ر مورد همسر ایده آل خود تصویرسازی کنند. در این جلسه از اعضا خواسته شد د جلسه پنجم.

سپس پسندید و چه چیزهایی از او را دوست ندارید.  یابید چه چیزهایی از همسرتان را می درمی

 ها ایماگویی خود ها شخصی همسرتان را با صفات و ویژگی خصوصیات و ویژگیگفته شد تا 

: صفات و Fابتدا تمرین کشسانی اآلن انجام دهید.  مقایسه کنید. این تمرین را به تنهایی

شما را  تان ییها شخصیتی مثبت همسرتان را لیست کنید. صفاتی که در ابتدای آشنا ویژگی

ها شخصیتی منفی همسرتان را لیست کنید. دور صفات  : صفات و ویژگیGجذب او کرده بود. 

و  نیتر بخش لذت: Hاند، خط بکشید.  مثبت و منفی که بیش از سایرین روی شما تأثیر گذاشته

و به من  خواهم ی: آنچه که از همسرم مIخوشایندترین ویژگی همسرم این است که..................... 

 دهد، این است که.................. نمی

این تمرین توصیف در این جلسه به تمرین کار ناتمام دوران کودکی پرداخته شد.  جلسه ششم.

از دوران کودکی یا به عبارتی میل و غریزه پوشیده و پنهانی که  تان دقیقی از کار ناتمام روحی

کند. این تمرین را جداگانه انجام دهید.  دهی می اید را سازمان تان آورده با خود به رابطه عشقی

در تمرینات قبل  ها رهیدا میجمالت را با استفاده از آن چه که در کنار حروف الفبای هر یك از ن

 ها یژگیرا به دنبال پیدا کردن همسری با این خصوصیات و و ام ینید. زندگ، کامل کدیا نوشته

هنگامی که با چنین شخصی  .«دیا دهیها خط کش زیر آن Bو A هایی که در ویژگی» سپری کردم

آرزو دارم این شخص این  .«Aدایره  نیم»دهد  ها او مرا آزار می هستم این صفات و ویژگی
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شوند، این احساسات را  هنگامی که نیازهایم ارضاء نمی. «Cت قسم»خواسته مرا برآورده کند

گونه مواقع، اغلب چنین از خودم واکنش نشان  در این. «Dقسمت »کنم تجربه می

تان خلق کنید، جزئیات  اید تصویر ذهنی واضحی از رابطه تا اینجا توانسته. «Eقسمت »دهم می

های دوران کودکی خود و  و سرخوردگیها  ای از یأس ایماگوی خود را مشخص کنید، پرونده

از  یها اتخاذ کردید را تشکیل دهید، فهرست ها و الگوهای سازگاری که در مواجهه با آن روش

ترتیب دهید و همچنین نسبت به امیال،  دیکش یپسندید/ رنج م چیزهایی از همسرتان که می

 اید، آگاهی یابید. تان آورده پوشیده و پنهانی که با خود به رابطه یها غرایز و خواسته

ها،  ها، اجتناب ابعاد هیجانی بدن و رابطه آن با دفاعدر این جلسه به بررسی  جلسه هفتم.

ترین تسهیل  از آنجا که تجربه و سپس ابراز هیجانات، مهم پرداخته شد. ها انسدادها، اضطراب

ند، پدیدار ساختن واقعیت هیجانی مراجع از طریق توسعه و به زبان ا کننده تغییر شناخته شده

 یها یریجدید و یا قبالً نادیده گرفته شده هیجانی عصاره شفابخش درگ یها آوردن جنبه

ها و تن  شوند. آشنایی اعضا با زبان بدن و توجه به لحن کالم، انتخاب واژه ارتباطی قلمداد می

تجربه کنند. شناسایی احساسات و دیگران تباط مؤثرتری را با کند تا بتوانند ار صدا کمك می

گذاری مجدد احساسات و هیجانات، صحبت صمیمانه با افراد مهم زندگی،  عواطف خود: نام

در این جلسه توضیح و با کار عملی بیان شد؛ همچنین  های متضاد کشف و پذیرش قطب

 مرور شد. کیدوران کود یها مواجهه با احساسات خود در قبال ابژه

ها و  قبلی به پرسش های های جلسه ها و تمرین در این جلسه ضمن مرور تکنیك هشتم. جلسه

بازخوردهای اعضا نسبت به طول جلسه پرداخته شد. سپس از اعضا خواسته شد به 

 های پژوهش پاسخ دهند. پرسشنامه

های دانشجویی  اعالم فراخوان در کانال از پس که بود ترتیب این به پژوهش اجرایشیوهاجرا.

 و الف و ب آزمایش های گروه در صورت تصادفی به شده انتخاب های نمونههای تهران  دانشگاه

و به  گروهی جلسه 8 مدت بهگروه آزمایش طرحواره درمانی  سپس ؛گواه جایگزین شدندگروه 

روزهای دوشنبه و چهارشنبه در  جلسه دو ای هفته ای دقیقه 30جلسات صورت به ماه كی مدت

به  ماه كجلسه گروهی و به مدت ی 8و گروه ایماگوتراپی نیز به مدت  23:20تا  27از ساعت 

 22:20شنبه از ساعت  ای دو جلسه در روزهای یکشنبه و سه ای هفته دقیقه 30صورت جلسات 

 در شد، اجرا مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف که برای آموزش اختصاص یافته بود در 27الی 

رو به دلیل  نکردند؛ از این دریافت را خاصی آموزش و برنامه گواه گروه این مدت که در حالی

ها  آزمایش، آنهای  ها گروه مسائل اخالقی به گروه گواه تعهد داده شد که پس از پایان جلسه

 در ،یگیریو پ آزمون پس ون،آزم پیش حلامر به مربوط اطالعات ؛نیز تحت مداخله قرار گرفتند

واریانس مختلط با آزمون تحلیل  از ی، جهت تجزیه و تحلیلآزمایشهای  گروه و گواه گروه

 .استفاده شدچهار با نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه بیست و  های مکرر اندازه
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 هایافته

 22/22 گروه آزمایش طرحواره درمانی کنندگان میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت

کنندگان گروه آزمایش ایماگوتراپی  ( سال، میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت33/2)

( سال است. میزان 88/2) 32/22( و میانگین و انحراف استاندارد گروه گواه 28/2) 57/22

نفر دانشجوی کارشناسی  2کنندگان گروه آزمایش طرحواره درمانی به ترتیب  تحصیالت شرکت

%(، میزان 42.5نفر دانشجوی دکتری ) 7%( و 70نفر دانشجوی کارشناسی ارشد ) %3(، 8.2)

%( و میزان 22.2نفر ) 4%( و 78.2نفر ) 5%(، 8.2نفر ) 2تحصیالت گروه آزمایش ایماگوتراپی 

نفر دانشجوی کارشناسی  3%(، 27) دانشجوی کارشناسینفر  2تحصیالت گروه گواه به ترتیب 

 %( بودند.27جوی دکتری )نفر دانش 2%( و 70ارشد )



هایهایتوصیفیترسازازدواجونگرشبهانتخابهمسربرایگروه.شاخصه1جدول

 (=n 33آزمون)آزمونوپسآزمایشوگواهدردومرحلهپیش

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش های آماری شاخص 

انحراف  میانگین گروه متغیر

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

نگرش به 

انتخاب 

 همسر

 88/5 22/232 82/3 22/230 22/3 70/254 طرحواره درمانی

 83/3 32/232 25/5 42/232 52/3 78/257 ایماگوتراپی

 37/7 00/253 73/8 78/254 33/5 23/257 گواه

ترس از 

 ازدواج

 24/2 78/87 02/2 78/84 25/2 08/83 طرحواره درمانی

 77/2 45/87 42/2 33/84 72/2 78/88 ایماگوتراپی

 70/2 33/83 73/2 08/83 22/2 70/83 گواه

 

کاهش نمره کل نگرش ناکارآمد و غیرعقالنی به انتخاب همسر و حاکی از  2اطالعات جدول 

در مرحله پس آزمون در هر دو گروه آزمایش طرحواه درمانی و ایماگوتراپی  ترس از ازدواج

 است. نسبت به گروه گواه

 

هاهاوآزمونهمگنیواریانسنتایجآزمونتوزیعطبیعینمره2جدول  

 

 متغیر

اسمیرنف-آزمون کولموگراف گروه  شیب رگرسیون آزمون لوین 

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

سطح  آماره

 معناداری

نگرش به 

انتخاب 

 همسر

75/2 33/0 25/0 22 27/0 25/0 22 طرحواره درمانی  22/0  

 25/0 20/0 22 ایماگوتراپی

 03/0 22/0 22 گواه
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ترس از 

 ازدواج

50/2 22 23/0 20/0 22 طرحواره درمانی  08/0  33/2  05/0  

 24/0 27/0 22 ایماگوتراپی

 05/0 28/0 22 گواه

 

اسمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش در -آزمون کولموگراف Zآمار ، 2جدول  با توجه به

توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال است.  ها معنادار نیست؛ بنابراین می تمامی گروه

آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغیرها در  fها نشان داد که آماره  همچنین یافته

معنادار  (های پژوهش برای متغیرهای وابسته )نگرش به انتخاب همسر و ترس از ازدواج گروه

ها همگن است. برای بررسی  دهد که واریانس این متغیرها در گروه ها نشان می نیست. این یافته

متغیرها از آزمون مجذور خی بارتلت استفاده شد. مفروضه کرویت یا معناداری رابطه بین 

بنابراین ؛ معنادار است 02/0( در سطح 30/22ها نشان داد که آماره مجذور خی بارتلت ) یافته

نتایج آزمون تحلیل واریانس  2بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد. در جدول 

 گزارش شده است. های تکراری مختلط اندازه

  

سهمرحلهدرگروهسهدرمکررهاییریگمختلطبااندازهتحلیلواریانسنتایج.3جدول

مجموع  منبع تغییرات هاگروه متغیر

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 میانگین

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

سر
هم

ب 
خا

انت
ه 

ش ب
گر

ن
 

 

طرحواره 

 درمانی

 34/0 002/0 28/23 32/342  07/2 02/332 مراحل مداخله

 78/0 002/0 78/22 32/573  07/2 27/538 گروه ×مراحل 

 75/0 002/0 57/23 22/2328 2 22/2328 بین گروهی

 58/0 002/0 42/82 25/2058  03/2 78/2253 مراحل مداخله ایماگوتراپی

 57/0 002/0 83/33 25/887  03/2 23/333 گروه ×مراحل 

 73/0 002/0 72/28 24/2722 2 24/2722 بین گروهی

اج
دو

 از
 از

س
تر

 

طرحواره 

 درمانی

 42/0 002/0 33/23 23/43  72/2 82/57 مراحل مداخله

 28/0 002/0 32/22 73/23  72/2 78/30 گروه ×مراحل 

 27/0 004/0 24/22 00/232 2 00/232 بین گروهی

 74/0 002/0 57/23 32/42  27/2 22/78 مراحل مداخله ایماگوتراپی

 48/0 002/0 32/20 87/22  27/2 55/44 گروه ×مراحل 

 23/0 002/0 48/24 24/255 2 24/255 بین گروهی

 

که مداخله طرحواره درمانی بر نمره نگرش به انتخاب همسر  دهد یمنشان  2نتایج جدول 

(002/0 =P با اندازه اثر )75/0 ( 004/0و ترس از ازدواج =P با اندازه اثر )و مداخله  27/0

و بر ترس از ازدواج  73/0( با اندازه اثر P= 002/0ایماگوتراپی بر نمره نگرش به انتخاب همسر ) 

(002/0 =P با اندازه اثر )مؤثر بوده است. 23/0 
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هانتایجآزمونبنفرونیدرسهمرحلهبهتفکیکگروه4جدول

 گروه گواه ایماگوتراپیگروه  گروه طرحواره درمانی (Iمرحله ) متغیرها

خطای  ها میانگین  

 معیار

خطای  ها میانگین

 معیار

خطای  ها میانگین

 (I-J) (I-J) (I-J) معیار

نگرش به 

انتخاب 

 همسر

 23/2 22/27* آزمون پیش آزمون پس
*78/23 33/2 42/0 23/0 

 42/2 70/24* آزمون پیش پیگیری
*08/23 73/2 3/0 40/0 

 22/0 78/0 27/0 70/0 44/0 82/0 آزمون پس پیگیری

 

ترس از 

 ازدواج

 83/0 08/2 22/0 32/2* 54/0 70/4* آزمون پیش آزمون پس

 34/0 70/0 30/0 00/2* 38/0 72/2* آزمون پیش پیگیری

 28/0 78/0 75/0 32/0 24/0 53/0 آزمون پس پیگیری

*
P<

** 07/0 P< 02/0  

آزمایش طرحواره درمانی و ایماگوتراپی و گروه گواه  های مقایسه سه مرحله در گروه 4جدول 

( P=002/0( و ترس از ازدواج )P=002/0که تفاوت در نگرش به انتخاب همسر ) دهد  یمنشان 

تا مرحله پیگیری  تأثیر، معنادار و این آزمون پیشو پیگیری در قیاس با  آزمون پسدر مراحل 

 (.P=74/0ها معنادار نیست ) گواه، این تفاوتکه در گروه . درحالیاست ماندهپایدار 

 

یآزمایشوگواههاگروهنتایجآزمونتعقیبیتوکیبرایمقایسهدوبهدوی5جدول

 خطای انحراف معیار تفاوت میانگین گروه گروه مرحله 

 

نگرش 

به 

انتخاب 

 همسر

 

 آزمون پس

 58/0 33/2* گواه طرحواره درمانی

 58/0 70/2* گواه ایماگوتراپی

 58/0 23/2 ایماگوتراپی طرحواره درمانی

 

 پیگیری

 34/0 32/23* گواه طرحواره درمانی

 34/0 00/25* گواه ایماگوتراپی

 34/0 082/0 ایماگوتراپی طرحواره درمانی

 

ترس از 

 ازدواج

 

 آزمون پس

 

 74/0 70/2* گواه طرحواره درمانی

 74/0 32/2* گواه ایماگوتراپی

 74/0 42/0 ایماگوتراپی طرحواره درمانی

 

 پیگیری

 25/0 70/4* گواه طرحواره درمانی

 25/0 42/4* گواه ایماگوتراپی

 25/0 82/0 ایماگوتراپی طرحواره درمانی

P<
** 07/0 P< 02/0  

تفاوت بین دو که  دهد  نشان میمقایسه اثر دو رویکرد مداخله بر متغیرهای وابسته  7در جدول 

ایماگوتراپی در متغیرهای نگرش به انتخاب همسر و ترس از ازدواج  طرحواره درمانی و گروه
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طرحواره درمانی و ایماگوتراپی در کاهش ؛ بنابراین در تأثیر مداخله (P=07/0معنادار نیست )

 نگرش به انتخاب همسر و ترس از ازدواج تفاوتی وجود ندارد.
 

 گیریبحثونتیجه

در خصوص افزایش سن ازدواج، کمتر پژوهشی را در موضوع های موجود  با وجود پژوهش

ترین تصمیم و از  مداخله در نگرش به ازدواج و انتخاب همسر شاهدیم و از آنجا که ازدواج مهم

شناختی مؤثر بر  های روان رود، لذا بررسی مداخله ضروریات تمام زندگی انسان به شمار می

ای ناکارآمد و غیرعقالنی در انتخاب همسر در جوانان ضروری ه کاهش ترس از ازدواج و نگرش

افزایی در حوزه ازدواج جوانان را نیز فراهم  انجام این پژوهش موجبات دانش رسد و به نظر می

های ناسازگار و عدم انتخاب صحیح و تصویرسازی غلط و ناکارآمد با  کند. وجود طرحواره می

های  رود موجب نگرش ل مهمی هستند که احتمال میهای ازدواج از دالیل و عوام پنداشت

هدف از این پژوهش بررسی شود. بر این اساس،  غیرعقالنی در انتخاب همسر نزد جوانان 

نگرش به انتخاب اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر ترس از ازدواج و مقایسه 

ندگان گروه آزمایش طرحواره درمانی کن دختران مجرد بود. نتایج نشان داد که شرکت همسر در

های آن و و گروه آزمایش ایماگوتراپی در پایان مداخله در نگرش به انتخاب همسر و عامل

ها در معناداری نشان دادند و این نتایج با مقایسه دو به دو گروه همچنین ترس از ازدواج کاهش

ها با  ؛ که این یافتهبر دیگری برتری نداشت ای آزمون تعقیبی توکی نشان داد که هیچ مداخله

(، قائمی 2232(، طایی و همکاران )2237(، قائمی و همکاران )2237همکاران )شیری و  نتایج

 همسو بوده است. ( 2024مولتنر )و کریوتر و  (2027(، مورو و همکاران )2283)

 یارهایفعال شدن طرحواره مع چنین بیان کرد کهتوان  پژوهش می های یافته نییدر تب

و همچنین عدم ارضا نیازهای فرد در کودکی منجر به  یجویی افراط سرسختانه / عیب

در ازدواج و انتخاب همسر  های کمال طلبانه ناکارآمد باورها و نگرشها،  گیری ترس شکل

 حیتفر یها ادهدر خانو شتریکه ب هاازین نیرسد عدم ارضاء ا به نظر می نیچن ؛ از این رو،شود می

جویی  دارند منجر به عیب یکه مشکل ماد ییها خانواده ایگرفتار و  یها و خشن، خانواده زیست

 یدهایبا»و « قواعد» ای طرحواره چنینبروز  یها از شکل یکیشود،  می گرانیمداوم از خود و د

 سرو انتخاب هم یاخالق ،یشغل ،یلیاز جمله تحص یمختلف زندگ یها در حوزه« ناپذیر انعطاف

امتناع  گیری در مورد ازدواج از تصمیم در او شکل گرفتهطرحواره  چنینکه  فردیاست. 

ی و آرمانی انتخاب همسر را در رواقعیغتواند بر نگرش و تصویر  طرحواره دیگری که می. ورزد یم

و  ها جانیه انیدر ب یتوجه است که در حوزه آزاد / جلبییجو رشیطرحواره پذفرد شکل دهد، 

، نسبت به افتهی ادی تشدید تیطرحواره باعث حساس نیرود ا احتمال می نیقرار دارد، چن ازهاین

 رشیو محبت و پذ تیبه امن ازیمانند ن یارضاء نشده فرد در کودک یازهایانداز ن راه های موضوع

و  یندوست داشت یبه ظاهر افراد ادافر نی. ا(2025)رجبی و همکاران،  نامشروط شده است
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ازدواج با او  یبرا یکاف لیشدن دل رنف كیعاشق  ندیکنند. ممکن است بگو یگر م جذاب جلوه

شدن آن توسط  لیتعد تیطرحواره در خود و در نها نیخواهند بود. با آگاه شدن فرد از ا

داند.  می لیدر خود احساس و منطق را هر دو در انتخاب دخ فرد ،یمداخله طرحواره درمان

ازدواج کنند که  یبا فرد دیباور هستند که با نیدارند بر ا ییکه نگرش متضادجو یافراد

 صخا یتیها شخص افراد با ویژگی یکه برخ یا ها مخالف با او را داشته باشند. به گونه ویژگی

مخالف  یتیها شخص خودآگاه جذب افراد با ویژگی یاطور ناخودآگاه و  هرابطه ب لیحداقل در اوا

 (.2237)شیری و همکاران، شوند می مکمل خود ای

 نییتب نیتوان چن مؤلفه می نیدر ا یماگوتراپیهای ا تکنیك یاثربخشهمچنین در مورد 

 ،یریگ از کناره یخود که سراسر ناش یخاطرات دوره کودک یهم با بررس کردیرو نیکرد که در ا

در آن نهفته  یا ناتمام و حل نشده یها تیبوده و همواره وضع یمنف یذهن ریو تصاو یناکام

صحیح انتخاب  های نسبت به ازدواج و مالک تر قیشناخت عم ،یخودآگاه شیاست، آموزش افزا

و  یافراط یریگ توقع /کناره یمکالمه آگاهانه بجا یها روش نیبه تمر یو یازهایو ن همسر

تا شود  و عواطف مشابه تالش می دیاز عقا یفهرست مشترک نییموارد مشابه و تع یتوافق بر رو

داشته باشند و از  از ازدواجرا  یبانتظارات متناس نانه،یب رواقعیداشتن توقعات و انتظارات غ یبجا

ها هم به صورت  آموزش نیاستفاده شده در پژوهش حاضر تمام ا بسته آموزشیکه در  ییآنجا

 دور زین کردیرو نیا یاثربخش نیبنابرا د،یارائه گرد فیو دادن تکل ینیو هم به صورت تمر ینظر

 .(2283)قائمی،  ستیاز انتظار ن

 و کودکی دوران های آسیب جراحات و فرد هر اولیهبر تجارب  در این رویکردافزون بر آن،  

 و رشد برای راهی عنوان به رابطه مشکالت ؛شود یم تأکید زوجی رابطه در ها آن التیام امکان

 شناخته دیگری روی آن فرافکنی و فرد هر منفی های جنبه و شود یم شناخته فردی تغییر

 از متفاوت های خواسته و نیازها که فردی عنوان به را دیگری فرد، هر آن دنبال به و شود یم

 تمرین و یادگیری و آموزش با (؛ از این رو،2027)هندریکس و همکاران،  شناسد یم دارد خود

وارد  برای راهی همدلی و اعتباربخشی انعکاس، یعنی ارتباطی شاه کلید سه ایماگویی، گفتگوی

 بازگشت یها كیتکن کمك با ؛ وشود یم فراهم دیگری و خود احساسات بیان و شناخت و شدن

 به صورت اولیه جراحات گذاشتن در میان نوازش، تمرین فرزند، -والد گفتگوی اولیه، خانه به

 مثبت ها ویژگی فهرست و دوباره همسر، شادسازی آلایده  نحوه انتخاب گزارش روزانه، تمرینی

 به صورت رفتار درخواست تغییر و ها یگذران خوش و تفریحات خوشایند، و رفتارهای همسر

 های جنبه بر تمرکز و شناسایی و کشف بر عالوه کنندگان مشارکتجلسات،  طول در مشخص

را نیز  جلسات طول در مناسبیك ازدواج خوب و  خوشایند تجربه خود، دردناک تاریك و

 (.2233فر و همکاران،  کنند )شیدان تجربه می

نگرش ناکارآمد نسبت ترس از ازدواج و بر  ها مداخله نیا یاثربخش نییتب یدر کل در راستا

 نیفرد تأکید دارد. ا یبر ابعاد چندوجه یطرحواره درمان کردیگفت که رو دیبه انتخاب همسر با
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با کار  یطرحواره درمان ،یهستند. در بعد شناخت یو رفتار یتجرب ،یعد شناختبابعاد شامل 

کند تا  ، کمك مییها طرحواره یعنیسطح شناخت  نیتر قیشده و عم یدرون یکردن بر صدا

از افکار خود بدانند و با استفاده از آزمون کردن اعتبار  ینگرش ناکارآمد خود را ناش لیدل افراد

رد کننده طرحواره،  ایکننده  دیاز شواهد تائ دیجد یفیکردن تعر دایطرحواره در پ یدرست

کنند،  دایازدواج پ نسبت به یو کارآمد یمنطق دیسؤال ببرند و د ریرا ز نطرحواره منتج از آ

 نیطرحواره است، بهتر شهیر ییسالم فرد و شناسا یها از پاسخ یا که خالصه یطرحواره درمان

فرد نسبت به  یطرحواره که آگاه زانندهیبرانگ تیموقع ییکننده به فرد جهت شناسا ابزار کمك

)شیری و همکاران، کند  در فرد و به تبع آن در حوزه ازدواج فراهم می رییتغ نهی، زمها طرحواره

 به دارد، رابطه پارادایم بر که تأکیدیقدرت ایماگوتراپی در این است که با همچنین . (2237

 آن التیام بخشی و رابطه نقش و های پیش از ازدواج ترس بروز و چگونگی چرایی مورد در افراد

 و رشد برای راهی عنوان مشکالت به شناسایی و اولیه روابط و کودکی دوران بر جراحات

 را ییها كیتکن و ابزارها دهد؛ همچنین می آموزش یکپارچگی در راستای تجدید نظر در ازدواج

 اولیه تجارب و و باورهای ناکارآمد هیجانات از آگاهی و شناخت وها  نگرش این حل و فصل برای

فرد ممکن است معتقد  كی نیبنابرا؛ (2233فر و همکاران،  دهد )شیدان اختیارشان قرار می در

دهد.  که فرد انجام می یزیتا چ افتاد یاو اتفاق م یاست که برا یزیباشد که انتخاب همسر چ

باشد که زنان در جامعه  نیاز ا یتواند ناش انتخاب همسر می ارهدرب یانگار باور دختران به سهل

انتخاب  انیحضور دارند، معموالً در جر نندد انتخاب کنکه بتوان ییها کمتر در جمع یرانیا

که در واقع  یانگار به باور سهل جهینت ؛ و دردارند محدودیتهمسر منفعل هستند و در انتخاب 

 . (2230سپهری و حسن زاده توکلی،شوند ) می قدتمعنشان دهنده اعتقاد به شانس است 

 را افزایش داد که افرادسطح سالمت روان  هر دو رویکرد، این مطالعه، کارایی و اثربخشی،

برای آموزش و  رویکرددو  گامی مثبت در این راستا است. با توجه به ساده و کاربردی بودن این

فردی،  تواند برای کاهش مشکالت هماهنگ است، می درمان که به طور نسبی با فرهنگ ما نیز

تقویت نهاد  و یساز ی، آموزش قبل ازدواج )به منظور پیشگیری، غنهای غلط کاهش انتخاب

به الزم به ذکر است که با توجه  .خانواده( توسط روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد

در برهه زمانی  بودن در دسترسبا فراخوان عمومی و گیری  نمونه هایی همچون محدودیت

پذیری و استنباط از نتایج نیز با  خودسنجی، تعمیم ، حجم نمونه و استفاده از ابزارمحدود

شود  پیشنهاد می های این پژوهش یافتهرو خواهد شد. افزون بر آن، با توجه به  روبه محدودیت

 د؛ همچنینقرار گیر در مراکز آموزشی ها برنامه درمان در لیست رویکردهایاین  که آموزش

درمانی با توجه به  هایشود در تحقیقات بعدی، میزان اثربخشی این رویکرد پیشنهاد می

؛ همچنین پیشنهاد ها بررسی و مقایسه شود و سن آزمودنی شخصیتی ها ویژگی متغیرهای

سنجیده شود تا به گردد این دو رویکرد بر روی پسران نیز انجام و با نتایج این پژوهش  می

 انتخاب بهترین روش بینجامد.
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موازیناخالقی

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری 

تأکید به تکمیل تمامی ها ضمن  رعایت شد. با توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد که  کنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند. به آن ها، شرکت سؤال

ماند و این امر نیز کامالً رعایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز به  اطالعات محرمانه می

ه دوم تحت مداخله دو گروه تقسیم شده و گروه اول تحت مداخله طرحواره درمانی و گرو

 ایماگوتراپی قرار گرفتند. 



سپاسگزاری

 همکاری داشتند؛کسانی که در اجرای این پژوهش   پژوهش و همهدر کنندگان  از همه شرکت

 شود.میتشکر و قدردانی 

 

 مشارکتنویسندگان

پژوهشی است که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان طرح  از برگرفته حاضر مقاله

روش  ،یساز مفهومدر طراحی،  همه نویسندگاندر تدوین این مقاله به تصویب رسید.  یاسوج

 یکسانی نقشو نهایی سازی ویراستاری نویس،  پیش ها، داده و تحلیل آماری گردآوری شناسی،

 داشتند.

 

تعارضمنافع

 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر



منابع
(. اثربخشی آموزش تصویرسازی 2234رجبی، غالمرضا. ) ؛ وخالد.، جامعی، معصومه اصالنی،

 25-72(: 4)3، روانشناسی کاربردیارتباطی )ایماگوتراپی( بر کیفیت روابط زناشویی. 

مقایسه  (.2232اهلل. ) پور، رحمت نورانی و .،آبادی، عبداهلل.، دالور، علی شفیع سارا.، امینی خوئی،

های زندگی و ایماگوتراپی در بهبود الگوهای ارتباطی  رویکرد آموزش مهارتاثربخشی دو 

 53-74 (:70) 22، های مشاوره پژوهش زوجین جوان شهر بوشهر.

ی دو اثربخش(. 2230نامدار پژمان، مهدی. ) و .،امانی، احمد.، ثنایی ذاکر، باقر.، نظری، علی محمد

های دلبستگی در دانشجویان مرحله  رویکرد طرحواره درمانگری و دلبستگی درمانگری بر سبك

 22-23، 2، مشاوره و روان درمانگری خانوادهعقد. 

های زناشویی،  (. تعارض2234شفائی، محمد. ) و .،نعیمی، قادر پیرساقی، فهیمه.، نظری، محمدعلی.،

 73-33(: 2)2، روان پرستاریهای هیجانی.  های دفاعی و طرحوره نقش سبك
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ی تجربه زیستی زنان مجرد جمعیت دارشناسیپد(. 2237) ایزدی، زینب. و .،حسینی، سید حسن

، شناختی زنان روانمطالعات اجتماعی سال شهر تهران.  27: زنان مجرد باالی مطالعه مورد

2(43 :)42-52 

پویامنش، جعفر.  و .،پور، طاهره.، باقری، فریبرز زاده، عاطفه.، پورشریفی، حمید.، رنجبری خراسانی

های ناسازگار اولیه با  فرزند و طرحواره-(. الگوی ساختاری رابطه بین الگوهای ارتباط والد2238)

 77-53(: 43پیاپی2)22، کاربردی. روانشناسی های دلبستگی میانجیگری سبك

(. بررسی اعتبار و روایی مقیاس 2230) حسن زاده توکلی، محمد رضا. و .،سپهری، صفورا

 423-402(: 28)5، خانواده پژوهیهای مربوط به انتخاب همسر.  نگرش

و   ی اب اری ب ت ، اع ت اخ س(. 2232یوسفی، زهرا. ) و .،سمیعی، حمید.، نشاط دوست، حمید طاهر
نامه  . پایانهای دولتی در دانشجویان دانشگاه  از ازدواج  ش ی پ  ای ه رس ت  ه ام ن ش رس پ  ی اب اری ج ن ه

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.

ی زوج درمانگر(. مقایسه اثربخشی 2233هلل. ) فرزاد، ولی و .،نژاد، شکوه فر، نازنین.، نوابی شیدان

 88-57 (:2) 4. روانشناسی خانواده و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین.مدار  هیجان

(. اثربخشی طرحواره 2237سید محسن. ) خواه حجت ؛ وشیری، طاهره.، گل محمدیان، محسن

فرهنگ مشاوره های ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر.  درمانگری بر نگرش
 288-252 (:25)5، و روان درمانگری

(. اثربخشی آموزش شناختی 2232مهر، رضا. ) خجسته و .،رجبی، غالمرضا.، پیردایه، معصومه

 2-28(: 2)2، مشاوره کاربردیهمسر.  انتخابرفتاری گروهی بر کاهش باورهای محدود کننده 

(. ساخت، رواسازی و اعتبارسنجی 2238فرزاد، ولی اله. ) و .،رستمی، مهدی.، نوابی نژاد، شکوه

، فصلنامه روانشناسی کاربردیهای پیش از ازدواج.  ای برای سنجش الگوها و آسیب پرسشنامه

22(2 :)452-472 

پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس  آموزش(. اثربخشی 2235قزلسفلو، مهدی. ) رستمی، مهدی.،

 73-47(: 2)7، روانشناسی خانوادهی ارتباطی زوجین نامزد. بر باورها

های پیش از ازدواج بر اساس شخصیت  (. بررسی روابط چندگانه ترس2235عالمه، سید فرید. )

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و های ارتباطی.  شناسی )اینیاگرام( و مهارت
 8-2روانشناسی ایران، 

(. ارائه رویکرد تلفیقی 2237زاده، مریم. ) فاتحی و .،اعتمادی، عذرا.، بهرامی، فاطمه قائمی، زهرا.،

)طرحواره درمانگری و ایماگوتراپی( جهت کاهش اعتیاد به عشق و روابط عشقی ناسالم در قبل 

-225: 37، اسفند پنجمین همایش ملی روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعیاز ازدواج. 

220. 

بررسی تأثیر رویکرد تلفیقی )طرحواره درمانگری و ایماگوتراپی( بر اعتیاد به (. 2283قائمی، زهرا. )
نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده،  . پایانعشق و طرحواره دختران شهر اصفهان

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
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. ترجمه شکوه ها، ازدواج و خانواده مبانی مشاوره زوج(. 2237اشتاوفر، د، مارک. ) و .،کاپوتزی، دیوید

نوابی نژاد، نادره سعادتی و مهدی رستمی. تهران: انتشارات جنگل )تاریخ انتشار اثر اصلی، 

2027.) 

خشی (. اثرب2232فرد، مریم. ) صادقی و .،.، ثابت زاده، ماجده.، زارعی، اقبالاهلل روحکرمی بداجی، 

های ناکارآمد همسرگزینی دختران و  رفتاری بر نگرش-هیجانی-مشاوره گروهی به شیوه عقالنی

 252-288(: 2)4، های علوم شناختی و رفتاری پژوهشپسران. 

گروهی  آموزش(. بررسی اثربخشی 2232عطاری، یوسفعلی. ) و .،طایی، سرور.، نیسی، عبدالکاظم

 25-48(: 22)5، نو در روانشناسی های ها. یافته جورزی در زو ایماگوتراپی بر نگرش عشق
. ترجمه حسن طرحواره درمانی(. 2237ویشار، مارجوری. ) و.، یانگ، جفری.، کلوسکو، ژانت

 (.2002حمیدپور و زهرا اندوز. تهران: نشر ارجمند )تاریخ انتشار اثر اصلی، 
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 5 3 7 4 2 2 2 . عاشق یکدیگر بودن، باید دلیل کافی برای ازدواج کردن باشد2

 5 3 7 4 2 2 2 کند . فقط یك احمق از ازدواج با عشقش اجتناب می2

 5 3 7 4 2 2 2 . در نهایت عق ما به یکدیگر برای تضمین یك ازدواج خوشبخت کافی است2

 5 3 7 4 2 2 2 . تنها یك عشق حقیقی در دنیا وجود دارد که فرد مناسب برای ازدواج با من است4

 5 3 7 4 2 2 2 یك فرد مناسب در دنیا برای ازدواج با من وجود دارد. تنها یك و فقط 7

بر سر راه ازدواج ماا   یمانع چیه میبگذار دینبا م،یهست گریکدیکه ما عاشق  یتا زمان .3

 ردیقرار گ

2 2 2 4 7 3 5 

تواناد از پاس تماام     اگار مطمائن نباشام او مای     یکنم حت من با معشوقم ازدواج می .5

 دیمن برآ یازهاین

2 2 2 4 7 3 5 

 5 3 7 4 2 2 2 آل من نباشد. دهیکه عاشقش هستم ازدواج خواهم کرد، هرچند او ا یمن با فرد .8

باا او ازدواج کانم،    دیا وجود دارد که با یمونس روح كیمن  یبرا ایدن نیدر ا ییجا .3

 او یمن مناسب است و من برا یکه تنها او برا یخاص كیشر

2 2 2 4 7 3 5 

ازدواج ماا   ییکاارا  زانیا سنجش م یبرا یمشترک قبل از ازدواج راه مناسب یزندگ .20

 خواهد بود

2 2 2 4 7 3 5 

باا   یروابطمان، قبل از ازدواج مدت ینحوه  یابیارز یاست که برا یخوب ی دهیا نیا .22

 .میکن یهم زندگ

2 2 2 4 7 3 5 

بود اگر قبل از ازدواج با هم  میدر ازدواجمان خوشبخت تر خواه ادیما به احتمال ز .22

 .میکن یزندگ

2 2 2 4 7 3 5 

مشترک شاد بعد  یزندگ كیمشترک قبل از ازدواج، احتمال داشتن  یتجربه زندگ .22

 کند می شتریاز ازدواج را ب

2 2 2 4 7 3 5 

 5 3 7 4 2 2 2 میهم باش یدوست برا نیقبل از ازدواج بهتر دیام با ندهیمن و همسر آ .24

روابط مان آن قادر   میآنقدر صبر کنم تا ثابت کن دیمن قبل از ازدواج با معشوقم با .27

 ابدیمستحکم هست که بعدا ادامه 

2 2 2 4 7 3 5 

 5 3 7 4 2 2 2 نکرده ام، صبر کنم. یکه کامالً احساس آمادگ یقبل از ازدواج تا زمان دیمن با .23

 5 3 7 4 2 2 2 خواهم بود یکامالً مطمئن باشم که همسر مناسب دیکه ازدواج کنم با نیقبل از ا .25

کاامالً و تماماا    ییکه در روابط دوره آشانا  نیبا عشقم ازدواج کنم، مگر ا دیمن نبا .28

 .ردیمورد پسندم قرار گ

2 2 2 4 7 3 5 

ام  یزنادگ  ریروز در مسا  كیازدواج  یصبر کنم، فرد مناسب برا یاگر به اندازه کاف .23

 قرار خواهد گرفت.

2 2 2 4 7 3 5 

کامالً کامالً مطمئن شاوم کاه    دیدر مورد ازدواج با معشوقم با یریگ میقبل از تصم .20

 ازدواج ما موفق خواهد بود

2 2 2 4 7 3 5 
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 2 2 2 4 7 ساز شود. ام برایم مشکل ترسم بعضی از خصوصیات اخالقی می 2

 2 2 2 4 7 ساز شود. ترسم بعضی از عاداتی که دارم برایم مشکل می 2

 2 2 2 4 7 و صورتم مورد پسند طرف مقابل قرار نگیرد. ترسم جسم می 2

 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج نتوانم از عهده مسائل جنسی بر بیایم. می 4

 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج سالمت جسمی ام به خطر بیفتد. می 7

 2 2 2 4 7 ترسم زمانی که ازدواج کردم بعد از مدتی دچار بد شکلی جسمی شوم. می 3

 2 2 2 4 7 ی جسمم اظهار نظر بد بکند. ترسم همسرم درباره می 5

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم درباره ظاهر م و بدنم اظهار نظر بدی بکند. می 8

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم اخالقیات مرا نپذیرد. می 3

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم نتواند با عادات من کنار بیاید. می 20

 2 2 2 4 7 همسرم بیشتر زمان مرا به خودش اختصاص بدهد.ترسم  می 22

 2 2 2 4 7 ترسم ازدواج، مرا محدود کند. می 22

 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج نتوانم مثل گذشته با دوستانم باشد. می 22

 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج نتوانم مثل گذشته با خانواده ام باشم. می 24

 2 2 2 4 7 هایم را داشته باشم. از ازدواج مثل گذشته نتوانم برنامهترسم بعد  می 27

 2 2 2 4 7 ترسم باازدواج مجبور شوم خیلی ازچیزهایی راکه دوست دارم کنار بگذارم. می 23

 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج هیکل و بدن طرف مقابل را نپسندم. می 25

 2 2 2 4 7 .نا توان باشد(از لحاظ جنسی مزاجی باشد )ترسم بعد از ازدواج، او همسر سرد  می 28

 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج عادات بدی داشته باشد که من نتوانم با آنها کنار بیایم. می 23

 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج بیمار شوم. می 20

ام  ندهیهمسر آ یکه من برا اتیتمام آن خصوص دیکنم با که با او ازدواج می یفرد .22

 به دنبالش هستم را دارا باشد.

2 2 2 4 7 3 5 

 5 3 7 4 2 2 2 دارند یاند، روابط پوچ و کسل کننده ا هیبه هم شب اریکه بس ییزوج ها .22

باشد، روابطماان مساتحکم    هیازدواج کنم که در اکثر موارد، به من شب یاگر با کس .22

 تر خواهد بود

2 2 2 4 7 3 5 

 5 3 7 4 2 2 2 عکس من داشته باشد. یتیها شخص ازدواج کنم که ویژگی یبا کس دیمن با .24

کاه باا طارف     ییدر مورد ازدواج، توجه کردن به شباهت هاا  یریگ میهنگام تصم .27

 مهم است اریمسئله بس كیمقابل دارم، 

2 2 2 4 7 3 5 

 5 3 7 4 2 2 2 بر آن داشته باشم یادیز کنترلکه من  ستیفرد مناسب ازدواج مسئله ن افتنی .23

 5 3 7 4 2 2 2 دهدیرخ م یعیاز طرف من به صورت طب یازدواج کردن، بدون تالش قابل توجه .25

 5 3 7 4 2 2 2 شانس است تا تالش كی شتریازدواج ب یکردن فرد مناسب برا دایپ .28

 5 3 7 4 2 2 2 کرد میروز ازدواج خواه كیمن مطمئن هستم که من و اکثر هم سن و ساالنم  .23

 5 3 7 4 2 2 2 خواهد بود. داریپا شهیهم یازدواج برا نیکه ازدواج کنم، مطمئنم ا یوقت .20

 5 3 7 4 2 2 2 داشته باشم. یتوانم ازدواج خوشبخت وجود دارند که من می ایدر دن یافراد متعدد .22

 5 3 7 4 2 2 2 . من باید ازدواج شادی داشته باشم22
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 2 2 2 4 7 ترسم بعد از ازدواج اخالقیاتی داشته باشد که من نتوانم تحمل کنم. می 22

 2 2 2 4 7 ترسم زمان کافی برای من باقی نگذارد تا به کارهایم برسم. می 22

 2 2 2 4 7 ترسم دوستانش را به من ترجیح دهد. می 22

 2 2 2 4 7 ترسم به خانواده اش وابسته باشد ونتواند آنها را رها کند. می 24

 2 2 2 4 7 پیگیری کند.های خودش را  ترسم از اینکه، فقط برنامه می 27

 2 2 2 4 7 ی وظایف زندگی بر بیاید. ترسم نتواند از عهده می 23

 2 2 2 4 7 ترسم حاضر نباشد کارهای دوران مجردیش را کنار بگذارد. می 25

 2 2 2 4 7 برایم سخت است تا به کسی برای ازدواج اطمینان کنم. 28

 2 2 2 4 7 کند.ترسم همسرم بخواهد مرتباً مرا چك  می 23

 2 2 2 4 7 هایم باعث شود من مرتباً همسرم را چك کنم. ترسم دلشوره می 20

 2 2 2 4 7 ترسم روزی به من خیانت کند. می 22

 2 2 2 4 7 ترسم روزی بفهمم که همسرم با کسی رابطه داشته است. می 22

 2 2 2 4 7 ام. ترسم که همسرم بفهمد با کسی رابطه داشته می 22

 2 2 2 4 7 ترسم خانواده یا یکی از اعضای خانواده همسرم در زندگی من دخالت کند می 24

 2 2 2 4 7 خانواده من اخالقی دارندکه میترسم مزاحم زندگی من بشوند. 27

 2 2 2 4 7 ترسم خانواده همسرم آن طور که الزم است مرا نپذیرند. می 23

 2 2 2 4 7 ما باشد. همسرم یادبدهندکه مزاحم زندگیترسم خانواده همسرم کارهایی به  می 25

 2 2 2 4 7 ترسم خانواده خودم در امر ازدواج راهنمای خوبی برایم نباشند. می 28

 2 2 2 4 7 ترسم نتوانم اختالفات خودم با خانواده ام را درباره ازدواج حل کنم. می 23

 2 2 2 4 7 آمد نتوانم آنرا حل کنم. ترسم اگر اختالفی بین من و خانواده همسرم پیش می 40

 2 2 2 4 7 ترسم نتوانم جای خودم را در بین خانواده همسرم باز کنم. می 42

 2 2 2 4 7 را دوست دارم خانواده همسرم را دوست داشته باشم.ام  ترسم نتوانم آنطور خانواده می 42

 2 2 2 4 7 کند.ترسم همسرم نتواند جای خودش را در خانواده ما باز  می 42

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم رابطه من و خانواده ام را تضعیف کند. می 44

 2 2 2 4 7 های زندگی بر بیایم. ترسم نتوانم از عهده هزینه می 47

 2 2 2 4 7 های عقد بر بیایم. ترسم نتوانم از عهده هزینه می 43

 2 2 2 4 7 خرج کنم.ترسم مجبور باشم تمام پس اندازم را برای همسرم  می 45

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم ولخرج باشد. می 48

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم نتواند با اوضاع مالی من کنار بیاید. می 43

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم بیش از اندازه در اوضاع مالی و کاری من دخالت کند. می 70

 2 2 2 4 7 بالعکس.داری مزاحم وظایف شغلی ام بشود یا  ترسم همسر می 72

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم بیش از اندازه کنجکاو باشد. می 72

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم رو راست نباشد. می 72

 2 2 2 4 7 ترسم به وقت نیاز در کنارم نباشد. می 74

 2 2 2 4 7 ترسم نتوانم از عهده رسم و رسومات بر بیایم. می 77

 2 2 2 4 7 ترسم راز نگهدار نباشد. می 73

 2 2 2 4 7 ترسم مرا به شهر یا کشور دیگری ببرد. می 75

 2 2 2 4 7 ترسم تك رو باشد. می 78

 2 2 2 4 7 ترسم با جنس مخالف خیلی راحت باشد. می 73

 2 2 2 4 7 داری نباشد. داری و مردم ترسم اهل آبرو می 30

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم فرد رویاهای من نباشد. می 32

 2 2 2 4 7 ترسم خانواده همسرم مشکل ژنتیکی داشته باشند می 32
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 2 2 2 4 7 ترسم با همسرم تفاوت فرهنگی داشته باشم و نتوانیم به تفاهم برسیم. می 32

 2 2 2 4 7 ترسم با همسرم در مورد نوع تربیت فرزندا نمان به توافق نرسیم. می 34

 2 2 2 4 7 باشد.عرضه  دست و پا و بی ترسم همسرم بی می 37

 2 2 2 4 7 ترسم انتخاب من با اجبار خانواده باشد نه از روی عشق. می 33

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم وابستگی به مواد مخدر داشته باشد. می 35

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم دست بزن داشته باشد. می 38

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم مشکل روانی داشته باشد. می 33

 2 2 2 4 7 همسرم نتواند صاحب فرزند شود. ترسم می 50

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم نتواند بین محیط بیرون و محیط خانه تعادل ایجاد کند. می 52

 2 2 2 4 7 های همسرم از من بیش از توانایی من باشد. ترسم خواسته می 52

 2 2 2 4 7 ای برای رسیدن به آرزوهایش قرار دهد. ترسم همسرم مرا وسیله می 52

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم نتواند به من اعتماد کند. می 54

 2 2 2 4 7 ترسم همسرم به اصول مذهبی پایبند نباشد. می 57

 2 2 2 4 7 ترسم وقتی با همسرم بیرون میروم دیگران او را نپذیرند. می 53

 2 2 2 4 7 ترسم در خانواده همسرم افراد نامناسب یا خالفی وجود داشته باشند. می 55

 2 2 2 4 7 ترسم خانواده من با خانواده همسرم اختالف پیدا کنند. می 58

 2 2 2 4 7 ترسم ازدواج فامیلی بکنم. می 53

 2 2 2 4 7 ترسم با افراد غریبه ازدواج کنم. می 80

 2 2 2 4 7 ترسم با کسی ازدواج کنم که نتوانم خانواده اش را به دیگران نشان دهم. می 82

 2 2 2 4 7 ای ازدواج کنم که بخواهند از من سوءاستفاده مالی بکنند. ترسم با خانواده می 82

 2 2 2 4 7 ای ازدواج کنم که به پول و مال ما چشم داشته باشند. ترسم با خانواده می 82
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Abstract 
Aim: The purpose of the present study was to determine the effectiveness of 

schema therapy and imago therapy on the fear of marriage and attitudes 

about romance and mate selection in girls. Method: The sample was 

purposefully selected from single female students of Tehran universities. 

With a public call to participate in the study, 44 single female students were 

asked about the attitude-choosing questionnaire of Cobb, Larson, & Watson 

(2003) and fear of marriage Samiei, Yousefi, and Neshat Doost (2013) 

answered that 36 girls were selected from among them and randomly 

replaced in two experimental groups: schema therapy (12 girls), 

experimental group, immunotherapy (12 girls) and control group (12 girls). 

Both experimental groups underwent the intervention of Young, Klosko & 

Weishaar (2003) Schema Therapy for 8 90-minute sessions, and Hendrix 

Imagotherapy (2008), and the control group did not receive any intervention. 

Data were analyzed using repeated-measures analysis of variance. Results: 

Results showed that the effect of schema therapy intervention on spouse 

choice (F= 29.75, P= 0.001) and fear of marriage (F= 12.14, P= 0.004) and 

imagotherapy intervention on spouse choice (F= 28.51, P = 0.002) and on 

fear of marriage (F= 14.48, P= 0.003) and this effect was sustained at 

follow-up. Conclusion: The results of the present study provide evidence 

that schema therapy and imago therapy are appropriate methods for reducing 

the fear of marriage and attitude toward spouse selection.  

Keywords: fear of marriage, imagotherapy, schema therapy, spouse 

selection 
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