اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرشهای ناکارآمد نسبت به
انتخاب همسر در دانشجویان دختر
طاهره شیری ،1محسن گلمحمدیان ،2سیدمحسن حجتخواه
تاریخ دریافت4921/70/92 :

3

تاریخ پذیرش4921/0/41 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر نگررش ناکارآمرد نبر ت برن انبخراس هدبرر در
دانشجویان دخبر دانشگاه رازی بود .پژوهش از نوع آزمایشی برا طررپ پر شآزمرون-پر آزمرون برا ورروه
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ش وه تصادفی در دو وروه آزمایش و کنبرل ودارده شدند .دانشجویان ورروه آزمرایش  8جلبرن طرحرواره
درمانی دریافت کردند .ابزار اندازهو ری پرسشنامن نگرش نب ت بن انبخاس هدبر کاس ،الرسون و واتبرون
( )4229بود .دادههای جدعآوری شده از طریق تحل ل کوواریان

چند مبغ ری مورد تجزیرن و تحل رل اررار

ورفبند .نبایج نشان داد کن ب ن دو وروه از نظر نگرش ناکارآمد نبر ت برن انبخراس هدبرر و مؤلفرنهرای آن
(عشقباوری ،تجربنمحوری ،ایدهآلنگری ،مبضادجویی ،آسانب نی ،خوشباوری) تفاوت معنیداری وجود
دارد .با توجن بن نبایج بن دست آمده می توان وفت طرحرواره درمرانی رویدرردی مرؤثر برر کراهش نگررش
ناکارآمد نب ت بن انبخاس هدبر دانشجویان دخبر است.
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مقدمه
نهاد خانواده در سراسر تاریخ ث تشده ،جهرانی بروده اسرت (اسربرانک و کروهن.)9749 ،4
خانواده بافت اصلی در هرر جامعرن و در واارع ریشرن جامعرن اسرت (کواسر ومن

وکلری،9

9777بن نقل ازایداموری .)9771 ،9از م احث مهم در حوزه خرانواده ازدواج اسرت ،ازدواج
مهمترین و بن ادیترین رابطن انبانی است ،زیرا ساخباری برای ایجراد روابرخ خرانوادوی و
ترب ت نبل بعدی فراهم میکند و هدچن ن نقش مهدی در افزایش سالمت جبدی ،روانی و
اجبداعی دارد (ن لفروشان ،نویدیان و عابدی .)4929 ،ازدواج را میتوان یدی از مراحل سن
وانۀ زنردوی (تولرد ،ا زدواج و مرر)) برن حبراس آورد (باا رانی مقرد  .)4927 ،در واارع
ازدواج مهمترین و بن ادیترین رابطن انبانی اسرت (اس پرار  )9749 ،1ازدواج کرردن برن
معنی در هم آم خبن دو چشم انداز و دو تاریخچن است کن شامل ارزشها و جهانب نیهرای
مبفاوت است (نظری .)4981 ،یدری ازعرواملی کرن مرانع انبخراس درسرت هدبرر مریشرود
نگرشهای غ رمنطقی است کن فرد نب ت بن انبخاس دارد.این نگرشها از مح خ خرانواده و
اجبداع سرچشدن میو رند و با خودووییها و زمزمن ها بن باورهرای انعطرافناپرذیر ت ردیل
میشود و فرد را بن اشب اه میاندازند (رج ی ،پ رداین و خجببن مهر .)4924 ،برن طروری کرن
افراد از هدبرخود انبظار دارند نقش ی

دوست هددل ،شری

جنبی بی ع ب ،مشراور و

حبی نقش پدر و مادر را ایفاکند الرسون4288 (1؛ بن نقل از ابراه دی )4980 ،نگررشهرای
ناکارآمد 6در موردانبخاس هدبر بن صورت نگرش های شخصی تعریف میشوندکن بنرا برن
تعریف الرسون شامل چهاردسبن باورند _4 ،محدود کردن انبخاسهای فرد بر اساس ایندرن
با چن کبی و چن زمانی ازدواج کند -9.تقویت کردن نگرش ها برن ترالش بر ش ازحرد یرا
بب ر ارکم برررای یررافبن هدبرمناسررب اسررت _ 9.عررد توجررن عد ررق در مررورد ضررعفهررا و

1. Strong & Chohen
2. Quisumbingy & Kelly
3. ikamuri
4. S.Park
5. Larson
6. Dysfunctional Attitude
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ادرتهای درون فردی و عوامل شخص بی مؤثر بر موفق ت زنردوی زناشرویی _1.براور برن
دائدی بودن مشدالت مربوط بن انبخاس هدبر و عد وجود راه حلهای مناسب و سازنده.
ب

 )4280( 4معبفرد اسرت کرن مهدبررین علرت مشردالت زناشرویی و روابرخ انبرانی،

سوءتفاهم و خطاهای فدری و باورهای غ رمنطقی است ،بن اعبقاد اوتفاوت در نحوه نگرش
افراد باعث بروزاخبالفات ب ن زوج ن میشود .شناسایی درست و ارزیرابی صرح ن نگررش
ناکارآمد بن ازدواج یدی ازاساسیترین فعال تها در مطالعاتی است کن هدف آن پ شب نری
و شناسایی عوامل مرؤثر برک ف رت زنردوی زناشرویی اسرت (هرولدن .)9777،9نگررشهرا و
انبظارات نب ت بن ازدواج و زندوی زناشویی نقش کل دی را برازی مریکننرد .نگررشهرای
افراد بن ازدواج میتواند کارآمد یا ناکارآمد باشند .نگرشها در آنچن فرد مریوویرد و مری
شنود منعد

می شوند و بر ادرا

او از دن ای اطراف تأث ر می وذارند .نگررشهرا مؤلفرن

های عدده ای در ازدواج و اداره مبرایل زنردوی زناشرویی هبربند (حبر نپرورلنگرودی،
نوری ااسم آبادی و وک لی .)4929 ،از نظر ب

نگرش های نا کارآمد ،مع ارهرای انعطراف

ناپذیر وکدال ورایانن 9هببند کن فرد از آن برای اضراوت دربراره خرود و دیگرران اسربفاده
میکند .ازآنجاکن این نگرشها انعطافناپذیر ،افراطی و مقاو در برابرتغ رند ،ناکارآمد یرا
نابارور الدداد می شوند (آهنی ،ورلمحدردیان و حجرتخرواه .)4921 ،الرسون 1در سرال
( )4229نقش عقاید را بازب نی و بررسی کرد و  2عق ده محردود کننده را کن معدوالً افراد
در پی فراینرررررد انبخاس هدبر خود بن کار مررررریبرند ،تعریف و تع ن کرد .سﭙ

کاس و

هددرررررارانش ( )9779خرده مق اس های این آزمون را براساس هفت عق ده طراحی کردند
کن ع ررارتانررد از :اعبقاد بن این کن فقخ ی

نفر مرریتواند مرا خوش خت کند ،عشق کافی

است ،زندوی با هددیگر بدون ازدواج ( رابطن ا رل از ازدواج) ،اطد نان و تضد ن کامل در

1. Beck
2. Holman
3. Perfectionism
4. Larson
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انبخاس هدبر ،ایدهآلورایی ،عد هر وونن تالش در انبخاس هدبر و با طرف مقابل کامالً
مبفاوت بودن ( تضاد مددل) (کاس ،الرسون و واتبون.)9779 ،4
در ایرن خصرو  ،طرحرواره هررای ناسرازوار اول رن برن عنرروان عوامرل عراطفی و روانرری
میتوانند در رابطن با ازدواج یا نگرش بن ازدواج مورد بررسی ارار بگ رند .یانرک)4221( 9
معبقد اسرت ایرن کرن وی از آنهرا برن عنروان «سراخبار ،االرب یرا چرارچوس»یراد مری کنرد،
ساخبارهای پایدار و بادوامی هببند کن مشابن عدسیهایی برر ادرا

فررد ازجهران ،خرود و

دیگران اثر می وذارند ،این طرحوارهها در طی تجارس کودکی شدل ورفبرن و پاسرخ فررد
بن رخدادهای مح طی را کنبرل میکنند (یانک )4228 ،طرحواره درمانی ،بر الگوهای خود
ویرانگر تفدر ،احباس و رفباری کن از دوران کرودکی فررد ریشرن ورفبرنانرد و در سراسرر
طول زندوی فرد تدرار میشوند ،تدرکز مریکنرد (پنراه علری ،شرف ع آبرادی ،نروابی نرژاد و
نورانی پور )4929 ،و عد ارضاء و ناکامی در برآورده شدن ن ازهای بن ادین (ن از بن امن رت
و پذیرش،کفایت و هویرت ،آزادی در ب ران ن ازهرا و ه جرانهرای سرالم ،خرودانگ خبگی و
تفررین و خویشرربنداری) در دوران کررودکی مخبررل مریشررود (مرررادی ،اک ررری و دوسرربی،
 .)9741انبخاس شری

زندوی ناسازوار یدی از معدولترین ساز و کارهرایی اسرت کرن از

طریق آن طرحوارهها تداو مییابند (یانک و کلوسدو )9779 ،9نگررشهرای افرراد دربراره
فرایند انبخاس هدبر بن هنگا ازدواج یدی از عوامل بب ار مهدی است کن میتوانرد ازدواج
را با موفق ت یا شدبت مواجن نداید .آوراه برودن دانشرجویان دربراره نگررشهرا و باورهرا
خودشان نب ت بن ازدواج و انبخاس هدبر در پ ش ورفبن منطقری واارعب نانرن ،مریتوانرد در
داشبن ازدواج رضایتبخش نقش ببزایی داشبن باشد .مرالالً افررادی کرن طرحرواره نقر

و

شر دارند ،معدوالً از روابخ صد دانن اجبناس میکنند در رابطرن برا دیگرران معدروالً اجرازه
میدهند تا طرف مقابل آنها را مورد انبقاد و تحق ر هد شگی اررار دهرد .معدروالً برا کبرانی
ازدواج میکنند کن از نظرر عراطفی و جبردانی از آنهرا سوءاسربفاده مریکننرد (دوالنرک،1
1. Cobb, Larson & Watson
2. Young
3. Klosko
4. Dulong
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 .)9770کرتر و موانبر )9741( 4ب ان میدارند رویدرد طرحوارهمحور بن دل ل کارکردن برر
درونماینهرای روانشرناخبی یرا هدران طرحروارههرای ناسرازوار اول رن در دانشرجویانی کرن
نگرشهای ناکارآمد دارند در اصالپ باورها و افدار آنها مف د است.
در حوزه پ ش نن پژوهش تحق قات محدودی بن چشم میخورد ،کن ب شبر در حوزه
درمان شناخبی -رفباری است .در هد ن راسبا سانداراسدات ،پاسد ویز ،ج امﭙ اتروفو

9

( ،)9741درپژوهشی باعنوان ،اثربخشی درمان شناخبی رفباری برنگرشهای ناکارآمد در
افبردوی ،بن این نب جن رس دندکن درمان شناخبی-رفباری باعث کاهش نگرشهای
ناکارآمد و به ود افبردوی دروروه آزمایش میشود .م

مانوس و هدداران)9744( 9

طی پژوهش خود با عنوان بررسی اثربخشی ث ت افدار و رفبارهای آزمایشی در تغ ر عقاید
ناکارآمد بن این نب جن رس دند کن افراد با ث ت افدار خود و بازنگری این افدار می بن
ناکارآمدی آنان واوف پ دا کنند و با آموزش می های شناخبی توانند این عقاید ناکارآمد
را کاهش دهند .در پژوهشی دیگر بن بررسی رابطن انبظارات ا ل از ازدواج و توص نهای
ا ل از ازدواج و رضایت زناشویی پرداخبن شد کن نبایج رای

1

( )9747نشان دادند

انبظارات و عقاید افراد عامل تع نکنندۀ در پ شب نی رضایت زناشویی هببند هدچن ن
نبایج پژوهش آهنی ،ولمحددیان و حجتخواه ()4921؛ کرمی بلداجی ،ثابت زاده،
زارعی و صادای فرد ()4929؛ اخوان ()4929؛ حبنی و هدداران ( )4927نشان داد کن
درمان شناخبی – رفباری بر کاهش نگرش ناکارآمد نب ت بن انبخاس هدبر مؤثر است.
در ایران پژوهشهای محدودی در مورد باورهای ارت اطی زوج ن انجا شده ،اما توجرن
کدبری بن نگرش های مربوط بن انبخاس هدبر وجود داشربن ،در صرورتی کرن برن نظرر مری
رسد اور در نگرش ها مشدلی وجود دارد ،هدان ا ل از ازدواج و درمرحلن انبخراس هدبرر
شناسایی شده و از اطالعات بدست آمده ،در طراحی برنامنهای آموزشی در سطن کرالن و
مشاورههای ا ل از ازدواج و هدبر مورد اسبفاده اررار و ررد .از طرفری رویدررد طرحرواره
1. Kreuter & Molter
2. Sankar, Scott, Paszkiewicz, Giampietro, Steiner & Fu
3. McManus & ETAL
4. Rice
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درمانی با توجن بن موارد فوق از اابل تهای فراوانی برخوردار است .نظر بن اهد رت و نقرش
نگرشها در ازدواج هدف اصلی پژوهش حاضر تع ن اثربخشی طرحواره درمانی برنگررش
های ناکارآمد انبخاس هدبر در دانشجویان دخبر است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرپ پ شآزمون -پ آزمون با وروه ورواه برود .جامعرن
آماری پژوهش حاضر ع ارت بود از کل ۀ دانشجویان دخبر دانشگاه رازی در تدامی مقراطع
تحص لی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکبری) کن در سال تحصر لی  4921-21مشرغول
بن تحص ل بودند کن تعداد آنها بر اساس آمار مردیریت کرل آمروزش دانشرگاه  6077نفرر
میباشد.
روش ندونررنو ررری تصررادفی خوش رنای چندمرحلررنای بررود .برردین صررورت کررن از ب ر ن
دانشددههای دانشگاه رازی 1 ،دانشدده بن صورت تصرادفی منبخرب و از هرر دانشردده 9 ،
کالس تصادفی انبخاس شد 67.درصد ندونن دو ورروه را دانشرجویان کارشناسری و بق رن را
دانشجویان ارشد و دکبری تشد ل میداد .اببدا پرسشنامن نگررش نبر ت برن انبخراس هدبرر
کاس ،الرسون و واتبون ( )4229بن هدن دانشجویان داده شد .سﭙ

بر اسراس مرال هرای

ورود و خروج نظ ر اعال رضایت تدا دانشجویان ،مجرد بودن ،دانشرجوی دانشرگاه رازی
بودن ،کبب ندره باالی  491در پرسشنامن نگرش نب ت بن انبخاس هدبر و مرال

خرروج:

شرکت در جلبات مشابن درمان طرحواره درمانی ،مصرف داروهای روانﭙزشردی کرن مرانع
شرکت فرد در جلبات شود  97نفر از دانشجویان بن ش وه ندوننو ری هدفدند انبخاس و برن
صورت تصادفی در دو وروه  41نفر ( آزمایشی و وواه ) ودارده شدند .بررای دانشرجویان
وروه آزمایش در  8جلبن ی

و ن م ساعبن جلبرات مداخلرن طرحرواره درمرانی اجررا شرد.

تدرار جلبات بنصورت دو بار در هفبن بود .دادههای حاصل از پژوهش بن وس لن پرسشرنامن
در مراحل پ شآزمون و پ آزمرون جدرعآوری شرد .هدچنر ن در اببردای کرار برن پاسرخ
دهندوان توض حاتی ارائن و در خصو

محرمانن بودن پاسخها اطد نران داده شرد .الز برن
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از اجرای پ آزمون بررای ورروه

وواه ن ز ارائن شد و آنان ن ز از این آموزشها بهرهمند شدند.

ابزار اندازهگیری
پرسشنامه نگرش نسبت به انتخاب همسر :4این پرسشنامن در سال  4229توسخ کاس ،الرسون
و واتبون بن عنوان مق اس نگرش نب ت بن روابخ عاشقانن و انبخاس هدبرر ببرخ داده شرده
است .این پرسشنامن کن بن منظور ارزیابی باورهرای الرزا آور و محدودکننرده سراخبن شرده،
حاوی  94ماده و  6عامل (خرده مق اس) بوده اسرت .کراس و هددرارانش 6 ،خررده مق راس
این آزمون را طراحی کردنرد ،کرن شرامل :عشرق براوری ،تجربرنمحروری ،ایردهآل نگرری،
مبضادجویی ،آسان ب نی و خوشباوری است .مق اس نگرشهای مربوط بن عشرق و انبخراس
هدبر )ARMSS( 9در ایران توسخ سﭙهری و حبن زاده توکلی ( )4927ترجدن و هنجار-
یابی (بر روی ی

ندونن  691نفری از دانشجویان دانشگاههای شه د بهشبی ،شر راز و علرو

پزشدی ش راز) اجرا شد .تغ راتی ن ز در تعداد سؤاالت داده شرده اسرت ،بردین ترت رب کرن
تنها یدی از سؤالها یعنی سؤال  97بن علت نداشبن بار اابل توجن روی ه چ ی

از عامرل-

ها ،حذف شده است و  6خرده مق راس را دارد .کراس ،الرسرون و واتبرون ( )9779پایرایی
آلفرای کرون راا ایرن مق راس را در عامرلهرا بر ن  7/60ترا  7/88و هدچنر ن روایری آن را
مطلوس وزارش دادند .ندرهوذاری این مق اس در ط رف  0امب رازی از کرامالً مروافقم ندرره
( )0تا کامالً مخالفم ندره ( )4است.
الف) ساخبار جلبن مداخلن :جلبات ارزیرابی -4 :اجررای پر شآزمرون نگررش برن انبخراس
هدبر -9 .اجرای پ آزمون بن فاصلن ی

هفبن پ

از اجرای آخررین جلبرن آموزشری برن

منظور بررسی پایایی تأث رات احبدالی مداخلن.
س) جلبات مداخلن :محبوای جلبات آموزشی با مطالعن م انی پروتدرل طرحروارهدرمرانی
(یانک )4227 ،و مبخصصان روانشناسی و مشاوره ته رن و تردوین وردیرده اسرت .در هدرن

1. Attitude toward mate selection scale
2. Attitudes about romance and mate selection scale
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جلبات زبان ساده و ع نی در آموزش ،تأک رد برر ابعراد بحرث وروهری ،کبرب ورزارش از
تدال ف و پاسخگویی بن سؤاالت و ابهامات آنان در دسبور کار ارار ورفت.
جدول  .1محتوای جلسات طرحواره درمانی
محتوا و موضوعات جلسات طرحواره درمانی

جلسه

براراری ارت اط و ارزیابی اول ن ،معرفی اعضا ،ب ان اواعد وروه (از جدلن رازداری ،احبرا  ،ووش دادن و
اول

 ،)..بببن ارارداد ،شناخت مشدل فعلی مراجع (نگرش های ناکارامد انبخاس هدبر) ،سنجش مراجع ن
برای طرحواره درمانی با تدرکز بر تاریخچۀ زندوی و خانواده اصلی مرت خ با ازدواج و انبخاس هدبر

دوم

آموزش در مورد طرحوارهها و س

های مقابلنای ،براراری ارت اط ب ن مشدالت فعلی و نگرشهای

ناکارآمد و طرحوارهها با ارائن مالال مربوط بن ازدواج و انبخاس هدبر
(راه ردهای شناخبی)؛ ارائن منطق تدن

سوم

های شناخبی ،اجرای آزمون اعب ار طرحواره با ارائن مالال

مربوط بن ازدواج و انبخاس هدبر ،اسبفاده از س

درمانی رویاروسازی هددالنن ،تعریف جدید از

شواهد تأی دکنندۀ طرحواره
چهارم
پنجم

ارزیابی مزایا و معایب پاسخهای مقابلنای ،براراری وفبگو ب ن جن ۀ سالم و جن ۀ طرحواره انبخاس
هدبر ،بن چالش کش دن طرحوارهها ،آموزش تدوین کارتهای آموزشی در رابطن با انبخاس هدبر
ارائن منطق تدن

ذهنی ،ربخ دادن تصویرسازی ذهنی وذشبن بن زمان حال ،انجا وفبگوی خ الی
ارائن منطق تدن

ششم

تجربی (جنگ دن با طرحوارههای انبخاس هدبر در سطن عاطفی)؛ تصویرسازی
های رفباری ،ب ان هدف تدن

اولویتبندی و مشخ

های رفباری ،ارائن راههایی برای ته ۀ فهرست رفبار،

کردن مشدلسازترین رفبار ،افزایش انگ زه برای تغ ر رفبار در راسبای انبخاس
هدبر

هفتم

تدن

های رفباری ،افزایش برای تغ ر رفبار ،تدرین رفبارهای سالم از طریق تصویر سازی و ایفای
نقش ،غل ن بر موانع تغ ر و ایجاد تغ رات مهم زندوی در راسبای نگرش بن ازدواج

مرور و جدعبندی جلبات ا ل،جدع بندی و بررسی پ امدهای ناشی از نگرشهای ناکارمد و کارامد
هشتم

انبخاس هدبر ،تع ن زمان اجرای پ آزمونهای مربوطن (با فاصلن ی

هفبن بعد از جلبن اخر) و تشدر

از وروه و خبم جلبات.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
بن منظور تجزین و تحل ل دادهها ،برای بررسی فرض نهای پژوهش ،عالوه بر اسبفاده از
شاخ
کوواریان

آماری توص فی (مالل م انگ ن و انحراف مع ار) ،از شاخ

های آماری تحل ل

چندمبغ ره اسبفاده شد .تجزین و تحل ل دادههای پژوهش با اسبفاده از نر افزار
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چندمبغ ره مفروضنهای آن مورد

بررسی ارار ورفت .آزمون  Zکالدووروف – اسد رنف برای بررسی نرمال بودن توزیع
مبغ ر نگرش ناکارآمد نب ت بن انبخاس هدبر در پ ش آزمون ( )P<0/66 ،Z=7/19و در
پ

آزمون ( ) P<0/55،Z=/14معنی دار ن ود کن حاکی از نرمال بودن مبغ ر این است.

هدچن ن آماره  Fآزمون هدبانی ش ب رورس ون پ ش آزمون و پ

آزمون نگرش

ناکارآ مد نب ت بن انبخاس هدبر در دو وروه آزمایش و کنبرل ), P<0/32
(F=1/21معنی دار ن ود کن ب انگر رعایت پ شفرض براراری ش ب رورس ون در
کووارایان

است .در نهایت آماره  Fلوین برای بررسی هدگنی واریان ها در پ

آزمون

نگرش ناکارمد نب ت بن انبخاس هدبر ( )P<0/47 ،f=7/199بن دست آمد کن معنی دار
ن بت .بنابراین هدگنی واریان

ها در وروه ها برابر است.

یافتهها
جدول  .2میانگین سنی افراد گروه آزمایش و کنترل
مبغ رجدع ت شناخبی
م انگ ن سنی دانشجویان

وروه

حجم ندونن

حداال

حداکالر

م انگ ن

انحراف مع ار

آزمایش

41

99

94

91/90

9/49

کنبرل

41

99

97

91/60

9/46

با توجن بن جدول  .9م انگ ن وانحراف اسباندارد سن وروه آزمایش 91/90و9/49و هم
چن ن م انگ ن و انحراف اسباندارد سن وروه کنبرل 91/60و  9/46است.
جدول  .3اطالعات توصیفی متغیر نگرش ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر و خرده مقیاسهای آن در
دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
خرده مق اسها

عشقباوری
پ

مرحلن

وروه

م انگ ن

انحراف مع ار

پش

آزمایش

11/17

8/41

آزمون

کنبرل

11/49

0/99

آزمایش

91/67

9/29

کنبرل

99/97

1/60

آزمون
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تجربنمحوری
پ

ایدهآلنگری
پ

مبضادجویی
پ

آسانب نی
پ

خوشباوری
پ
نگرش ناکارآمد
نب ت بن انبخاس
هدبر کل

پ

پش

آزمایش

98/10

8/92

آزمون

کنبرل

98/19

0/91

آزمایش

97/87

9/89

کنبرل

98/99

0/27

پش

آزمایش

94/99

1/97

آزمون

کنبرل

94/49

1/02

آزمایش

99/29

9/08

کنبرل

94/77

1/01

پش

آزمایش

42/60

9/69

آزمون

کنبرل

42/10

9/62

آزمایش

42/17

1/68

کنبرل

91/77

9/24

پش

آزمایش

46/60

9/72

آزمون

کنبرل

46/17

9/14

آزمایش

40/19

1/76

کنبرل

42/70

1/94

پش

آزمایش

46/19

4/11

آزمون

کنبرل

46/10

4/91

آزمایش

40/77

1/60

کنبرل

48/87

9/18

پش

آزمایش

410/70

41/80

آزمون

کنبرل

416/49

49/11

آزمایش

499/90

8/27

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

کنبرل

411/17

41/22

جدول فوق اطالعات توص فی مربوط بن مبغ ر نگرش ناکارآمد بن انبخاس هدبر و
مولفنهای آن را نشان میدهد .هدانطور کن مشهود است م انگ ن ندرات در پ
وروه وواه نب ت بن وروه آزمایش تغ ر محبوسی داشبن است.

آزمون
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جدول  .4تحلیل کوواریانس چندمتغیری در متن آنکوا بر روی میانگین نمره های پس آزمون متعیرها
نام آزمون

مقدار

F

فرضیهDF

خطا DF

1

اثر پیالیی

المبدای ویلکز
2

اثرهتلینگ

3

بزرگترین ریشه روی

سطح

مجذور اتا

معناداری

توان
آماری

0/58

11/03

1

11

0/001

0/58

1

0/18

11/03

1

11

0/001

0/58

1

8/18

11/03

1

11

0/001

0/58

1

8/18

1

11/03

0/001

11

هدانطور کن از جدول فوق پ داست نبایج تحل ل کوواریان

1

0/58

چندمبغ ری بر روی

م انگ ن ندرههای پ آزمون مبع رها و اندازه اثر محاس ن شده حاکی از ان است کن81 ،
درصد از کل واریان های وروه آزمایشی ووواه ناشی از اثر مبغ ر مببقل است .توان
آماری آزمون برابر با  4است ،کن داللت بر کفایت حجم ندونن میباشد .جدول  ،1صرفاً
ب ان میدارد کن حداال در یدی از مبغ رهای وابببن ب ن دو وروه آزمایش و کنبرل تفاوت
معناداری وجود دارد .برای پی بردن بن این تفاوت نبایج تحل ل کوواریان

چند مبغ ری در

مبن آندوا در جدول  1آورده شده است
جدول .8تحلیل کوواریانس چند متغیره در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون متغیرها
در دو گروه
منابع تغییر

میانگین مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آماری

عشق باوری

888/80

1

28/28

0/001

0/83

0/99

تجربه محوری

424/89

1

11/90

0/001

0/44

0/95

ایده آل نگری

491/09

1

21/19

0/001

0/49

0/99

متضاد جویی

241/01

1

11/33

0/003

0/34

0/59

آسان بینی

21/38

1

1/03

0/320

0/04

0/11

خوش باوری

24/39

1

1/44

0/24

0/01

0/20

5411/52

1

81/41

0/001

0/10

1

نگرش ناکارآمد
به انتخاب همسر

1. pillai trace
2. hotelings trace
3. roys largest rot
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جدول  1نشان میدهد کن مداخلن طرحواره درمانی بر مؤلفنهای عشقباوری
( ،)P<7/774 ،F=91/91تجربنمحوری ()P<7/774 ،F=40/27؛ ایدهآلنگری
()P<7/774 ،F=94/02؛ مبضادجویی ( )P<7/774 ،F=44/99و هدچن ن ندره کل نگرش
ناکارآمد نب ت بن انبخاس هدبر ( )P<7/774 ،F=14/14مؤثر بوده است .دیگر نبایج
حاکی از آن است کن اثربخشی این مداخلن بر مؤلفن های آسان ب نی (،F=4/79
)P<7/997؛ خوشباوری ( )P<7/91 ،F=4/11معنادار ن بت ،در کل با توجن بن اندازه اثر
محاس ن شده از  91تا  07درصد تغ رات نگرش ناکارآمد نب ت بن انبخاس هدبر و
مؤلفنهای آن ناشی از تاث ر مبغ ر مببقل یعنی مداخلن طرحواره درمانی بوده است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی بر نگرش ناکارآمد نب ت بن انبخاس
هدبر دانشجویان دخبر انجا شد .نبایج پژوهش نشان داد کن ب ن ندرههای نگرش ناکارآمد
نب ت بن انبخاس هدبر دانشجویان و مؤلفنهای آن در دو وروه آزمایش و وواه تفاوت
معنیداری وجود دارد و این مداخلن بر کاهش نگرش ناکارآمد نب ت بن انبخاس هدبر
مؤثر بوده است .نبایج این پژوهش با نبایج پژوهش ساندار و هدداران ( ،)9741م
مانوس و هدداران ( ،)9744رای

( ،)9747آهنی و هدداران ( ،)4921کرمی بلداجی و

هدداران ( ،)4929اخوان ( ،)4929حبنی و هدداران ( )4927هدبو است.
در ت ن یافبنهای پژوهش میتوان وفت فعال شدن طرحواره مع ارهای سرسخبانن/
ع بجویی افراطی یدی از مهمترین طرحوارهها است ،یدی از پنج ن از اصلی افراد در زمان
کودکی ،ن از بن تفرین و بازی با والدین است ،چن ن بن نظر میرسد عد ارضاء این ن از کن
ب شبر در خانوادهای تفرینسب ز و خشن ،خانوادههای ورفبار و یا خانوادههایی کن مشدل
مادی دارند منجر بن ع بجویی مداو از خود و دیگران میشود ،یدی از شدلهای بروز
این طرحواره "اواعد" و" بایدهای انعطاف ناپذیر" در حوزههای مخبلف زندوی از جدلن
تحص لی ،شغلی ،اخالای و انبخاس هدبر است .کبی کن این طرحواره را دارد از تصد م-
و ری در مورد ازدواج امبناع میورزد .یدی دیگر از طرحوارهها پذیرشجویی /جلب
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توجن است کن در حوزه آزادی در ب ان ه جانهای و ن ازهای سالم ارار دارد ،چن ن
احبدال می رود این طرحواره باعث حباس ت تشدید یافبن دانشجو ،نب ت بن موضوعهای
راهانداز ن ازهای ارضاء نشده فرد درکودکی مانند ن از بن امن ت و مح ت و پذیرش
نامشروط شده است .این افراد بن ظاهر افرادی دوست داشبنی و جذاس جلوهور میکنند.
مددن است بگویند عاشق ی

نفرشدن دل ل کافی برای ازدواج با او خواهد بود .با آواه

شدن فرد از این طرحواره در خود و در نهایت تعدیل شدن آن توسخ مداخلن طرحواره
درمانی ،دانشجویان در خود احباس و منطق را هر دو در انبخاس دخ ل میداند .افرادی کن
نگرش مبضادجویی دارند بر این باور هببند کن باید با فردی ازدواج کنند کن ویژویهای
مخالف با او را داشبن باشند .بن ووننای کن برخی افراد با ویژویهای شخص بی خا
حداال در اوایل رابطن بطور ناخودآواه و یا خودآواه جذس افراد با ویژویهای شخص بی
مخالف یا مددل خود میشوند .دیگر ت ن احبدالی این یافبن این است کن ،افرادی کن
نگرش مبضادجویی دارند در وااع از س

مقابلنای ج ران افراطی اسبفاده میکنند .افراد

در وروه تحت مداخلن توانببند با اسبفاده از فنون بن کار ورفبن شده در جلبات مانند
رویارو کردن مراجعان با شخ

مبضادشان ،آموزش تشابن در نگرشها و ویژویهای

شخص بی ،مع ارها ،ارزش ها و نگرشهای خود شناخت بن دست آورند و در آینده فرد
مورد نظر خود را کن ب شبر مشابن آنان است را انبخاس کنند .در نهایت آنان با اتخاذ
نگرشهای کارآمد از جدلن هدانندی اومی ،فرهنگی ،ط قن اجبداعی ،مذهب مشبر
ارزشهای مشبر

و

بن اصالپ نگرش های ناکارآمد پرداخبند.

در کل در راسبای ت ن اثربخشی این مداخلن بر نگرش ناکارآمد نب ت بن انبخاس
هدبر باید وفت کن رویدرد طرحوارهدرمانی بر ابعاد چندوجهی فرد تأک د دارد .این ابعاد
شامل بعد شناخبی ،تجربی و رفباری هببند .در بعد شناخبی ،طرحوارهدرمانی با کارکردن
بر صدای درونی شده والدین و عد قترین سطن شناخت یعنی طرحوارهها ،کد

میکند

تا دانشجویان دل ل نگرش ناکارآمد خود را ناشی از افدار خود بدانند و با اسبفاده از آزمون
کردن اعب ار درسبی طرحواره و پ دا کردن تعریفی جدید از شواهد تأی دکننده یا ردکنندۀ
طرحواره ،طرحواره منبج از آن را زیر سؤال ب رند و دید منطقی و کارآمدی نب ت بن
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ازدواج پ دا کنند .طرحوارهدرمانی کن خالصنای از پاسخهای سالم فرد و شناسایی ریشۀ
طرحواره است ،بهبرین ابزار کد

کننده بن فرد جهت شناسایی مواع ت برانگ زاننده

طرحواره کن آواهی فرد نب ت بن طرحوارهها ،زم نن تغ ر در فرد و بن ت ع آن در حوزۀ
ازدواج فراهم میکند (یانک ،کالسدو و ویشار .)9749 ،نبایج پژوهش ب انگر آن بود کن
مداخلن طرحواره درمانی بر نگرش آسانب نی مؤثر ن ود .یعنی ب ن ندرههای وروه آزمایش و
وواه تفاوت معناداری وجود نداشت .این باور ب ان میکند کن انبخاس هدبر باید آسان
باشد و این ی

شان

و تصادف است .بنابراین ی

فرد مددن است معبقد باشد کن

انبخاس هدبر چ زی است کن برای او اتفاق میافبد ،تا چ زی کن فرد انجا میدهد .باور
دخبران بن سهلانگاری درباره انبخاس هدبر میتواند ناشی از این باشد کن ،زنان در جامعن
ایرانی کدبر در جدعهایی کن ببوانند انبخاس کنند حضور دارند ،معدوالً در جریان انبخاس
هدبر منفعل هببند و در انبخاس محدودیت دارند نب جن بن باور سهلانگاری کن در وااع
نشاندهنده اعبقاد بن شان

است معبقد میشوند (سﭙهری و حبنزاده .)4927 ،چن ن بن نظر

می رسد نقش مبغ رهای فرهنگی در این زم نن بب ار پررنک است ،در جامعن ایرانی بن دل ل
باورهای فرهنگی و مذه ی دخبران انبخاس میشوند .ال بن این باور کن انبخاس هدبر ی
شان

و ت صادف است ،ب شبر در افرادی کن دارای من ع کنبرل ب رونی هببند ن ز وجود

دارد .نبایج پژوهش نشان داد کن مداخلن طرحوارهدرمانی بر نگرش خوشباوری مؤثر ن وده
است .م انگ ن ندرههای دانشجویان دخبر در وروه آزمایش نب ت بن وروه وواه ثابت
مانده و تغ ری ندرده است .دانشجویانی کن دارای نگرش خوش باوری هببند ،باورهایی
مانند"من مطدئن هببم کن من و اکالر همسن و ساالنم ی

روز ازدواج خواه م کرد"،

" وابی کن ازدواج کنم مطدئن هببم این ازدواج برای هد شن پایدار خواهد بود" دارند .در
ت ن عد تأث ر طرحواره درمانی بر کاهش این نگرش میتوان اظهار ندود کن افراد تدایل
ندارند بن شدبت ،طالق و عد موفق ت ازدواجشان فدر کنند و آنها هد شن مایل هببند
بن ازدواج موفق و خشنود فدر کنند و در جامعن ایران بن دل ل باورهای مذه ی و فرهنگی
کن طالق امری ناپبند شدرده می شود .با این وجود میتوان عواملی مانند سن کم فرد،
عد بلوغ فدری وشخص بی و تحص الت پای ن را در خوش باوری دخ ل دانبت.
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این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری محدودیتهایی دارد .پژوهش حاضر بر روی
دانشجویان دخبر اجرا شد ،بنابراین در تعد م یافبنهای آن بن پبران باید جانب احب اط
رعایت شود .بن دل ل فقدان مرحلن پ گ ری اثرات تأخ ری مداخلن مشخ

ن بت .پ شنهاد

می شود در پژوهش های بعدی نقش مبغ ر های فرهنگی و اوم بی در باورهای ناکارامد
ازدواج و هدچن ن مقایبن اثربخشی رویدرد حاضر با رویدردهای رایج مشاوره و
رواندرمانی بررسی ارار و رد.

منابع
ابراه دی ،نببرن ( .) 4980بررسی تأث ر آموزش و انبخاس و کنبرل والسر بر آزار عاطفی
زوج ن در شهر اصفهان ،پایان نامن کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه
اصفهان.
آهنی ،ژالن ؛ ولمحددیان ،محبن؛ حجتخواه ،محبن .)4921(.اثربخشی درمان شناخبی-
رفباری برنگرش ناکارآمد انبخاس هدبر وانبظارات زناشویی دانشجویان دخبر
مجرد دانشگاه رازی .پایان نامن کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشدده علو
اجبداعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
اخوان ،مریم .) 4929(.اثربخشی آموزش مفاه م شناخبی با تأک د برخطاهای شناخبی
برنگرش مربوط بن انبخاس هدبر .پایان نامن کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،
دانشگاه عالمن ط اط ایی.
باا انی مقد  ،محددحب ن .)4927(.بررسی نگرش جوانان در شرف ازدواج در رابطن
باشناخت هدبرآینده و زندوی مشبر

در شهرسبان بروجن .مجلن تحق قات نظا

سالمت.629-074،)6(0 ،
پناه علی ،ام ر؛ شف ع آبادی ،ع داهلل؛ نوابی نژاد ،شدوه ؛ نورانی پور ،رحدت الن.)4929(.
بررسی اثربخشی مشاوره وروهی با رویدرد طرحواره درمانی بر افزایش شادکامی
سالدندان ساکن سرای سالدندان ت ریز .زن ومطالعات خانواده.00-42،29 ،

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هفتم ،شمارة  ،27پاییز 1315

111

حبنی  ،فری ا؛ محزونی نجف آبادی ،مهش د؛ لطفی کاشانی ،فرپ .)4927(.اثربخشی
درمان عقالنی-عاطفی -رفباری بر عقاید ناکارآمد دانشآموزان دخبر دوره
مبوسطن ،مجلن پژوهشهای علو شناخبی و رفباری ،سال اول ،شداره  ،4ص

-19

.99
حب ن پور لنگرودی ،فاطدن؛ نوری ااسم آبادی ،ربابن؛ وک لی ،پریوش .)4929(.بررسی
رابطن س

های دل ببگی با نگرش بن ازدواج در دانشجویان مجرد کارشناسی

دانشگاه تهران .فصلنامن علدی پژوهشی تحق قات مدیریت آموزشی .سال چهار :
شداره سو  ،بهار  4929مبلبل(.)41
رج ی ،غالمرضا؛ پ ر داین ،معصومن وخجببن مهر .)4924(.اثربخشی آموزش شناخبی
رفباری بن ش وه ال

بر کاهش باورهای محدود کننده انبخاس هدبر در

دانشجویان دخبر .فصلنامن مشاوره کاربردی.4-17)9(9،
سﭙهری ،صفورا؛ حبنزاده توکلی ،محددرضا .)4927( .بررسی اعب ار و روایی مق اس
نگرشهای مربوط بن انبخاس هدبر .فصلنامن خانواده پژوهشی،)98( 0 ،ص

-142

.174
کرمی بلداجی ،روپ اهلل؛ ثابت زاده ،ماجده؛ زارعی ،اا ال و صادای فرد ،مریم.)4929(.
اثربخشی مشاوره وروهی بن ش وه عقالنی عاطفی رفباری بر نگرشهای ناکارآمد
هدبر وزینی دخبران و پبران .پژوهشهای علو شناخبی رفباری،)9( 1 ،
ص

.404-488

نظری ،علی محدد؛ نوابی نژاد ،شدوه .)4981(.بررسی تأث ر مشاوران راه حل محور بر
رضایت زناشویی زوج ن هر دو مشاغل .فصلنامن تازهها و پژوهشهای مشاوره ،جلد
 ،1شداره ،97ص

.19-81

ن لفروشان ،پریبا؛ نویدیان ،علی؛ عابدی،احدد .)4929(.بررسی ویژوی های روان سنجی
مق اس های نگرش بن ازدواج ،مجلن پرسباری:)4(4 ،ص

.91-18

117

... اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش¬های ناکارآمد نسبت به انتخاب

 طرحوارهدرمانی(راهندای.)9749(. مارجوری، ژانت؛ ویشار، جفری؛ کالسدو،یانک
،4927 ، ترجدن حبن حد دپور و زهرا اندوز.)کاربردی برای مبخصصان بال نی
. ارجدند:تهران
Beck, A.T. (1987).Cognitive models of depression. Journal of Cognitive
Psychotherapy, 1, 5-37.
Cobb, N. P., Larson, J. H & Watson, W. L. (2003). Development of the
Attitudes about Romance and Mate Selection Scale. Journal of Family
Relations, 53(3), 222- 231.
Dulong, J (2007). How Can I Keep From Suffocating in A Relationship?
Psychology Today, Vol. 40.
Ikamari, L.D.E. (2005), The effect of education on the timing of marriage in
Kenia, Max- Planck.
Holman T.B.(2000).premarital prediction of Marital Quality or
Breakup:Research,Theory ,and Prectice. New York: Kluwer
Academic/Publishers:18.
Kreuter, E.A & Moltner, K.M. (2014). Treatment and management of
maladaptive schemas. New York: Springer international publishing.
Larson, J. H. (1988). The marriage Quiz: College student’s beliefs in
selected myths about marriage. Family Relations, 37, 30 -11.
Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A Scientifically Proven
Method for Evaluating Your Relationship and Improving its Chances
for long-term Success. San Francisco: Jossey-Bass. Cal
Larson, J. H. (1992). You are my on and only. Premarital counseling for
unrealistic beliefs mate selection. American Journal of Therapy, 20,
242- 253.
McManus. F, Van Doorn. K and Yiend. J (2011). Examining the Effects of
Thought Records and Behavioral Experiments in Instigating Belief
Change. Journal of Behavior Therapy and Experimental
Psychiatry.21, 3, 112-130.
Moradi, M. Akbari, T & Dausti, M. (2015). Relation between Early
Maladaptive Schemas and Self differentiation in Referrals to Welfar
Centers. Social and Behavioral Sciences,185,294-300.
Rice, C.M.(2010). The Relationship Between Premarital Advice,
Expectations and Marital Satisfaction. Doctoral Dissertation. Utah
state university.
S. Park, S. (2012)."The Development of the Marital Attitudes and
expectations scale thesis Department of Psychology, Colorado State
University Colorado.

1315  پاییز،27  شمارة، سال هفتم،فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی

111

Sankar, A; Scott, J; Paszkiewiez, A; giampietro, VP; Steiner, H & Fu,
CH,(2014). Neural effects of cognitive-behavioural therapy on
dysfunctional attitudes in depression. Psychol Med, 1-9.
Strong, B & Chohen, T. (2013). The marriage and Family experience
intimate relationships in changing society. United kingdom: Cengage
learning. 10ed: Thomson Higher Education, Belmont, USA.
Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A Schema
focused approach. New York: Professional resource exchange TNC.
Young, J. E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schemafocused approach (3rd ed). Sarasota. FL: Professional Resource Press.
Young, J. E. (1998).The Young Schema Questionnaire: Short Form
Available
at
http://home.sprynet.com/sprynet/schema/ysqs.htm.
Young, J. E. (1994).Cognitive therapy for personality disorders: A
Schema focused approach. Sarasota, Professional resource
Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. (2003). Schema Therapy: A PR
actioner’s Guide. New York, NY: Guilford Press. 17.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A
practitioner's guide. New York: Guilford, Vlierberghe, L.V. & Braet,
C. (2007). Dysfunctional Schemas and psychopathology in Referred
Obese adolescents, Clinical Psychology and Psychotherapy, 14, 342351.

