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Abstract
Aim and Background: Today, marriage is not simply as past, and young people on the verge of marriage suffer
from a fear or concern about marriage and its issues that related to cognitive distortions, maladaptive schemas
and coping styles that individuals use against schemas. The aim of this study was to investigate the effect of
schema-based premarital education on fear of marriage and coping styles in single girls in Isfahan.
Methods and Materials: The present study was a quasi-experimental study with a pretest and posttest design
with a control group. The statistical population of this study included student and single girls in Esfahan; The
study sample consisted of 30 people who were selected by available sampling method and were randomly
divided into two experimental groups (15 people) and control (15 people). Subjects in two stages of pre-test and
post-test were Samiei, Yousefi and Neshat Doost (2014) and Young's Schemas Minds (2008). The experimental
group received schema-based premarital education as a group during 15 sessions of 90 minutes, while the control
group did not receive any training. Data were analyzed using descriptive statistics and univariate and
multivariate analysis of covariance and SPSS software version 23.
Findings: The results of comparison of the experimental group with the control group showed that the function
of fear of marriage and coping styles was significantly different from the control group. In other hand,
Schematic-based premarital education had a significant effect on fear of marriage and coping styles of single
girls (p <0.05).
Conclusions: In general, the results showed the effect of schema-based premarital education on fear of marriage
and coping styles of single girls; and it can be used as an important and key intervention in the field of
premarital. Also, the results of this research can be used by family and marriage counselors.
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تأثیر آموزش پیش از ازدواج طرحوارهمحور بر ترر
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زمینه و هدف :امروزه ،ازدواج بهسادگی گذشته نیست و جوانان در آستانه ازدواج از یک ترس یا نگرانی در مورد ازدواج و مسائل آن رنج مییبرنید کیه
مربوط به تحریفهای شناختی ،طرحوارهها و سبکهای مقابلهای است که افراد در برابر طرحوارهها بکار میگیرند .هدف پژوهش حاضیر بررسیی تیثییر
آموزش پیش از ازدواج طرحوارهمحور بر ترس از ازدواج و سبکهای مقابلهای در دختران مجرد شهر اصفهان بود.
مواد و روشها :طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعهی نیمه تجربی با طرح پیشآزمون –پسآزمون با گروه کنترل و بود .جامعیه آمیاری اییژ پیژوهش
شامل دختران مجرد و دانشجوی شهر اصفهان بود .نمونه پژوهش شامل  50نفر بود که با روش نمونهگیری هدفمند که به روش نمونهگیری ذر دسترس
انتخاب و بهطور تصادفی و برابر به گروه آزمایش یا کنترل تخصیص یافتند .شرکتکنندهها در مرحله پیش از مداخله و پس از مداخله به پرسشنامههیای
ترس از ازدواج سمیعی ،یوسفی و نشاط دوست ( )1535و ذهنیتهای طرحوارهای یانگ ( )2002پاسخ دادند .گروه آزمایش تحت آموزش گروهی پیش از
ازدواج طرحوارهمحور در  13جلسه  30دقیقهای قرار گرفتند درحالیکه گروه کنترل هیچگونیه مداخلیهای دریافیت نکیرد .دادههیا بیا اسیتفاده از تحلییل
کوواریانس و با استفاده از نسخهی  25بستهی آماری برای علوم اجتماعی تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج مقایسه گروه آزمایش با گروه کنترل نشان داد که کارکرد ترس از ازدواج و سبکهای مقابلهای نسبت به گروه کنترل تفیاو معنیاداری
داشته است .بهعبار دیگر ،آموزش پیش از ازدواج طرحوارهمحور بر ترس از ازدواج و سبکهای مقابلهای دختران مجرد تیثییر معنیاداری داشیته اسیت
(.)p>0/03
نتیجهگیری :بهطورکلی نتایج حاکی از تثییر آموزش پیش از ازدواج طرحوارهمحور بر ترس از ازدواج و سبکهای مقابلهای دختران مجرد بود؛ و میتوان
از آن بهعنوان یک مداخله مهم و کلیدی در حوزه پیش از ازدواج بکار گرفته شود .همچنیژ ،نتایج ایژ تحقیق میتواند مورداستفاده مشیاوران خیانواده و
ازدواج قرار بگیرد.
واژههای کلیدی :پیش از ازدواج ،طرحواره ،ترس از ازدواج ،سبکهای مقابلهای.
هرای مقابلرهای در
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ازدواج ،پیوندی مشترک بیژ دو نفر با حفظ استقالل نسبی هر یک
در جهت تکامل شخصیت طرفیژ است ()1؛ که موجی آرامیش و
آسایش ،پیشرفت فردی و اجتماعی ،تثمیژ نیازهای جنسیی ،بقیای
نسل و تثمیژ نیازهای روانیی مییگیردد و پیامیدهای آن سیالمت
فردی و اجتماعی است ()2؛ اما در صور ارضیا نشیدن صیحی و
بهموقع ایژ نیازها ،ضررهای جبرانناپذیری را به فرد و اجتماع وارد
مینماید ( .)2امروزه ،ازدواج بهسادگی گذشیته نیسیت ()5؛ اگرچیه
تعدادی از مطالعا مزایای قابل تثیید برای ازدواج را پیشنهاد کرده-
اند ،اما تعداد بسیاری از افراد ازدواج خود را به تثخیر میاندازند ()0
و به نظر میرسد کیه جوانیان در آسیتانه ازدواج از ییک تیرس ییا
نگرانی در مورد ازدواج و مسائل مربیوط بیه آن رنیج مییبرنید(.)3
درواقع ،ترس از ازدواج عبار است از ،پیشبینی قری الوقوع خطر
کییه ناشییی از همسییرگزینی و ازدواج اسییت ( .)6بییهعبییار دیگییر
ترسهای پییش از ازدواج عبیار اسیت از واکینش هیجیانی کیه
پیشبینی صدمهی روانی ،آسی پذیری در برابر خطر یا انتظار فیرد
از توانییایی بییرای مقابلییه بییا موقعیییتهییای زنییدگی متییثهلی را در
برمیگیرد ( .)6در سراسر دنیا مردان و زنان زیادی وجود دارند کیه
به دلیل ترس از ازدواج تیا پاییان عمیر زییر بیار مسیئولیت ازدواج
نمیروند و مجرد میمانند .دخترها نیز نسیبت بیه ازدواج مقاومیت
بیشتری نشان میدهند زیرا نگران ایژ هستند که پس از ازدواج در
قال نقش یک زن سنتی بروند و ملزم به اطاعت از مرد بهعنیوان
رئیس خانواده شوند ( .)7عواملی ماننید تیرس از مشیکال بعید از
ازدواج ،نداشتژ شغل و مسکژ ،ضعف مهار های ارتباطی ،نداشتژ
اعتماد به جنس مخالف ،ادامه تحصیل ،تیرس از خیانیت ،تیرس از
خود و تجربه های ناموفق ازجمله مسائلی هستند کیه بیر تیرس از
ازدواج را به تثخیر میاندازد .همچنیژ تحقیقا نشان میدهند کیه
افراد با گذشت زمان دچار شیک و تردییدهایی در انتخیاب همسیر
می شوند که بخشی از آن بیه دلییل تحرییفهیای شیناختی ،نیوع
طرحوارهها و تثییرا آنها بر معیارهای انتخاب همسر و انتظیارا
غیرواقعی و ناکارآمد است ( .)2بسیاری از افراد به خاطر تجربههای
دشوار کودکی و روابط ناموفق بزرگسالی ،صمیمیت و ازدواج خوب
را یک توهم میدانند ()3؛ بنابرایژ آگاهی از نگرشهیا و باورهیای
بنیادیژ خیود دربیاره ازدواج و اصیالح آن هیا در داشیتژ ازدواجیی
رضایتبخش ضروری اسیت ( .)2چنانچیه پیژوهشهیا ()11 ,10
نشیان میییدهنید اصییالح طییرحواره و جیایگزیژ کییردن باورهییای
سازگارانه میتواند در کاهش ترس از ازدواج مؤیر باشد.
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مفهوم دیگری که به نظر میرسد نوع واکینش فیرد در برابیر
استرس ناشی از وقایع (مثل ازدواج) و فعال شیدن طیرحوارههیا را
تعییژ میکنید ،سیبکهیای مقابلیهای هسیتند ( .)12سیبکهیای
مقابلهای مجموعهای از تالشهای شناختی و رفتاری فرد است که
در جهت تعبیر و تفسیر و اصیالح ییک وضیعیت تینشزا بیه کیار
میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میشود ( .)12در استفاده
از سبکهای مقابلهای هر یک از افراد به شیوههای متفاوتی عمیل
میکنند ( .)15انتخاب نوع سبک مقابلیهای بیه عملکیرد طیرحواره
بستگی دارد ( .)10یانگ سیه سیبک مقابلیهای را مطیرح کیرد)1 :
تسلیم طرحواره ،وقتی افراد تسلیم طرحواره میشیوند ،بیه درسیت
بودن آن گردن مینهند و هیچوقت سعی نمییکننید بیا طیرحواره
بجنگند یا از آن اجتناب کنند )2 .اجتناب طرحواره ،بهکارگیری ایژ
سبک باعث می شود که افراد زندگی خود را طوری تنظیم کنند که
طرحوارهها هیچوقت فعال نشیوند و  )5جبیرانافراطیی طیرحواره،
وقتی افراد ایژ سبک را بکار میگیرنید ،از طرییق فکیر ،احسیاس،
رفتار و روابط بیژ فردی بهگونهای با طرحواره میجنگند که انگیار
طرحواره متضادی دارند .معموالً ایژ سبکهای مقابلهای در دوران
کودکی انطباقیاند؛ اما در دوران بزرگسالی حالت ناسازگارانه دارنید
و بهکارگیری آنها منجر بیه تیداوم طیرحوارههیا مییشیود (.)13
پژوهش ( )12نیز نشان داده است که اصالح طرحوارهها مییتوانید
سبکهای مقابله اجتناب و جبرانافراطی را کاهش دهد.
یکی از آموزش های مهمی که به بررسی و اصالح هیجانهیا،
نگرشها و سبکهای مقابلهای افراد دست میزند ،طرحوارهدرمانی
است( .)17-13طرحوارهدرمانی توسط یانیگ ( )12بیه وجیود آمیده
است و شامل مداخال شناختی ،عاطفی و رفتاری اسیت ( .)12در
طرحییوارهدرمییانی در مرحلییه اول ،بییه افییراد کمییک میییشییود تییا
طرحوارههای خود را بشناسند و به ریشههای تحولی طرحوارهها در
دوران کودکی و نوجوانی پی ببرند .همچنیژ ،افراد میآموزنید کیه
چگونه پاسخهای مقابلهایشان باعث تیداوم طیرحوارههیای آنهیا
میشود (.)13
در حوزه پیشینه پژوهش ،تحقیقیا محیدودی انجیام گرفتیه
است .گرچه پژوهش ها ( )12 ,11نقش کلییدی طیرحوارههیا را در
انتخاب همسر و ترس از ازدواج دختران مجرد را نشان مییدهنید،
بهطورکلی نتایج پژوهشها نشان داده است که عامل مهم و میؤیر
در ایربخشی آموزش طرحوارهمحور اسیتفاده از سیازههیای هشییار
کننده نسبت به تیرسهیای ازدواج و راهبردهیای ناکارآمید اسیت.
آگاهی نسبت به هیجانها چه مثبت یا منفی و پذیرش نسیبت بیه
هیجیانهییای منفییی و آگییاهی نسییبت بییه رفتییارهییای ناکارآمیید و
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تداوم بخش هیجانها و باورها و شناختوارهها در اصالح و تعیدیل
آنها مثمر یمر است ()13؛ امیا پیژوهشهیای محیدودی در میورد
ایربخشی ایژ درمان بر دیگیر متغییرهیای روانیی میؤیر بیر ازدواج
صور گرفته اسیت .لیذا انجیام پژوهشیی کیه مییزان ایربخشیی
طرحواره درمانی را بر ترس از ازدواج و سبکهای مقابلهای دختران
مجرد نشان دهید ،میی توانید بیرای مشیاوران خیانواده و ازدواج و
همچنیییژ آمییوزش مهییار هییای پیییش از ازدواج سییودمند باشیید؛
بنابرایژ ،هدف ایژ پژوهش پاسخ به ایژ سؤال است که آیا آموزش
طرحوارهمحور بر ترس از ازدواج و سبکهای مقابلهای در دختیران
مجرد ایربخش است؟
مواد و روشها
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ایژ پژوهش در چارچوب تحقیقا نیمیهآزمایشیی بیا طیرح پییش
آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت و شامل یک گیروه
آزمایشی و یک گروه کنترل بیود .جامعیه آمیاری پیژوهش شیامل
دختران مجرد و دانشجوی شهر اصفهان بود و نمونهگیری به شیوه
در دسترس انجام شد .گروه آزمایش شامل  13نفر و گروه کنتیرل
نیز شامل  13نفر بود .مالک های ورود به پژوهش عبار بودند از:
 -1دانش یجو بییودن-2.شییرکت داوطلبانییه و آگاهانییه در جلسییا
آموزش -5.سژ باالی  12سال و کمتر از  50سال  .0عدم ابتال به
بیماری روانی و جسمانی شیدید و معلولییت جسیمانی  .3نداشیتژ
سییابقه ازدواج  .6عییدم سوءمصییرف مییواد مخییدر یییا داروهییای
روانپزشکی  -7عدم شرکت در دوره آموزشی همزمان با ایژ دوره
بود .مالکهای خروج از پیژوهش شیامل -1 :غیبیت بییش از دو
جلسه  .2عدم تمایل به همکاری .5 ،عدم انجام تکالیف بود.
پرسشنامه تر از ازدواج :ایژ پرسشینامه توسیط سیمیعی،
یوسفی و نشاط دوست ( )6ساخته ،اعتبار یابی و هنجارییابی شیده
است و شامل  25گویه است که روی طیف پنج درجیه ای از کیامالً
موافقم تا کامالً مخالفم نمره گذاری میی شیود ( .)6همچنییژ اییژ
پرسشنامه دارای  6عامل که شامل :تیرس از همسیر ( 23سیؤال)،
ترس از ناتوانی میدیریت میالی ( 13سیؤال) ،تیرس از محیدودیت
همسر ( 3سؤال) ،ترس از خود ( 11سؤال) ،ترس از خیانت همسیر
( 6سؤال) و ترس میالی ( 7سیؤال) اسیت .همسیانی درونیی اییژ
پرسشنامه از طرییق آلفیای کرونبیا  0/37گیزارش شیده اسیت.
همچنیژ روایی همگرا و سازه آن مناس گزارش شیده اسیت (.)6
همچنیژ پایایی عاملها از طریق آلفای کرونبا بیه ترتیی ،0/66
 0/22 ،/26 ،0/31 ،0/20 ،0/75و  0/26به دست آمد (.)6
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پرسشررنامه ذهنیررتهررای طررر وارهای ( :)SMIایییژ
پرسشنامه توسط لوبستل ( )20ساخته شد و دارای  120سؤال است
و هدف آن سنجش  10ذهنیت طرحوارهای است (ذهنییت کیودک
آسی پذیر ،ذهنیت کیودک عصیبانی ،ذهنییت کیودک غضیبناک،
ذهنیت کودک تکانشی ،ذهنیت کودک بی انضباط ،ذهنیت کیودک
شاد ،ذهنیت تسلیمشده مطیع ،ذهنیت محافظ بییتفیاو  ،ذهنییت
خودآرامبخش بیتفاو  ،ذهنیت خود بزرگمنش ،ذهنیت زورگیو و
تهاجمی ،ذهنیت والید تنبییه گیر ،ذهنییت والید پرتوقیع ،ذهنییت
بزرگسال سالم) .بر اساس یک مقیاس  6گزینهای شیامل همیشیه،
مداوم ،اغل  ،گاهی ،به ندر  ،هیچ وقت استفاده میشود و شرکت-
کنندگان بر مبنای گزینهای که انتخاب میکنند بیژ  1تیا  6نمیره
میگیرند .به دست آوردن نمرا  3یا  6در هر گزینه نشیاندهنیده
حاکمیت آن ذهنیت بر سیستم پیردازش اطالعیا شیرکتکننیده
است .در ایژ پژوهش  53سیؤال کیه میرتبط بیا ذهنییت محیافظ
بیتفاو و خود آرامبخش بیتفاو (سبک اجتناب) ،ذهنیت تسلیم
شده مطیع (سبک تسلیم) و ذهنیتهای خود بزرگمنش و زورگو–
تهاجمی(جبرانافراطی) انتخاب شد .طبق تحقیقا انجامشیده()21
در مورد پایایی ایژ پرسشنامه ،همبستگی درونی خردهمقیاسهیا از
طریق آلفای کرونبا از  ./76تا  ./36و با میانگیژ  ./3میباشید .در
ایران پایایی ایژ پرسشنامه بیه روش آلفیای کرونبیا  ./3گیزارش
شده است(.)22
شیوه اجرا
پژوهش حاضر با پخیش فراخیوان شیرکت در طیرح پژوهشیی در
شبکههای اجتماعی جهت مراجعه دختران جوان مجیرد بیه مراکیز
مشاوره شهر اصفهان آغیاز شید .پیس از مراجعیه افیراد داوطلی ،
غربالگری بر اساس مالکهای شمول ،مصاحبهی بیالینی جهیت
تشییخیص اخییتالل شخصییت و اخییتالل بییالینی صییور گرفییت.
درنهایت  50نفر داوطل که واجید شیرایط بودنید انتخیاب شیدند.
سپس شرکتکنندهها بهصور تصادفی در دو گیروه آزمیایش (13
نفر) و کنترل ( 13نفر) گمارده شدند و هر دو گروه پرسشنامههیای
تییرس از ازدواج و ذهنیییتهییای طییرحوارهای را تکمی یل نمودنیید.
پسازآن شرکتکنندههای گروه آزمیایش تحیت آمیوزش گروهیی
پیش از ازدواج طرحوارهمحور ،بر اساس رویکیرد طرحیوارهدرمیانی
( ،)1333-1300به مد  13جلسه  30دقیقیهای دو بیار در هفتیه
قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافیت نکیرد .پیس از
پایان جلسا هر دو گروه آزمایش و کنترل مجدد بیه پرسشینامه-
های مذکور پاسخ دادند .بهمنظور اجیرای آمیوزش پییش از ازدواج
طرحوارهمحور از بسته درمانی محقیق سیاخته بیر اسیاس رویکیرد
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یافتهها
دادههای جمعیت شناختی شرکتکننیدگان نشیان داد کیه در اییژ
پژوهش ،درمجموع  50شرکتکننده ( 13نفیر در گیروه آزمیایش و
 13نفر در گروه کنترل) با مییانگیژ سینی  23/3سیال و انحیراف
استاندارد سنی  0/52شرکت کردند .دامنهی سنی شرکتکننیدگان
از  21تا  23سال گسترده شیده اسیت .در ضیمژ اینکیه در گیروه
آزمایش 6،نفر از افراد دارای مدرک لیسانس و در گیروه کنتیرل 3
نفر 2 ،نفر مدرک دکتری در گروه آزمایش و در گروه کنترل  1نفر،
 2نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد در گروه آزمیایش و  0نفیر در
گروه کنترل 5 ،نفر مدرک فوقدیپلم در گروه آزمیایش و  0نفیر در
گروه کنترل و  2نفر مدرک دییپلم در گیروه آزمیایش و  1نفیر در
گروه کنترل ،در ایژ پژوهش شرکت کردند .در جدول  1میانگیژ و
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طرحوارهدرمانی ( ،)1333-1300استفاده شد .طرح آموزشی حاضیر
پس از تدویژ مورد تائید دو نفر از متخصصان در حیوزهی پییش از
ازدواج و زوجدرمانی قرار گرفت .بدیژ ترتیی اعتبارییابی پروتکیل
حاضر انجام گرفت .پس از تدویژ نسخهی نهایی بر روی نمونهی
اصییلی اجییرا گردی ید .خالصییه محتییوای آموزشییی پیییش از ازدواج
طرحوارهمحور به شرح زیر است:
جلسه اول :برقراری رابطه حسنه ،آشنایی اعضای گروه با یکیدیگر،
آشنایی با قوانیژ گروه ،بییان ضیرور ازدواج و آمیوزش پییش از
ازدواج ،بیان چهار سبک ازدواج.
جلسه دوم :شناسایی موانع (هیجیانی ،شیناختی و رفتیاری) تحقیق
ازدواج موفق ،شناسایی موانع در قالی طیرحوارههیای ناسیازگار و
ناکارآمد.
جلسه سوم :شناسایی نییاز بیه دلبسیتگی ایمیژ ،محبیت ،یبیا و
پذیرش در رابطه با ازدواج و انتخاب همسر (آمیوزش سیه مهیار
حرکت به سمت دلبستگی ایمژتر به افراد شامل مهیار محبیت،
مهار همدلی ،مهار حمایت).
جلسه چهارم :شناسایی طرح وارههای ناکارآمد ناشی از عدم ارضای
سالم در حیوزه ارتبیاط و انتخیاب همسیر ،آشینایی بیا قصیههیای
ارتباطی ،ارائه تکلیف خانگی.
جلسه پنجم :شناسایی واکنش ها به عدم ارضاء نیاز به دلبستگی در
بافت رابطه و انتخیاب همسیر ،آشینایی بیا نقیش طیرحوارههیای
گوناگون در انتخاب همسر و سبکهای مقابلهای خود.
جلسه ششم :شناسایی  3سبک واکنشی بیه عیدم ارضیاء نییاز بیه
دلبستگی ایمژ در ارتباط و سبک بازگشت به خانه امیژ در ازدواج،
آشنایی با طرحوارهها.
جلسه هفتم :آشنایی با خط تحولی رشیدی اسیتقالل -وابسیتگی،
آشنایی با طیف پرورش استقالل و ارزیابی جایگیاه خیود در طییف
مدل تعامال .
جلسه هشتم :شناسایی طرح وارههای مربوط به عدم ارضیاء نییاز و
قصه ارتباطی والد  -کودک .ردیابی طرحوارهها در تعامال خود.
جلسه نهم :آشنایی با مفهوم محدودیت واقیعبینانیه و نقیش آن در
پذیرش مسئولیت و خودکنترلی ،ردییابی مفیاهیم آموختیه شیده در
تعامال خود ردگیری کنند.
جلسه دهم :آشنایی و ارزیابی مفهیوم میرز و مرزبنیدی در ارتبیاط،
آشنایی با طرحوارهها و نقیش اییژ طیرحواره را در ازدواج ،تکلییف
خانگی.
جلسه یازدهم :شناسایی حوزههای ارزشی و ارزشهیای شخصیی،
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تمریژ عملی ،تمریژ مهار به تعوییق انیدازی جهیت حرکیت در
مسیر ارزشها.
جلسه دوازدهم :فراگیری مهار استفاده از ارزش ها جهت ارضیای
سالم نیازهای هیجانی و مهار به تعویق اندازی جهت حرکیت در
مسیر ارزشها (تمریژ عملی و تکلیف خانگی).
جلسه سیزدهم :شناسایی محدودیتها و ناتواناییهیای شخصیی و
دایره ارتباطی ،استفاده از تکنیک شفقت در جهت بازتعریف جدیید
از روایتهای ناکارآمد (تمریژ عملی).
جلسه چهاردهم :فراگیری مهار رها کردن ،فراگیری مهار ابراز
وجود و بیان خواسته در تعامال شخصی (تمریژ عملی).
جلسه پانزدهم :شناسایی حیطیه هیای گفتگیو در جلسیا آشینایی
ازدواج و زنگ خطرها ،جمعبندی جلسا  ،پرسش و پاسخ.
تجزیهوتحلیل دادهها
در ایژ پژوهش ،برای توصییف و تحلییل دادههیا از شیاخصهیای
فراوانییی ،درصیید فراوانییی ،میییانگیژ ،انحییراف معیییار و از تحلیییل
کوواریانس چند متغیری برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد.
برای گزارش و تفسیر نتایج از نرمافزار  SPSS-23استفاده گردید.
همچنیییژ جهییت رعایییت مالحظییا اخالقییی پییژوهش ،حضییور
داوطلبانه در جلسا آموزشی -درمیانی و کسی رضیایت آگاهانیه
کامل برای شرکت در جلسا در نظر گرفته شد .همچنیژ در مورد
روش اجرا ،هدف انجام تحقیق ،زیانهای احتمالی ،فواید ،ماهیت و
مد تحقیق به شرکتکننده ها پاسخ قانع علمی و عملی داده شد.
کلیه مراحل اجرای پژوهش زیر نظر استاد راهنما انجام شد .رایگان
بودن جلسا  ،عدم آسی رسیدن به شرکتکنندههیا و در صیور
آسی جبران صدما نیز در نظر گرفته شد.
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بر اساس گروه آزمایش و کنترل نشان داده شده است

انحراف استاندارد ابعاد ترس از ازدواج و ابعاد سبکهیای مقابلیهای

نتایج جدول  ،1نشان داد که نمرا ابعاد ترس از ازدواج و ابعاد
سبک های مقابلیهای در پیسآزمیون گیروه آزمیایش روش بسیته
آموزشی طرحواره محور نسبت به گروه کنترل تغییر کیرده اسیت و
میانگیژ نمرا در اییژ ابعیاد در گیروههیای آزمیایش نسیبت بیه
پیش آزمون کاهش پیدا کرده اسیت .جهیت بررسیی نرمیال بیودن

SD
21/5
21/13
13/37
10/71
7/00
7/76
10/06
10/60
3/56
3/22
3/35
3/52
6/21
7/12
6/50
3/30
13/62
16/61

نمرا ابعاد ترس از ازدواج و ابعاد سبکهیای مقابلیهای از آزمیون
شاپیرو ویلک استفاده شد .در جدول  2نتایج آزمون شیاپیرو ویلیک
در ابعاد ترس از ازدواج و ابعاد سبکهای مقابلهای نشان داده شیده
است.
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جدول  .2آزمون شاپیرو ویل ابعاد تر و س های مقابلهای در گروههای آزمایش و کنترل
گروهکنترل
گروه آزمایش
متغیر
p
آزمون شاپیروویلک df
p
آزمون شاپیروویلک df
0/052 13
0/300
0/222 13
0/320
ترس از همسر
0/153 13
0/311
0/301 13
0/303
ترس از ناتوانایی مدیریت مالی
0/701 13
0/365
0/776 13
0/363
ترس از محدودیت همسر
0/323 13
0/325
0/730 13
0/360
ترس از خود
0/035 13
0/303
0/350 13
0/376
ترس از خیانت همسر
0/557 13
0/356
0/001 13
0/301
ترس مالی
0/262 13
0/37
0/530 13
0/352
سبک اجتناب
0/003 13
0/303
0/127 13
0/302
سبک تسلیم
0/127 13
0/302
0/00 13
0/300
سبک جبرانافراطی
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه
گروهکنترل
گروه آزمایش
متغیر
M
SD
M
گروه
گروه
پیشآزمون  22/73 32/2پیشآزمون 77/0
ترس از همسر
پسآزمون  25/01 20/75پسآزمون 76/35
ترس از ناتوانایی مدیریت مالی پیشآزمون  16/3 61/2پیشآزمون 62/75
پسآزمون  12/21 31/00پسآزمون 62/35
پیشآزمون  7/23 27/00پیشآزمون 23/07
ترس از محدودیت همسر
پسآزمون 22/35
پسآزمون 7/6 25/35
پیشآزمون  3/01 50/35پیشآزمون 50/00
ترس از خود
پسآزمون  2/66 52/55پسآزمون 55/55
پیشآزمون  0/31 12/27پیشآزمون 12/07
ترس از خیانت همسر
پسآزمون  0/30 16/2پسآزمون 17/07
 3/0پیشآزمون 13/2
پیشآزمون 12/0
ترس مالی
پسآزمون 13/27
پسآزمون 3/5 10/75
پیشآزمون  3/30 52/0پیشآزمون 50/67
سبک اجتناب
پسآزمون  3/00 22/2پسآزمون 51/07
پیشآزمون  3/37 21/27پیشآزمون 17/35
سبک تسلیم
پسآزمون  3/13 13/07پسآزمون 13/2
پیشآزمون  17/02 60/0پیشآزمون 61/35
سبک جبرانافراطی
پسآزمون  13/2 33/6پسآزمون 61/55
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داده ها داده میشود .بیهمنظیور بررسیی برابیری وارییانس هیای
متغیرهای ابعاد ترس از ازدواج و ابعیاد سیبکهیای مقابلیهای از
آزمون لویژ استفاده شد .در جدول  .5نتایج تحلیل آزمیون لیویژ
در ابعاد ترس از ازدواج و ابعاد سبکهیای مقابلیهای نشیان داده
شده است.

نتایج جدول  ،2نشان داد که نمرا آزمون شاپیرو ویلیک در
ابعاد ترس از ازدواج (ترس از همسر ،تیرس از نیاتوانی میدیریت
مالی ،ترس از محدودیت همسر ،ترس از خود و ترس از خیانیت
همسر) و ابعاد سبکهای مقابلهای (سبک اجتناب ،سبک تسلیم،
سبک جبران افراطی) نرمال است؛ بنابرایژ احتمال خطیای نیوع
اول وجود دارد ،فرض صفر رد نمیشود و رأی بیه نرمیال بیودن

جدول  .3نتیجه آزمون همگنی واریانسهای لوین
p
df2 df1
F
منبع تغییرا
0/250 02
2 1/300
ترس از همسر
0/137 02
ترس از ناتوانی مدیریت مالی 2 2/157
0/032 02
2 5/222
ترس از محدودیت همسر
0/152 02
2 2/316
ترس از خود
0/650 02
2 0/067
ترس از خیانت همسر
0/202 02
2 0/210
ترس مالی
0/031 02
2 1/303
سبک اجتناب
0/072 02
2 1/671
سبک تسلیم
0/101 02
2 1/332
سبک جبران افراطی

های مقابلهای

جدول  .0آزمون باکس تر پیش از ازدواج و س
df2
df1
F
آزمون باکس
منبع تغییرا
3256/302 02 1/050
76/020
ابعاد ترس پیش از ازدواج
2302/613 12 1/170
13/673
ابعاد سبکهای مقابلهای

0/036
0/232

از دیگر آزمونها از قو بیشتری برخوردار است ،نشیان داد کیه
ایژ روش بر کاهش ابعاد ترس پیش از ازدواج مؤیر بیوده اسیت.
جهت بررسی تفاو میانگیژها از آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیری استفاده شد .در جدول  6نتایج تحلییل کووارییانس چنید
متغیری بهمنظور مقایسه ابعاد تیرس پییش از ازدواج نشیان داده
شده است.
نتایج جدول  6نشان داد تفاو میانگیژ در دو گروه در ابعاد
ترس پیش از ازدواج معنادار است .ایژ یافته به معنای ایژ اسیت
که بیژ گروههای آزمایش و کنترل تغییر معنیاداری در مییانگیژ
نمرهی ابعاد ترس پیش از ازدواج از پیشآزمون به پسآزمون بیه
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نتییایج جییدول  0نشییان داد در آزمییون بییاکس تفییاو
کوواریانسهیای تیرس از ازدواج و سیبکهیای مقابلیهای در دو
گروه غیر معنادار است .با توجه به تائید پیشفرضهیا بیهمنظیور
مقایسییه دو گییروه از آزمییون تحلیییل کوواریییانس چنیید متغیییری
استفاده شد .در جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بر
ابعاد ترس پیش از ازدواج نشان داده شده است.
نتایج جدول  3نشان داد ،ایر پیالپیی ،المبیدای ویلکیز ،اییر
هتلینگ و بزرگتیریژ ریشیه روی ،بییانگر آن هسیتند کیه بییژ
متغیرها در گروه آموزش طرحوارهمحور بر ترس پیش از ازدواج و
کنترل تفاو معنادار وجود دارد .نتایج آزمون المبدای ویلکز کیه

p
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نتایج جدول  5نشان داد ،در آزمون لویژ ،برابری وارییانس-
های متغیرهای وابسته ابعیاد تیرس از ازدواج (تیرس از همسیر،
ترس از ناتوانی مدیریت مالی ،ترس از محدودیت همسر ،تیرس
از خود و ترس از خیانت همسیر) و ابعیاد سیبکهیای مقابلیهای
(سبک اجتناب ،سبک تسلیم ،سبک جبران افراطی) برقرار بوده و

دادهها دارای توزیع نرمال میباشد .درنتیجیه بیهمنظیور برابیری
کوواریانسهای در نمرا ابعاد ترس از ازدواج و ابعاد سبکهیای
مقابلهای در دو گروه از آزمون باکس اسیتفاده شید .در جیدول 0
نتایج آزمون باکس ترس پیش از ازدواج و سبکهیای مقابلیهای
نشان داده شده است.
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ترس از ناتوانی مدیریت مالی 03/6 ،درصد از تغییرا محدودیت
همسییر 07 ،درصیید از تغییییرا تییرس از خییود 01/3 ،درصیید از
تغییرا ترس از خیانت همسر و  05/2درصد از تغیییرا تیرس
مالی مربوط به آموزش بوده اسیت .در جیدول  ،7نتیایج آزمیون
تحلیل کوواریانس چند متغییری در ابعیاد سیبکهیای مقابلیهای
نشان داده شده است.

وجود آمده است .توان آماری ترس از همسر معادل  ،0/202توان
آماری ترس از ناتوانی مدیریت مالی معادل  ،0/262توان آمیاری
محدودیت همسر معادل  ،0/270توان آماری ترس از خود معادل
 ،0/230توان آماری ترس از خیانت همسر معادل  0/225و توان
آماری ترس مالی معادل  0/230نشاندهنده حجم نمونه مناس
برای یک چنیژ نتیجهگیری است .ضری اتا نیز نشیان داد کیه
 02/0درصد از تغییرا ترس از همسر 50/1 ،درصد از تغیییرا

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

0/001
0/000
0/007
0/006
0/003
0/002
0/001
0/000
0/007
0/006
0/003
0/002
0/001
0/000
0/007
0/006
0/003
0/002
0/001
0/000
0/007
0/006
0/003
0/002

روش بر تغییر ابعاد سبکهیای مقابلیهای اسیت .جهیت بررسیی
تفاو میانگیژهیا از آزمیون تحلییل کووارییانس چنید متغییری
استفاده شد .در جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس ابعاد سبکهای
مقابلهای نشان داده شده است.
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نتایج جدول  ،7نشان داد ،ایر پیالپی ،المبیدای ویلکیز ،اییر
هتلینییگ و بزرگتییریژ ریشییه روی ،متغیره یا در گییروه آمییوزش
طرحواره محور بر سبکهای مقابله ای در ازدواج و گیروه کنتیرل
تفاو معنادار وجود دارد .نتایج آزمون المبدای ویلکز که از دیگر
آزمونها از قو بیشتری برخوردار است ،حاکی از مؤیر بودن ایژ

df2

p

مربع ایتای جزئی
0/203
0/236
0/223
0/231
0/227
0/250
0/203
0/236
0/223
0/231
0/227
0/250
0/203
0/236
0/223
0/231
0/227
0/250
0/203
0/236
0/223
0/231
0/227
0/250
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جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بر ابعاد تر
مقدار
آزمون
متغیر
df1
F
2
6/320
0/603
ایر پیالپی
ترس از همسر
2
6/106
0/636
ایر پیالپی
ترس از ناتوانایی مدیریت مالی
2
2/303
0/323
ایر پیالپی
ترس از محدودیت همسر
2
3/001
0/531
ایر پیالپی
ترس از خود
2
2/232
0/527
ایر پیالپی
ترس از خیانت همسر
2
2/000
0/050
ایر پیالپی
ترس مالی
2
6/320
0/531
المبدای ویلکز
ترس از همسر
2
6/106
0/500
المبدای ویلکز
ترس از ناتوانایی مدیریت مالی
2
2/303
0/073
المبدای ویلکز
ترس از محدودیت همسر
2
3/001
0/603
المبدای ویلکز
ترس از خود
2
2/232
0/675
المبدای ویلکز
ترس از خیانت همسر
2
2/000
0/366
المبدای ویلکز
ترس مالی
2
6/320
1/207
ایر هتلینگ
ترس از همسر
2
6/106
2/230
ایر هتلینگ
ترس از ناتوانایی مدیریت مالی
2
2/303
1/100
ایر هتلینگ
ترس از محدودیت همسر
2
3/001
0/300
ایر هتلینگ
ترس از خود
2
2/232
0/027
ایر هتلینگ
ترس از خیانت همسر
2
2/000
0/766
ایر هتلینگ
ترس مالی
2
6/320
1/207
بزرگتریژ ریشه روی
ترس از همسر
2
6/106
2/230
بزرگتریژ ریشه روی
ترس از ناتوانایی مدیریت مالی
2
2/303
1/100
بزرگتریژ ریشه روی
ترس از محدودیت همسر
2
3/001
0/300
بزرگتریژ ریشه روی
ترس ازخود
2
2/232
0/027
بزرگتریژ ریشه روی
ترس از خیانت همسر
2
2/000
0/766
بزرگتریژ ریشه روی
ترس مالی

پیش از ازدواج

مجله تحقیقات علوم رفتاری

تابستان  ،1011دورهی  /11شماره 2

متغیر
سبک اجتناب
سبک تسلیم
سبک جبرانافراطی
سبک اجتناب
سبک تسلیم
سبک جبرانافراطی
سبک اجتناب
سبک تسلیم
سبک جبرانافراطی
سبک اجتناب
سبک تسلیم
سبک جبرانافراطی

جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بر ابعاد س
مقدار
آزمون
df1
F
2
6/233
0/701
ایر پیالپی
2
6/135
0/632
ایر پیالپی
2
6/300
0/303
ایر پیالپی
2
6/233
0/223
المبدای ویلکز
2
6/135
0/502
المبدای ویلکز
2
6/300
0/033
المبدای ویلکز
2
6/233
2/506
ایر هتلینگ
2
6/135
2/507
ایر هتلینگ
2
6/300
2/365
ایر هتلینگ
2
6/233
2/506
بزرگتریژ ریشه روی
2
6/135
2/507
بزرگتریژ ریشه روی
2
6/300
2/365
بزرگتریژ ریشه روی

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000

0/035
0/027
0/022
0/061
0/027
0/052
0/020
0/501
0/036
0/070
0/013
0/052

های مقابلهای
df2

p

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مربع ایتای جزئی
0/201
0/232
0/203
0/201
0/232
0/203
0/201
0/232
0/203
0/201
0/232
0/203

افراطی معادل  0/223ایژ یافته نشاندهنده حجم نمونه مناسی
برای یک چنیژ نتیجهگیری است .ضری اتا نیز نشیان داد کیه
 12/0درصد از تغییرا سبک اجتنابی 16/7 ،درصید از تغیییرا
سبک تسلیم و  23/1درصد از تغیییرا سیبک جبرانیی افراطیی
مربوط به آموزش بوده است.
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نتایج جدول  2نشان داد ،تفاو میانگیژ در دو گروه در ابعاد
سبکهای مقابله ای معنادار است .ایژ یافته به معنای ایژ اسیت
که بیژ گروههای آزمایش و کنترل تغییر معنیاداری در مییانگیژ
نمرهی ابعاد سبکهای مقابلهای از پیشآزمون به پسآزمون بیه
وجود آمده است .توان آماری سبک اجتنابی معادل  ،0/223توان
آماری سبک تسلیم معادل  0/271و توان آماری سیبک جبرانیی

p
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جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بهمنظور مقایسه ابعاد تر
F
MS
df
SS
منبع تغییرا
نوع آزمون
3122/706 2027/200 1 2027/200
ترس از همسر
پیشآزمون
ترس از ناتوانی مدیریت مالی 50/173 2361/222 1 2361/222
027/312 1023/321 1 1023/321
ترس از محدودیت همسر
276/215 1332/062 1 1332/062
ترس از خود
037/20
212/353 1 212/353
ترس از خیانت همسر
200/063 000/221 1 000/221
ترس مالی
1152/007 1737/232 2 5330/316
ترس از همسر
گروه
3/550
ترس از ناتوانی مدیریت مالی 633/331 2 1533/101
106/301 237/356 2 313/072
ترس از محدودیت همسر
60/267
107/166 2 210/551
ترس از خود
200/637
33/153
2 130/272
ترس از خیانت همسر
272/222 156/020 2 272/053
ترس مالی
1/373
56
36/255
ترس از همسر
خطا
ترس از ناتوانی مدیریت مالی 70/305 56 2637/360
2/003
56
26/722
ترس از محدودیت همسر
1/772
56
60/010
ترس از خود
0/063
56
16/752
ترس از خیانت همسر
0/033
56
17/320
ترس مالی

پیش از ازدواج
توان آماری
0/203
0/211
0/276
0/221
0/267
0/223
0/202
0/262
0/270
0/230
0/225
0/230
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های مقابلهای

نوع آزمون
پیشآزمون

گروه

خطا

جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس ابعاد س
MS
df
SS
منبع تغییرا
17/510 303/527 1 303/527
سبک اجتناب
23/002 571/037 1 571/037
سبک تسلیم
سبک جبران افراطی 32/005 0065/502 1 0065/502
0/535 152/532 2 276/736
سبک اجتناب
5/310
30/156
2 100/272
سبک تسلیم
سبک جبران افراطی 6/325 303/630 2 1013/523
51/300 53 1222/660
سبک اجتناب
12/203 53 033/366
سبک تسلیم
سبک جبران افراطی 72/157 53 5007/532
F

p

n2

0/000
0/000
0/000
0/013
0/022
0/000

0/507
0/026
0/371
0/120
0/167
0/231

توان آماری
0/322
0/333
1/000
0/223
0/271
0/223

بحث و نتیجهگیری
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یافته هیای پیژوهش حاضیر نشیان داد آمیوزش پییش از ازدواج
طرحوارهمحیور بیر ابعیاد تیرس از ازدواج دختیران مجیرد تیثییر
معناداری داشته اسیت .اییژ یافتیه بیا پیژوهش فرییدون پیور و
همکاران ( )11که ایربخشی طرحواره درمیانی را بیر نگیرش بیه
انتخاب همسر و ترس از ازدواج در دختران مورد مطالعه قرار داد
و به ایژ نتیجه رسید که آموزش طیرحواره درمیانی بیر کیاهش
ترس ازدواج و نگرش به انتخاب همسیر میؤیر اسیت ،همخیوان
است .مردانی و همکاران ( )12نیز در پژوهشیی بیه اییژ نتیجیه
رسیدند که آموزش طرحواره درمانی مییتوانید تیرس از همسیر،
ترس از محدودیت همسر ،ترس از خود در دختران دانشجوی در
سژ ازدواج را کاهش دهد .پژوهش کرتیر و میالتنر ( )25کیه بیا
هدف درمان و مدیریت طرحوارههای ناسازگار انجام گرفیت ،بیه
ایژ نتیجه رسید که ایژ رویکرد قادر به تغییر دیدگاه فرد نسیبت
به خود است .در تبییژ ایژ یافتهها همچنیژ می توان گفیت کیه
دخترانی که به دالیل متفاوتی ازجمله بدبینی به جنس مخیالف،
ترس از خیانت ،ترس از خود ،ترس از مشکال مالی و  ،...ترس
از ازدواج را تجربه میکنند ( ،)2از طریق تحریف ،بیر اطالعیا
همخوان با طیرحواره انگشیت مییگذارنید و اطالعیاتی کیه بیا
طرحواره منافا دارد را نادیده میگیرند یا کمارزش مییشیمارند
( .)13درنتیجه ،نگرش ها و باورهای ناکارآمدی نسبت بیه ازدواج
پیدا مییکننید کیه اییژ پییش قضیاو هیا ،رفتارهیای از پییش
تعییژشدهای را برای آن ها به بار میآورد ()25؛ اما بیهکیارگیری
تکنیکهای شناختی باعث میشود افراد قادر به شناسیایی دلییل
نگرش ناکارآمد خود که ناشی از افکار خیود آنهیا اسیت شیوند
( )20و با زیر سؤال بردن ایژ نگرشهیا و رد آنهیا بیا شیواهد،
باورهای سالم را جایگزیژ باورهای ناسازگار کننید؛ دیید منطقیی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.7.6

نسبت بیه ازدواج و مسیائل آن پییدا مییکننید ( .)23بیهعیالوه،
همان گونه که برخی از مراجع بیان میکنند که علی رغم آگیاهی
از فکر نادرسیت خیود ،احسیاس متفیاوتی را تجربیه میی کننید،
تکنیک های تجربی به تغییر باورهیای عیاطفی ناسیازگار کمیک
میکنند ( .)26درنتیجه ،افراد نسیبت بیه هیجیانهیای خودآگیاه
می شوند ،هیجاناتی که فرد را به سمت اجتناب از احساس تیرس
از ازدواج سوق میدهند ( .)10در حقیقیت ،توسیعه توانیاییهیای
شناختی  /عاطفی  /رفتاری ،اتصال سیط آگاهانیه و ناخودآگیاه
ذهژ و تغییر افکار خودکار منفی منجر بیه بیینش و خودآگیاهی،
جدا شدن از طرح واره های ناسیازگار و کنیار گذاشیتژ رفتارهیای
مبتنی بر طرح واره کیه منجیر بیه یکپیارچگی عیاطفی شیناختی
می شود ()26؛ بنابرایژ ،بهطور مثال دختران مجردی که ترس از
خیانییت ،تییرس از خییود ،تییرس از مشییکال مییالی و  ...دارنیید،
هنگامیکه نزدیک به ازدواج میشوند بهجیای رفتیار بیر اسیاس
طرحوارههای خود که باعث اجتناب و کنارهگیری میشیود ،پیس
از درمان ،هنگیام فعیال شیدن طیرحوارههیا آنهیا را شناسیایی
میکنند و با زیر سؤال بردن افکار خود و منطقی فکر کیردن ،بیا
ترس کمتر و عاقالنه با ازدواج و مسیائل آن برخیورد مییکننید.
همچنیژ ،ایژ پیژوهش نشیان داد کیه آمیوزش پییش از ازدواج
طرحوارهمحور بر ابعاد سبکهای مقابلهای در دختران مجرد تثییر
معناداری داشته است .ایژ یافته با پژوهش مردانیی و همکیاران
( )12که ایربخشی طرح واره درمیانی بیر سیبکهیای مقابلیه ای
اجتناب ،جبران افراطیی و تیرس از ازدواج دانشیجویان دختیر را
بررسی کردند و به اییژ نتیجیه رسییدند کیه آمیوزش طیرحواره
درمانی میتواند سبک مقابلهای اجتنیاب و جبیران افراطیی را در
دختران دانشجو مجرد کاهش دهد ،همسو است .در تبیییژ اییژ
یافتهها میتوان گفت که افراد سبکهای مقابلهای متفاوتی دارند
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که عامل اصلی شکلگیری آنها طرحوارههای ناسازگار میباشد
( .)13در طی طرحوارهدرمانی ،سبکهای مقابلهای ناکارآمد خیود
را میییشناسییند و متوجییه میییشییوند کییه چگونییه پاسییخهییای
مقابلهایشان باعث تداوم طرحوارههای آنها میشوند .همچنیژ،
افراد در حیژ درمان ،بیژ مشکال فعلیی و سیبکهیای مقابلیه
خیود بیا تجییارب دوران کیودکی خیود ،ارتبییاط هیجیانی برقییرار
میکنند .درنتیجه ،هم ازنظر عقالنی ،عملکرد طرحوارههای خود
را میفهمند و هیم اییژ فراینیدها را در سیط هیجیانی تجربیه
میکنند .درنتیجه درمان ،سبک های مقابلیهای سیالمتیری را در
ارتباطا و وقایع مهم زندگی خیود بکیار بگیرنید و بیا ازدواج و
مسائل مربوط به آن بهصور پختهتر مواجه شوند ( .)27بهطیور
مثال ،افرادی که سعی میکنند زندگی خود را طوری تنظیم کنند
که طرحواره هیچ وقت فعال نشود و افکار و تصاویر برانگیزاننیده
طرحواره را بلوکه میکنند ( )22در طی درمان متوجه مییشیوند
که ریشه اجتناب آنها در برابر وقایع به نتیجهگیریهای آنها از
تجاربی بازمیگردد که به دلیل نیازهیای اساسیی ارضیا نشیده و
درماندگی دوران کودکی شکل گرفته است .با آگاه شدن فیرد از
طرحوارههای ناسازگار خود و با کمیک تکنییکهیای شیناختی،
تجربهای و الگو شکنی رفتیاری طیرحوارههیای فیرد تغیییر داده
میشوند و رفتارهای سالمی جیایگزیژ رفتارهیای وی مییشیود
( .)23ایژ افیراد پیس از درمیان مییآموزنید کیه از پاسیخهیای
مقابلییهای مسییئله مییدار و شییناختهای سییازگارانه در مقابییل
پیشنهادهایی که درباره ازدواج برایشان پیش میآید برخورد کنند
( .)23درواقع ،بهجای فرار کردن از موقعیت ها و افکار مربوط بیه
ازدواج ،بهطور منطقی فکر کنند و موقعییت هیای ازدواج خیود را
فعاالنه بررسی میکنند .همچنیژ ،افرادی که بیر اسیاس سیبک
مقابلهای تسلیم عمل میکنند ،در طی درمان متوجه میشوند که
سبک مقابلهایشان به یک مجموعه باورها و هیجانهای ناکیام
شده بازمیگردد که برای تائیید دوبیاره خیود موجی رفتارهیای
تکراری میشوند که فرد خود را در آنها محبوس میدانید و بیه
مشکال بیژ فردی میانجامید؛ بنیابرایژ رویکیرد طیرحواره بیا
تکنیکهای هیجیانی شیناختی و رفتیاری خیود سیعی مییکنید
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نیازهای ارضا نشده فرد را برآورده و سبکهای مقابلهای افیراد را
با بینش و تکنیکهای الگو شکنی رفتیار بیا سیبکهیای جدیید
تعویض کند ( .)50پس از درمان طرحوارهمحور ،متوجه میشیوند
که بهجای پذیرش بیچونوچرای طرحوارهها ،با آن ها بجنگنید،
صییحت آنهییا را زیییر سییؤال ببرنیید و باورهییای سییازگارانه و
واقعبینانهتری جایگزیژ آنها کنند ( .)13به ایژ معنی که بهجای
پذیرش افکار منفی و ترسهای خود نسبت بیه ازدواج بیا آنهیا
روبه شوند و درباره آن ها تصمیما درسیتی بگیرنید .درنهاییت،
افرادی که دارای سبک مقابلهای جبرانافراطیی هسیتند ،گرچیه
ممکژ هست در ظاهر اعتمادبهنفس زیادی داشته باشند (تایلر) و
رفتارشان با موقعیت تناس داشته باشید ،اییژ رفتیار بیرای درد
ناشی از طرحواره به وجود آمده است و مبنای منطقی ندارد .مثالً
ممکژ است فرد خود را به طرز اغیراقآمییزی راغی بیه ازدواج
نشان دهد ،اما درنهایت با بررسیی میوارد زییاد همچنیان مجیرد
میماند و کسی را مناس خیود ندانید .درواقیع بیا خودشییفتگی
بهعنوان جبران افراطی ،با نقص خود مقابله میکند ( .)13در طی
آموزش ،شناخت طرحواره های ناکارآمد به مراجع کمک میکنید
تا سبکهای مقابلهای سالمتری را جانشیژ سازند؛ همچنییژ بیه
مراجع کمک میکنند تا از طرحوارهها فاصیله بگییرد و بیهجیای
اینکه طیرحوارههیا را حقیقیت مسیلم دربیاره خیود بدانید ،آن را
بهصور یک موجود مزاحم بداند (.)27
در نهایییت میییتییوان نتیجییه گرفییت کییه حییذف و کییاهش
طرحوارهها و افکار خودآیند منفیی نسیبت بیه ازدواج بیه عنیوان
ریشه رفتار فرد که اکنون مانع از برقراری ارتباط منطقی و سیالم
میشود ،با بهکارگیری فنون متفاو شناختی ،هیجانی و رفتاری
و جایگزیژ کردن افکار و باورهای سالم منجر به تجربه زنیدگی
آرام و سالمتری میشود.
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