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Abstract
The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of 
Ellis’s cognitive-behavioral training 
in reducing the constraining beliefs 
of mate-selecion in female students
of Boroujerd Islamic Azad 
University. 500 students were 
selected based on multi-stage
sampling method and completed the 
Constraining Beliefs of Mate
Selection scale (CBMSQ). 30 female 
students were selected who were 1.5
SD above the mean and had no 
history of mental illnesses. They 
were randomly assigned to the
experimental and control groups. The 
CBMS was administered to both 
groups prior to the treatment.  During
eight sessions the students in the 
experimental group followed a 
cognitive-behavioral training 
program. They were post tested 2
weeks later using the same 
questionnaire. The results showed 
significant differences in 

چكيده
ــا ــ ي ــا هــدف بررس ــژوهش ب  آمــوزش ي اثربخــشين پ

ـ  ي بـه شـ    ي گروه يرفتار-يشناخت س بـر كـاهش     يوه ال
ان ي انتخاب همسر در دانـشجو     ي محدودكننده يباورها

.  واحـد بروجـرد انجـام شـد        يدختر دانشگاه آزاد اسالم   
 چند يان به روش تصادفيدانشجوني دانشجو از ب500

ــه ــدند و مق يامرحلـ ــاب شـ ــ انتخـ ــااس باوريـ يهـ
ـ را تكم(CBMS)ي انتخاب همـسر    محدودكننده ل ي

هـا در    آن ي دانشجو كـه نمـره     30ن تعداد   ياز ا . نمودند
ن و فاقـد    يانگيار باالتر از م   ي انحراف مع  5/1اس  ين مق يا

ي بودند، به روش انتساب تصادف     ي روان يماري ب يسابقه
. ش و كنتــرل واگــذار شــدنديســاده بــه دو گــروه آزمــا

 محدودكننـده انتخـاب همـسر بـه         يپرسشنامه باورهـا  
بـه  . ش آزمون در مورد هر دو گروه اجـرا شـد          يعنوان پ 

ــار-ي جلــسه آمــوزش شــناخت8ش يگــروه آزمــا يرفت
دو . قه، دوبار در هفته ارائه شـد      ي دق 90 به مدت    يگروه

 از هـر دو گـروه       ين جلـسه آموزشـ    يهفته بعـد از آخـر     
ل يج تحل ينتا. ش و كنترل پس آزمون به عمل آمد       يآزما

ــووارك ــد متغانس ي ــچن ــوزش  يري ــه آم ــشان داد ك  ن
، باعث كاهش چهار تـا از شـش بـاور           يرفتار-يشناخت

 و يكـ ي«، »يهم خـواب « انتخاب همسر   يكنندهمحدود
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"cohabitation", "the one and only", 
"opposites compliment" and 
"idealism" subscales in favor of the 
experimental group.  Howerer, the 
results of the subscales of "the 
perfect confidence" and "choosing 
should be easy" did not change 
significantly. According to the 
results, group cognitive-behavioral 
training, based on Ellis’s method 
could reduce the constraining beliefs
of mate selection in students.
Key words: cognitive-behavioral 
group training, the constraining 
beliefs of mate-selection

و » كننـد  مـي گر را كامـل يكـد يمتضادها «، »يكيتنها  
ش نسبت بـه   يان گروه آزما  يدر دانشجو » ييآرمان گرا «

 در يرين آمــوزش تــأثيــگــروه كنتــرل شــده اســت و ا
نداشـته  »  تـالش  يآسان«و  » نان كامل ياطم «يباورها
جـه  يتوان نت ين پژوهش م  ي ا يهاافتهيبر اساس   �است

س يالـ ي  وهي بـه شـ    يرفتار-يگرفت كه آموزش شناخت   
يرمنطقـ ي غ يد و بندها و  باورهـا      ي ق يتواند تاحدود يم

.انتخاب همسر را كاهش دهد
ــدي ــاي كلي ــناخت:واژه ه ــوزش ش ــار-ي آم ، يرفت

 محدودكننده انتخاب همسرياباوره

قدمهم
فـرد  "انتخاب  . رد ازدواج است  يگياش م يك فرد در دوران زندگ    ي كه   ييهامين تصم ي از بزرگتر  يكي
الرسن و (ه كشورها است  ي افراد مجرد در كل    ين موضوعات برا  يتر از پرمخاطره  يكي ازدواج   ي برا "درست

ـ  ازدواج پ ي را بـرا   يصادق و درست  ن است كه شخص     يكوشش افراد بر ا   ). 1989اولسن،   ـ دا كننـد و ا ي ن ي
نـد انتخـاب همـسر اغلـب        ي فرا يدر هر فرهنگ  . تواند با از دست دادن استقالل فرد همراه باشد        يداد م يرو
 داشته باشد كه ييامدهايها ممكن است پ از انتخابيتعداد. رسدي از جوانان دشوار به نظر م     ي تعداد يبرا
ـ ب) 1986(درر و جكسون    يدر اين مورد، ل   . و ازدواج را تحت تأثير قرار دهد       زوج   ي زندگ يتواند فضا يم ان ي
ـ رنـد   يگيده م ي ازدواج را ناد   ياند و مسائل درون   مالحظهي ب 1يورزكنند كه جوانان در عشق    يم هـا را   ا آن ي

كـا بـا    ير ام يان شـده در جامعـه     ي ب يها از باورها و نگرش    يبه عالوه، تعداد  . دهندي قرار نم  يمورد بررس 
ـ ان ا يـ در م ). 1985،  يكروسب( مشاركت دارند    2ند انتخاب همسر  يت در فرا  ي و عدم رضا   يناكام ن باورهـا،   ي

).1992الرسون، ( انتخاب همسر هستند 3 محدودكنندهيباورها
). 2003كوب، الرسون و واتـسون،  ( است يرواقعي غيا باورهاي منازعه افراد انتظارات  ييربنايعلت ز 

ـ ي، غيرمنطقـ يا انتظارهايي كه غي به عنوان تفكرها     يعرواقي غ يباورها ـ  و بـا واقع يرعقالن ت هماهنـگ  ي
هـا   را در رابطه با انتخاب همسر داشته باشند، آن         يرواقعي غ ياگر افراد باورها  . شونديف م يباشند تعر ينم

ـ  و را  يباگـاروز (كنند    ي را تجربه م   ي و ناكام  يميتصميند انتخاب همسر ب   يدر فرا  ي باورهـا  .)1981ان،  ي
ـ  تعر ي شخـص  يمحدودكننده در انتخاب همسر به عنـوان باورهـا         -1شـوند كـه ممكـن اسـت         يف مـ  ي

ي تالش فرد را بـرا -2. ديكند محدود نماي و چه موقع ازدواج م   ي فرد را در رابطه با چه كس       يهاانتخاب
ن ي بـ يهـا وتهـا و قـ    شمندانه ضعف ي اند ي بررس -3. دهديا كاهش م  يش  يك جفت مناسب افزا   يافتن  ي

 مـشكالت و  -4و . كنـد ي مـ يگذارد بازداريت ازدواج تأثير ميش از ازدواج كه بر موفقي و عوامل پ  يفرد

1.  courtship
2. mate selection
3.  constraining beliefs
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الرسـون،  (كند ي مشكالت محدود مين را برا يگزي جا يهاحل و انتخاب راه   ي انتخاب همسر دائم   يناكام
شـان،   است معتقد باشند كـه عـشق  ها قبل از ازدواج ممكن مثالً، زوج  .)1994؛ الرسون و هولمن،     2000

؛ 1992الرسـون،   ( منجر به ازدواج شـود         يعيد به طور طب   ي است، و با   يه مشكالت كاف  ي غلبه بر كل   يبرا
ياديـ ه بن يـ ك توج ي را به عنوان     1كي عشق رومانت  يدهيها ا سندهي از نو  ي، اما تعداد  )1990س،  ينيمك گ 

ـ "ن باور فرد كـه فقـط        يا). 2000؛ الرسون،   1985،يكروبس(اند   ازدواج مورد انتقاد قرار داده     يبرا ك و  ي
يكي( همراه مناسب    يت كند و نه برا    ي هدا ين وارس يك همسر وجود دارد ممكن است او را به ا         ي"2تنها

ـ ا. ك همراه صاف و صـادق     يياما برا ) نه درست ياز چند گز   ن جـستجو ممكـن اسـت او را بـه انتظـار             ي
ـ  از ايتعداد). 1985؛ الزاروس،  1992الرسون،  (وق دهد    سازگار س  يداهاي كاند يكوركورانه برا  ن افـراد  ي

رسـد  يرممكن بـه نظـر مـ      يـ هـا غ   به آن  يابيرند كه دست  يگي ازدواج در نظر م    ي را برا  يي باال يهامالك
.)2000؛ 1992الرسون، (

كوب (اند دهوند خوريها پكنند كه باورها با رفتارها و احساسيان ميات مربوط به باورها در روابط بيادب
مـان را بـه     يهادهنـد و پاسـخ    يمان را تحـت تـأثير قـرار مـ          احساس يهاوهيباورها ش . )2003و همكاران،   

م تـأثير  يكنـ ي و روابط احـساس مـ  ي كه از زندگيتي خود، بر رضايكنند، كه به نوبه   يت م يها هدا تيموقع
، ايـن افـراد ممكـن    "ميم كامل باشي ازدواج كننكهيد كالً قبل از ايبا" كه معتقدند،   يمثالً، افراد . گذارديم

ي سازنده برايريگيها را از پ شان كنند كه آن   يهاأس در مورد ضعف   ي و   يتيكفاي احساس ب  ياست به قدر  
 انتخـاب همـسر     يدرباره) د و بندها  يق( محدودكننده   يوع باورها يبه هر حال، درك ش    . ك همسر باز دارد   ي

تواند به درمـانگران و  يساز شوند، مژه مسالهينكه باورها ممكن است به ويان زنان و مردان مجرد و ا    يدر م 
ي كه در شرف ازدواج هستند كمـك كننـد تـا بـرا           يد كه تا به افراد    يمشاوران خانواده و ازدواج كمك نما     

ات مربوط به نقش باورها در انتخاب همسر، نـه بـاور        ياز مطالعات ادب  ) 1992(الرسون  . ازدواج آماده شوند  
. نمودييكنند شناسايها اقتباس ممحدودكننده كه مكررا افراد در انتخاب همسر از آن

يا بـرا يـ ك فـرد درسـتكار در دن  يك و فقط ي"ن باور معتقد است كه يبا ايفرد. يكيك و فقط ي-1
ت ك جف يك از ما    يا هر   ي دن ين باور است كه در هر كجا      ين به مانند ا   يا. "ازدواج با من ساخته شده است     

ن بـاور اغلـب محدودكننـده       يا. كندي است كه ازدواج كامل م     ين فرد ي كه ا  "مي دار "مه دوم ين"ا  ي3همزاد
ن يـ چگونه ا .  حاضر است  "يكيك و فقط    ي" دارد كه بدانم چه موقع او      ياز به شخص  ين باور ن  يرا ا ياست، ز 

يار منفعالنـه بـرا  ك انتظـ ين باور ممكن است فرد را به    ين ا يهمچن. ستيرد روشن ن  يگينش صورت م  يب
.ت كندي هداييك لحظه جادويدن يفرارس

ـ  ازدواج پيك فرد كامل را بـرا    ي كه   يرد، كه تا زمان   يگين باور در فرد شكل م     يا. 4ك كامل يشر-2 دا ي
 در خصوص ازدواجش را محدود      يريگمين باور دارد ممكن است تصم     ي كه ا  يفرد. د ازدواج كنم  ينكنم نبا 

1  .romantic
2.  one and only
3. soul mate
4. the perfect partner
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ـ افتن ا يـ يست و ممكن است برا    ير صورت كامل ن    در ه  يچ فرد يرا ه يكند، ز   را  ين فـرد مـدت طـوالن      ي
. انتظار بكشد

ـ نـده از ا  يك همـسر آ   ي كه به عنوان     يتا زمان "كند،  ين باور تصور م   ي با ا  يفرد. 1شخص كامل -3 ن ي
مل  مانند باور محدودكننده شريك كايل مشابهين باور به داليا. د ازدواج كندياحساس برخوردار نباشد، نبا

ـ      يا كامالً به عنوان     يست  يشه كامل ن  يچ كس هم  يه. است احـساس  .  نـدارد  يك همـسر احـساس مطمئن
. اضطراب داشته باشنديم تاحدين تصمي اي شخص مهم است، اما افراد ممكن است دربارهيآمادگ
ـ ييـ د قبـل از ازدواج تأ يـ كند كه، با يان م ين باور ب  يا. 2رابطه كامل -4 ـ مـان پا م كـه رابطـه  يد كن ار و دي

 ماننـد ارتبـاط خـوب،       ييت زناشـو  يـ  مهم موفق  يهاينيبشيعاقالنه است كه به پ    ". مستحكم خواهد بود  
ييهـا كي روابط و شر   ين، جستجو يهمچن. ها و باورها توجه شود     حل مساله و شباهت ارزش     يهامهارت

ت ازدواج را يـ موفقن، چـون   يبنـابرا . ت است يدهند حائز اهم  يات را پرورش م   يها و خصوص  ن مهارت يكه ا 
ن است كه قبل از ازدواج يك نـسخه دقيـق وجـود    يت كمتر ا  يك باور با محدود   ين نمود،   يتوان تضم ينم

.ا نهيافت يا ازدواج دوام خواهد يندارد كه آ
 ازدواج انتخـاب   ي كـه بـرا    يتوانم با هـر فـرد     ين باور كه اگر سخت كار كنم، م       يا. 3شتريتالش ب -5
ده و بالنده را    ين باور دو فرد فهم    يان كرد كه ا   يب) 1992(الرسون  . وفق داشته باشم  كنم ازدواج شاد و م    يم

.گر كار كننديكدي حل مسائل ازدواج با يكند كه برايا و آماده ميمه
 ازدواج  ي بـرا  يل كاف يعشق به فرد دل   "د،  ين باور ممكن است بگو    ي با ا  يفرد. 4 است يعشق كاف -6

 ازدواج ياز براينشيك پي به عنوان ي غربيك در جامعهي عشق رومانتيهاارزش. "كردن با آن فرد است
مپسون، كمپبـل  يس(ها را دوست ندارند  كنند كه آني از افراد با كساني ازداوج م يقت، تعداد يدر حق . است

ك يباشد و فقط    ي ازدواج است درست نم    ي برا يل كاف ين گفته كه عشق دل    ين، ا يبنابرا). 1986د،  يو برشا 
ـ  و بنيدر واقع، اگر عشق به عنوان مـالك اساسـ        . گر عوامل است  يان د ياز از م  ينشيپ  ازدواج ي بـرا يادي

الرسـون،  (رنـد   ي مهم مـورد مالحظـه قـرار نگ        ين فرد ي و ب  يات شخص يگر خصوص يباشد، ممكن است د   
1992 .(

م، ير باشـ  گيكـد ينـده و مـن قبـل از ازدواج بـا            ياگر همسر آ  "كند كه   يان م ين باور ب  يا. 5يهمخواب-7
ـ انگر ا يـ ن مورد ب  يمطالعات در ا  . ابدييش م يك ازدواج مسرت بخش افزا    ييمان برا شانس ن اسـت كـه     ي

 باشـند و  ي مـشترك ناراضـ  يشتر احتمال دارد كه در زندگياند ب  كه قبل از ازدواج همخواب بوده      ييهازوج
سلتزر، (رند  ي دارد كه طالق بگ    يشترياند احتمال ب   كه در قبل از ازدواج همخواب نبوده       ييهانسبت به زوج  

هـا در رابطـه بـا تعهـد         ر همخواب يها نسبت به غ    از محققان مشاهده كردند كه همخواب      يتعداد). 2000

1. the perfect self
2. complement relation
3. try harder
4. love is enough
5.  cohabitation
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دادنـد و نـسبت بـه       يت مـ  ياند، كمتر به دفاتر ثبت ازدواج اهم       داشته ي مشكالت يي زناشو ينسبت به زندگ  
).2000 كاالگر، ت وي؛ وا2000الرسون، ( داشتند يترطالق نگرش مثبت

 را ي ازدواج فرديد برايبا"كند، ين باور تصور مي با ايفرد. 1كننديگر را كامل ميكديمتضادها -8
ج است كـه دو  ي رايدهيك اين باور ياگرچه ا. "اش مخالف با او باشدي شخصيهايژگيانتخاب كند كه و  

 از يكـ يدهـد كـه   ي، مطالعـات نـشان مـ   كننـد يل ميگر را تكميكدييهافرد متفاوت نقاط ضعف و قوت  
ت ازدواج  ي در موفق  يتي شخص يهايژگيها، باورها و و   ها، ارزش ها شباهت در نگرش   نيبشين پ يرومندترين

). 1994الرسون و هولمن، (است 
نكـه  يد آسان باشد و ا    يك همسر با  يكند كه انتخاب     مي انين باور ب  يا. 2د آسان باشد  يانتخاب با -9

ك فرد ممكن است معتقد باشد كه انتخـاب همـسر   ين، يبنابرا. ك شانس و تصادف است يانتخاب همسر 
ك مالقـات  يـ ن فـرد در انتظـار       يا. دهدي كه فرد انجام م    يزيافتد، تا چ  ي او اتفاق م   ي است كه برا   يزيچ

ا يـ يسـاز ق، بـدون آمـاده    يـ رسـد بـدون تفكـر و تعمـق دق         ي است و در آغاز عشق او به نظر مـ          يشانس
.كتر شدن هدف منجر شود، باشدي كه به نزدييهاتيفعال

انتخـاب   محـدود كننـده      يباورهـا هـاي    در مؤلفه  ان زن و مرد   يدانشجون  ي كه ب  نشان داد يامطالعه
رز، يم(، تفاوت وجود دارد  محدود كننده موافقنديشتر از مردان با باورهاي كه زنان ب   نكهيهمسر و عشق و ا    

) PICK (3ازدواجقبـل از   يان فـرد  يـ  م يهـا  و انتخاب  يبرنامه آگاه از   با استفاده    يدر مطالعه ا  . )2008
 در مـورد ازدواج و  سـربازان يرواقعـ ي غيهـا باورها و نگـرش ر ييتغباعث ن آموزش يمشخص گرديد كه ا  
 نشان داد كه افراد شـركت كننـده در برنامـه بـه طـور                ن مطالعه يگر، ا ي د ياز سو . شدانتظارات از همسر    

، " ازدواج اسـت  ي بـرا  يل كـاف  يـ عـشق دل  «يهـا  در مورد مؤلفه   يكمتريودكننده محد يمتوسط باورها 
انتخـاب  "، "كننـد  ميگر را كامليكديمتضادها "،  "نده ازدواج فرد را مستحكم كند     يتواند آ  مي يخوابهم"

ون اپ،   (را گـزارش دادنـد    »  است يا تصادف يك شانس مهم    يانتخاب همسر   " و   "د آسان باشد  يهمسر با 
).2008ن اپ و كمپبل، س، ويفاتر

 تفكرهـا،   ي است كه هـدف آن كمـك بـه بازسـاز           يك مداخله روانشناخت  ييرفتار-يدرمان شناخت 
ن است كـه    ي ا ين روش درمان  ي از اصول ا   يكيان است   ي درمانجو يكيزي ف يهاها، رفتارها و نشانه   احساس

 انـسان در    يلكه از اعتقادها  رند، ب ي گ ي سرچشمه نم  ي خارج يهاتيا موقع يدادها  يها از رو  مشكالت انسان 
ـ  از باورهـا، تعب    ي آدمـ  يهـا جـان يگـر، ه  يبه عبارت د  . شوند مي ي ناش هاتيا موقع يدادها  يمورد آن رو   ر و ي

ا يدادها  يرد و نه از خود رو     يگيش اتفاق افتاده است، سرچشمه م     ي آنچه برا  ي در باره  يرها و فلسفه و   يتفس
 از  ي فرد، هم شامل مجموعـه ا      ي ممكن است نظام اعتقاد    كند كه  مي دگاه را مطرح  ين د يس ا يال. حوادث

ـ  ( باشـد  ير منطقـ  يـ  غ ي از باورها  ي و هم شامل مجموعه ا     ي منطق ياعتقادها  و  يي، كـارجو كـسما    يرجب
. )1389، يجبار

1.  opposites complement
2. choosing should be easy
3.  Premarital Interpersonal Choices and Knowledge
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 انسان انتخاب همـسر اسـت، كـه در كنـار او بـه آرامـش دسـت               ي فطر يازهاي از ن  يكيقت  يدر حق 
 است كه فـرد نـسبت بـه    يرمنطقي غيها و باورهاشود نگرش  مي نع ازدواج  كه ما  ي از عوامل  يكي. ابدييم

هـا و   ييرنـد و بـا خودگـو      يگ مـي  ط خانواده و اجتماع سرچـشمه     يها از مح  ن نگرش يا. انتخاب همسر دارد  
ياريافراد ممكن است بس   . اندازد مي شوند و فرد را به اشتباه      مي لير تبد ي انعطاف ناپذ  يها به باورها  زمزمه

. نـد ي نماياس و افـسردگ يـ ك ازدواج موفق از دسـت بدهنـد و احـساس            يي مناسب را برا   يهارصتاز ف 
 كنند و يي و مخرب را شناسا   يرواقعي غ ين باورها ي با مراجعان ا   ياهاي مشاوره د در مصاحبه  يدرمانگران با 

بـه سـه    ان حـداقل    يان دانـشجو  يننده در م  ك محدود ي باورها يبررس. نديها تالش نما  در جهت كاهش آن   
. ان به طور متداول ناشناخته است     يان دانشجو ي محدودكننده در م   يزان باورها ي م -1: ت است يل با اهم  يدل
، انتخاب همسر، سن ازدواج، انتظارات ي نامزدي بر الگوي فرد در مورد ازدواج به طور عمده ا       ي باورها -2

ي باورهــايي شناســا-3 و .ذاردگــ مــيري تــأثييت زناشــوي فــرد در ازدواج و رضــاياز ازدواج، رفتــار بعــد
.)1988الرسون،  ( استي خانوادگي استفاده از آموزش زندگي برايدي مفيمحدودكننده ازدواج راهنما

از بـه  يها ن ازدواج و انتخاب همسر و مقابله با آن ي محدودكننده در باره   ي از باورها  ي آگاه يافراد برا 
 ازدواج  ي كـه در آسـتانه     يهـا و كـسان    وزش بـه زوج    آم ي برا يرفتار-ي شناخت يكردهايرو. آموزش دارند 

كند تا افراد    مي ها استفاده  كمك به زوج   ي برا ي عاطف -يس از درمان عقالن   يمثال، ال . هستند مناسب است  
آموزش نقـش  . شان دارند، صحبت كنندا ازدواجيخود، همسرشان، ي  كه دربارهير عقالن يراجع به افكار غ   

 افـراد و جامعـه      ي و جـسمان   ي و سالمت روان   يت زندگ ي و بهبود رضا   يي در كاهش مشكالت زناشو    يمهم
بايـست   مي ن افراد جامعه باز كرده و     يگاه خود را در ب    ير جا ي اخ يدر كشور ما آموزش خانواده در دهه      . دارد

ن يبنـابرا . ابـد يش يازدواج هستند روز به روز افزا    ي   كه در آستانه   يها و افراد  ها به زوج  اين نوع از آموزش   
 از يكـ ييرفتـار -ي توسط آموزش شناخت ها محدود كننده در انتخاب همسر و كاهش آن        ي باورها يبررس
 بـاور    بر كاهش شـش    يرفتار-ي آموزش شناخت  يهدف اين مطالعه، اثربخش   . ق است ين تحق يات ا يضرور

ننـد،  ك مـي گر را كامـل ي، متضادها همديكي و تنها يكي، نان كاملياطم،  يهم خواب (محدود كننده همسر    
.  واحد بروجرد استيان دختر دانشگاه آزاد اسالميدر دانشجو)  تالشي و آسانييآرمان گرا

روش
ش آزمون و پس آزمون بـا گـروه كنتـرل و انتـساب     ي با پيشي آزمايهامطالعه حاضر از نوع پژوهش 

ش يابتدا پ. ندش و گواه واگذار شدي به گروه آزمايها به صورت تصادفين طرح آزمودن يدر ا . تصادفي است 
يقه اي دق90 در هشت جلسه يرفتار-ي هر دو گروه به عمل آمد، بعد از آن آموزش شناخت    يآزمون بر رو  

.  روزمره خود مـشغول بـود      يهاتيد و گروه كنترل به فعال     يش اجرا گرد  ي گروه آزما  يدو بار در هفته بر رو     
.ن جلسه از هر دو گروه پس آزمون گرفته شديدو هفته بعد از آخر

يريجامعه و روش نمونه گ
 شهرسـتان بروجـرد در سـال       يان دختـر دانـشگاه آزاد اسـالم       يه دانـشجو  يـ ن مطالعه كل  ي ا يجامعه
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 نفر از ميـان ايـن       500 مختلف تحصيلي حدود     يها دختر رشته  ي دانشجو 4044ن  ياز ب .  بودند 89-1388
 انتخاب شـدند   يا چند مرحله  يتصادفنمونه گيري   به روش   هاي مختلف   ها و ورودي  دانشجويان در رشته  

 محدودكننده  ي باورها اسيمقها در   آنهاي   دانشجو كه نمره   30ن تعداد   ياز ا . )1970 و مورگان،    يكرجس(
و جسماني ي روان يهاماريبي  چ گونه سابقه  ي ه  بدون ن و يانگيار باالتر از م   ي انحراف مع  5/1انتخاب همسر   

 بـه   ي واگـذار  يط بـرا  يكت كننـدگان واجـد شـرا      به عنوان شـر   DSM-IVمصاحبه باليني بر اساس   و  
 بـه گـروه   يكـ يسـاده  ين تعداد بـه صـورت تـصادف    ي، ا سپس. ش و كنترل انتخاب شدند    ي آزما يهاگروه
ش يد تذكر داد كه پنج شركت كننده از گروه آزما         يبا.  به گروه كنترل اختصاص داده شدند      يكيش و   يآزما

ار يـ ن و انحـراف مع يانگيم. افتيل ي نفر تقل10ن گروه به ي نمودند و تعداد اياز شركت در جلسات خوددار  
هـاي  اكثر دانشجويان دختر شـركت كننـده در رشـته         .  بود 43/3 و   98/23ب  ي به ترت  هاسن شركت كننده  

.علوم انساني و سال دوم بودند

سنجشابزار 
ـ ا:)CBMS(١ انتخاب همسر  ي محدودكننده ياس باورها يمق  توسـط ناتنهـان     ن ابـزار  ي
 بـاور   9 مـاده و     32ساخته شـده و شـامل       2003در سال   واتسون    .  ال ين و وند  والرس.  اچ يجفركوب،  

ـ  اسـت و غ ي، شخص كامل، عشق كـاف يكي و تنها يكي( مختلف ازدواج    يهانهيمحدود كننده در زم    ) رهي
در . )2003كـوب و همكـاران،       (ن شده اسـت   ي تدو ي رتبه ا  5كرت  ياس ل ياس بر اساس مق   ين مق يا. است
 مـاده  20اس فوق به يمقهاي  تعداد مادهياصلهاي ل مؤلفه يان بر اساس تحل   ي دانشجو ي بر رو  يعه ا مطال
اس بـر  يـ ن مقيـ ب نمره شركت كننـدگان در ا ين ترتيبد). 1390، ي و شهبازي، فردوسيرجب(افت يل  يتقل

 محدودكننـده  يانگر باورهـا يـ ر باشد، كه نمره بـاال ب     ي متغ 5 تا   1ن  يتواند ب  مي شود كه  مي مي تقس 20عدد  
 را  ها پاسخ يريشود تا سوگ   مي ي آن به صورت معكوس نمره گذار      ي ماده 3. انتخاب همسر در افراد است    

ي باورهايري اندازه گيبرا) 1390( و همكاران ياس رجبي از مقمطالعهن يدر ا). 20، 18، 14(كاهش دهد 
 هفت خـرده    ي، برا 88/0اس  يكل مق  كرونباخ   يب آلفا يضر. ديانتخاب همسر استفاده گرد   ي  محدودكننده

ييايـ ب پا ي ضـرا  و) 2003كـوب و همكـاران،     (90/0ييآزما- باز ييايب پا ي و ضر  98/0 تا   64/0اس از   يمق
 محاسبه شـده    99/0 آن   ي واگرا يي و روا  72/0 و   90/0ب  ياس به ترت  يمقن  ياييآزما- كرونباخ و باز   يآلفا

، يهـم خـواب   « شـش عامـل      )1390 (همكـاران  و   يرجب. )1385 و فرحبخش،    يلي، اسماع يفرامرز (است
را »  تـالش  ي و آسـان   يـي كنند، آرمان گرا   مي گر را كامل  يكدي، متضادها   يكي و تنها    يكينان كامل،   ياطم

 شش  عامـل اسـتخراج شـده از    ي و برا60/0اس را ي كرونباخ كل مق  يب آلفا يها ضر آن.  كردند ييشناسا
60/0ن نمره كل و شش عامل بـه دسـت آمـده از              ي ب ين، همبستگ يهمچن. گزارش كردند 78/0 تا   37/0

62/0اس  يـ  كرونباخ كل مق   يب آلفا يدر مطالعه حاضر ضر   .ر بود يمتغ) يهم خواب  (70/0تا  ) ييآرمان گرا (
.به دست آمد

1.  The Constraining Beliefs of Mate-Selection Scale(CBMS)
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ـ  انحـراف مع   5/1 بر مـالك     ين نمونه مورد بررس   ييپس از تع  .  پژوهش يروند اجرا  ار بـاالتر از    ي
هـاي   از كـالس   يكـ يش و كنتـرل در      ي گـروه آزمـا    يختر انتخاب شده برا   ان د يه دانشجو ين، از كل  يانگيم

8ش با هم به مدت يك از شركت كنندگان گروه آزما    يسپس هر   . ش آزمون گرفته شد   يمناسب دانشگاه پ  
ـ بعـد از دو هفتـه از پا       .  قرار گرفتند  يرفتار-ي در هفته دو بار تحت آموزش شناخت       ياقهي دق 90جلسه   ان ي

.ش و كنترل پس آزمون به عمل آمدي آزمايهاكت كنندگان دختر در گروهمداخله از همان شر

يرفتار-يهاي آموزش شناختصورتجلسه
سـفت و سـخت     ي باورهـا  نـه ي و صحبت در زم    گريكدي مشاور و مراجعان با      ييآشنا: اول يجلسه
. انتخاب همسر و قواعد گروهمراجعان در

"يهـم خـواب  "مراجعـان از  هاي  دگاهي، ارائه د  يرفتار-ي درمان شناخت  يادين بن ييتب:دوميجلسه
گـر ازدواج، كـاهش     يدهاي  ن رابطه، كاهش فرصت   ي ا ي منف يامدهايآموزش پ . مراجعان در قبل از ازدواج    
.  و تعهدها، كنترل احساسيشتن داريعدم شناخت، آموزش خو

ي بـرا يچ راهيه. »ملنان كاياطم«ان باور محدودكننده ي، بيف خانگ ي تكال يبررس: سوميجلسه
ي ارتبـاط  يهـا آمـوزش مهـارت   . ستيـ ت منجر شـود ن    يك ازدواج قبل از انجام آن به موفق       ينكه  ياثبات ا 

.ك شاني و باورها نسبت به شرها تشابهات در ارزشي بررس ومناسب و حل مسئله

ييوبـازگ . »يكـ ي و تنهـا    يكـ ي«ان باور محدودكننده  ي، ب يف خانگ ي تكال يبررس: چهارميجلسه
نده مراجعان،  ي همسر آ  ي مثبت و منف   يهايژگي و يبررس،ن باور يرامون ا يدر پ  مراجعان   يهادگاهيدافكار و   

.ن باوريان مراجعان در اي تجارب ناموفق و منجر به شكست اطرافيبررس

ـ ، ب يف خـانگ  ي تكال يبررس: پنجميجلسه گر را كامـل   يكـد يمتـضادها   «ان بـاور محدودكننـده    ي
، هـا ن باور، آموزش تشابه در نگـرش      ي ا ي منف يامدهايان پ ي، ب مراجعان و تجارب    هادگاهيدئه  اار. »كنندمي

. با شخص متضادشانمراجعانارو كردن يروفن و يتيشخصهاي يژگي، باورها و وهاارزش

 و هادگاهيد  ارائه    .»ييآرمان گرا «ان باور محدودكننده    ي، ب يف خانگ ي تكال ي بررس :ششميجلسه
.تيواقعبراساس ك شان ي، آموزش نقاط قوت و ضعف شراجعانمرتجارب 

آموزش سرنوشت ، » تالشيآسان« ان باور محدودكننده   ي، ب يف خانگ ي تكال يبررس: هفتميجلسه
 آمـوزش   ور  يشـانس و تقـد    آموزش كاهش توسـل بـه       ، خود ير زندگ يمسدر   تالش و كوشش     ور  يو تقد 

.به مراجعانسر  درست انتخاب هميارهاي معي و بررسيخودشناس
ـ ارز:  هشتم يجلسه ن يـي ج حاصـل و تع    ي مراجعـان نـسبت بـه جلـسات و نتـا           ي بازخوردهـا  يابي

.آزمونپس
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هاافتهي

1جدول 
آن در مرحلههاي لفهؤ محدود كننده انتخاب همسر و ميباورهاهاي ار نمرهين و انحراف معيانگيم

) نفر15(كنترل و )  نفر10(ش يآزمايهاآزمون در گروهآزمون و پسشيپ
پس آزمونپيش آزمونشرايط

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينگروهمتغيرها
20/1961/290/960/4شيآزما 67/1963/240/1671/4كنترليهم خواب
40/1464/110/1442/2شيآزما 40/1524/167/1467/1كنترلنان كاملياطم
80/768/160/343/1شيآزما 80/778/167/1963/2كنترليكي و تنها يكي
50/1508/140/1543/1شيآزما 20/1537/167/1963/2كنترلكننديگر را كامل ميكديها متضاد
70/656/110/752/1شيآزما 80/626/140/1524/1كنترلييآرمان گرا
50/1071/180/647/1شيآزما 13/1050/180/778/1كنترل تالشيآسان

ش آزمـون   يش از پ  يگروه آزما هاي  ن نمره يانگي، م مشخص است 1جدول  از مندرجات   كه  طورهمان
 بـه طـور   " تـالش يآسـان " و "يكـ ي و تنهـا  يكـ ي"، "يهم خـواب  "هاي  اسيبه پس آزمون در خرده مق     

ـ اما در خـرده مق    . اندافتهي كاهش   يريچشمگ گر را كامـل  يكـد يمتـضادها   "نـان كامـل،     ياطم"يهـا اسي
. شودي مشاهده نميش آزمون به پس آزمون اختالف چنداني از پ"ييآرمان گرا" و "كننديم

براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از تحليل كواريانس چندمتغيري روي ميانگين نمرات پس آزمـون               
ي داده ها برقراري مهمتـرين شـروط تحليـل          تحليل مقدمات .  با كنترل نمرات پيش آزمون استفاده گرديد      

هـا و برابـري   هـا و پـس آزمـون    كوواريانس چند متغيري يعني يكسان بودن شيب رگرسيون پيش آزمون         
 از جمله اثر يريانس چندمتغيل كوواري تحليداري معنيهاج آزمونينتاهمچنين .  ها را تأييد نمودواريانس

ر وابـسته  يك متغيش و كنترل حداقل در ي آزما يهاهستند كه گروه  ن  يانگر ا ي ب 2لكزي و ي و المبدا  1يياليپ
ـ  در خرده مق   هاسه گروه ي مقا ي برا يل آمار ين تحل يتوان از ا  يگر متفاوتند و م   يكديبا   يباورهـا هـاي   اسي

 تحليل كوواريانس يكراهه در مـتن       ،  براي بررسي محل تفاوت     .محدود كننده انتخاب همسر استفاده كرد     
. ارائه شده است2يرهاي وابسته انجام گرفت كه نتايج حاصل از آن در جدول مانكوا روي متغ

1.  Pliiacs Trac
2.  Willks Lambda
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2جدول 
يهاانتخاب همسر در گروهكننده محدودي باورهايها مؤلفهيهاانس نمرهيل كوواريج تحلينتا

ش آزمونيش و كنترل پس از كنترل پيآزما

مجموع رهايمتغ
ن مجموع يانگيميدرجه آزادمجذورات

مجذور اتاpسطح Fتنسبمجذورات

73/185173/18536/8010/033/0يهم خواب
78/0178/021/0654/001/0نان كاملياطم

45/1288145/128858/3540001/095/0يكي و تنها يكي
21/78121/7864/430001/072/0كنند ميگر را كامليكديمتضادها 

79/316179/31677/2700001/094/0ييآرمان گرا
64/3164/351/2131/0129/0 تالشيآسان

انتخـاب همـسر در     ي   محدودكننـده  ي از باورهـا   "يهم خواب "يانس مؤلفه يل كووار ي تحل Fنسبت
ش و كنترل برابـر     يان دختر گروه آزما   يش آزمون در دانشجو   يپهاي  مرحله پس آزمون پس از كنترل نمره      

، يرفتار-ي، آموزش شناخت  يعني.  معنادار است  p≥010/0يطح آمار  به دست آمده است، كه در س       36/8
ن پـس   يانگيـ م(ان شـده اسـت      ين باور محدودكننده و نادرست ازدواج در اين دانـشجو         يمنجر به كاهش ا   

نـان  ياطم"يمؤلفـه هـاي   ن نمـره  يانگين م يب).  گروه كنترل  40/16ش در برابر  ي در گروه آزما   90/9آزمون  
ش ي پـ يهـا  انتخاب همسر در مرحله پس آزمون پـس از كنتـرل نمـره   يودكننده محد ي از باورها  "كامل

 معنـادار    p<05/0يباشد، كه در سطح آمار مي21/0ش و كنترل برابر يان گروه آزمايآزمون در دانشجو
يهان نمرهيانگين ميب).  گروه كنترل67/14ش در برابر ي در گروه آزما 10/14ن پس آزمون    يانگيم(ست  ين

 انتخـاب همـسر در مرحلـه پـس آزمـون پـس از       ي محدودكنندهي از باورها "يكي و تنها    يكي"يمؤلفه
، 58/354(شود يده ميش و كنترل تفاوت معنادار د يان گروه آزما  يش آزمون در دانشجو   ي پ يهاكنترل نمره 

0001/0≤p.(ـ ، منجر به كاهش ا    يرفتار-ي، آموزش شناخت  يعني ده ازدواج شـ  ي  ن بـاور محدودكننـده    ي
ـ  تحل Fنـسبت ).   گـروه كنتـرل    67/19ش در برابـر     ي در گـروه آزمـا     60/3ن پس آزمون    يانگيم(است   ل ي
 انتخـاب همـسر در      ي محدودكننـده  ي از باورها  "كننديگر را كامل م   يكديمتضادها  "يانس مؤلفه يكووار

ش و كنتـرل    يان گـروه آزمـا    يش آزمـون در دانـشجو     ي پـ  يهـا مرحله پس آزمـون پـس از كنتـرل نمـره          
)64/43=F  ،0001/0≤p(    معنادار  است)67/19ش در برابـر     ي در گروه آزما   40/15ن پس آزمون    يانگيم

). گروه كنترل
 انتخـاب  ي محدودكننـده ي از باورهـا "ييآرمان گرا"ي انس مؤلفه يل كووار ي تحل Fن نسبت   يهمچن

ش و كنتـرل    يه آزمـا  ان گرو يش آزمون در دانشجو   يپهاي  همسر در مرحله پس آزمون پس از كنترل نمره        
، يرفتـار -ي، آموزش شناختيعني.  معنادار  استp≥0001/0يباشد، كه در سطح آمار     مي 77/270برابر  

ش در ي در گروه آزما10/7ن پس آزمون يانگيم(ازدواج شده است ي ن باور محدودكنندهيمنجر به كاهش ا 
 در مرحله پس آزمون     " تالش يآسان"يؤلفهمهاي  ن نمره يانگين م يباالخره، ب ).  گروه كنترل  40/15برابر  

شـود يده نمـ يـ ش و كنتـرل تفـاوت د     يان گـروه آزمـا    يش آزمـون در دانـشجو     يپهاي  پس از كنترل نمره   
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)51/2=� ،05/0>p) (گروه كنترل80/7ش در برابر ي درگروه آزما80/6ن پس آزمون يانگيم   .(

بحث
 در "يهم خـواب "محدودكننده و نادرست ازدواج ن باور ي، منجر به كاهش اي رفتار -يآموزش شناخت 

�ش شديگروه آزما ) 1385( و همكـاران  يو فرامـرز ) 2008(ون اپ و همكـاران  هـاي  افتهيافته با ين ي ا�
ريدرگافرادكهدارددنبالبهرايريادگييهدوركيمعموالًازدواجيامروزجوامعدر. باشد ميهمخوان

ـ توان استنتاج كـرد كـه ا   مين طوريا. دهستنمالقاتقرارمثليرهمسچنداغلبويررسميغروابط ن ي
 از يگر در تعداديكدي پسر و دختر در قبل از ازدواج به قصد شناخت       يران به شكل رابطه   يباور در جامعه ا   
د بلكه فرد ممكن ي آي نه تنها شناخت به دست نميان رابطهيشود كه با وجود داشتن چنيافراد مشاهده م

ـ ه انتخاب نامناسب دست بزند و       است ب  . گـر ازدواج مناسـب را از دسـت بدهـد          ي د يهـا ر فرصـت  يا سـا  ي
ياخالقياستانداردهابهكردنتجاوز:زاعبارتندازدواجيمهيبعنوانبهيخوابهمباوريمنفيامدهايپ

شكـست بـه يخـواب همكهيزمانيسرخوردگوفردنيوالدباكدورتجادياآن،يبعديمانيپشوافراد
جـاد تعهـد، صـداقت،      ين است كه منجر به ا     يها ا ن نوع آموزش  ي ا يسودمند). 1992الرسون،   (انجامديم

. ازدواج خواهد شديداري و پايوفادار
انتخـاب همـسر در دختـران تحـت        ي   محدودكننده ياز باورها »نان كامل ياطم«ج نشان داد كه     ينتا

ش ي گروه آزمـا 10/14ن يانگيم( نكرده است    ير چندان يي نسبت به گروه كنترل تغ     يرفتار-يآموزش شناخت 
ن ييدر تب�يكي نيست) 2008(افته ون اپ و همكاران يافته با ينيا).  گروه كنترل 67/14ن  يانگيدر برابر م  

بـه  ندارند كـه    ليتمان اظهار نمود كه افراد    يتوان چن  مي ن باور ي بر كاهش ا   ين روش آموزش  ير ا يعدم تاث 
 فكـر  موفق ازدواج ل هستند كه بهيشه ما يت ازدواجشان فكر كنند و آنها هم      يموفقشكست، طالق و عدم     

در خصوص كنند، به  يريجلوگشود،  ي كه باعث شكست آن م     يتوانند قبل از ازدواج از عوامل      مي كنند و تا  
. شوديمهشمردناپسند خانواده، افراد جامعه و اسالم دگاه ياز دران كه طالقياي مذهبيجامعه
انتخـاب همـسر در     ي   محدودكننـده  ي از باورها  "يكي و تنها    يكي"ي مؤلفه يهان نمره يانگين م يب

ست و همكـاران  ي پرمطالعهافته با ياين . ده شديتفاوت معنادار دش و كنترليان دختر گروه آزمايدانشجو
ـ تـوان ب ي م). 2009ست، بارنت، تامپسون، ووگل و شاونولدت،  يپر(باشد   مي همسو شـركت   كـه  ان كـرد ي

جه نـسبت بـه   يدر نت. اندن باور با توجه به شواهد موجود در جامعه شده    ي ا ي منف يامدهايكنندگان متوجه پ  
ـ  كه تحت اين آموزش نبودنـد كمتـر ا         يافراد  را در   يتـر نانـه ينش واقـع ب   يـ د كردنـد و ب    ييـ ن بـاور را تأ    ي
ن ي از چنـد   يكـ ي(ب  ك همـدم و همـراه خـو       يـ يق بـه جـستجو    ي خود اتخاذ نمودند و تـشو      يهاميتصم

يواقعشخصكي"كهكننديماحساسدارند اعتقادباورنياه بهكيافراد.شدند)  درستيهاانتخاب
ـ ايدنازييجاكيدركهمعتقدندو"داردوجودهانآباكردنازدواجيبراجهاندر ار محبـوب و يـ ك ي
يمهينافتنييبرافرد.دشو ميخوشبختاوباازدواجباكهيكسدارد؛وجودهاآنيبرا"دوميمهين"

گـر يدازوكنـد يمـ تجربـه وصـال جـادويي يلحظـه دنيرسـ يبراراينه امنفعالانتظارشيخودوم
ـ پاتااستممكنيحتوكنديميپوشچشمخوددرستيهابانتخا ونكنـد ازدواجشيخـو عمـر اني
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وبگـذارد زمـان كـه نـد يبينمالزمرايباراجگونهچيهلذا.دباشنظرشموردفردراهبهچشمشهيهم
).1992الرسون،  (بشناسدكاملصورتبهراگرانيد

ي  محدودكننـده  ي از باورهـا   "كننـد  مـي  گر را كامل  يكديمتضادها  "ي مؤلفه يهان نمره يانگين م يب
ان دختـر گـروه   يش آزمـون در دانـشجو   يپـ هـاي   انتخاب همسر در مرحله پس آزمون پس از كنترل نمره         

ست يو پر) 2008(ون اپ و همكارانهاي افتهيافته به دست آمده با ي.ده شديتفاوت دش و كنترليزماآ
ت يـ موفقهـاي  نيش بي از پيكيان كرد كه    يتوان ب  مي افتهين  ين ا ييدر تب .  است يكي) 2009(و همكاران   

ر گروه تحت مداخله    افراد د .  است يتي شخص يهايژگيها، باورها و و   ها، نگرش  شباهت در ارزش   ييزناشو
 خود شناخت به دست آورند و در يهاها و نگرشارها، ارزشي، معيتي شخصيهايژگيتوانستند نسبت به و

كـه دارندرادهيعقنياكهيافراد. آنان است را انتخاب كنند مشابه شترينده فرد مورد نظر خود را كه بيآ
استممكن، "باشدداشتهرااوبامتضاديشخصياهيژگيوكهكنندانتخابازدواجيبرارايكسدياب"

شانيهاشباهتازشتريبشانيهاتفاوتكهييشركايجستجوبهافرادقيتشوجملهازيمنفامديپنيچند
كاملراگريكدياهضعفوهاييتوانادراديزيهاتفاوتبافرددوكهمعتقدندهاآنرايزتجربه كنند است

ـ تغراخودشنكهيايجابهكهيطوربهيشخصرييتغامكانعدم،يريپذتيمسئولفقداننند،كيم ريي
ازيكـ يكـه يصـورت در.دكنـ جبـران راشيكمبودهاتاباشداوبامتضادكهكنديمدايپرايفرددهد،

اسـت يتيشخـص هـاي  گـي ژيووهـا بـاور ها،نگرشها،ارزشدرشباهتييزناشوتيفقوميهانيبشيپ
گريكدييسوبهراآنانتنهانهفرددوانيميهمسان،يهمسرهمسانيهينظرطبق). 1992الرسون، (

همـسر، دوانيـ ميناهمسانگر،يدسخنبه.دساز مياستوارترراآنانوصلتوونديپبلكهكند، ميجذب
. استيخانوادگيهاكشمكشي سرچشمه

ي از باورها"ييگراآرمان"ي ش مؤلفهس منجر به كاهيالي وهي بر اساس شيرفتار-يآموزش شناخت
افتـه بـه    ي. ش نسبت به كنترل كنتـرل شـد       يان دخترگروه آزما  ي انتخاب همسر در دانشجو    يمحدودكننده

 تمـام   ي كـه دارا   يازدواج با شخص  .  هماهنگ است ) 1385( و همكاران    ي فرامرز يهاافتهيدست آمده با    
راهـا تيواقعبتواندفرداگرنيبنابرا.  استييمان گرال فرد به آريات مورد نظر باشد، نشانگر تمايخصوص

موجـود مـشكالت بـا يزنـدگ درتوانـد  ميبهتربردارد،يياگرآرمانوييگراكمالازدستونديببشتريب
بـه دستجهينتدر.تاسساختهآمادههاضعفرفتنيپذيبراراخودرايزدينمامسئلهحلوشدهمواجه

وقوتنقاطتوانستندوشدندآشناهاتيواقعباشيآزماگروهدرافراد.دزنيميترانهنيبواقعيهاانتخاب
�كنندييشناساهاتيواقعبامطابقيمناسبنحوبهراشانيعشقيشركاضعف
ش يان دختـر گـروه آزمـا   ي دانـشجو " تـالش يآسـان "ي مؤلفهيهان نمرهي آخر نشان داد كه ب     افتهي

ن است كه دختران در ين آموزش اي موثر نبودن اين براييك تبي. ده نشديفاوت دتنسبت به گروه كنترل
افتن همسر مناسب كه مطابق با اهداف يي نقش انتخاب كننده ندارند و خود را در تالش برا يرانيجامعه ا 

از هر  جامعه مانع يها و هنجارها ن معتقدند كه ارزش   يها همچن آن. دانند مي  شان باشد ناتوان   يارهايو مع 
يتـصادف همـسر انتخابكهافسانهن ين ايهمچن.  دختران استي انتخاب همسر از سويگونه تالش برا

.دهد ميكاهشرابطهرشديبراكردنتيفعالورابطهشكستيبراراافرادازيبعضتيمسئولاست،
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نتيجه گيري
دگي هر انسان است و اگـر       از آنجايي كه انتخاب همسر و ازدواج يك مساله مهم در چرخه فرايند زن             

كننده و قيد و بندهاي نادرست شكل گيرد ديگر هـيچ فـردي در   هاي محدود اين مساله با باورها و نگرش     
جهت تشكيل خانواده و ازدواج گامي بر نمي دارد و ممكن است تا آخر عمر با ايـن باورهـاي غيرمنطقـي           

رب نادرست و نداشتن اطالعات كـافي در مـورد          البته اين قيد و بندها ممكن است در اثر تجا         . زندگي كند 
مداخله اي در زمينه كاهش اين قيد       هاي  در اين مطالعه مشخص گرديد كه اگر جلسه       . انتخاب همسرباشد 

رفتاري به سبك اليس در مورد انتخاب همـسر خـوب تنظـيم    -و بندهاي غلط با استفاده از روش شناختي 
تخاب همسر تسلط كـافي نيـز داشـته باشـند و بتواننـد مراحـل       شوند و مشاوراني كه در زمينه ازدواج و ان      
تواند گامي مـوثر در رويـارويي جوانـان در انتخـاب همـسر و                مي مختلف را به طور مناسب آموزش دهند      

. باشدهاكاهش باورهاي غلط آن
ان دختـر اسـت و   ين اسـت كـه نمونـه حاضـر مربـوط بـه دانـشجو       يـ ن پژوهش ايت عمده ا يمحدو

ـ پ.اط انجام داديد با احتيگر را بايدي ه جامعه بيريپذميتعم  از يقـات بعـد  يشـود كـه در تحق   مـي شنهادي
ـ تر ققي دقي بررسي در طول زمان برا    ي تك آزمودن  يهاگر و از طرح   ي د ي و درمان  ي آموزش يهاروش د و ي

.  انتخاب همسر استفاده شوديهاتيبندها و محدود
ن يه مـسئول  يـ وهشي دانشگاه شهيد چمران اهـواز و كل       له پژوهشگران از معاونت محترم پژ     ين وس يبد

مانه تـشكر يسر نمودند صـم ي را ميت پژوهشين فعالي واحد بروجرد كه امكان انجام ا   يدانشگاه آزاد اسالم  
.ندينمامي
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