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Abstract
Aim: purpose of this study was to determine the efficacy of Attributional
Retraining Program on married women’s cognitive appraisals, conflict
resolution strategies and marriage adjustment. Method: was quasiexperimental design with pretest-posttest, a two-month-follow-up and
control-group. Statistical population consisted of 200 married women
referred to “Better Life” counseling center, in Tehran city in 2018. 30 married
women were selected through convenient sampling in experimental and
control groups; each group contained 15 members randomly. Instruments:
were Stress Appraisal Measure-Revised (SAM-R, Rowley, Roesch, Jurica &
Vaughn, 2005), Conflict Resolution Strategies Questionnaire (CRSQ, Kurdek,
1994) and Marriage Adjustment Scale (MAS, Walker & Allen, 1983) were
administered for both groups and attributional retraining program, developed
by Steinhardt and Dolbier in 2008, was performed in the experimental group
in 10 two-hour-sessions once a week. Data were analyzed using repeated
measures mixed analysis of variance. Results: The statistical results of mixed
ANOVA indicated that attributional retraining program was effective in
increasing challenging appraisal (F=4.994, P=0.014), resource appraisal
(F=6.065, P=0.001), positive problem solving strategy (F=4.764, P=0.002)
and marriage adjustment (F=5.861, P=0.001) and in decreasing threat
appraisal (F=7.536, P=0.001) and negative resolution styles consisting of
conflict engagement (F=4.865, P=0.002), conflict withdrawal (F=6.492,
P=0.001) and compliance (F=4.764, P=0.02); the effects were stable in
follow-up stage. Conclusion: attributional retraining program by improving
positive thinking strategies, adaptive management skills, Interpersonal
conflicting experiences and enrichment of interpersonal relationships skills
could result in improvement of multiple indicators of marriage relations
quality in married women.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی بازآموزی اسنادی بر ارزیابیهای شناختی ،راهبردهای حل تعارض
انتشار:
48/05/20
دریافت مقاله47/01/05 :
پذیرش مقاله48/05/10 :

و سازگاری زناشویی بود .روش :روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری  222زن متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره زندگی
بهتر در شهر تهران در سال  1931بود .از میان آنها به روش نمونه گیری در دسترس  92زن انتخاب
و بهطور تصادفی در دو گروه  11نفری جایگزین شد .ابزار پژوهش مقیاس ارزیابی استرس پیکاک و
النگ  ،1332پرسشنامه سبک حل تعارض کاردک ( )1331و مقیاس سازگاری زناشویی واکر و تامپسون
( )1399و نیز برنامۀ بازآموزی اسنادی استینهارت و دالبیر  2229بود که به شیوه گروهی در  12جلسه
دو ساعته هفتهای یکبار در مورد گروه آزمایش اجرا و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با
اندازهگیری مکرر تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد که بازآموزی اسنادی در افزایش ارزیابی چالشی
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( ،)P= 2/211 ،F= 1/331ارزیابی از منابع ( ،)P= 2/221 ،F= 6/261راهبرد حل مثبت تعارض (1/161
= ،)P= 2/222 ،Fسازگاری زناشویی ( ،)P= 2/221 ،F= 1/961کاهش ارزیابی تهدید (،F= 1/196
 ،)P= 2/221مشغولیت تعارض ( ،)P= 2/222 ،F= 1/961کنارهگیری از تعارض (2/221 ،F= 6/132
= )Pو متابعت ( )P= 2/29 ،F= 1/161زنان مؤثر بوده و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است.
نتیجهگیری :از آنجا که برنامۀ بازآموزی اسنادی از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت ،راهبردهای
انطباقی مدیریت تجارب متعارض بین فردی و غنیسازی مهارتهای رابطه بین فردی میتواند در بهبود
نشانگرهای چندگانه کیفیت روابط زناشویی مؤثر واقع شود؛ پیشنهاد میشود که متخصصان بالینی از
این شیوه برای حل تعارض افراد متأهل و افزایش سازگاری زناشویی آنها استفاده کنند.

کلیدواژهها :ارزیابی شناختی ،بازآموزی اسنادی ،حل تعارض ،سازگاری زناشویی
استناد به این مقاله :شکری ،امید .و متینی یکتا ،لیال .)1939( .اثربخشی برنامۀ بازآموزی اسنادی بر
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مقدمه
مرور شواهد تجربی در قلمرو مطالعاتی روانشناسی خانواده نشان میدهد که مفاهیم شناختی در
پیش بینی الگوی کیفی تعامالت درون خانوادگی از نقش بسیار تعیین کنندهای برخوردار است
(سیرینلیگلو ،کینداپی سیرینلیگلو2211 ،؛ هالفورد و پیپینگ2211 ،؛ وارثینگتن2211 ،؛ شر،
2212؛ و خجسته مهر ،کوچکی و رجبی .)1931 ،در الگوهای واسطهای شناختی کنشوری افراد،
انواع عوامل شناختی اثرگذار بر کارکرد خانواده شامل ادراکهای گزینشی ،اسنادها ،انتظارات،
مفروضهها و معیارها هستند (فینی و فیتزگرالد )2213 ،و نتایج پژوهشهای مختلف از نقش
تبیینی این عوامل شناختی در ایجاد تعارض و تداوم آن در تعامالت درون خانوادگی بهطور تجربی
حمایت کردهاند .بهعنوان مثال ،نتایج برخی بررسیها نشان دادهاند که زنان یا مردانی که تمایل
دارند در تعامل با یکدیگر از شیوههای قهرآمیز و آمرانه استفاده کنند؛ همواره بهطور گزینشی به
رفتارهای منفی همسران خود توجه میکنند .عالوه بر این ،نتایج برخی مطالعات نشان داده است
که زنان یا مردانی که رفتارهای منفی و غیرمتعارف همسران خود را بهصورت کینه توزانه تعبیر
میکنند؛ در تعامل با همسران خود از روشهای خصمانه و تهاجمی بیشتر بهره میگیرند .همچنین،
پژوهشگران دریافتند که هر انتظار نادرست سبب میشود که فرد با دیگر اعضای خانواده بهصورت
ناکارا مد رفتار کند و از این طریق با فراخوانی مارپیچهای رفتاری منفی از حل تعارض ممانعت به
عمل میآورد (ویلدی و دوزویس.)2213 ،
مرور تالشهای یافتههای پژوهشگران عالقهمند به تحلیل نظامدار عوامل اثرگذار بر کیفیت
تعامالت زناشویی نشان میدهد که دغدغه غنی سازی کیفیت تعامالت زناشویی سبب شده است
تا همواره توسعه برنامههای آموزشی مختلف مانند برنامۀ آموزش غنی سازی روابط (دیویس،
 ،)2211برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی (یوسفی ،)1931 ،برنامۀ آموزش بخشایش رفع اختالف
و کاهش تعارض در تعامالت (وارثینگتن ،)2211 ،برنامۀ آموزش شادمانی به شیوه فوردایس 1331
(نادری ،مختاری میرکال و محمد پور )1939 ،و برنامۀ آموزش کاربرد عملی مهارتهای روابط
صمیمانه (خمسه ،زهرا کار و محسن زاده )1931 ،با هدف تعمیق بیش از پیش خزانه مهارتهای
مقابلهای ،تقویت هیجانهای مثبت و غنی سازی مهارتهای تعامالت بین فردی در زوجها در
کانون توجه پژوهشگران مختلف قرار گیرد .یکی از این تالشهای آموزشی/مداخلهای ،برنامۀ
بازآموزی اسنادی نام دارد و منطق نظری زیربنایی آن ،رویکرد مفهومی پیشنهادی آبرامسون،
سلیگمن و تیزدل (1391؛ نقل از جعفر ،عاقل ،عباس ،شاهیر ،آمان و همکاران )2213 ،درباره
خوش بینی با تأکید بر مفهوم سبکهای تبیینی را تشکیل میدهد .مفهوم الگوی اسنادی به مثابه
مهارت آموخته شده ،داللت بر تبیین مرجح فرد در مورد وقوع علل رخدادها دارد .طبق این
چهارچوب مفهومی ،در مواجهه با رخدادهای منفی ،گرایش فرد به استفاده از علل بیرونی ،ناپایدار
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و خاص بیانگر سبک تبیینی خوش بینانه و تمایل فرد به استفاده از علل درونی ،پایدار و فراگیر
بیانگر الگوی اسنادی بدبینانه است .مرور شواهد تجربی مختلف نشان میدهد که در بین زوجها
تمایل به استفاده از الگوهای اسنادی غیر انطباقی به مثابه عامل خطر ،کیفیت تعامالت زناشویی
آنها را به شدت تضعیف میکند .کیفیت رابطه زناشویی به وجود عناصری بستگی دارد که باعث
استحکام و تداوم این رابطه و ایجاد تفاهم میشود .کیفیت رابطه زناشویی مفهومی چند بُعدی است
و شامل ابعاد گوناگون روابط زوجها مانند سازگاری ،رضایت ،شادمانی ،انسجام و تعهد میشود
(ویجو ،رینکان و اُرتیگا-رویز .)2219 ،نتایج پژوهش وارثینگتن ( )2211و شر ( )2212نشان می-
دهد که تحلیل نظامدار نقش تفسیری عوامل شناختی در تبیین تمایز یافتگیِ مصادیق چندگانه
کیفیت رابطه زناشویی و در این میان نیز تأکید بر ظرفیت تبیینی فرایندهای ارزیابی شناختی به
مثابه یکی از اثرگذارترین عوامل شکلدهنده به تجارب هیجانی افراد در بافت تعامالت مختلف
مورد توجه پژوهشگران مختلف بوده است (خجسته مهر و همکاران.)1931 ،
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر کیفیت رابطه زناشویی ،چگونگی مواجهه زوجها با تعارضهای
زندگی زناشویی یا راهبردهای حل تعارض است (اُزگاک و تنریوردی ،زیرچاپ) .تجربه سطوح
مختلفی از تعارض در تعامالت زوجها ،امری بدیهی و غیرقابل انکار است (دیویس .)2211 ،اگر
زوجها موقعیتهای متعارض را بهطور ناکارامدی مدیریت کنند؛ ضمن تضعیف کیفیت رابطه
زناشویی ،اثرات زیان آوری بر سالمت جسمانی و هیجانی زوجها خواهد داشت (تاگارت ،بانُن و
هامیت .)2213 ،روشهای حل تعارض غیرسازنده از مجموع دو سبک سلطه گرانه و سبک اجتنابی
به دست میآید .سبک حل تعارض سلطه گرانه با جهتگیری تهدیدآمیز مشخص میشود و شخص
در این شیوه برای رسیدن به هدف خود اقدام به هر کاری میکند و نیازها و انتظارات دیگری را
نادیده میگیرد .سبک حل تعارض اجتنابی با موقعیتهای انزوا ،اعطای مسئولیت به دیگران،
دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن در ارتباط است (خجسته مهر و همکاران.)1931 ،
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که با توجه به اهمیت غیرقابل انکار پربارسازی یا غنی سازی
مهارتهای رابطه بین فردی در زوجها به مثابه یک عامل ضربه گیر در مواجهه با تجارب انگیزاننده
بین فردی ،گروه کثیری از پژوهشگران اثربخشی برنامههای آموزشی مختلف را با هدف حفظ و
ارتقای مصادیقِ چندگانه کیفیت رابطه زناشویی آزمون کردهاند (نظری ،فالح زاده و نظربلند1936 ،؛
پناهی ،کاظمی ،عنایت پور و رستمی1936 ،؛ زنگنه مطلق ،بنی جمالی ،احدی و حاتمی1936 ،؛
جوادی ،افروز ،حسینیان ،آذربایجانی و غالمعلی لواسانی1931 ،؛ عدل ،شفیع آبادی و پیرانی،
1931؛ دانش 1993 ،الف و ب؛ شریفیان ،نجفی و شقاقی2211 ،؛ ملکی ،اعتمادی ،بهرامی و فاتحی
زاده1931 ،؛ خمسه و همکاران1931 ،؛ درگاهی ،محسن زاده و زهرا کار1931 ،؛ روایی ،افروز،
حسینیان ،خدایاری فرد و فرزاد1931 ،؛ یوسفی .)1931 ،در مطالعه دانش ( 1993الف) یافتهها
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نشان دادند که روش تحلیل ارتباط محاورهای ،سازگاری زناشویی ،رضایت دو نفری ،همبستگی دو
نفری ،توافق دو نفری و ابراز محبت زن و شوهرهای گروه آزمایش را نسبت به قبل از درمانگری و
نسبت به گروه گواه افزایش داده است .بنابراین ،تحلیل ارتباط محاورهای با تأکید بر خودشناسی و
با فعال کردن رفتارهای منبعث از «حالت من بالغ» روش مداخلهای مؤثری برای حل اختالفهای
زناشویی و افزایش سازگاری در زوجهای ناسازگار است .در مطالعه آذری آستانه ،حاتمی و هاشمی
رزینی ( )1931که با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش
تنیدگی حرفهای و زندگی مادران شاغل انجام شد؛ نتایج تحلیل نشان داد که این آموزش در کاهش
میزان تنیدگی حرفهای در مادران پرستار ،مؤثر و همچنین اثربخشی آن در دوره پیگیری یک ماهه
پایدار مانده است .در مطالعه فتح اله زاده ،میرصفی فرد ،کاظمی ،سعادتی و نوابی نژاد ( )1936که
با هدف پژوهش تعیین میزان تأثیر غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت
روابط زناشویی و صمیمیت زوجها انجام شد؛ تحلیل نتایج نشان داد که تفاوت بین عملکرد دو
گروه آزمایش و گواه در کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت ،در مرحلهی پس آزمون معنادار است.
در غالب پژوهشهای موجود پیرامون اثربخشی برنامههای آموزشی/مداخلهای در مورد وجوه
مختلف کیفیت روابط زناشویی ،از کانون توجه پژوهشگران مختلف ،مبحث تأکید بر نقش تفسیری
عناصر واسطهای یا ساز و کارهای توضیح دهنده اثربخشی این تالشهای مداخلهای دور مانده و
افزون بر این ،مرور دقیق شواهد تجربی مختلف نشان میدهد که یکی دیگر از محدودیتهای
غیرقابل انکار این قلمرو مطالعاتی این است که تالش پژوهشگران مختلف ،برای توسعه برنامههای
مداخلهای بر آموزههای مفهومی برآمده از الگوی نظری مشخصی استوار نبوده است .بر این اساس
پژوهش حاضر انجام شد تا به سؤالهای زیر پاسخ دهد.
 .1آیا برنامۀ بازآموزی اسنادی در افزایش ارزیابیهای شناختی انطباقی و در کاهش ارزیابیهای
شناختی غیر انطباقی زنان متأهل اثرگذار است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار میماند؟
 .2آیا برنامۀ بازآموزی اسنادی در افزایش راهبرد انطباقی حل تعارض یعنی حل مسئله مثبت و
در کاهش راهبردهای غیرانطباقی حل تعارض یعنی مشغولیت ناشی از تعارض ،کنارهگیری از
تعارض و متابعت در زنان متأهل اثرگذار است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار میماند؟
 .9آیا برنامۀ بازآموزی اسنادی در افزایش سازگاری زناشویی زنان متأهل اثرگذار است و این تأثیر
در مرحله پیگیری پایدار میماند؟
روش
روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری دو

ماهه و جامعه آماری شامل  222زن مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی زندگی
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بهتر در شهر تهران در سال  1931بود .بر اساس منطق پیشنهادی کوهن (1396؛ نقل از سرمد،
بازرگان و حجازی ) 1936 ،با فرض آنکه سطح معناداری آزمون آماری برابر با  2/21است؛ برای
دستیابی به توان آزمون آماری برابر با  ،2/92برای هریک از دو گروه آزمایش و گواه ،نمونهای برابر
با  11مشارکت کننده تعیین و  92زن متأهل به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شد .مالکهای ورود شامل مراجعه زنان به مرکز
مشاوره و خدمات روانشناختی زندگی بهتر ،داشتن انگیزه برای یافتن راه حلی به منظور بهبود
تعامل خود با همسران ،رضایت برای شرکت در جلسهها و حصول اطمینان از رخ ندادن انتشار
آزمایشی و مالک خروج شامل تشخیص اختالل روانشناختی در زنان مراجعه کننده به وسیله
متخصص روانپزشک ،استفاده از داروهای روانپزشکی و دو جلسه غیبت در جلسههای مداخله بود.
ابزار پژوهش
 .1نسخه تجدید نظر شده مقیاس ارزیابی استرس .1این مقیاس  21گویهای را پیکاک و

النگ2

 ،1332برای اندازهگیری فرایندهای ارزیابی شناختی در رویارویی با تجارب استرس زا توسعه دادند.
در نسخه اصلی این مقیاس ،ارزیابی شناختی بهصورت چندوجهی در طیف پنج درجهای از هرگز
=  2تا بیشتر وقتها =  1اندازهگیری میشود (رویلی ،رویسچ ،جاریکا و واگن .)2221 ،در مطالعه
رویلی و همکاران ( ،)2221نتایج آزمون ساختار عاملی نسخۀ تجدید نظر شده این مقیاس سه
عامل چالش ،تهدید و مرکزیت را تکرار کرد و ضرایب همسانی درونی برای چالش ،تهدید و منابع
به ترتیب برابر با  2/91 ،2/13و  2/13به دست آمد .در مطالعه شکری ،تمیزی ،عبداله پور و خدامی
( )1931نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که نسخه تجدید
نظر شده این مقیاس از سه عامل تهدید ،چالش و منابع تشکیل شده است .در مطالعه حاضر،
ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای تهدید با سؤالهای  6 ،11 ،12 ،3 ،1 ،19و  ،2چالش با
سؤالهای  1 ،1 ،1و  12و منابع با سؤالهای  9 ،9و  11به ترتیب برابر با  2/32 ،2/32و  2/93به
دست آمد.
 .2فهرست سبک حل تعارض .3این فهرست  16گویهای را کاردک ( )1331با هدف سنجش
سبک ارجح افراد برای حل تعارض در بافت تعامالت بین فردی توسعه داد که شامل چهار سبک
حل تعارض است .حل مسئله مثبت با سؤالهای  12 ،6 ،2و  ،11مشغولیت ناشی از تعارض با
سؤالهای  3 ،1 ،1و  ،19کنارهگیری از تعارض با سؤالهای  11 ،1 ،9و  11و متابعت با سؤالهای
)1. Stress Appraisal Measure Revised (SAM.R
2. Peacock & Long
)3. Conflict Resolution Style Inventory (CRSI
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 12 ،9 ،1و  16در طیف پنج درجهای از «هرگز =  »1تا «همیشه =  »1ارزیابی میشود .در مطالعه
برنجی ،دورن ،والک و میوس ( )2223مقادیر آلفای کرونباخ این فهرست در تعامل با پدر بین 2/12
تا  2/32و در تعامل با مادر بین  2/61تا  2/96به دست آمد .در مطالعه حاضر ،ضرایب همسانی
درونی فهرست سبکهای حل تعارض برای حل مساله مثبت ،مشغولیت ناشی از تعارض ،کناره-
گیری از تعارض و متابعت به ترتیب  2/11 ،2/92 ،2/91و  2/16به دست آمد.
 .3مقیاس سازگاری زناشویی .1این مقیاس  11گویهای را والکر و تامپسون ( )1399نخستین
بار برای اندازهگیری سازگاری در بافت تعامل زوجها در طیف هفت درجهای از کامالً مخالف = 1
ال موافق =  1توسعه دادند .نمرههای باالتر بر سازگاری زناشویی بیشتر داللت دارد .در مطالعه
تا کام ً
والکر و تامپسون ( )1399ضریب همسانی درونی مقیاس سازگاری  2/31و عالوه بر این ،شواهدی
در دفاع از روایی سازه مقیاس سازگاری به دست آمد .نتایج مطالعه چان ،تو و وانگ ()2211
شواهدی را در دفاع از ویژگیهای فنی روایی و پایایی نسخۀ چینی مقیاس سازگاری فراهم کرد.
در مطالعه حاضر ،ضریب همسانی مقیاس سازگاری زناشویی  2/31به دست آمد.
 .9برنامة بازآموزی اسنادی .این برنامه توسط استینهارت و دالبیر در سال  2229ساخته شده
است .در پژوهش حاضر مهارتهای مختلف «برنامۀ بازآموزی اسنادی» در مورد گروه آزمایش به
مدت  12هفته و هر هفته  1جلسه به مدت دو ساعت اجرا و آموزش داده شد .قبل و پس از اتمام
جلسهها ،متغیرهای پژوهش از طریق ابزارهای پژوهش در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و سپس
با هدف تعیین ماندگاری اثر برنامۀ آموزشی حدود  2ماه بعد بار دیگر اندازهگیری و اطالعات مورد
نیاز در مورد دو گروه آزمایش و گواه گردآوری شد.
جلسه اول .پس از آشنایی اعضاء با یکدیگر و تشریح مجمل برنامۀ آموزش روانی بازآموزی
اسنادی با تأکید بر زیربنای نظری برنامۀ مداخلهای ،اطالعات مورد نیاز در مرحله پیش آزمون
گردآوری شد .در این مرحله با هدف ترغیب مشارکت کنندگان به حضور مستمر و فعاالنه در برنامۀ
آموزشی ،درباره اثرات آن بر مصونیت و ایمن سازی روانی آنها تأکید شد.
جلسه دوم .الگوی رابطه بین حالتهای هیجانی متعاقب رویارویی با رخدادهای منفی با نظام
باورها ی فرد و ارزیابی الگوی اسنادی افراد در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند مرور شد .در این
مرحله ،چند نمایشنامه دربردارنده رویدادی ناراحت کننده ،پیامدهای مواجهه با این رویدادها و
باورهای زیربنایی این پیامدها ،تعریف مفهوم اسناد ،اسنادهای علّی خوش بینانه در برابر اسنادهای
علّی بدبینانه ،در تبیین رویدادها بر اساس الگوی تفکر الیس تصریح و تمرین آن بهعنوان تکلیف
خانگی تعیین شد.
)1. Couple’s Adjustment Scale (CAS
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جلسه سوم .در این جلسه با هدف آموزش مجادله با نگرشها و باورهای فاجعه پندارانه از
مشارکت کنندگان تقاضا شد که در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند در زندگی واقعی از خود
سؤالهایی مانند سؤالهای زیر بپرسند .شواهد تائید کننده صحت و سقم این باور کدامند؟ به
موقعیت مورد نظر از چه زوایای دیگری میتوان نگریست؟ بدترین وضعیتی که ممکن است پیش
آید؛ چیست؟ احتمال وقوع آن چقدر است؟ بهترین وضعیتی که ممکن است پیش آید؛ چیست؟
سپس بهعنوان تکلیف خانگی آنها را در خانه تمرین کنند.
جلسه چهارم .پس از مرور و بحث درباره تکالیف جلسه گذشته در این جلسه مهارت رابطه بین
فردی بههم وابستگی برای غنی سازی روابط بین فردی و تحلیل نقش دو عنصر مفهومی «انسجام»
یا پیوند هیجانی دو فرد با یکدیگر و «سازگاری یا تطبیق یافتگی» یا توانایی افراد برای تغییر در
پاسخ خود نسبت به دیگری برای دستیابی به تعادل آموزش داده و بیان شد که چون تعامالت
اجتماعی به هم وابسته با ایجاد هم افزایی 1در روابط ،ضمن ایجاد انرژی مضاعف ،امکان دسترسی
به گزینههای رفتاری متنوع و قابل انتخاب را در موقعیتهای فراروی افزایش میدهد؛ الزم است
آنها را در خانه تمرین کنند.
جلسه پنجم .پس از مرور و بحث درباره تکالیف جلسه گذشته در این جلسه مهارت ادراکات
مثبت نسبت به دیگران برای غنی سازی روابط بین فردی و «ادراک برابر نگرانه»« ،بازشناسی
نیرومندها»« ،پذیرش و احترام» و در نهایت« ،تصدیق تفاوتها» آموزش داده و بیان شد که برای
غنی سازی روابط بین فردی باید دیگران را با خود برابر بدانند؛ قابلیتها و توانمندیهای آنها را
تشخیص دهند؛ دیگران را بپذیرند و به آنها احترام بگذارند و نیز تفاوتهای خود با دیگران را
تصدیق و این مهارتها را در خانه تمرین کنند.
جلسه ششم .پس از مرور جلسه گذشته در این جلسه مهارت احساسات مثبت نسبت به دیگران
برای غنی سازی روابط بین فردی و تحلیل نقش احساسات افراد نسبت به دیگران به کمک ویژگی-
هایی مانند «گرم بودن»« ،انسانی بودن» و «همدلی» آموزش داده و بیان شد که الزم است احساس
صمیمت را که داللت بر میل به مراقبتگری غیرانحصاری و تملکگرایانه ،احساس عالقه ،نگرانی
و بهزیستی نسبت به دیگران دارد و به طرق مختلفی مانند دیدگان ،لبخند ،لمس کردن و کلمات
بیان میشود؛ در خانه بهعنوان عنصر مقدماتی بااهمیت برای پاسخدهی همدالنه تمرین کنند.
جلسه هفتم .در این جلسه ابتدا تکلیف خانگی جلسه قبل بررسی و سپس بر انتخاب اهداف بُرد-
بُرد در روابط برای غنی سازی روابط بین فردی و تحلیل نقش ضرورت تمایز در تبعات انتخاب
ف بُرد -باخت ،باخت -بُرد و هدف بُرد-بُرد تأکید و برای آزمودنیها بیان شد
یکی از سه گزینه هد ِ
1- synergy
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که برحسب اینکه فرد بخواهد خود یا دیگری ،برنده یا بازنده باشد؛ هدفگزینی اجتماعی شکلهای
متفاوتی پیدا میکند و چون افراد تعقیب کننده هدف بُرد-بُرد ،افرادی با عزت نفس باال و با جرأت
هستند که همواره به بُرد خود و دیگران میاندیشند؛ بنابراین الزم است که در رابطه و تعامل با
همسر خود هدف بُرد-بُرد را در خانه تمرین کنند.
جلسه هشتم .پس از مرور و بحث درباره تکالیف جلسه گذشته در این جلسه مهارتهای مدیریت
همیارانه تعارض ،برای غنی سازی روابط بین فردی و تحلیل نقش پیامدهای متفاوت راهبردهای
منتخب برای حل موقعیتهای متعارض شامل راهبردهای همیارانه ،اجتنابی و پرخاشگرانه،
راهبردهای مدیریت همیارانه تعارض شامل سازگاری یا همراستایی نگرش ،کاهش دفاعی بودن در
دیگران و فهم ادراک دیگران از تعارض برای هدفهای برد-برد آموزش داده و خواسته شد که
سازگاری در نگرش را که شامل عدم احساس نیاز به دفاع از حقانیت فردی ،حذر از پافشاری
بیمورد ،تصدیق مواضع دیگری ،طرح دیدگاه فردی ،موافقت درباره عدم موافقت و در نهایت فهم
اینکه فرد دیگر نیز دالیل بااهمیتی دارد؛ تمرین کنند.
جلسه نهم .پس از مرور و بحث درباره تکالیف جلسه گذشته در این جلسه مهارتهای حل مساله
برای کمک به غنی سازی روابط بین فردی و تحلیل نقش مهم درنگ کردن ،اندیشیدن ،از دیدگاه
دیگران به امور نگریستن ،تعیین اهداف ،انتخاب شیوهای برای عمل پس از تعیین موارد مثبت و
منفی و آزمون اثربخشی راه حل انتخابی با استفاده از نمایشنامههای مختلف به مشارکت کنندگان
آموزش داده شد و بر پرهیز از نمایش رفتارهای تکانشورانه و هدفگزینیهای اجتماعی غیر انطباقی
بهطور ویژه تاکید و تمرین مهارتهای حل مساله بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه دهم .در این جلسه پس از مرور مطالب کلیدی جلسههای قبل ،مهارتهای تعامل بین
فردی جرات ورزی و مذاکره برای کمک به غنی سازی روابط بین فردی و تحلیل نقش بااهمیت
آن برای افزایش رفتارهای جرات ورزانه ،مراحلِ توصیف وقایع عینی ،بیان احساسات ،خواستار
تغییر اختصاصی و مختصر بودن و بررسی تأثیر تغییر بر نحوه احساس و نیز مراحل مذاکره شامل
تعیین خواست منطقی و دست یافتنی ،بیان خواست منطقی ،توجه به خواستهای طرف مقابل،
تالش برای رسیدن به توافق و تداوم مذاکره تا دستیابی به توافق آموزش داده و تمرین و سپس
مطالب جلسات جمعبندی ،پس آزمون اجرا و از مشارکت اعضاء قدردانی شد.
شیوه اجرا .پس از کسب مجوز از مسئوالن مرکز مشاوره زندگی بهتر و انتخاب مشارکت کنندگان،
جلسهای در یکی از اتاقهای مرکز که فضای مناسبی داشت برگزار و درباره اهداف پژوهش ،نحوه
شرکت در جلسههای آموزشی توضیحهای الزم ارائه شد و سپس درباره رازداری و محرمانه ماندن
اطالعات شخصی به مشارکت کنندگان اطمینان داده شد و رضایت کتبی مبنی بر شرکت مرتب
در جلسهها از آنها اخذ شد .هر دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون ،اتمام دوره آموزش
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و پس از گذشت  2ماه در مرحله پیگیری به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند .در نهایت ،با هدف حفظ
اخالق پژوهش ،به افراد گروه گواه نیز بهطور فشرده در پنج جلسه برنامۀ بازآموزی اسنادی آموزش
داده شد .دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن  11زن مشارکت کننده در گروه گواه به ترتیب  21/21و  2/91و در
گروه آزمایش به ترتیب  29/99و  2/16بود .در هر دو گروه حداقل تحصیالت مشارکت کنندگان
لیسانس و میانگین زمان زندگی مشترک آنها  1سال بود.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروههای آزمایش و گواه در سه مرحله
متغیر

گروه

ارزیابی تهدید محور

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

ارزیابی چالشی
ارزیابی از منابع
حل مساله مثبت
مشغولیت تعارض
کنارهگیری از تعارض
متابعت
سازگاری

پیش آزمون
میانگین
(انحراف معیار)
(22/11)9/96
(22/21)9/99
(12/61)9/11
(19/99)2/92
(9/92)2/99
(9/31)2/92
(11/92)2/99
(11/39)2/19
(9/61)2/91
(9/16)2/11
(11/99)2/12
(11/11)2/11
(3/22)2/19
(3/12)2/11
(31/61)19/19
(31/13)19/11

پس آزمون
میانگین
(انحراف معیار)
(11/61)9/11
(22/11)9/19
(11/11)2/32
(19/19)9/22
(12/19)2/91
(9/21)2/61
(11/21)2/91
(11/61)2/69
(6/22)2/91
(9/11)2/19
(9/22)2/19
(11/92)2/61
(1/19)2/11
(3/93)2/61
(121/21)19/21
(31/29)19/92

پیگیری
میانگین
(انحراف معیار)
(1111)9/61
(22/19)9/91
(11/11)2/92
(19/91)2/96
(12/91)2/16
(9/91)2/11
(11/19)2/22
(11/19)2/11
(6/12)2/61
(9/91)2/11
(9/22)2/19
(11/61)2/11
(1/13)2/11
(3/11)2/11
(121/61)19/92
(19/93)31/61

نتایج جدول  1نشان میدهد که از مرحله پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری ،متوسط نمره تمام
متغیرها در مشارکت کنندگان کاهش یافته است.
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جدول  .2آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی توزیع طبیعی دادهها در سه مرحله
متغیر
ارزیابی تهدید
ارزیابی چالشی
ارزیابی از منابع
حل مسئله مثبت
مشغولیت تعارض
کنارهگیری از تعارض
متابعت
سازگاری

پیش آزمون
آماره (سطح معناداری)
(2/362)2/912
(2/362)2/916
(2/312)2/22
(2/313)2/121
(2/319)2/122
(2/321)2/111
(2/311)2/211
(2/392)2/112

پس آزمون
آماره (سطح معناداری)
(2/391)2/911
(2/311)2/269
(2/361)2/111
(2/316)2/119
(2/319)2/191
(2/361)2/161
(2/311)2/112
(2/392)2/161

پیگیری
آماره (سطح معناداری)
(2/396)2/699
(2/313)2/291
(2/361)2/612
(2/312)2/111
(2/369)2/161
(2/311)2/619
(2/311)2/161
(2/311)2/112

نتایج جدول  2نشان میدهد که مفروضه توزیع طبیعی دادهها برای متغیرهای پژوهش در سه
مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری برقرار است.
جدول  .3نتایج آزمون لوین و آزمون موخلی برای نمرههای متغیرها در گروههای آزمایش و گواه
آزمون
لوین

باکس

درجه آزادی 1
مرحله
1
ارزیابی تهدید
1
ارزیابی چالشی
1
ارزیابی منابع
1
حل مسئله مثبت
1
مشغولیت تعارض
1
کنارهگیری تعارض
1
سازگاری
ارزیابی تهدید
ارزیابی چالشی
ارزیابی منابع
حل مساله مثبت
مشغولیت تعارض
کنارهگیری تعارض
سازگاری

6
6
6
6
6
6
6

درجه آزادی 2
29
29
29
29
29
29
29
16639/19
16639/19
16639/19
16639/19
16639/19
16639/19
16639/19

 Fلوین
1/21
2/129
2/161
2/916
2/211
2/31
2/191
 Fام.باکس
1/611
1/161
1/911
1/611
1/116
1/119
1/621

معناداری
2/211
2/129
2/632
2/113
2/316
2/999
2/611
2/119
2/161
2/111
2/112
2/122
2/119
2/113

موخلی
2/311
2/319
2/312
2/312
2/991
2/311
2/321

خی دو
1/111
1/611
2/219
1/119
2/612
1/192
1/932

در جدول  9نتایج مفروضههای آزمون ام .باکس بیانگر همگنی ماتریسهای کواریانس و آزمون
لوین بیانگر همگنی واریانسهای خطا و نتایج آزمون کرویت موخلی نیز نشان دهنده برقراری
مفروضه کرویت موخلی است.
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جدول  .9نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر برای نمرههای متغیرها در دو گروه
متغیر
ارزیابی تهدید محور
ارزیابی چالشی
ارزیابی از منابع
حل مساله مثبت
مشغولیت تعارض
کنارهگیری تعارض
متابعت
سازگاری

گروه
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
گواه (مقایسه درونگروهی)
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)

F
29/221
2/221
1/196
3/231
2/193
1/331
22/112
2/933
6/261
13/121
2/191
1/161
19/692
2/12
1/961
21/69
2/62
6/132
1/966
1/19
1/161
11/212
2/12
1/961

درجه آزادی
 29و 2
 29و 2
 19و 2
 29و 2
 29و 2
 19و 2
 29و 2
 29و 2
 19و 2
 29و 2
 29و 2
 19و 2
 19و 2
 29و 2
 19و 2
 29و 2
 29و 2
 19و 2
 29و 2
 29و 2
 19و 2
 29و 2
 29و 2
 19و 2

مجذور اتا
2/61
2/92
2/99
2/111
2/611
2/119
2/111
2/221
2/139
2/111
2/219
2/91
2/219
2/116
2/111
2/193

P<2/21P<2/21



نتایج جدول  1نشان میدهد که در گروه آزمایش ،تفاوت میانگین نمرههای پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیری در نمرههای ارزیابی مبتنی بر تهدید ( ،)P= 2/221ارزیابی چالشی (،)P= 2/211
ارزیابی از منابع ( ،)P= 2/221حل مساله مثبت ( ،)P= 2/222مشغولیت ناشی از تعارض (2/222
= ،)Pکنارهگیری از تعارض ( ،)P= 2/221متابعت ( )P= 2/22و سازگاری ( )P= 2/221معنادار
است .همچنین ،نتایج نشان میدهد که در گروه گواه ،تفاوت میانگین نمرههای پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیری در متغیرهای مختلف پژوهش از لحاظ آماری معنادار نیست .در نهایت ،نتایج
مربوط به مقایسه بین گروهی در دو گروه آزمایش و گواه نشان میدهد که تفاوت میانگین نمرههای
ارزیابی مبتنی بر تهدید ( ،)P= 2/221ارزیابی چالشی ( ،)P= 2/221ارزیابی از منابع (،)P= 2/221
حل مساله مثبت ( ،)P= 2/211مشغولیت ناشی از تعارض ( ،)P= 2/216کنارهگیری از تعارض
920
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( ،)P= 2/221متابعت ( )P= 2/219و سازگاری ( )P= 2/223از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که برنامۀ بازآموزی اسنادی در کوتاه مدت و بلند مدت در کاهش ارزیابی
مبتنی بر تهدید ،مشغولیت ناشی از تعارض ،کنارهگیری از تعارض و متابعت و در افزایش ارزیابی
چالشی ،حل مساله مثبت و سازگاری مؤثر بوده است.
جدول  .5نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسههای جفتی میانگین نمرههای متغیرها
متغیر
ارزیابی
تهدید
ارزیابی
چالشی
ارزیابی
منابع
حل مساله
مثبت
مشغولیت
تعارض
کناره
گیری
تعارض
متابعت

سازگاری

زمان اندازهگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری
پیش آزمون ـ پس آزمون
پیش آزمون _ پیگیری
پس آزمون ـ پیگیری

گروه آزمایش
تفاوت میانگین
1/199
1/961
2/99
2/92
9/199
2/91
2/999
2/661
2/93
2/261
1/262
2/211
2/161
2/211
2/21
9/661
1/221
2/91
2/612
2/92
2/11
9/261
1/399
2/11

خطای معیار
1/111
1/229
2/126
2/311
2/33
2/192
2/12
2/11
2/11
2/193
2/161
2/13
2/669
2/192
2/11
2/631
2/116
2/11
2/123
2/169
2/19
2/19
2/91
2/13

گروه گواه
تفاوت میانگین
2/19
2/19
2/61
2/13
2/11
2/91
2/16
2/16
2/19
2/11
2/69
2/16
2/16
2/11
2/16
2/61
2/11
2/63
2/66
2/19
2/16
2/19
2/11
2/13

خطای معیار
2/19
2/11
2/22
2/96
2/13
2/23
2/92
2/22
2/91
2/92
2/16
2/19
2/21
2/16
2/21
2/19
2/12
2/91
2/29
2/12
2/22
2/23
2/22
2/91

P<2/21P<2/21



نتایج جدول  1نشان میدهد که در گروه آزمایش ،در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ،تفاوت
بین میانگین نمرههای ارزیابی مبتنی بر تهدید ( ،)P= 2/221ارزیابی چالشی ( ،)P= 2/299ارزیابی
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از منابع ( ،)P= 2/221حل مساله مثبت ( ،)P= 2/229مشغولیت ناشی از تعارض (،)P= 2/221
کنارهگیری از تعارض ( ،)P= 2/221متابعت ( )P= 2/221و سازگاری ( )P=2/ 219و همچنین در
مراحل پیش آزمون و پیگیری ،تفاوت بین میانگین نمرههای ارزیابی مبتنی بر تهدید (،)P= 2/221
ارزیابی چالشی ( ،)P= 2/221ارزیابی از منابع ( ،)P= 2/221حل مساله مثبت (،)P= 2/221
مشغولیت ناشی از تعارض ( ،)P= 2/221کنارهگیری از تعارض ( ،)P= 2/221متابعت ()P= 2/221
و سازگاری ( )P= 2/219از لحاظ آماری معنادار است؛ اما در گروه گواه در مراحل پیش آزمون و
پس آزمون ،تفاوت بین میانگین نمرههای ارزیابی مبتنی بر تهدید ( ،)P= 2/93ارزیابی چالشی
( ،)P=2/11ارزیابی از منابع ( ،)P=2/66حل مساله مثبت ( ،)P= 2/63مشغولیت ناشی از تعارض
( ،)P= 2/11کنارهگیری از تعارض ( ،)P= 2/12متابعت ( )P= 2/92و سازگاری ( )P= 2/61و
همچنین در مراحل پیش آزمون و پیگیری ،تفاوت بین میانگین نمرههای ارزیابی مبتنی بر تهدید
( ،)P= 2/99ارزیابی چالشی ( ،)P= 2/16ارزیابی از منابع ( ،)P= 2/11حل مساله مثبت (2/63
= ،)Pمشغولیت ناشی از تعارض ( ،)P= 2/12کنارهگیری از تعارض ( ،)P= 2/69متابعت ()P= 2/11
و سازگاری ( )P= 2/92از لحاظ آماری معنادار نیست.
ارزیابی مبتنی بر تهدید

ارزیابی چالشی
30

20

20

10

10

0

0
پیگیری
آزمایش

پیگیری

پس آزمون پیش آزمون

پس آزمون پیش آزمون

آزمایش

گواه

ارزیابی از منابع

گواه

حل مثبت تعارض
20

15

15

10

10

5

5

0
پیگیری
آزمایش

922

پس آزمون پیش آزمون
گواه

0
پیگیری

پس آزمون پیش آزمون

آزمایش

گواه
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مشغولیت ناشی از تعارض

کنارهگیری
10

15
10

5

5

0
پیگیری
آزمایش

0

پس آزمون پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون پیش آزمون

گواه

آزمایش

گواه

سازگاری زناشویی

متابعت

100

10

90
5

80

0
پیگیری

آزمایش

پس آزمون پیش آزمون

گواه

آزمایش

گواه

شکل  .1نمودارهای اثر تعاملی برنامة بازآموزی اسنادی و متغیرهای پژوهش در سه مرحله

بر اساس نمودارهای شکل  ،1برنامۀ بازآموزی اسنادی منجر به افزایش نمرههای ارزیابیهای
شناختی انطباقی ،راهبرد حل مساله مثبت و سازگاری زناشویی زنان متأهل و کاهش نمرههای
ارزیابی مبتنی بر تهدید راهبردهای حل تعارض شامل مشغولیت ناشی از تعارض ،کنارهگیری از
تعارض و متابعت آنها در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون خود گروه
شده و این تغییرات در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است؛ درحالیکه در گروه گواه طی سه
مرحله تغییر معناداری در مؤلفههای یاد شده رخ نداده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامۀ بازآموزی اسنادی در افزایش نمرههای ارزیابیهای شناختی
انطباقی ،راهبرد حل مساله مثبت و سازگاری زناشویی زنان متأهل و در کاهش نمرههای ارزیابی
مبتنی بر تهدید راهبردهای حل تعارض شامل مشغولیت ناشی از تعارض ،کنارهگیری از تعارض و
متابعت آنها مؤثر است .این نتایج همسو با یافتههای مطالعات جمالی ،افروز ،غالمعلی لواسانی و
زهرا کار ( ،)1939توکلی زاده و همکاران ( )2211و هالفورد و بودنمن ( ،)2219از نقش تعیین
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کننده تالشهای مداخلهای/آموزشی در بهبود نشانههای چندگانه کیفیت روابط زناشویی بهطور
تجربی حمایت کرد.
یکی از مسیرهای مفهومی مفروض برای دفاع از توان تبیینی و تفسیری برنامۀ بازآموزی اسنادی
در افزایش سطح سازگاری زناشویی با تأکید بر نقش غیرقابل انکار سبکهای تنظیم هیجانی قابل
ردیابی است .به بیان دیگر ،سلطه شناختی الگوهای تفاسیر خود توانمند ساز در مقابل تفاسیر خود
ناتوانمند ساز و ضرورت انکارناپذیر استفاده از ارزیابیهای شناختی سازش یافته و چالشی در برابر
ارزیابیهای شناختی غیرانطباقی و تهدید کننده ،از طریق تقویت منابع مقابلهای درون و برون
فردی در مواجهه با موقعیتهای فشارزا و انگیزاننده در بافت تعامالت بین فردی ،میتواند زمینه
تقویت و تحکیم نشانههای چندگانه کیفیت روابط زناشویی مانند سازگاری زناشویی ،رضایت
زناشویی ،تعهد زناشویی و شادمانی زناشویی را فراهم آورد.
یکی دیگر از مسیرهای مفروض برای دفاع از توان برنامۀ بازآموزی اسنادی در افزایش سازگاری
زناشویی مربوط به تأکید برنامۀ منتخب بر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی است.
به بیان دیگر ،نتایج مطالعه حاضر همسو با یافتههای پژوهش نظری و همکاران ( )1936و یوسفی
( )1931نشان داد که آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی در کاهش باورهای
غیرمنطقی و افزایش رضایت و سازگاری زناشویی به مثابه دو نشانه بااهمیت کیفیت روابط زناشویی
از نقش غیرقابل انکاری برخوردار است.
بر اساس شواهدی از این دست ،از آنجا که گاهی زوجها انتظارهای غیرمنطقی و غیرواقع نگرانه
از خود ،همسر و رابطهشان دارند و در صورتیکه این انتظارهای غیرمنطقی و منفی باقی بماند؛
سالمت رابطه زوجها را به خطر میاندازد؛ از این رو ،این انتظارهای غیرواقع نگرانه باید اصالح شود
تا اثر منفی آنها بر رابطه و رفتار زوجها کاهش یابد .بنابراین ،فرض اساسی در برنامۀ بازآموزی
اسنادی این است که اختالفهای زناشویی از شناختها ،باورها ،عقاید و بازخوردهای نادرست و
تحریف شده ناشی میشود و در بسیاری از موارد ،هر دو طرف نسبت به یکدیگر افکار منفی،
غیرمنطقی و یا اسنادهای آزار دهندهای دارند .به همین دلیل ،تفسیر مجدد رفتار همسر بهعنوان
مداخله کننده قویی میتواند که بسیار سودمند باشد.
در پژوهش حاضر همسو با یافتههای پژوهشهای ویلدی و دوزویس ( )2213و فینی و فیتزگرالد
( )2213بهکارگیری اصول مربوط به برنامۀ بازآموزی اسنادی و ارائه تکالیف خاص موجب افزایش
تعاملهای مثبت و کاهش تعاملهای منفی شد .همگام با اصول درمانگری شناختی رفتاری ،آشنایی
با افکار غیرمنطقی ،درک رابطه بین افکار و رفتار ،آشنایی با خطاهای شناختی و کند و کاو این
خطاها در زندگی زناشویی موجب افزایش سازگاری زناشویی در زنان گروه آزمایش شد .در برنامۀ
آموزشی زنان آموختند که با تغییر بازخوردها ،چارچوبدهی مجدد ،مجادله با افکار غیرمنطقی،
929

فصلنامه روانشناسی کاربردی

پاییز  3(13/ 1348پیاپی )51

مجادله با تحریفهای شناختی و اصالح سبک اسنادی میتوانند معنای مثبتی برای رویدادها و
وقایع پیرامون بیابند .بهبود مهارت زنان در بیان افکار و احساساتشان همراه با گوش دادن مؤثر به
یکدیگر ،یکی از رایجترین شکلهای مداخله است که پژوهشگران در برنامۀ بازآموزی اسنادی به
توجه میکنند؛ زیرا کسب این مهارتها میتواند بر تعاملهای رفتاری مشکل ساز اثر بگذارد و
تحریفهای شناختی طرفین را نسبت به یکدیگر کاهش دهد و منجر به بیان و تعدیل احساسات
شود .بنابراین ،تمرکز بر مهارتهای گفتگو و گوش دادن ،جزء جدایی ناپذیر برنامۀ بازآموزی سبک
اسنادی است .مهارتهای گفتگو شامل اذعان به فردی بودن دیدگاههای شخص ،توصیف احساسات
و افکار ،اشاره به نکات مثبت در کنار مشکالت ،سخن گفتن با استفاده از الفاظ خاص به جای
کلیگویی ،مختصرگویی ،با مالحظه و با سیاست بودن است .گوش دادن همدالنه شامل ابراز توجه
به وسیله رفتارهای غیرکالمی ،پذیرش پیام گوینده ،چه شنونده با آن موافق باشد و چه نباشد؛
تالش برای درک نظر دیگری ،همدلی با آن و انعکاس درک صحبتهای فرد از طریق بازگویی
گفتهها است (روشن ،علینقی ،ثنایی و ملیانی1931 ،؛ سلیمی ،نجارپوریان ،محمدی و مهرعلی تبار
فیروزجانی1931 ،؛ ناموران گرمی ،مرادی ،فرزاد و زهرا کار.)1936 ،
در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی مرتبط با توسعه تالشهای
آموزشی/مداخلهای برای تعمیق منابع مقابلهای زوجها در مواجهه با موقعیتهای چالش انگیز بین
فردی نشان میدهد که برنامۀ بازآموزی اسنادی از طریق کمک به افراد برای شناسایی توانمندی
فردی خود در مورد احساسات ،باورها و نگرشهای فردی ،شناسایی منابع بیرونی و استفاده کامل
از آنها برای توسعه ایمنی و احساس حفاظت شدگی و همچنین تقویت مهارتهای ارتباطی و
توانایی حل مساله اجتماعی آنها برای هدف گزینی اجتماعی ،در تحقق ایده خطیر بهبود مصادیق
چندگانه کیفیت روابط زناشویی بهطور تجربی مؤثر است.
با آنکه نتایج مطالعه حاضر همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی ،نقش برنامۀ بازآموزی اسنادی
را در بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان متأهل برجسته ساخت؛ اما الزم است که به برخی از
محدودیتهای پژوهش حاضر نیز اشاره شود .اول آنکه این آموزش فقط به گروهی از زنان متأهل
مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره و ارائه خدمات روانشناختی شهر تهران محدود شد .دوم
آنکه تاثیر برنامۀ بازآموزی اسنادی با سایر برنامههای آموزشی و متغیرهای دیگر مقایسه نشد.
بنابراین ،پیشنهاد میشود که برای بسط و تعمیم بیش از پیش یافتههای این پژوهش گروههای
مختلفی از افراد متأهل از دو گروه جنسی انتخاب شوند .همچنین پژوهش آتی تاثیر سایر برنامههای
آموزشی نظیر آموزش تاب آوری روانشناختی ،طرحواره درمانی ،ذهن آگاهی و جز آن را بر
متغیرهای این پژوهش و متغیرهای دیگر بیازمایند تا مقایسه اثربخشی این برنامهها در بهبود روابط
زناشویی امکانپذیر شود.
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موازین اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت
و تکمیل پرسشنامهها و جلسههای آموزشی در فضای مناسبی اجرا شد .ضمن تاکید به تکمیل
تمامی سؤالها ،آزمودنیها درمورد خروج از پژوهش در هر زمان مختار بودند .برای رعایت اخالق
پژوهش ،به گروه گواه نیز برنامۀ بازآموزی اسنادی بهطور فشرده در پنج جلسه آموزش داده شد.
سپاسگزاری
از مدیریت محترم مرکز مشاوره زندگی بهتر ،حجت االسالم شهاب مرادی و همه زنان متأهلی که
در این پژوهش صمیمانه همکاری داشتند؛ قدردانی میشود.
مشارکت نویسندگان
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم در رشته روانشناسی دانشکده
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اثربخشی برنامة بازآموزی اسنادی بر فرایندهای ارزیابی شناختی ...

امید شکری و لیال متینی یکتا

ابزار سنجش صمیمیت
هرگز

به ندرت

گاهی

اغلب

اکثرا

همیشه

.1
.2
.9
.1
.1
.6
.1
.9
.3
.12
.11
.12
.19
.11
.11
.16
.11

ما دلمان میخواهد که وقتهای خود را باهم بگذاریم.
او نشان میدهد که مرا دوست دارد.
ما با یکدیگر رو راست و صادق هستیم.
ما میتوانیم انتقاد یکدیگر را از اشتباهات و خطاهای خود بپذیریم
ما از یکدیگر خوشمان میآید.
ما به یکدیگر عزت نفس میدهیم و احترام میگذاریم.
زندگی ما به خاطر باهم بودن خوب است.
از رابطه خودمان لذت میبریم.
او به احساسهای من اهمیت میدهد.
ما احساس میکنیم که باهم یکی هستیم.
میزان خودخواهی در رابطه ما بسیار کم است.
او همیشه به فکر منافع و مصلحت من است.
بودن او در زندگیام از خوشبختیهای من است.
همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست میدهد.
او برای من مهم است
ما یکدیگر را دوست داریم.
من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب میکنم.
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تقریباًهمیشه
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ابزار سنجش ارزیابی شناختی
فرض کنید؛ همسرتان وقتی خانه است؛ به جای آنکه وقت خود را به رسیدگی امور خانه و خانواده اختصاص دهد؛ زمان زیادی در
شبکههای اجتماعی بسر میبرد؛ بنابراین ،احساس میکنید که استفاده مفرط از شبکههای اجتماعی سبب شده است که مورد
بیتوجهی همسرتان قرار بگیرید.

هرگز

بهندرت

930

گاهی

***

همیشه

1
2
9
1
1
6
1
9
3
12
11
12
19
16

برای فائق آمدن بر این موقعیت و استرس ناشی از آن از توانایی الزم برخوردارم.
به نظر من ،استرس ناشی از این موقعیت ،یک عامل تهدید کننده است.
در چنین شرایطی به فردی دسترسی دارم که به من کمک میکند.
میتوانم بر تجارب پراسترسی از این دست بهخوبی غلبه کنم.
میدانم برای غلبه کردن بر چنین موقعیتی چهکار باید بکنم.
در مواجهه با چنین موقعیتی عصبی میشوم.
این اتفاق ،تأثیر منفی زیادی روی من میگذارد.
در این موقعیت فردی وجود دارد که به من کمک کند.
پیامد وقوع چنین اتفاقات پراسترسی برایم کامالً منفی است.
این اتفاق بر زندگی من اثراتی جدی میگذارد.
برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،به منابع حمایتی مورد نیاز دسترسی دارم.
برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،از مهارتهای الزم برخوردارم.
موقعیتهای استرس زا تأثیری منفی روی من میگذارند.
مواجهه با چنین تجارب استرسزایی ،پیامدهای طوالنی مدتی برایم به همراه دارد.
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ابزار سنجش راهبردهای حل تعارض
در زمان بروز تعارض و بحث با همسر خود ،به چه میزان از روشهای ارائه شده زیر استفاده میکنید .درباره هر عبارت ،دور عددی
که در مورد شما صادق است؛ دایره بکشید .مثالً اگر هر بار که تعارضی پیش میآید؛ اگر "شما همیشه حمله به طرف مقابل را
شروع میکنید ".دور عدد  1در جلو این عبارت دایره بکشید.

بهندر
ت
هرگز

گاهی

اغلب

1
2
9
1
1
6
1
9
3
12
11
12
19
11
11
16

آغاز حمله به طرف مقابل.
تمرکز کردن بر مشکلی که پیش آمده.
سکوت کردن برای مدتی طوالنی.
تمایلی به دفاع از خود نداشتن.
منفجر شدن و از کنترل خارج شدن.
نشستن و بهطور سازنده درباره تفاوتها صحبت کردن.
رسیدن به آخر خط"،سکوت کردن" و امتناع از ادامه صحبت.
زیادی مطیع بودن.
از دست دادن اختیار و گفتن چیزهایی که باورشان ندارم.
پیدا کردن گزینههایی که برای هر دو طرف مورد قبول باشد.
گوش نکردن به صحبتهای طرف مقابل.
دفاع نکردن از جایگاه خودم.
توهین کردن و تیکه انداختن.
مذاکره و مصالحه کردن.
عقب نشینی کردن ،فاصله گرفتن و نشان دادن عدم تمایل به ادامه بحث.
تسلیم شدن و تالش بسیار ناچیز برای نشان دادن موضع خود درباره موضوع.
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