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Abstract
The present study aimed to compare the effectiveness of positive thinking training and
communication imaging treatment on communication attributions, attitudes to crossover
relationships, and self-differentiation in people visiting Behbahan city counseling centers. The
research design was an experimental pre-test and post-test-follow-up experiment with the
control group. The sample size of 45 married people from the mentioned community was
selected by judgment sampling method and randomly assigned to two groups (15 people per
group). The research instruments included the Relationship Attributions Scale (RAM), the
Watley Attitudes toward Infidelity Scale (AIS), and the Skorown Friedlander Differentiation
of Self Inventory. The positive thinking training group received twelve sessions, and the
communication imaging group received eight sessions. Multivariate and Univariate
covariance analysis was used to analyze the data. The findings showed that all two
postoperative therapeutic approaches had a significant effect on causal and responsible
relationship attributions, attitudes to crossover relationships, and self-differentiation, and led
to improved in experimental groups. A comparative comparison between the two approaches
of positive thinking training, and communication imaging treatment showed that there was a
significant difference in the variables of causal and responsible relationship attributions in
favor of positive training. Also, the effect of positive thinking training and communication
imaging treatment on dependent variables in the follow-up phase of 45 days has continued.
Therefore, it can be said that positive thinking training and communication imaging treatment,
improve communication attributions, attitudes to crossover relationships, and selfdifferentiation in married people.
Keywords: positive thinking education- communication imaging treatment- communication
attributions- attitudes to crossover relationships- self-differentiation
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسۀ اثربخشي آموزش مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر اسنادهاي ارتباطي ،نگرش
به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي خود در افراد مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر بهبهان بود .طرح پژوهش ،آزمایشي
از نوع پیشآزمون و پسآزمون  -پیگیري با گروه گواه بود .حجم نمونه  45فرد متأهل از جامعۀ مذکور بود که به روش
نمونهگیري هدفمند ،انتخاب و بهصورت تصادفي در گروههاي دوگانه گمارده شدند (هر گروه  15نفر) .ابزارهاي
پژوهشي بهکاررفته ،مقیاس اسناد ارتباطي ،پرسشنامۀ نگرش به روابط فرازناشویي ویتلي و پرسشنامۀ تمایزیافتگي خود
اسکورن و فریدلندر بودند .گروه آزمایشي مثبتنگري 12 ،جلسه و گروه درمان تصویرسازي ارتباطي هندریکس8 ،
جلسه ،درمان دریافت کردند .براي تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تكمتغیري استفاده شد .یافتهها نشان
دادند هر دو رویکرد درماني در مرحلۀ پسآزمون بر اسنادهاي ارتباطي علّي و مسئولیتپذیري ،نگرش به روابط
فرازناشویي و تمایزیافتگي خود تأثیر معناداري دارند و به بهبود این متغیرها در گروههاي آزمایشي منجر ميشوند .مقایسۀ
تطبیقي بین دو رویکرد آموزش مثبتنگري و تصویرسازي ارتباطي نشان داد در متغیرهاي اسنادهاي علّي و اسنادهاي
مسئولیت ،تفاوت معناداري به نفع آموزش مثبتنگري مشاهده شد .همچنین ،اثر آموزش مثبتاندیشي و درمان
تصویرسازي ارتباطي بر متغیرهاي وابسته در مرحلۀ پیگیري  45روزه تداوم داشت؛ بنابراین ،آموزش مثبتنگري و درمان
تصویرسازي ارتباطي باعث بهبود اسنادهاي ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي خود در افراد متأهل
ميشود.
واژههاي کلیدي :آموزش مثبت نگري ،درمان تصویرسازي ارتباطي ،اسنادهاي ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي،
تمایزیافتگي خود
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مقدمه

همسااران و فرآیناادهاي ازدواج و طااالق را تااوابعي از

خانواده ،جوهرهاي زنده و در حال تغییر است که باا

الگااوي اساانادي آنهااا در نظاار ميگیرنااد (ساابوحي،

استفاده از اعضاي خاویش و در جریاان ارتبااا دا،ماي،

فاتحيزاده ،احمدي و اعتمادي .)1396 ،این رویکرد باه

تعاملي و طرحدار با یکادیگر یاك کال را ساازماندهي

دنبال علّیت افراد از نتایج پیامدهایشان است (برایوایت و

ميکنااد و در طااول زمااان و مکااان گسااترش ميیابااد.

اسچرودت .)2014 ،نظریۀ اِساناد بار آن اسات تاا تبیاین

خااانواده ،یااك واحااد عاااطفي و شاابکهاي از روابااط

کند چگونه آدمي تالش ميورزد تاا علتهااي ر دادن

درهمتنیدهاي است که از پیوناد زناشاویي زن و مارد بناا

رفتارهاااي آشااکار فااردي را باار پایاۀ عواماال درونااي یااا

نهاده ميشود و رضایت یاك فارد از زنادگي زناشاویي

بیروني براي خود یا دیگاران بازشناساد .اساناد فراینادي

بهمنزلااۀ رضااایت او از خااانواده محسااوب ميشااود و

است که ازطریق آن در پي کسب اطالعات دربارۀ فهام

رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگي اسات و

چرایي رفتاار بار مايآییم .باه ساخن ساادهتر ،اساناد باه

درنتیجه ،تسهیل در امر رشد و تعالي و پیشرفت ماادي و

کوشش انساانها در دریاافتن چرایاي رفتاار خاود و نیاز

معنوي جامعه را در بر خواهد داشت .سیر صعودي آماار

رفتار دیگران اشاره دارد (سانفورد.)2006 ،

طالق و وجود تعارضات و آشفتگيهاي روابط زوجین،

باوجود جایگاه ویژۀ نهاد خانواده در جامعه ،همواره

انگیزۀ محققان باراي یاافتن عوامال مارثر و راهکارهااي

در معرض آسیبهاي ویرانگري یرار ميگیرد .یکاي از

مناسب را براي مقابلاه باا فروپاشاي رابطاه افازایش داده

مهمترین و جديترین آسیبهاي تهدیدکنندۀ خاانواده،

است (زماني .)1397 ،عواملي وجود دارند که ميتوانناد

خیانت زناشویي یا نگرش به رواباط فرازناشاویي2اسات.

نتایج مثبت یك ارتباا را تضعیف کنند و موجاب عادم

در تحقیقااي ،خیاناات زناشااویي نااوعي رابط اۀ جنسااي -

درک صحیح پیاام فرساتاده یاا باه عباارتي ،رمزگشاایي

عاطفي یا جنسي یا عاطفي با فردي غیر از همسار ،کاه از

صحیح آن شوند .از باین عوامال شاناختي تأثیرگاذار در

او پنهااان ميشااود ،بیااان شااده اساات (افیفااي ،گرانجاار،

روابط زناشویي ،فینچاام و برادباوري ( ،)1992بیشاترین

جوزف ،دناس و آلادیس  .)2015رواباط فرازناشاویي،

توجااه را بااه اساانادهایي ميداننااد کااه هاار همساار بااراي

بيوفایي و خیانات پدیادهاي اسات کاه بیشاتر باه دلیال

رفتارهااي دیگاري و ویاایع مرباوا باه روابطشاان ارا،ااه

حذفشاادن و ارضاشاادن نیازهاااي عاااطفي فاارد از راه

ميکنناااد (ملکاااي ،اعتماااادي ،بهراماااي و فااااتحيزاده،

ارتباطااات خااارج از حیطااۀ زناشااویي اتفاااق ميافتااد

 .)1394یکي از عوامل فروپاشي روابط زوجاین ،وجاود

(کااانروي .)2014 ،روابااط فرازناشااویي براساااس یااك

اساانادهاي ارتباااطي1متفاااوت در زن و شااوهر اساات .بااه

تعریف کلاي ،نقاص تعهاد رابطاۀ دونفاره اسات کاه باه

دلیل اهمیت اسنادها در روابط ،پژوهشهاي بسایاري باه

شکلگیري درجاتي از صامیمیت عااطفي و فیزیکاي باا

بررسااي نقااش عواماال شااناختي در روابااط زناشااویي

فردي خارج از این رابطه منجر ميشاود .بااوجود اینکاه

پرداختهاند .اسنادها در بین تجربیات با محیط و ارتباا با

روابط فرازناشویي یك مفهاوم رایاج در ازدواج اسات،

دیگااران در مراحاال رشااد حاصاال ميشااوند (هاااملرز،

بهصورت نااچیزي شاناخته ميشاود و پیشاینه و بررساي

والدمن و دي وریس .)2018 ،در نظریاۀ اسانادها ،رفتاار

روشني در ارتباا با ایان موضاوع وجاود نادارد .رواباط

1.
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فرازناشااویي شااامل بریااراري ارتباااا جنس اي ی اك فاارد

دوري کنااد کااه بااهطور خودکااار ناشااي از هیجانانااد

متأهل با جانس مخاالف ،خاارج از چاارچوب خاانواده

(پیزارد ،دوبا ،لسني و ناندرینو.)2017 ،
در سااالهاي اخی ار کمااك بااه زوجهااا بااراي بهبااود

(غیر از همسر) است (خلجآبادي.)1391 ،
پژوهشهاي بسیاري در ارتباا با تأثیرات نگرش باه

روابط زناشویي خاود باا اساتفاده از روشهااي مختلاف

روابط فرازناشویي بر روابط زوجهاا و خانوادههاا انجاام

درمااان شااایان توجااه یاارار گرفتااه اساات .یکااي از ایاان
2

شاادهاند .پژوهشهااا نشااان دادهانااد نگاارش بااه روابااط

رویکردهاي آموزشاي ،آماوزش روانشناساي مثباتنگر

فرازناشویي در جوامع اماروزي و ناوین رخادادي شاایع

اسات .مداخلاۀ مثباتنگر شاامل الگاوي رواندرمااني

شده و همهگیرترین چالشي است که پاي زوجاین را باه

مثبتنگري است که سالیگمن ،رشاید و پاارکز ()2006

درماااان ميگشااااید (بااااگروزي .)2008 ،زمااااني کاااه

ارا،ه کردند و داراي چهار مرلفاۀ لاذت ،تعهاد ،معناا و

درمانگران با زوجهاي خیانتدیاده کاار ميکنناد ،بهتار

زندگي کامل است .این رویکرد هادف نهاایي خاود را

است به جااي تمرکاز بار موضاوع خیانات ،روي رابطاه

شناسایي ساازهها و شایوههایي ميداناد کاه شاادکامي و

بهمنزلۀ یك کل متمرکز شوند .کشف خیانات و بحاران

بهزیستي انسان را به دنبال دارند .روانشناسي مثبتنگر به

ناشي از آن ،در صورتي که پایاان نیاباد ،تاأثیرات منفاي

دنبااال آن اساات تااا کیفیاات انسااانها را ارتقااا بخشااد؛

بلندماادتي بااه جااا ميگااذارد .پااس از افشاااي خیاناات،

ازاینرو ،عواملي که سبب سازگاري هرچه بیشتر آدماي

حلوفصاااالکردن ،کنتاااارل و درمااااان واکنشهاااااي

بااا نیازهااا و تهدیاادهاي زناادگي شااوند ،بنیاااديترین

پسآسیبي و افزایش بخشایش ،ویژگيهاي گریزناپاذیر

سازههاي این رویکرد در این پژوهشاند (دشت بزرگي

کاااارکردن باااا مسااائلۀ خیانااات زناشاااویي باااراي زوج

و شمشاایرگران .)1397 ،نتااایج پژوهشهااا نشاااندهندۀ

درمانگران است (هنرپروران.)1396 ،

مرثربودن این مداخلهها در برخاي زمیناهها باوده اسات؛

عامل دیگري که امکاان دارد بار ارتباطاات زوجهاا

بهطور مثال ،ملکي و همکاران ( )1394نیز نشان دادهاناد

مرثر باشد ،تمایزیاافتگي خاود1اسات .براسااس دیادگاه

آموزش مثباتنگري زوجاي ،اسانادهاي ارتبااطي زناان

سیستمي بو،ن ( ،)1978ایان ماهیات خاانواده اسات کاه

متأهاال را بهبااود ميبخشااد .مااونرو ( )2011در پااژوهش

اعضاي آن بهشدت ازنظر عاطفي به هم وابساته باشاند و

خاااود نشاااان داد آماااوزش مثباااتنگري باااه زوجاااین،

ظاهراً افراد زیر پوست مشابهي زندگي ميکنند؛ در ایان

برطرفکنندۀ ضعفهایي است که در حوزۀ عصابانیت،

سیستم« ،مان» نشااندهندۀ خاانواده اسات .هساتهايترین

حسااادت ،مسااا،ل جنسااي ،ماادیریتي و یااافتن شااریك

مفهااوم ایاان نظریااه تمایزیااافتگي خااود اساات .میاازان

زندگي در ناتواناان ههناي وجاود دارد .در هماین راساتا

تمایزیافتگي نشاان ميدهاد فارد تاا چاه میازان ،تواناایي

سااهرابپور و نااوروزي دشااتکي ( )1393ط اي پااژوهش

مجزاساختن فکر از احساس را داراست و تا چه میزان به

خااود گاازارش کردهانااد آمااوزش مثبااتنگري باعااث

ایستادگي در برابر احساسات آناي یاادر اسات .باه بیاان

افزایش خودتمایزیافتگي در مردان متأهل ميشود.

دیگر ،فرد تا چه میزان تواناایي دارد از باروز رفتارهاایي

یکي دیگر از رویکردهاي شایان توجه در چند ساال
اخیر براي فعالیتهاي پیشاگیري و آموزشاي مرباوا باه

self-differentiation

1.

positive psychology

2.
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زناشااویي ،آمااوزش تصویرسااازي ارتباااطي1اساات .در

بااا توجااه بااه جسااتجوها در داخاال و خااارج کشااور،

رویکارد تصویرساازي ارتباااطي ،همساران شایوۀ تااازه و

پژوهشي یافت نشاد کاه باه بررساي همزماان اثربخشاي

جدیدي را براي ایجاد رابطاه و صاحبتکردن آماوزش

آموزش مثبتنگري و درمانهاي تصویرسازي ارتبااطي

ميبینند که از امتیازات آن ميتوان به بریاراري احسااس

بر اسنادهاي ارتبااطي ،نگارش باه رواباط فرازناشاویي و

امنیت و حس پیوند و یگانگي بین زوجهاا اشااره کارد؛

تمایزیافتگي خود در بین زوجین پرداخته باشد؛ بنابراین،

بنابراین ،حضور هر دو همسر در جلسات درماان الزاماي

بااه دلی ال اهمی ات ای ان موضااوع در روابااط زناشااویي و

است .همچناین ،لزومااً ایان روش ،تنهاا باراي همساران

سااالمت رواناي زوجاین و کااانون خااانواده ،ایان عنااوان

داراي مشکل کاربرد ندارد؛ بلکاه باراي زوجهاایي کاه

بررسي شد و فرضیههاي زیر تدوین و بررسي شدند:

تصمیم دارند رابطۀ خویش را محکمتار و یاويتر کنناد
نیز کاربردي است (استاسولي و شانك.)2016 ،

فرضیه  :1آماوزش مثباتنگري بار اسانادهاي علّاي،
اسااانادهاي مسااائولیتپذیري ،رواباااط فرازناشاااویي و

نظریۀ تصویرسازي ارتباطي ،نیازهاي ارضانشاده را

تمایزیاافتگي خااود در مراجعاان بااه مراکااز روانشااناختي

جراحت مينامد و بیان ميکند همۀ افراد ازنظار عااطفي

تااأثیر دارد .فرضایه  :2درمااان تصویرسااازي ارتباااطي باار

شبیه کودکانياند که در پي ارضااي نیازهااي بيپاساخ

اساانادهاي علّااي ،اساانادهاي مساائولیتپذیري ،روابااط

کاودکي خاود هساتند .ایان نیازهاا در رابطاۀ متعهداناۀ

فرازناشویي و تمایزیافتگي خاود در مراجعاان باه مراکاز

ازدواج مرثر است و اگر این نیازهاا خودآگااه یاا ارضاا

روانشااناختي تااأثیر دارد .فرضاایه  :3بااین دو رویکاارد

نشود ،ميتوانند زوجین را به ساوي درگیاري و نازاع و

آمااوزش مثبااتنگري و درمااان تصویرسااازي ارتباااطي

ایجاد شکافهاي عمیق ساوق دهناد (ماورو ،هاالیمن و

ازنظااار اثربخشاااي بااار اسااانادهاي علّاااي ،اسااانادهاي

لوکو،یت .)2015 ،یافتههاي اخیر نتایج رضایتبخشي را

مسااائولیتپذیري ،نگااارش باااه رواباااط فرازناشاااویي و

براي استفاده از این رویکارد فاراهم کارده اسات؛ باراي

تمایزیااافتگي خااود در مراجعااان بااه مراکااز روانشااناختي

نمونه ،شجاعیان ( )1396نشاان داد درماان تصویرساازي

تفاوت وجود دارد.

ارتباطي بر میزان صمیمیت زوجاین آشافته مارثر اسات.

همچنااین ،عليپااور و همکاااران ( )1396نشااان دادهانااد

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :طرح پژوهش

آموزش تصویرساازي ارتبااطي باعاث افازایش دیادگاه

حاضاار ،آزمایشااي گسااترشیافته از نااوع پیشآزمااون –

فهمي و بخشاودگي زناان آسایبدیده ناشاي از خیانات

پسآزمون  -پیگیري با گروه کنترل است کاه در آن از

زناشویي شده است .اصالني ،جاامعي و رجباي (،)1394

دو گروه آزمایشاي و یاك گاروه کنتارل اساتفاده شاد.

بااه بااو،ي ( ،)1395حضاارتزاده و همکاااران ( )1395و

جامعۀ پژوهش حاضر ،کلیۀ افراد متأهل مراجعهکننده به

هنرپروران ( )1396در تحقیقات خود باه اثربخشاي ایان

مراکز مشاورۀ شهر بهبهاان در ساال  1398باود؛ از میاان

رویکرد در بهباود رواباط زناشاویي و خیانات زناشاویي

آنها  45نفر ،واجد مالکهاي شارکت در پاژوهش ،باه

تأکید کردهاند.

روش نمونهگیري هدفمند ،انتخاب و بهصورت تصادفي
در گروههاي سهگانه جایگزین شادند .معیارهااي ورود
communication imaging treatment

1.

به مطالعه ،کساب نماره باا تر از میاانگین در پرسشانامۀ

مقایسۀ اثربخشي آموزش مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر اسنادهاي ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي و 67/ ...

اسنادهاي ارتباطي و نگرش به روابط فرازناشویي و نمره

زوجااین تمایاال دارنااد رفتارهاااي دیگااري را عماادي،

پااایینتر از میااانگین در پرسشاانامۀ تمایزیااافتگي خااود،

خودخواهانه و مقصر جلاوه بدهناد .فینچاام و برادباوري

دستکم تحصیالت دیپلم ،طول مادت ازدواج بایش از

( )1992پایایي4این مقیاس را باا اساتفاده از روش آلفااي

یك سال ،داشتن سن  20-40سال ،امضااي رضاایتنامۀ

کرونبا براي بعد علّاي در زناان 0/89 ،و باراي ماردان،

شرکت در پژوهش ،عدم ویوع رخدادهاي تنشزا مانند

 0/86باااه دسااات آوردناااد .همچناااین ،باااراي بعاااد

طالق و مرگ خویشاوندان یا دوساتان صامیمي در ساه

مسئولیتپذیري ،پایایي این آزماون باراي زناان  0/93و

ماااه گذشااته و اسااتفادهنکردن همزمااان از روشهاااي

براي مردان  0/91باه دسات آماد کاه حااکي از پایاایي

درماااني دیگاار و معیارهاااي خااروج از مطالعااه ،مصاارف

مطلاااوب و رضاااایتبخش باااراي بعاااد علّاااي و بعاااد

داروهااااي روانپزشاااکي ،امتنااااع شااارکتکنندگان از

مسائولیتپذیري مقیااس اسااناد ارتبااطي اسات .فینچااام،

تکمیلکردن پرسشنامهها ،غیبت دو جلسه یا بیشتر از آن

پالیري و رگالیا ( )2002پایایي فرم کوتااه شاش سارالي

و پرسشنامه ،نایص پاسخ داده شود .اعضاي هر دو گروه

ایاان پرسشاانامه را بااا اسااتفاده از روش همساااني درونااي

تقریباً ترکیاب برابار از هار دو جانس زن و مارد ،ساطح

(آلفااااي کرونباااا ) در بعاااد علّاااي و مسااائولیتپذیري

تحصیالت برابر ،دامنه سني و طاول مادت ازدواج برابار

بهترتیب  0/82و  0/78براي مردان و  0/84و  0/85براي

بودند .براي جمعآوري دادههاي مورد نیااز از ابزارهااي

زنان گزارش کردند .فینچاام و برادباوري ( )1992باراي

زیر استفاده شد:

تعیااین روایااي ایاان مقیاااس ،آن را بااا مقیاااس خشاام و

ابزار سنجش :مقیااس اسانادهاي ارتبااطي 1:فینچاام و

پرسشنامۀ اسنادهاي مشکالت زناشویي همبساته کردناد.

برادبوري ( )1992این مقیاس را تهیه کردند .فرم اصالي

ضریب همبستگي بین مقیااس اساناد ارتبااطي و ایان دو

آن داراي  24ساارال و فاارم کوتاااه آن شااامل  6ساارال

پرسشنامه در حد پذیرفتني بود .خجساتهمهر و همکااران

بهصورت خودگزارشي است کاه دو بعاد اساناد علّاي2و

( )1389ضاارایب پای اایي ای ان مقی ااس بااه روش آلفاااي

مساائولیتپذیري3را ميساانجد (خجسااتهمهر ،غفاااري و

کرونبا و روش دونیمهسازي را بهترتیب براي بعد علّي

کرایااي؛  .)1389در پااژوهش حاضاار از فاارم کوتاااه 6

 0/88و  0/89و بااااراي بعااااد مساااائولیت  0/85و 0/87

سرالي این آزمون استفاده شد که  3سرال آن مربوا باه

گاازارش کردنااد .همچنااین ،خجسااتهمهر و همکاااران

بعد علّي و  3سرال آن مرباوا باه بعاد مسائولیتپذیري

( )1389براي بررسي اعتبار سازۀ این مقیاس از فرم بلناد

است .نمرهگذاري این مقیاس در یك طیاف لیکارت 6

مقیاس اِساناد ارتبااطي در ازدواج اساتفاده کردهاناد کاه

درجااهاي از کااامالً مخااالفم ( )1تااا کااامالً مااوافقم ()6

ضریب اعتبار سازۀ آن براي بعاد علّاي و بعاد مسائولیت

صااورت ميگیاارد .نماارۀ بااا در بعااد اسااناد علّاي نشااان

بهترتیب  0/64و  0/74به دست آمد .در پژوهش حاضار

ميدهاد زوجااین تمایال زیااادي دارناد نشااان دهناد چااه

نیااز بااراي بررسااي ضااریب پایااایي ایاان مقیاااس از روش

چیزي یا چه کسي باعث مشاکل شاده اسات؛ در حاالي

همساااني درونااي (آلفاااي کرونبااا ) اسااتفاده شااد کااه

که نمرۀ با در بعد اسناد مسئولیتپذیري نشان ميدهاد

ضرایب پایایي با استفاده از روش مذکور براي بعد علّاي

1.

relationship attribution measurement
causal attribution
3. responsibility attribution
2.

reliability

4.
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و بعد مسئولیتپذیري باهترتیب  0/78و  0/81باه دسات

خردهمقیاسهاي فرم کوتاه پرسشنامۀ تمایزیافتگي خاود

آمدند.

با مقیاس سطح تمایزیافتگي خود ،رابطۀ مثبت و معناادار

مقیاس نگارش باه رواباط فرازناشاویي 1:ویتلاي ()2008

داشته است ( .)p<05دریك ( )2011پایاایي بازآزماایي

این مقیاس را براي بررسي نگرش باه رواباط فرازناشاویي

پرسشاانامه را بااین  0/72تااا  0/85گاازارش کاارده اساات.

ساختند .این مقیاس در  12گویه تنظیم شده است که در

فخاري ،لطیفیان و اعتماد ( )1393ضرایب پایایي مقیاس

طیااف  7درجااهاي از بهشاادت مااوافقم ( )7تااا بهشاادت

تمایزیافتگي خود را با استفاده از آلفااي کرونباا 0/78

مخااالفم ( )1نمرهگااذاري ميشااود .نمااره بااا تر در ایاان

گاازارش کردنااد .همچنااین ،ضاارایب پایااایي را بااراي

مقیاس نشاندهندۀ نگارش مثباتتر رواباط فرازناشاویي

خردهمقیاس جایگاه مان  ،0/67واکنشپاذیري هیجااني

اساات .یافتااههاي پااژوهش ویتلااي ( )2008حاااکي از اعتبااار

 ،0/48همآمیختگااي بااا دیگااران  0/76و باارش هیجاااني

مطلوب این مقیاس است .آلفاي کرونباا ایان پرسشانامه

 0/73محاسبه کردند .در پاژوهش حاضار ،باراي تعیاین

 0/80بااه دساات آمااده اساات .ضااریب آلفاااي کرونبااا

پایااایي پرسشاانامۀ تمایزیااافتگي خااود از روش آلفاااي

مقیاااس نگاارش بااه روابااط فرازناشااویي  0/71و ضااریب

کرونبا استفاده شد که براي کل پرسشانامه برابار 0/85

بازآزمااایي حاصاال از اجااراي ایاان آزمااون نیااز r=0/80

به دست آمد.

گزارش شده است .همچنین ،روایي مالکي ایان مقیااس
مطلااوب بااه دساات آمااده اساات (عليتبااار ،ینبااري،
زادهمحمدي و حبیبي .)1393 ،در پژوهش حاضر ،باراي
تعیین پایاایي پرسشانامۀ نگارش باه رواباط فرازناشاویي از
روش آلفاااي کرونبااا اسااتفاده شااد کااه بااراي کاال
پرسشنامه برابر  0/86به دست آمده است.
پرسشنامۀ تمایزیاافتگي خاود 2:اساکورن و فریدلنادر
( )1998نخستینبار پرسشنامۀ تمایزیافتگي خود را باا 43
سرال طراحي کردناد .فارم کوتااه مقیااس تمایزیاافتگي
خود (دریك )2011 ،شامل  20گویه است که با مقیاس
لیکاارت در ی اك طی اف شااشگزینهاي از «اص االً شاابیه
خصوصاایات ماان نیساات " 1امتیاااز"» تااا «کااامالً شاابیه
خصوص ایات ماان اساات " 6امتی ااز"» درجهبناادي شااده
است .دریك ( )2011با پژوهش بار  355دانشاجو باراي
بررسي روایي مالکي همزمان پرسشنامه از رابطاۀ آن باا
افسردگي ،اضطراب حالت ،اضطراب صفت ،اساترس و
عزت نفس استفاده کارده اسات .در روایاي همگارا نیاز
attitudes toward infidelity scale
differentiation of self inventory - short form

1.
2.

در پژوهش حاضر ،گروههااي آزماایش و گاواه باه
روش تصادفي معادل شدند و یبل از اعمال مداخلاههاي
تجربي ،ابتدا مرحلۀ پیشآزمون با تکمیل پرسشانامههاي
اساانادهاي ارتباااطي ،نگاارش بااه روابااط فرازناشااویي و
تمایزیافتگي خود توسط افراد داراي تعارضات زناشویي
مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهرستان بهبهان  -کاه باا
نظر روانشناس ،داراي مشکالت زناشویي تشاخیص داده
شااادند  -اجااارا شاااد .پاااس از آن ،جلساااات آماااوزش
مثبتنگري و درمانهااي تصویرساازي ارتبااطي توساط
درمااانگران متخصااص ،بااراي آزمودنيهاااي گروههاااي
آزمایشي ،در محل یاك مرکازِ مشااوره انجاام شاد؛ در
حالي که براي گروه کنترل مداخلهاي صورت نگرفات.
اجااراي جلسااات مداخلااۀ آمااوزش مثبااتنگري در 12
جلسه  90دییقهاي و بهصاورت هفتاهاي دو باار ،اجاراي
جلسات درمان تصویرسازي ارتباطي بهصورت گروهاي
در  8جلسه  90دییقهاي و بهصورت هفتهاي دو بار اجارا
شد .پس از انجاام ماداخالت ،پسآزماون و پاس از 45
روز نیز آزمون پیگیري از گروههاي آزمایشي و کنتارل
انجام گرفات .ساپس دادههااي جمعآوريشاده تحلیال

مقایسۀ اثربخشي آموزش مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر اسنادهاي ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي و 69/ ...

شدند .محتواي جلسات آموزش مثبتنگري برگرفته از

جلساه  90دییقاهاي (دو جلساه در هفتاه( باه شارح زیار

الگوي رواندرماني سلیگمن و همکاران ( )2006در 12

انجام شد.
جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادول .1

خال

جدول  .1خالصه جلسات آموزش مثبتنگری (سلیگمن و همکاران)2006 ،
محتوا

جلسات
اول

معارفه ،مشخصکردن یوانین گروه و معرفي اهداف و برنامههاي گروه درماني مثبتنگر ،اجراي پیشآزمون

دوم

آموزش مهارت شناسایي هیجانها و نقش نبود هیجانات مثبت در تداوم غم و تهيبودن زندگي

سوم

بررسي و ارا،ۀ راهکارهاي رشد توانمنديهاي خاص آنها در مسیر منتهي به شادکامي :لذت ،تعهد و معنا

چهارم

آموزش مثبت نگاهکردن به ترسها و بازسازي خاطرات منفي و آزاردهنده و تغییردادن آنها

پنجم

آموزش بخشش و فوایدبخشیدن دیگران در آرامش روحي ،خیریابي در ناگواريها ،رهاشدن از کینه و نفرت

ششم

آموزش سپاسگزاري و نقش آن در بهبود روابط بینفردي و احساس خوب نسبت به خود ،تمرین شکرگزاري

هفتم

آموزش تغییر تصویر ههني و تصویرسازي مثبت ،ارا،ۀ جدول گزیدهگویي :حذف برخي کلمات نامناسب و ...

هشتم

آموزش خوشبیني و امید و استفاده از خودگویي مثبت و بهکارگیري کلمات مثبت

نهم

آموزش اهمیت عشق و دلبستگي در زندگي ،دوستداشتن خود و دیگران ،بریراري ارتباا خوب و دوستیابي

دهم

مدیریت زمان و یدردان این نعمت بودن ،تأکید بر داشتن تغذیۀ سالم و ورزش در برنامۀ زندگي

یازدهم

آموزش مفهوم انسجام و آگاهي از اهمیت آن در زندگي کامل که لذت ،تعهد و معنا را منسجم ميسازد

دوازدهم بازبیني خالصه جلسههاي گذشته ،مروري بر مهارتهاي آموزش داده شده در جلسات گروه درماني

همچنین ،محتواي جلسات درمان تصویرسازي
ارتباطي براساس نظریۀ هندریکس و الیوت)2008(1

در  8جلسه  90دییقهاي (دو جلسه در هفته( به شرح
زیر انجام شد.

جدول  .2خالصه جلسات درمان تصویرسازی ارتباطی (هندریکس و الیوت)2008 ،
محتوا

جلسه
اول

بریراري تعامل با آزمودنيها ،بیان اهداف و منطق آموزش تصویرسازي ارتباطي و نقش آن در ارتباا زوجین

دوم

بررسي احساسات منفي و ناکاميهاي دوران کودکي ،نحوه تأثیر آنها بر روابط زناشویي ،بررسي و مقایسه ویژگيهاي
همسر با تصویر ههني خود و متقابالً بررسي و مقایسه ویژگيهاي خود با تصویر ههني همسر

سوم

بررسي تکالیف جلسه یبل و دادن بازخورد ،آشنایي با ویژگيهاي مثبت و مطلوب افراد مهم زندگي خود و همسر،
آشنایي با عقاید همسر ،بررسي شرایط پیشرفت در روابط زوجي و شیوههاي یافتن وجوه مشترک با همسر

چهارم بررسي تکالیف جلسه یبل و دادن بازخورد ،آموزش ابراز و تخلیۀ خشم در یك محیط امن و سازنده با هدف کاهش رنج
گذشته و التیام زخمهاي عاطفي
پنجم

بررسي تکالیف جلسه یبل و دادن بازخورد ،آموزش نحوه بیان ویژگيهاي مثبت و منفي همسر ،ایجاد تعهد مشترک،
افزایش صمیمیت و ارضاي نیازهاي خود و همسر

ششم

بررسي تکالیف جلسه یبل و دادن بازخورد ،تجدید خاطرات عاشقانه و بهبود روابط با هدف افزایش صمیمیت و التیام
زخمهاي عاطفي ،تعیین نیازها و آرزوهاي برآوردهنشده و انجام فعالیتهاي لذتبخش و تفریحي

هفتم

بررسي تکالیف جلسه یبل و دادن بازخورد ،آموزش یادگیري رفتارهاي جدید ،افزایش و احساس شادي و پیوند عاطفي
بین زوجین و شیوه بیان درخواستها و ارضاي نیازها

هشتم

تأکید براي حفظ و تداوم رابطه و ایجاد تغییرات مثبت ،جمعبندي و مرور جلسات و راهبردهاي یادگرفته شده

روش اجرا و تحلیل :پس از انجام پیشآزمون و

انتخاب نمونه براي شرکت در گروهها ،افراد بهصورت
Hendrix & Elliott

1.
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 SPSSنسخه  24انجام شد .سطح معنيداري پذیرفتني

تصادفي در سه گروه مذکور گمارده شدند.

در این پژوهش �=0/05 ،در نظر گرفته شد.

مداخالت آزمایشي براي دو گروه آزمایش اعمال
شدند .پسآزمون و مرحلۀ پیگیري  45روزه نیز روي

یافتهها

اعضاي سه گروه ،انجام و دادههاي زم گردآوري

جدول  ،3میانگین و انحراف معیار اسنادهاي

شدند .شایان هکر است هر سه گروه فاید ریزش در

ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي تمایزیافتگي خود

مراحل پسآزمون یا پیگیري بودند .براي تجزیهوتحلیل

در گروههاي آموزش مثبتنگري ( ،)1گروه درمان

دادهها از تحلیل کواریانس چندمتغیري و تكمتغیري و

تصویرسازي ارتباطي ( )2و گروه گواه ( )3در مراحل

آزمون تعقیبي بنفروني با استفاده از نرمافزار کامپیوتري

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري را نشان ميدهد.

جدول  .3میانگین و انحراف متغیرهای وابسته در گروههای آموزش مثبتنگری ( ،)1گروه درمان تصویرسازی ارتباطی
( )2و گروه گواه ( )3در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

گروهها

اسنادهای علّی

اسنادهای مسئولیت
نگرش به روابط
فرازناشویی
تمایزیافتگی خود

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه ()1
گروه ()2
گروه ()3
گروه ()1
گروه ()2

12/87
13/07
12/93
12/73
13/47

2/32
2/12
1/98
1/83
1/92

9/13
10/73
13
9/07
11/73

1/88
2/01
1/96
1/71
2/12

9/27
10/87
13/13
9/2
11/6

2/21
1/55
1/84
1/42
2/13

گروه ()3
گروه ()1

13/53
44/6

1/76
8/44

13/13
40/4

1/72
7/78

12/87
41/2

1/8
7/84

گروه ()2
گروه ()3
گروه ()1
گروه ()2
گروه ()3

45/27
44/67
65/73
63/87
66/67

10/33
9/22
13/09
13/01
13/78

40/4
45/13
70/6
69/53
66/87

8/79
9/87
12/87
14/64
13/53

41/13
45/6
70
69/13
66/73

8/41
9/47
12/83
14/23
14/05

یبل از تحلیل فرضیههاي پژوهش ،براي اطمینان از
اینکه دادههاي این پژوهش مفروضههاي تحلیل
کواریانس را برآورد ميکنند ،به بررسي آنها پرداخته

چندگانه :پیشآزمونهاي متغیرهاي وابسته ،متغیرهاي
کمکي (کوواریت) تلقي شدند که ضرایب همبستگي

محاسبهشده بین آنها در دامنهاي بین  )p>0/05( 0/05تا

شد -1 :خطيبودن :ضرایب همبستگي بین پیشآزمون

 )p<0/05( 0/26به دست آمدند .با توجه به

و پسآزمون (اسناد علّي ،اسنادهاي مسئولیت ،نگرش به

همبستگيهاي بهدستآمده ،رعایت مفروضۀ همخطي

روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي خود) بهترتیب برابر

چندگانه بین متغیرهاي کمکي (کواریتها) تأیید شده

(،F=0/61 p<0/05،F=0/51 p<0/05

p<0/05

است؛  -3همگني واریانسها :در این پژوهش یبل از

 F=0/93و  )F=0/96 p<0/05به دست آمدند؛ بنابراین،

تحلیل دادهها براي بررسي همگني واریانسها ،از

مفروضۀ خطيبودن روابط بین متغیرهاي کمکي

آزمون مساويبودن واریانسهاي لوین 1استفاده شد .با

(کوواریتها) و وابسته ،محقق شده است؛  -2همخطي
Leven’s test of equality of variances

1-

مقایسۀ اثربخشي آموزش مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر اسنادهاي ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي و 71/ ...

 .)F=2/48براي مقایسۀ گروههاي آزمایشي و گواه

توجه به نتایج بهدستآمده و معنادارنبودن آزمون لوین

براي چهار متغیر بهترتیب ( P = 0/76 p>0/05و

براساس نمرههاي پسآزمونها ،پس از کنترل اثر

 F=0/58و Leven=0/39؛  P=0/91 p>0/05و

پیشآزمونها ،براي تعیین تأثیر مداخلۀ آموزش

 ،F=0/068و

مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر متغیرهاي

Leven=0/168؛ P = 0/68 p>0/05

وLeven=0/499 F=0/85؛  P = 0/98 p>0/05و

وابسته ،ابتدا یك تحلیل کواریانس چندمتغیري

 F=0/02و  )Leven=0/049به دست آمد که اجازۀ

(مانکووا) روي دادهها انجام شد ،سپس فرضیههاي

استفاده از آزمون تحلیل کواریانس وجود دارد؛ -4

پژوهش آزمون شدند .نتایج آزمونهاي چندمتغیري

همگني شیبهاي رگرسیون :براي بررسي همگني

شامل نتایج آزمون پیالیي (= 16/99 ،p = 0/001

شیبهاي رگرسیون از آزمون کواریانس و بررسي

 ،)F)8مبداي ویلکز ( 70( = 21/54 ،p = 0/001و  )F)8و

تعامل بین عامل گروهها و پیشآزمونها استفاده شد.

اثر هتلینگ ( 68(= 26/76 ،p = 0/001و  )F)8نشان دادند

چنانچه تعامل بین این دو متغیر ازنظر آماري معنيدار

این گروهها دستکم در یکي از متغیرهاي وابسته با

باشد ،دادهها از فرضیۀ همگني شیبهاي رگرسیوني

یکدیگر تفاوت معنيداري دارند.

( 72و

پشتیباني نميکنند .نتایج نشان دادند شیبهاي

یافتهها نشان ميدهند در متغیرهاي وابسته (اسنادهاي

رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون در گروههاي

علّي ،اسنادهاي مسئولیت ،نگرش به روابط فرازناشویي

آزمایشي و گواه معنيدار نیستند ( )p>0/05و فرض

و تمایزیافتگي خود) بین گروههاي آموزش مثبتنگري

همگني شیبهاي رگرسیون تأیید ميشود (p>0/05

و درمان تصویرسازي ارتباطي و گواه تفاوت معنيدار

 P = 0/39و P = 0/31 p>0/05 ،F=0/11و ،F=1/93

دیده ميشود (جدول .)4

 P = 0/22 p>0/05و  P = 0/19 p>0/05 ،F=4/5و

جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیری در متن مانکووا روی نمرههای پسآزمون متغیرهای وابسته
مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2

56/43

24/9

44/94

26/67

0/001

25/56

0/001

0/57

31/19

0/001

0/62

منبع

متغیر

گروه

اسنادهاي علّي

112/86

اسنادهاي مسئولیت

89/88

2

نگرش به روابط فرازناشویي

247/77

2

123/88

تمایزیافتگي خود

255/78

2

127/89

اندازه

F

p
0/001

0/56
0/58

اثر

p<0/ 05

براي بررسي مقایسههاي زوجي و اینکه دییق ًا

آزمایش با گروه گواه تفاوت معنيدار وجود دارد.

مشخص شود بین کدامیك از گروههاي سهگانه در

همچنین ،در مقایسۀ دو گروه آزمایش در دو متغیر

متغیرهاي وابسته تفاوت وجود دارد ،از آزمون تعقیبي

اسنادهاي ع ّلي و مسئولیت تفاوت معنيداري به نفع

بنفروني استفاده شد .نتایج نشان دادند در هر چهار متغیر

گروه آموزش مثبتنگري وجود دارد؛ اما ازنظر نگرش

وابسته شامل اسنادهاي علّي و مسئولیت ،نگرش به

به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي خود بین دو گروه

روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي خود بین گروههاي

آزمایش تفاوت معنيداري مشاهده نشد (جدول .)5
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جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسۀ میانگینهای تعدیلیافتۀ اسنادهای ارتباطی ،نگرش به روابط
فرازناشویی تمایزیافتگی خود گروههای آزمایشی و گواه در مرحلۀ پسآزمون
میانگینهای

تفاوت

خطای

سطح

متغیر

گروههای مقایسهشده

تعدیلیافته

میانگینها

معیار

معنیداری

-3/92

0/55

0/001

اسنادهاي علّي

گروه  - 1گروه گواه

 9/08و 13/01

0/55

0/002

گروه  - 2گروه گواه

 10/76و 13/01

-2/25

0/014

گروه  - 1گروه 2

 9/08و 10/76

-1/67

0/55

اسنادهاي

گروه  - 1گروه گواه

 9/43و 12/93

-3/5

0/48

0/001

مسئولیت

گروه  - 2گروه گواه

 11/56و 12/93

-1/37

0/48

0/019

گروه  - 1گروه 2

 9/43و 11/56

-2/12

0/47

0/001

نگرش به روابط

گروه  - 1گروه گواه

 40/68و 45/29

-4/61

0/80

0/001

فرازناشویي

گروه  - 2گروه گواه

 39/95و 45/29

-5/33

0/81

0/001

گروه  - 1گروه 2

 40/68و 39/95

0/72

0/81

1/00

تمایزیافتگي

گروه  - 1گروه گواه

 70/14و 65/65

4/49

0/75

0/001

خود

گروه  - 2گروه گواه

 71/19و 65/65

5/33

0/74

0/001

گروه  - 1گروه 2

 70/14و 71/19

-1/04

0/75

0/52
p<0/05

نگرش به روابط فرازناشویي ( P=0/001 p>0/05و

یافتهها نشان دادند در متغیرهاي وابسته (اسنادهاي

 )F=15/22و تمایزیافتگي خود ( P=0/001 p>0/05و

علّي ،اسنادهاي مسئولیت ،نگرش به روابط فرازناشویي
و تمایزیافتگي خود) بین گروههاي آموزش مثبتنگري

 )F=15/55بین گروههاي آموزش مثبتنگري و درمان

و درمان تصویرسازي ارتباطي و گواه تفاوت معنيدار

تصویرسازي ارتباطي و گواه تفاوت معنيدار دیده

دیده ميشود .براساس نتایج بهدستآمده ،در متغیرهاي

ميشود .همچنین ،نتایج نشان دادند این اثر در مرحلۀ

اسنادهاي علّي ( P=0/001 p>0/05و ،)F=21/41

پیگیري  45روزه تداوم داشته است جدول (.)6

اسنادهاي مسئولیت ( P=0/001 p>0/05و ،)F=18/96

جدول  .6نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیری در متن مانکووا روی نمرههای پیگیری متغیرهای وابسته
منبع

متغیر

گروه

اسنادهاي علّي

111/04

اسنادهاي مسئولیت

73/03

2

نگرش به روابط فرازناشویي

217/69

2

108/84

تمایزیافتگي خود

217/24

2

108/62

F

سطح

اندازۀ

مجموع

درجۀ

میانگین

معنیداری

اثر

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/001

0/53

2

55/52

21/41

0/50

36/51

18/96

0/001

22/15

0/001

0/53

15/55

0/001

0/45

p<0/05

براي مقایسههاي زوجي و اینکه دییقاً مشخص شاود

دادند مانند مرحلۀ پسآزمون ،در هر چهار متغیر وابساته

بین کدامیك از گروههاي سهگانه در متغیرهااي وابساته

شااامل اساانادهاي علّااي و مساائولیت ،نگاارش بااه روابااط

تفاوت وجود دارد ،نتایج آزمون تعقیباي بنفروناي نشاان

فرازناشاااویي و تمایزیاااافتگي خاااود ،باااین گروههااااي

مقایسۀ اثربخشي آموزش مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر اسنادهاي ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي و 73/ ...

آزمایش باا گاروه گاواه تفااوت معنايدار وجاود دارد.

گروه آموزش مثبتنگري وجود دارد؛ اما ازنظر نگارش

همچنااین ،در مقایسااۀ دو گااروه آزمااایش در دو متغیاار

به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي خود باین دو گاروه

اسنادهاي علّاي و مسائولیت تفااوت معنايداري باه نفاع

آزمایش تفااوت معنايداري مشااهده نشاد (جادول .)7

جدول  .7نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسۀ میانگینهای تعدیلیافتۀ متغیرهای وابستۀ گروههای آزمایشی و گواه
در مرحلۀ پیگیری
متغیر

گروههای مقایسهشده

اسنادهای علّی

میانگینهای

تفاوت

تعدیلیافته

میانگینها

خطای معیار

سطح
معنیداری

گروه  - 1گروه گواه

 9/24و 13/14

-3/89

0/59

0/001

گروه  - 2گروه گواه

 10/88و 13/14

-2/25

0/59

0/001

گروه  - 1گروه 2

 9/24و 10/88

-1/63

0/59

0/02

اسنادهای

گروه  - 1گروه گواه

 9/52و 12/67

-3/15

0/51

0/001

مسئولیت

گروه  - 2گروه گواه

 11/46و 12/67

-1/20

0/50

0/06

گروه  - 1گروه 2

 9/52و 11/46

-1/94

0/51

0/002

گروه  - 1گروه گواه

 41/52و 45/73

-4/21

0/82

0/001

گروه  - 2گروه گواه

 40/66و 45/73

-5/07

0/81

0/001

گروه  - 1گروه 2

 41/52و 40/66

0/85

0/81

0/92

تمایزیافتگی

گروه  - 1گروه گواه

 69/46و 65/59

3/87

0/98

0/001

خود

گروه  - 2گروه گواه

 70/8و 65/59

5/21

0/97

0/001

گروه  - 1گروه 2

 69/46و 70/8

-1/34

0/98

0/54

نگرش به روابط
فرازناشویی

p<0/05

بحث
با توجه به بخش یافتهها ،نتایج نشان دادند بین گروه

متغیرهاي روانشناختي و زناشویي آنان ميشود ،همسو
است.

آزمایش ( 1آموزش مثبتنگري) و گروه گواه در

یافتههاي پژوهش حاضر نشان دادند مثباتنگري باه

متغیرهاي وابسته شامل اسنادهاي علّي ،اسنادهاي

معناااي داشااتن نگرشهااا ،افکااار و رفتااار و کاارداري

مسئولیت ،نگرش به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي

خوشبینانه در زندگي است .توجهداشاتن باه اماور مثبات

خود در مرحلۀ پسآزمون تفاوت معنيدار وجود دارد؛

زندگي و نپرداختن به جنبههاي منفي و مثبتاندیشاي باه

بنابراین ،آموزش مثبتاندیشي باعث بهبود اسنادهاي

معناي آن است که تصور خوبي از خویش داشته باشایم،

علّي ،اسنادهاي مسئولیت ،نگرش به روابط فرازناشویي

نااه آنکااه همااواره خااود را ساارزنش کن ایم .بااا افاازایش

و تمایزیافتگي خود در افراد متأهل ميشود .همچنین،

مثبتاندیشي و اجتناب از افکاار منفاي ،تمرکاز فارد در

نتایج نشان دادند این اثر در مرحلۀ پیگیري  45روزه

زندگي بار جنباههاي مثبات زنادگي اسات و مشاکالت

تداوم داشته است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي

زناادگي زناشااویي موجااب ناامیاادي او نميشااود و بااا

پژوهشهاي مونرو ( ،)2011ملکي و همکاران ()1394

مثبتاندیشاااي و آراماااش حاصااال از آن ،مشاااکالت و

و سهرابپور و نوروزي دشتکي ( )1393که نشان

رواباااط را بهباااود ميبخشاااد (عساااگري و ترکاشاااوند،

دادهاند آموزش مثبتنگري به زوجین باعث بهبود

 .)1397پژوهشگران معتقدند اسنادها در کیفیات رواباط
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زناشااویي بااه اناادازهاي اهمیاات دارنااد کااه بایااد بااا

آسیبهاي وارده را فرا ميگیرند و ميآموزند که با

مداخلههاي درماني براي اختال ت کارکردي زناشاویي

مویعیتهاي آینده برخورد مرثرتري داشته باشند .عالوه

تااالش شااود تااا اساانادهاي همسااران تغییاار داده شااوند

بر این ،مداخله براساس برنامۀ تدوینشده کمك ميکند

(خجساااتهمهر و همکااااران .)1389 ،باااه نظااار ميرساااد

افراد به تخلیۀ هیجانات و احساسات منفي بپردازند؛

مداخلااههاي درماااني کااه باورهاااي مراجااع را بااا روش

بنابراین ،در جریان ارا،ۀ رواندرماني مثبتنگر ،افراد

مثبتتري تغییر دهد ،مارثر اسات و همکااري مراجاع را

براي شناخت توانایيها ،یابلیتها و جنبههاي مثبت خود

افاازایش ميدهااد .بنااابر اهمیاات اساانادها در اخااتالف

و اطرافیان گام بر ميدارند که این امر به بهبود نگرش

زناشویي ،درمانگران سعي ميکنند در مداخالت باالیني

آنها نسبت به دیگران (ازجمله نسبت به همسر خود)

خااود اساانادهاي منفااي زوجهااا را شناسااایي و تصااحیح

منجر ميشود.

کنند .نتایج بهدساتآمده در ایان پاژوهش نشاان دادناد

با توجه به بخش یافتهها ،نتایج نشان دادند بین گروه

آموزش مثباتنگري بار اسانادهاي ارتبااطي زناان مارثر

آزمایش ( 2درمان تصویرسازي ارتباطي) و گروه گواه

بااوده اساات .رویکاارد روانشناسااي مثبااتنگر رویکاارد

در متغیرهاي وابسته شامل اسنادهاي علّي ،اسنادهاي

جدیدي به شناخت درماني و نیاز ضامیمهاي از شاناخت

مسئولیت ،نگرش به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي

درماااني اساات (ساالیگمن و همکاااران .)2006 ،پااس

خود در مرحلۀ پسآزمون تفاوت معنيدار وجود دارد؛

همانطور که شناخت درماني ميتواند اسانادها را بهباود

بنابراین ،درمان تصویرسازي ارتباطي باعث بهبود

ببخشد ،مثبتنگري که ضمیمۀ شناخت درماني و مکمل

اسنادهاي علّي ،اسنادهاي مسئولیت ،نگرش به روابط

آن اساات ،باعااث بهبااود اساانادهاي ارتباااطي ميشااود.

فرازناشویي و تمایزیافتگي خود در افراد متأهل ميشود.

بهعالوه رویکرد آموزش مثبتنگري بر ارزیابي شناختي

درحقیقت این مداخالت باعث مثبتشدن اسناد علّي،

از مویعیتهاي تنشزا و فراینادهاي اسانادي کاه ناوعي

اسناد مسئولیت و تمایزیافتگي و منفيشدن نگرش به

ارزیابي شناختياند ،تاأثیر ميگاذارد .افاراد در رویکارد

روابط فرازناشویي ميشوند؛ یعني اینکه در هر شرایطي

مثبااتنگري ،مهارتهااایي را کسااب ميکننااد کااه بااه

تعهد زوجین نسبت به روابط زناشویي (براساس نظریۀ

کمك این مهارتها ميتوانناد ایان رفتارهااي منفاي را

عشق اشترنبرگ) کاسته نشده است .همچنین ،نتایج

کاهش دهند یا کنار بگذارند؛ چون تعیین جاایگزین باه

نشان دادند این اثر در مرحلۀ پیگیري  45روزه تداوم

جاي رفتارهاي منفي یارار ميگیرناد و رفتارهااي مثبات

داشته است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي

باعث رفتاار متقابال مثبات و درنتیجاه ،بهباود اسانادهاي

پژوهشهاي عليپور و همکاران ( )1396و شجاعیان

ارتباطي ميشوند.

( ،)1396اصالني و همکاران ( ،)1394به بو،ي (،)1395

آموزش مثبتنگري به افراد تحت آموزش کمك

حضرتزاده و همکاران ( )1395و هنرپروران ()1396

ميکند حافظه ،انتظارات و توجه خود را از ویایع

که نشان دادهاند درمان تصویرسازي ارتباطي به زوجین

فاجعهآمیز منفي زندگي زناشویي همچون نگرش به

باعث بهبود متغیرهاي روانشناختي و زناشویي آنان

روابط فرازناشویي به سمت ویایع مثبت و امیدوارکننده

ميشود ،همسو است.

معطوف دارند .درحقیقت افراد تحت آموزشهاي

در تبیین یافتهها چنین استد ل شد که آموزش

مثبتنگري ،مهارتهاي زم براي برخورد سازنده با

تصویرسازي ارتباطي با افزایش مبادلۀ مثبت رفتار،

مقایسۀ اثربخشي آموزش مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر اسنادهاي ارتباطي ،نگرش به روابط فرازناشویي و 75/ ...

افزایش ابراز مستقیم محبت و مواجهه با عواطف مثبت

خودشان را متمایز کنند ،فرافکنيهایشان را کم کنند و

در زوجها و نیز کمك به زوجها در شناخت نقش خود

با وایعیات دروني یکدیگر تماس بریرار کنند

در تعارضها موجب ارتقاي کیفیت روابط و تعمیق

(هنرپروران .)1396 ،در مداخلۀ مبتني بر تصویرسازي

صمیمیت میان زوجها ميشود (اصالني و همکاران،

ارتباطي ،تجارب اولیۀ هر فرد و جراحات آسیبهاي

 .)1394با کمك تصویرسازي ارتباطي ،زوجین با

دوران کودکي و امکان التیام آنها در رابطۀ زوجي

چگونگي جذب ناآگاهانه ،تصویر ایماگویي خود،

تأکید ميشود .مشکالت رابطه ،راهي براي رشد و تغییر

فرآیندهاي ناهشیار تأثیرگذار در رابطه ،تجارب و

فردي شناخته ميشوند .جنبههاي منفي هر فرد و

آسیبهاي اولیه و نحوۀ التیام آنها در رابطه آگاه

فرافکني آن روي دیگري شناخته ميشود و به دنبال

ميشوند و در طول جلسات ،نحوۀ تعامل و کمك به

آن ،هر فرد ،دیگري را فردي ميشناسد که نیازها و

یکدیگر و ابراز و بیان نیازهاي سرکوبشده را فرا

خواستههاي متفاوت از خود دارد .با آموزش و

ميگیرند .تصویرسازي ارتباطي فرایندي است که در

یادگیري و تمرین گفتوگوي ایماگویي ،سه شاهکلید

آن به زوجین آگاهي و اطالعات ميدهد و مهمتر اینکه

ارتباطي یعني انعکاس ،اعتباربخشي و همدلي ،راهي

به آنها دربارۀ جنبههاي ناخودآگاه روابطشان و بررسي

براي واردشدن و شناخت و بیان احساسات خود و

اساسي ریشۀ تعارضاتشان آموزش ميدهد و به افراد

دیگري فراهم ميشود .با کمك تکنیكهاي بازگشت

کمك ميکند به جاي اینکه سعي کنند مشکالت را

به خانۀ اولیه ،گفتوگوي والد  -فرزند ،تمرین نوازش،

بهصورت سطحي حل کنند ،آن را دییقتر بررسي کنند.

در میان گذاشتن جراحات اولیه با یکدیگر بهصورت

درحقیقت آموزش فنون تصویرسازي ارتباطي به افراد

تمریني روزانه ،گزارش رابطۀ اید،ال زوجین بههم،

کمك ميکند تا بتوانند تصاویري را که در گذشته از

شادسازي دوبارۀ رابطه و فهرست ویژگيهاي مثبت

افراد مهم زندگي اخذ کردهاند و ایماگوي آنها را شکل

همسر

و

دادهاند ،از افراد وایع در زندگي خود (یعني همسر

خوشگذرانيها و درخواست تغییر رفتار بهصورت

خویش) تفکیك کنند و تصاویر بهتر و وایعبینانهتري از

مشخص در طول جلسات زوج درماني ،زوجین عالوه

یکدیگر داشته باشند .با ارا،ۀ آموزشهاي مناسب در

بر کشف و شناسایي و تمرکز بر جنبههاي تاریك و

این زمینه ميتوان به افراد کمك کرد تصویري مناسب

دردناک خود ،تجربۀ خوشایند باهمبودن را در طول

از خود و همسر خود پیدا کنند و در زندگي برخورد

درمان تجربه ميکنند .آموزش تصویرسازي ارتباطي به

وایعبینانهتري داشته باشند و به کمك این مهارتها

زنان کمك ميکند تا با درک فرآیندهاي ناخودآگاه

اسنادهاي منفي را کاهش دهند.

خود ،مهارتهایي را براي التیام زخمهاي گذشته و

و

رفتارهاي

خوشایند،

تفریحات

درمانگران تصویرسازي ارتباطي براساس این فرضیه

جداسازي روابط زناشویي از تأثیرات گذشته به دست

عمل ميکنند که هنگامي که تماس احیا و پایدار شود،

آورند؛ درنتیجه ،شرایط درک همدلي ،ایجاد ارتباا

همهچیز براي فرد آشکار ميشود و آسیب بهصورت

سالم و ابراز سازندۀ خشم و احساسات منفي فراهم

تدریجي ناپدید ميشود .آنها بر این باورند که روش

ميشود .همچنین ،راهبردهاي آموزش رفتارهاي

درماني بهبوددهنده از راه فرآیند گفتوگو ،زوج را

ارتباطي ،زمینه را براي افزایش صمیمیت و ارتباا

یادر ميسازد تا آشفتگي همزیستانه را از بین ببرند،

سازنده فراهم ميکنند .آموزش تصویرسازي ارتباطي
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باعث بهبود توانایي به تعویق انداختن احساسات

تمایزیافتگي بیشتري برخوردار شوند .هرچه تعامل میان

ناخوشایند ،توانایي درگیرشدن ،کنترل یا گریز از یك

همسران بیشتر باشد و این تعاملها توأم با محبت و

هیجان منفي بهصورت مناسب ميشود که این امر باعث

صمیمیت بیشتري باشد ،همسران از با هم بودن و رابطۀ

تعدیل هیجانات منفي و افزایش هیجانات خوشایند

زناشویي ،رضایت بیشتري خواهند داشت.

ميشود .همچنین ،آموزش تصویرسازي ارتباطي به زنان

با توجه به یافتهها ،نتایج نشان دادند بین گروه

آسیبدیده از خیانت زناشویي ،فرصتي براي بازسازي

آزمایش ( 1آموزش مثبتنگري) و گروه آزمایش 2

مجدد ارتباا داد و اعتماد مجدد به همسر را تقویت

(درمان تصویرسازي ارتباطي) در متغیرهاي اسنادهاي

کرد که این امر توانایي بخشش زنان را افزایش ميدهد.

علّي و اسنادهاي مسئولیت در مرحلۀ پسآزمون و

با آموزش تصویرسازي ارتباطي ،ميتوان پریشاني ناشي

پیگیري تفاوت معنيدار به نفع گروه آموزش

از تجارب منفي را تعدیل و به افراد کمك کرد تا

مثبتنگري وجود دارد .همچنین ،در متغیرهاي نگرش

ماهیت نارضایتي خود را بهتر بشناسند و با عاطفۀ مثبت

به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي خود تفاوت

واکنش نشان دهند که این امر باعث افزایش همدلي و

معنيدار وجود ندارد؛ بنابراین ،آموزش مثبتنگري

صمیمیت زناشویي و تسهیل پاسخدهي به احساسات

نسبت به درمان تصویرسازي ارتباطي بر بهبود اسنادهاي

همسر ميشود؛ ازاینرو استفاده از یك روش آموزشي

علّي و اسنادهاي مسئولیت در افراد متأهل اثربخشي

و درماني همانند تصویرسازي ارتباطي در بهبود نگرش

بیشتري دارد .در مقایسۀ تطبیقي ،تفاوت معنيداري بین

به روابط فرازناشویي افراد مرثر است.

دو رویکرد در متغیرهاي اسنادهاي علّي و اسنادهاي

همچنین ،در رویکرد ایماگوتراپي ،زوجها با ارا،ۀ

مسئولیت به نفع آموزش مثبتنگري مشاهده شد.

هدیههاي غیرمنتظره ،مرور خاطرات خوب گذشته،

آموزش مثبتنگري نهتنها با کاهش نشانگان منفي ،به

انجام فعالیتهاي مشترک و مفرح ،بررسي ویژگيهاي

گونهاي مرثر و مستقیم ميتواند با ایجاد هیجانات

مثبت و منفي والدین خود و همسرشان و نیز بازسازي

مثبت ،توانمنديها و ایجاد معنا موجب کاهش

یك تصویر ههني وایعي از همسر خویش ،ميتوانند

آسیبپذیري شود .در آموزش مثبتنگري ،اعضا یاد

صمیمیت و در عین حال ،فردیت و تمایزیافتگي مورد

ميگیرند چطور فردي شادتر ،امیدوارتر ،خوشبینتر،

نیاز و مطلوب خویش را تجربه کنند و رشد دهند.

کوشاتر و سرزندهتر باشند تا هم خود از زندگي لذت

هرچه زوجها بتوانند خود را از تجربیات گذشتۀ خویش

ببرند ،هم اطرافیان را در استفاده از بزرگترین موهبت

متمایزتر سازند ،صمیمیت ،رضایت و سازگاري بیشتري

هستي (زندگي) بهرهمند سازند .بدیهي است این

را در روابطشان تجربه خواهند کرد (حضرتزاده و

رویکرد بهطور مرثري به تغییر در اسنادهاي ارتباطي

همکاران .)1395 ،زوجها در جریان درمان ایماگویي ،با

زوجین منجر ميشود .بهطور کلي ،از بین دو مداخله،

تمرین مکالمۀ آگاهانه ميآموزند با در میان نهادن

آموزش مثبتنگري باعث بهبود و افزایش اسناد علّي و

مسا،ل و مشکالت و نگرانيهاي خود با یکدیگر ،از

مسئولیت ميشود؛ ولي این نوع مداخله روي دو متغیر

گیرافتادن در تعامالت منفي نجات یابند و تعارضات

نگرش به روابط فرازناشویي و تمایزیافتگي تفاوتي

بهوجودآمده را در روابط خود ،حلوفصل و صمیمیت

ندارد.

بیشتري را تجربه کنند و در عین حال ،از احساس
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با توجه به اینکه براي اجراي دورههااي درمااني هار
رویکارد از درمااانگران متفااوتي اسااتفاده شاد ،ایاان اماار

کارشناسي ارشد مشاوره خانواده) ،دانشگاه آزاد
مرودشت.

ميتوانااد باار روایااي درونااي پااژوهش اثرگااذار باشااد.

خجستهمهر ،ر؛ غفاري ،ن و کرایي ،ا.)1389( .

محاادودیت دیگاار پااژوهش حاضاار ،متفاااوتبودن دو

اِسنادهاي ارتباطي بهعنوان پیشبین یوي مویعیت

رویکرد مداخلهاي اعمالشده اسات کاه یاك رویکارد

زناشویي زنان .فصلنامۀ تازهها و پژوهشهاي

بهصورت آماوزش و رویکارد دیگار بهصاورت درماان

مشاوره.107-123 ،34 ،

اعمااال شااده اساات؛ امااا هاادف از انتخاااب ایاان دو نااوع

خلج آبادي ،ف .)1391( .تأثیر معاشرت با جنس

مداخله این است که آیا آموزش ،مرثر است یاا درماان.

مخالف یبل از ازدواج بر احتمال طالق در بین افراد

همچناااین ،متفااااوتبودن تعاااداد جلساااات مداخلاااۀ دو

تحصیلکردۀ دانشگاهي ،فصلنامۀ شوراي فرهنگي

رویکرد ،از دیگر محدودیتهاي پژوهش حاضر اسات.

اجتماعي زنان و خانواده.52-41 ،)58(15 ،

با توجه باه اینکاه در برخاي جلساات ،زن و مارد هار دو

دشت بزرگي ،ز و شمشیرگران ،م ( .)1397اثربخشي

شاارکت ميکردنااد و در برخاي جلسااات فقااط یکاي از

آموزش مثبتنگري بر کفایت اجتماعي و سرسختي

زوجین شرکت ميکرد ،این مسئله نوعي محادودیت باه

سالمت در پرستاران .پژوهشنامۀ روانشناسي مثبت،

حساب ميآید .محدودیت دیگار ،محدودشادن جامعاۀ

.13-24 ،)2( 4

پژوهش به افاراد مراجعهکنناده باه مراکاز مشااورۀ شاهر

زماني ،ف .)1397( .بررسي رابطۀ دانش و نگرش

بهبهان است؛ بنابراین ،در تعمیم نتایج باه ساایر گروههاا

جنسي و صمیمیت عاطفي با رضایت جنسي در

باید احتیاا کرد .پیشنهاد پژوهش حاضر ایان اسات کاه

دانشجویان دختر متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد

این رویکردهاي درماني بهصورت زوجي بررسي شاوند

اهواز( .پایاننامۀ چاپنشدۀ کارشناسي ارشد رشتۀ

تااا کااارکرد آنهااا روي زوجینااي کااه همزمااان در ایاان

روانشناسي شخصیت) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد

دورههاااي درماااني شاارکت ميکننااد ،مشااخص شااود.

اهواز.

همچنین ،با توجه باه اثربخشاي رویکارد مثباتنگري بار

سبوحي ،ر؛ فاتحيزاده ،م؛ احمدي ،ا و اعتمادي ،ع.

اسنادهاي ارتباطي ،به درماانگران توصایه ميشاود باراي

( .)1396تأثیر مشاوره بر مبناي رویکرد مبتني بر

بهبود اسنادهاي ارتباطي زوجین از این رویکارد اساتفاده

پذیرش و تعهد ( )ACTبر میزان اسنادهاي ارتباطي

کنند تا با بهباود اسانادهاي ارتبااطي زوجاین ،مشاکالت

و رضایت زناشویي زنان .دانش و پژوهش در

بعدي آنها کاسته شود.

روانشناسي کاربردي.21-12 ،)1( 18 ،
منابع

اصالني ،؛ جامعي ،م و رجبي ،غ .)1394( .فصلنامۀ
روانشناسي کاربردي.53-37 ،)4( 9 ،

سهرابپور ،غ و نوروزي دشتکي ،م 30 ،1393( .آبان).

اثربخشي رویکرد مثبتنگري بر میزان تمایزیافتگي
خود مردان متأهل .اولین کنگره ملي روانشناسي

به بو،ي ،س .)1395( .مقایسۀ اثربخشي ایماگوتراپي و

خانواده گامي در ترسیم الگوي مطلوب خانواده،

زوجدرماني ستیر بر پایداري زندگي زوجین

اهواز ،انجمن علمي روانشناسي خانواده ایران،

متعارض شهر شیراز( .پایاننامۀ چاپنشدۀ

دانشگاه شهید چمران اهواز.

 صدیقه نجار اصل و همکاران/78

 پژوهشنامۀ.اسنادهاي زناشویي زنان متأهل
.80-67 ،)1( 1 ،روانشناسي مثبت

 اثربخشي زوجدرمانيهاي.)1396( . م،شجاعیان
مشارکتي و تصویرسازي ارتباطي بر الگوهاي

 اثربخشي رویکرد تلفیقي.)1396( . ن،هنرپروران

ارتباطي و صمیمیت زوجهاي آشفتۀ مراجعهکننده

ایماگوتراپي و رابطه با ابژه بر کنترل عواطف

 (پایاننامۀ چاپنشدۀ.به مراکز مشاوره شهر بهبهان

، روشها و مدلهاي روانشناختي.زوجین خیانتکار

. دانشگاه شهید چمران اهواز،)دکتري مشاوره

.15-28 )1( 8

 اثربخشي.)1397( . ف، م و ترکاشوند،عسگري

Afifi, T. D., Granger, D. A., Joseph, A..,

آموزش فنون مثبتنگري تلفیقي بر رضایت

Denes, A.,& Aldeis, D. (2015). The
Influence of Divorce and Parents’
Communication Skills on Adolescents’ and
Young Adults’ Stress Reactivity and
Recovery. Communication Research, 42(7),
101-112.
Bagarozzi, D. A. (2008). Understanding and
treating
marital
infidelity:
A
multidimensional model. The American
Journal of Family Therapy, 36 (1), 1-17.
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical
practice. Jason Aronson.
Braithwaite, D. O., & Schrodt, P. (Eds.).
(2014). Engaging theories in interpersonal
communication: Multiple perspectives.
Sage Publications.
Conroy, A. A. (2014). Marital infidelity and
intimate partner violence in rural Malawi:
A dyadic investigation. Archives of Sexual
Behavior, 43(7), 1303-1314.
Drake, J. R. (2011). Differentiation of selfInventory– short form: Creation & Initial.
Evidence
of
construct
validity.
(Unpublished Dissertation), university of
Missouri – Kansas City.
Fincham, F. D., & Bradbury, T. N. (1992).
Assessing attribution in marriage: The
relationship attribution measure. Journal of
Personality and Social Psychology, 64,
449-452.
Fincham, F. D., Paleari, G., & Regalia, C.
(2002). Forgiveness in marriage: The role
of relationship quality, attributions, and
empathy. Personal Relationships, 9, 27-37.
Hameleers, M., Bos, L., & de Vreese, C. H.
(2018). Selective exposure to populist
communication:
How
attitudinal
congruence drives the effects of populist
attributions of blame. Journal of
Communication, 68(1), 51-74.
Hendrix, H., & Elliott, R. (2008). An
orientation to imago relationship therapy.
Nashville Omen; 7 (23), 37-48.

.زناشویي زنان مراجعهکننده به مراکز درماني
112- ،)3( 8 ،فصلنامۀ مطالعات روانشناسي بالیني
.91
 م؛، ا؛ هنرمند دربادام، ص؛ اعزازي بجنوردي،عليپور
 اثربخشي.)1396( . ز، س و دشت بزرگي،موسوي
آموزش تصویرسازي ارتباطي (ایماگوتراپي) بر
دیدگاه درکي و بخشودگي زنان آسیبدیده از
، فصلنامۀ مدیریت ارتقاي سالمت.خیانت زناشویي
.46-52،)6( 6
. م، ع و حبیبي، س؛ زادهمحمدي، ه؛ ینبري،عليتبار
 بررسي رابطه بین روابط جنسي پیش از.)1393(

 فصلنامۀ.ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویي
.267-255 ،)38( 10 ،خانوادهپژوهي
 بررسي.)1393( . ج، م؛ اعتماد، ن؛ لطیفیان،فخاري
ویژگيهاي فرم کوتاه پرسشنامۀ تمایزیافتگي خود

، فصلنامۀ اندازهگیري تربیتي،در دانشجویان ایراني
.35-58 ،)4( 15
. ا، ا و عباسااي، م؛ عطادخاات، ع؛ نریماااني،کمااالجو
 مدل علّي تأثیرات هوش معناوي و اخالیاي.)1395(
باار روابااط فرازناشااویي بااا واسااطههاي شاابکههاي

 پژوهشهاااااي.مجااااازي و رضااااایت زناشااااویي
.73-53،)4( 6 ،روانشناسي اجتماعي
. م، ف و فاتحيزاده، ع؛ بهرامي، ف؛ اعتمادي،ملکي
 بررسي تأثیر آموزش مثبتنگري زوجي بر.)1394(

79/ ...  نگرش به روابط فرازناشویي و،مقایسۀ اثربخشي آموزش مثبتنگري و درمان تصویرسازي ارتباطي بر اسنادهاي ارتباطي

Stasulli, N. M., & Shank, E. A. (2016).
Profiling the metabolic signals involved in
chemical communication between microbes
using imaging mass spectrometry. FEMS
Microbiology Reviews, 40(6), 807-813.
Seligman, M. E. P., Rashid, T., & Parks, A. C.
(2006). Positive psychotherapy. American
Psychologist, 61, 774-788.
Skowron, E. A., & Fried Lander, M. L. (1998).
The differentiation of self-inventory:
Development and initial validation. Journal
of Counseling Psychology, 45, 235-246.
Whatley, M. A. (2008). Attitudes toward
infidelity scale. Journal of Social
Psychology, 133, 547-551.

Munro, J. D. (2011). A positive couple therapy
model: Improving relationships for people
with intellectual disabilities. Advances in
Mental Health and Intellectual Disabilities,
5 (5), 34-39.
Muro, L., Holliman, R. P., & Luquet, W.
(2015). Imago relationship therapy and
accurate empathy development. Journal of
Couple Relation Therapy, 3, 1-17.
Pezard, L., Doba, K., Lesne, A., & Nandrino,
J. (2017). Quantifying the dynamics of
emotional expressions in family therapy of
patients with anorexia nervosa. Psychiatry
Research, 253, 49-57.
Sanford, K. (2006). Communication during
marital conflict: When couples alter their
appraisal, they change their behavior.
Journal of Family Psychology, 20(2), 256.

