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دف ین پژوهش با هاباید مورد توجه قرار گیرد.  ست که در فرآیند مشاوره با زوجینهایی او تفکرات زوجین یکی از مهمترین مؤلفهاورها ب چکیده:

زوج و 31یافته با ساختارمصاحبه نیمه با استفاده از ات زوجی انجام شد. در مطالعه اولتهیه و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش باورها و تفکر

زوج ، مقیاس  62پس از انجام فرآیند اعتباریابی داده ها، تهیه شد. در مطالعه دوم،  ماده 27باور و فکر شناسایی شد و  62 مطالعه ادبیات پژوهش،

ماده انتخاب شدند. در  88، در نهایت مقیاس پس از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی هرماده با کل ای را کامل کردند.ماده 27

و  دارد 8/0سوال بار عاملی بیشتر از  88نشان داد که  قیاسنتایج تحلیل عاملی م ای را کامل کردند.ماده 88زوج، مقیاس  709العه سوم مط

ای ماده 88تخاب شدند و مقیاس نهایی نزوج ا 23 عامل اشباع شده است. در مطالعه چهارم به منظور سنجش پایایی نهایی مقیاس، 8 مقیاس با

در مطالعه پنجم به منظور تعیین پایایی  محاسبه شد. ضرایب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمام عوامل را تکمیل کردند.

. برای سنجش روایی همزمان شدمحاسبه  هفتهر اجرای آزمون به فاصله دو با زوج  انتخاب شدند. پایایی دو 32 بازآزمایی و روایی همزمان مقیاس،

بنابراین بر اساس نتایج استفاده شد که همه ضرایب همبستگی معنادار بودند.  (RAM) مقیاس باورها و تفکرات زوجین از سنجه اسناد زوجین

پژوهشی و در مشاوره با خانواده  توان از آن برای دستیابی به اهدافهای روانسنجی مناسبی است و می، دارای ویژگیدست آمده، مقیاسبه

   استفاده کرد.

   یابی مقیاسزوجی، تفکر زوجی، تهیه و اعتبار باور :های کلیدیواژه

Abstract: Couples' beliefs and thoughts are included among the most important factors that should be considered in the 

process of consulting with couples. This study aimed to develop, validate and determine a scale for measuring couples' 

beliefs and thoughts. In the first study, 39 couples were selected. Using semi-structured interviews and literature review, 

67 beliefs and thoughts were identified and 52 items were prepared after the process of data validation. In the second 

study, 65 couples were randomly selected and answered a scale of 52 items. After data was analyzed using correlation 

coefficient between each item and the whole scale, 48 items were selected. In the third study, 201 couples were selected 

and answered a scale of 44 items. The results of the factor analysis of the scale showed that 44 questions had a factor 

loading of more than 0.4 and that the scale is saturated with 8 factors. In the fourth study, 53 couples were selected to 

measure the final reliability of the scale. They completed the final scale of 44 items. Internal consistency coefficients 

were obtained for all calculated factors using Cronbach's alpha. In the fifth study, 37 couples were selected in order to 

determine the reliability of the retest and the simultaneous validity of the scale. The reliability of the test and retest with 

a two-week interval was calculated. To measure the simultaneous validity of couples' beliefs and thoughts, the couples' 

Relationship Attributions Measure(RAM) were used. All correlation coefficients were significant. Therefore, based on 

the results, the scale has appropriate psychometric properties and can be used in the related researches and in family 

counseling services. 
Keywords: Couple’s belief, couple’s thinking, development and validation of the scale 
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 مقدمه

 الگوهای شخصیتی، که است مکانی اولین خانواده محیط

 در .گیردمی آن شکل در فرد هر جسمی و عاطفی فکری،

 خانواده سالمت گرو جامعه را در سالمت ها،فرهنگ از بسیاری

 هر جسمانی و روانی نیازهای کنندهتأمین دانند. خانوادهمی

 که دارد همراه به معضالتی آن وظایف شکست در و است فرد

این  معضالت و مشکالت رفع جهت در تالش آن و به توجه

و  سالم ایجامعه نویدبخش می تواند اجتماعی واحد کوچک

 تواندای نمیجامعه هیچ باشد. درواقع متعالی و ارزشمند

 برخوردار های سالمخانواده از کهآن مگر کند سالمت ادعای

( معتقد است که 7098) سلز(. 9312 اردالن، )اردالن و دباش

از  -مسران، انواع پیامدهای بهداشتیکیفیت روابط عاشقانه ه

 را -هاائل روانپزشکی تا سرعت بهبود زخممرگ ناشی از مس

 بینی کند. تواند پیشمی

عنوان اساس تشکیل را بهدر این میان نقش همسران 

باید در نظر داشت. سنگ بنای هر خانواده، مرد و زنی خانواده 

به  اند. برخی پژوهشگرانبا هم پیوند زناشویی بسته هستند که

هایی که عنوان راهی برای درک تعارضبه 9های زوجیپویایی

ها به اند. پویاییرداختهشوند، پها مواجه میها با آنزوج

گونه که ای درونی سیستم اشاره دارد. همانساختارها و نیروه

فردی خود درگیر بیان کرد: فرد در سیستم درون 7فروید

 6و نیروهایی چون لیبیدو 2اخودو فر 8، خود3ساختارهای نهاد

در سیستم زوجی نیز عناصر مشابهی همچون مرزها، . است

 زوجی، های مرتبط با رابطهات و اسطورهفردی، انتظارنیازهای 

 ،النگ و یانگ) ها، صمیمیت و قدرت وجود داردنقش

طور که بهتعارض در روابط همسران درحالی .(7002/9316

گذاری احساسات و تواند با اشتراکخرب است، اما میبالقوه م

ثیرات مثبت یا حس دوست داشتن را افزایش دهد و تأ افکار،

 حدودی وابسته به نحوه برخورد زوج با آن استمنفی آن تا 

  (.7098، اری-ساکس و بن-کرایت، وایمن-)پلگ

 دچار زوجین ازدواج در که داشت انتظار توان می همیشه

 تواندمی تعارضات زناشویی .شوند تعارضاتی و مشکالت

                                                           
1.couple dynamics 

2 . Freud, S. 

3 . id 

4. ego  

5 . superego 

6. libido 

 به ،روانی صدمات بر عالوه و اندازد خطر به را رابطه کیفیت

و نجاتیان  زاده،)توکلی شود منجر نیز جسمی هایآسیب

تعارضات و مشکالت زوجی دارای شیوع بسیار  (.7092 سوری،

باالیی است و ارتباط زیادی با مشکالت سالمت عاطفی و 

 ترینندان آنان دارد. این یکی از شایعجسمی در زوجین و فرز

، )اسنایدر، هیمن های متخصصان سالمت روان استنگرانی

 (. 7098دربین،  _هاینز و بالدراما 

ه شود کتعامالت همسران، زمانی پررنگ می نقش تفکر در

را نیز در این  8ناپذیرییا انعطاف 2اندیشیموضوع جزم

شرایطی با ایجاد چهارچوب مورد دقت قرار دهیم. در چنین 

ط همسران در خطر بنیادهای رواب ،نگریک چهارچوب قطعی

هایی که برای یرد. به همین خاطر، تالشگفروپاشی قرار می

ید، حداقل به کاهش آساماندهی این واکنش به عمل می

 ،واتکینز، مانسل و شافران هاروی،) کندمشکالت کمک می

7001/9310.)  

 1فرایندهای شناختی یکی از فرایندهای زندگی زوجی،

 تنظیم شناختی همان راهبردهای ،است. فرایند شناختی

 آمدن کنار هایراه نشانگر که هستند هایی، کنش90هیجان

 کلی مفهوم. است ناگوار اتفاقات یا و زااسترس شرایط با فرد

 دستکاری شناختی شیوه داللت بر هیجان شناختی تنظیم

، فوالدی، )یزدانی دارد هیجان فراخواننده اطالعات ورود

 (.7096 و سامانی،کاظمی 

در  تغییر شناختیتوان بیان داشت، درباره بعد شناختی می

ملی اصورت هدف تعه فرایند بازسازی موقعیت مشکل بهنتیج

را از سرزنش  که زوج، دید خودشود. به موازات اینحاصل می

دهند، تغییر کاری مشترک تغییر می کردن به سمت پروژه

 ؛7003، 99اند )فنل و وین هلدمهمی در تفکر خود ایجاد کرده

(. بازسازی اشتراکی 7002/9316 ،از النگ و یانگبه نقل 

زوج به معنای تغییر در ادراک است مشکل توسط درمانگر و 

ن شود. گام بعدی ایدیدن مشکل می که منجربه تغییر در نحوه

رفتار و احساس خود را  مطمئن شویم مراجعین واقعااست که 

 النگ واند )تغییر داده مورد یکدیگر و نیز در مورد رابطهدر 

 (. 7002/9316 ،یانگ

7. dogmatism 

8. inflexibility 

9. cognitive processes 

10. set the excitement 

11. Fennell, D. L., & Weinhold, B. K. 

8 2                                                                                         کامرانی، بهرامی، گودرزی و فرخی 
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رایج را  9های شناختی( تحریف9382) بیرشک داتیلیو و

 د:ندانشامل موارد زیر می

 هایی که در غیاب شواهد گیری: نتیجه7استنباط دلخواه

اغلب در اسنادها و انتظارات نابجا و  گیرندورت میاثباتی ص

  هستند.دخیل 

 ه است که در آن : شکلی از استنباط دلخوا3خوانیذهن

، احساسی داردداند که دیگری چه فکری یا فرد معتقد است می

 با آن شخص ارتباط برقرار کرده باشد.  بدون اینکه مستقیما

 رون کشیده : اطالعات از زمینه بی8انتزاع انتخابی

ایر اطالعات مهم و س شوند و جزئیات خاصی پررنگ شدهمی

  .شوندنادیده گرفته می

 های جزیی، به موقعیت: یک اتفاق 2حدازتعمیم بیش

های وابسته یا غیروابسته تعمیم داده مشابه در سایر زمینه

 شود. و اغلب با توجه انتخابی همراه میشود می

 به یک مورد یا یک 2نماییو کوچک 6نمایی بزرگ :

 شود وکمتر از آنچه هست، اهمیت داده میوضعیت، بیشتر یا 

ن که اعضای اغلب زمانی که معیارهای شخص در مورد ای

ین آفرید باشند نادیده گرفته شود، مشکلخانواده چگونه با

 شود. می

 شواهد  ،گیری: زمانی که برای نتیجه8سازیشخصی

ادث خارجی به خود نسبت داده کافی وجود نداشته باشد، حو

طور معمولی شامل مورد خاصی از استنباط دلخواه به شود.می

 . استاسنادهای اشتباه 

 تجربیات به دو دسته  این نوع تفکر،در : 1وجهیتفکر دو

آمیز و کامال شکست خورده تقسیم افراطی کامال موفقیت

یار گرفتن مع به توجه انتخابی و نیز نادیده شود که معموالمی

 انجامند. فردی می

 تمایل به توصیف خود یا شخص 90گذاریبرچسب :

شته، گذ ثابت و بر اساس اعمال دیگر به وسیله صفات عمومی و

، های منفیگذاریشود. برچسبگذاری نامیده میبرچسب

ها در مورد علت اعمال یکدیگر بخش اصلی اسنادهای زوج

 است. 

                                                           
1 . cognitive distortions 

2. arbitrary  inference       

3. mind reading 

4. selective abstractions 

5. overgeneralizations 

6. magnification 

7. minimization 

های است تا علل آسیب مطالعات زیادی صورت گرفته 

مشخص نماید. رویکردهای مختلف  زندگی زناشویی را روشن و

تأثیر آنها را کدام از منظری این فرایندها و هر ،درمانیزوج

های درمانی، ازدیدگاههای مختلف زوجاند. مدلبررسی کرده

روابط زناشویی افراد بزرگسال  مختلفی که به ماهیت انسان و

ها و مقیاسدر همین رابطه  ؛دارد، تشکیل شده است وجود

تاسر دنیا برای بررسی های متعددی در سرپرسشنامه

. یکی از استده ثر در زندگی زوجی ساخته شمتغیرهای مؤ

 99رفتاری -درمانی شناختیوجز ،های رایجدرمانیانواع زوج

             .است

های رفتاری زوجی، پژوهش -براساس رویکرد شناختی

شایان توجهی انجام شده است که در ادامه به مواردی از آن 

( 7098)شایان، طراوتی، گروسیان و همکاران شود. اشاره می

را در بهبود کیفیت رفتاری  -شناختیدرمانی تأثیر زوج

زاده، فروزش، بذرافشان و شکرالهزناشویی بررسی کردند. 

 -های شناختی( تأثیرگذاری آموزش مهارت9316) همکاران

رمقی زناشویی تأیید های زناشویی و بیرفتاری را بر تعارض

( تأثیر این 9316)اعتمادی  رفیعی ماری،کتانی وکردند. 

ی و ابعاد آن )انتظار از همسر انتظارات زناشویها را بر آموزش

عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی و انتظار از به

آزمون و پیگیری مطالعه و تحلیل رابطه مطلوب( در مرحله پس

( 9312)و همکاران  احمدی، زادهفاتحی ،فرعظیمینمودند. 

رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش  -درمانی شناختیتأثیر زوج

 و تعهد را بر افزایش شادی زناشویی بررسی کردند. 

( پژوهشی با هدف بررسی 7091) روسو، بودنمن و کایزر

ن شناختی زوجیهای مقابله با احساسات ارتباط بین استراتژی

این یافته رضایت رابطه انجام دادند.  ای وبا رفتارهای مقابله

 های مقابله با احساسات شناختینشان داد که استراتژی

بازنگری مثبت و  انداز، تمرکز مجدد مثبت،)قراردادن چشم

ریزی( مربوط به مقابله مثبت دوطرفه )حمایت، تمرکز در برنامه

نوبه خود باعث افزایش رضایت همشارکت مؤثر در زوجین( ب

ها از اهمیت پرداختن به شود. این یافتههردو همسر می

8. personalization  

9. dichotomous thinking 

10. labeling 

11. Cognitive Behavioral  Couple Therapy 
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یری و گهای مقابله شناختی و مقابله دوتایی در پیشاستراتژی

 کنند. ها پشتیبانی میمداخله در زوج

( 7092)اسر، ایرولوه، اجیاه و همکاران های نتایج یافته

وب و مشکالت ارتباطی نشان داد که باورهای شناختی معی

. در استمیان زوجین عاملی در عدم ثبات روابط زوجین 

راستای اهمیت فرایندهای شناختی بر رضایت از زندگی 

یافتند طالعه خود در( در م7092)امبرسن  و، توماس وززوجین 

د سالمند با از دست رفتن کیفیت زندگی زناشویی افرا

که در ابد. همچنانیکاهش میهای شناختی به مرور توانایی

منفی  9مطالعه فعلی کاهش باورهای شناختی و فراشناختی

 تواند منجر به بهبود زندگی زناشویی افراد شود.می

)فرایند  با توجه به اهمیت باورها و تفکرات زوجین  

 ها در تعارضات خانوادگیآننقش  در سیستم خانواده، شناختی(

باورها و افکار  ین نبود ابزار مناسب برای سنجشو همچن

نظر قرار دادن اصول روش که با مد مطالعاتی ،  انجامزوجی

علمی، باورها و تفکرات زوجی را شناسایی کند و بر مبنای 

با  مقیاسیسنجی، و اصول روانباورها و تفکرات شناسایی شده 

هدف شناسایی باورها و تفکرات زوجی، متناسب با فرهنگ 

با توجه به  لذا است، جامعه، تهیه و تنظیم شود، ضروری

شناسایی باورها و  های ذکر شده پژوهش حاضر با هدفءخال

 برای سنجش مقیاسیاعتباریابی  تدوین و تفکرات زوجی و

 سؤالکلی طوربه انجام شده است.باورها و تفکرات زوجی 

توان ابزاری معتبر و پایا آیا میحاضر این است که:  پژوهش

 برای سنجش باورها و تفکرات زوجین ساخت؟

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، 

 7ات پیمایشیتحقیق است و در زمره  و ساخت ابزار توصیفی

جامعه آماری  انجام شد. مطالعه پنجطی که در  گیردقرار می

کننده زوجین مراجعهپژوهش در تمام مراحل انجام آن، کلیه 

 بودند.  9316سال  در اصفهان به مراکز مشاوره

های آماری ها، از شاخصل دادهمنظور تجزیه و تحلیبه

بر اساس  8تحلیل عاملی اکتشافی، 3یب آلفای کرونباخضر

منظور بههای چرخش، ، روش2(apcهای اصلی )حلیل مولفهت

                                                           
1 . metacognitive 

2 . survey research 

3. cronbach’s alpha 

4. exploratory factors analysis 

ضریب همبستگی میان دو بار ، مقیاستعیین ساختار ساده 

پرسشنامه دو میان نمرات ، ضریب همبستگی مقیاساجرای 

ارزیابی برای  ،(ی زوجیهاو اسناد زوجی تباورها و تفکرا)

 .شد، استفاده 6زمانروایی هم

 چالش برانگیز باورها و تفکراتشناسایی و تعیین  جهت

 31با مطالعه ادبیات پژوهش و انتخاب  هدفمند  ،زوجینبین 

 ) سال 6/2 نحراف استانداردو ا 2/32دارای میانگین سنی  زوج

و اجرای پرسشنامه باز  زوج98با   ساختار یافتهنیمه مصاحبه

ها، آوری دادهجمعپس از  .انجام شد ،(زوج 79پاسخ با 

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت  کنندگانمشارکتهای پاسخ

با مطالعه  .موضوع بود 62 ، شناسایی و انتخابکه حاصل آن

های شناسایی شده موضوع ،یو خارج یادبیات پژوهش داخل

به مشا هایبرخی موضوع، ندمورد مقایسه و تحلیل  قرار گرفت

تر در ذیل موضوعات کلیهای جزئی و تکراری حذف و موضوع

ها از رواسازی برای بررسی روایی داده شدند.غام و اد تعریف

ای و مداوم از طریق تحلیل مقایسه آنها ها و روابطموضوع

های کانونی ، بحث در گروهی حاصل از اجرای پژوهشهاداده

و توجه به  و متخصصین(، توجه به ادبیات پژوهش زوجین)

 ،های فرهنگیتفاوتتوجه به متنوع با  هایاستفاده از گروه

بندی درجهنای مببر سوالی  27 مقیاسو سرانجام   استفاده شد

 هشتدر اختیار یک گروه  تهیه و تدوین شد. مقیاس 1تا  9از 

نفر از اساتید ادبیات فارسی قرار داده شد  سهو  زوجیننفری از 

 آن اظهار نظر کنند 2روایی صوریقابل فهم بودن و  تا در مورد 

تغییرات جزئی در برخی سواالت نظرات آنها، که پس از بررسی 

 به عمل آمد.
های ، ابتدا با هدف بررسی ویژگیپژوهش مرحله دومدر 

دارای  زوج 62مناسب،  هایو تعیین سوال هاسوالسنجی روان

صورت به ،سال 8/2 استانداردو انحراف   1/87میانگین سنی 

. کردند کاملسوالی را  27 مقیاسانتخاب شدند و  در دسترس

لفای کرونباخ مورد تحلیل قرار آها با استفاده از آزمون داده

سوال که  8) سوال انتخاب شد 88گرفتند که در نهایت 

تند حذف با نمره کل پرسشنامه داش 3/0ی کمتر از گهمبست

 .شدند(
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5. principle components analysis

6 . concurrent validity 

7. face validity 



 
 

دارای میانگین زوج  772بر روی نمونه مقیاس نسخه نهایی 

در صورت که به 87/8 و انحراف استاندارد سال 8/31سنی 

پس از کنار گذاشتن  وشد انتخاب شدند، اجرا  دسترس

با استفاده  ، مقیاس  807های حاصل از های ناقص، دادهمقیاس

مورد  9ماکسریوا های اصلی و چرخشاز روش تحلیل مؤلفه

سوال که بار عاملی آنها  3در این مرحله . تحلیل قرار گرفت

سوال  88با مقیاسی بود حذف شدند و سرانجام  8/0کمتر از 

نفر( از  807منظور بررسی کفایت نمونه )به تهیه و تدوین شد.

با توجه به نتایج استفاده شد.   3و کرویت بارتلتKMO 7آزمون 

که این مقدار  است 887/0برابر   KMOدست آمده، شاخص به

. ستاگیری بوده و نشانگر کفایت مقدار نمونهبزرگتر  6/0از 

دست ه( ب78/3787)کوچکتر  آزمون بارتلتمقدار همچنین 

توان بنابراین میدار است. معنا (p >009/0آمد که در سطح )

گفت تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( 

 مناسب است. 

های ویژگیبررسی و محاسبه در مرحله بعد، جهت 

و  باورها و تفکرات زوجی سنجی نسخه نهایی مقیاسروان

و انحراف  2/89دارای میانگین سنی  زوج، 23های آن، لفهمؤ

و  شدند انتخاب دسترسدرصورت به ،سال 2/6ستاندارد ا

ها و مقیاسپس از بررسی کردند؛  کاملسوالی را  88 مقیاس

 آوری شده ازجمع یهادادههای ناقص، مقیاسکنار گذاشتن 

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ،  زوج 88مقیاس 

و روایی 8آزمایی منظور تعیین پایایی بازگرفتند. بهتحلیل قرار 

که زوجینی  مقیاساز بین  زوج  32مقیاس، مقیاس همزمان 

خود را کامل کرده شناختی جمعیتمشخصات این مرحله،  در

بودند، انتخاب شدند و به فاصله دو هفته پس از اجرای اول، 

و  2(SCBT) باورها و تفکرات زوجی مقیاسبرای بار دوم به 

 پاسخ دادند ،6(RAM) ی زوجیاسنادهاهمچنین پرسشنامه 

باورها و  مقیاسضریب همبستگی میان نمرات  و پس از آن

 محاسبه شد.در اجرای اول و دوم  تفکرات زوجی

 ابزار سنجش 

                                                           
1. varimax 

2.kaiser – meyer – olkin measure of sampling 

adequacy 

3. bartlett test of sphericity 

4. test-retest reliability 

5. beliefs and thoughts Scale 

6. relationship attribution Mean 

که شامل  استفاده شد در این پژوهش از دو پرسشنامه

 موارد زیر بودند: 

 باورها و تفکرات زوجی مقیاسنسخه نهایی 

(CBTS).  مبتنی بر باور و تفکر زوجی و بر اساس  مقیاساین

های ج از محتوای متون پژوهشی و نظریهمتغیرهای مستخر

و در یک سوال دارد  88 مقیاساین  است. شدهمرتبط تهیه 

( تا خیلی امکان دارد 9) امکان ندارد ای از اصالمقیاس نه درجه

بررسی  جهت بندی شده و دارای هشت عامل است.( درجه1)

ساخته شده توسط محقق، محتوای ابزار  ، ابزار2روایی محتوایی

به تأیید ده متخصص در این حوزه رسید. ضریب آلفای کرونباخ 

برای  82/0گذاری تا برای عامل برچسب 22/0امنه ای از در د

برآورد  13/0طور کلی نمایی و بهنمایی یا کوچکعامل بزرگ

در کل و  مقیاسدهنده همسانی درونی مناسب نشان شد که

از  مقیاساست. همچنین ضرایب پایایی  مقیاسهای در عامل

های نتزاعبرای ا 88/0 ای ازبازآزمون، در دامنه–طریق آزمون 

ی طور کلنمایی و بهنمایی یا کوچکبرای بزرگ 68/0 انتخابی تا

 برای عامل باورها و تفکرات زوجی برآورد شده است. 66/0

ا ب مقیاسنتایج ضریب همبستگی بین نمره کل همچنین 

 37/0ها بین و در مولفه 82/0، ی زناشوییپرسشنامه اسنادها

معنادار است. در این  09/0دست آمد که در سطح به 29/0تا 

ذکر شده، از طریق  مقیاس منظور تعیین پایاییپژوهش به

زوجی از زوجین  20ای نمونه رویآلفای کرونباخ با اجرا بر 

 دست آمد.هب 88/0شهر اصفهان 

برای . (RAM) اسنادهای زناشوییپرسشنامه 

 سنجش اسنادهای زناشویی از پرسشنامه اسنادهای زناشویی

( آن را 7093) استفاده شد که فینچام و برادبوری)زوجی( 

سؤال دارای طیف  78 این پرسشنامه دارای  .اندتدوین نموده

 است و 6موافقم نمره  تا کامال 9لیکرت از شدیدا مخالفم نمره 

است.  1و اسنادهای مسئولیت 8دارای دو بعد، اسنادهای علّی

پرسشنامه ( ضریب آلفای کرونباخ 7006) و کونولی گراهام

 82/0و برای شوهرانشان  82/0اسناد زناشویی را برای زنان 

؛ به نقل  7007) 97و رگالیا 99، پالیری90فینچام برآورد نمودند.

7 . content-related validity 

8 . causal attributions 

9 . responsibility attributions 

10. Fincham, F. D. 

11. Paleri, G. 

12. Regalia, C. 
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( پایایی این پرسشنامه 9319 ،رجبی، کوچکی و مهرخجستهاز 

ی کرونباخ در بعد علّی و را با استفاده از روش آلفا

 0/ 88و برای مردان  28/0و  87/0ترتیب پذیری بهمسوولیت

 اند. گزارش کرده82/0و برای زنان 

 توسط پژوهشگر بر روی مقیاسقبل از اجرای پژوهش، این 

پایایی کل  زوجی از زوجین شهر اصفهان اجرا شد. 20اینمونه

  17/0تفاده از آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر با اس مقیاس این

 دست آمد.به

 هایافته
هاى ، روش تحلیل مولفهمقیاسمنظور تحلیل عاملی به

بر پایه شکل  .اصلى و چرخش واریماکس به کار برده شده است

 و نتیجه آزمون اسکرى، ساختارهاى دو عاملى، سه عاملى، 9

چهار عاملى، پنج عاملى، شش عاملی، هفت عاملی و هشت 

 عاملی مورد مطالعه قرار گرفت. 

 
 مقیاس نمودار اسکری تعداد عوامل اشباع شده. 9 شکل

 

سازى ساختار هشت عاملى با آزمون نرمال به این صورت،

 عاملى هر بار بار چرخش آزمایشى انتخاب شد و 2و  9کیسر

 نمایی،یی یا کوچکنماعامل اول، بزرگ .شدماده مشخص 

ازحد، عامل نباط دلخواه، عامل سوم تعمیم بیشاست عامل دوم،

خوانی، عامل پنجم، تفکر دووجهی، عامل ششم، چهارم، ذهن

 گذاری و عامل هشتم،سازی، عامل هفتم، برچسبشخصی

 نامیده شد. های انتخابیزاعانت

، 383/6هشت عامل اصلی با مقادیر ویژه ) .9در جدول 

( 832/9 و 882/9، 278/9، 226/9، 112/9، 762/7، 220/7

، 107/3، 833/8، 038/2، 662/2، 983/98که به ترتیب )

 ورها و تفکرات( درصد از واریانس با913/3و  308/3، 839/3

دهد کند. همچنین این جدول نشان میزوجین را تبیین می

درصد از واریانس مقیاس باورها و تفکرات زوجین  22/83که 

شود. عاملی تبیین می 8از طریق ساختار 
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 9جدول

 باورها و تفکرات زوجین مقیاسهای ساختار عاملی مشخصه
 تعداد مواد تراکمیدرصد واریانس  درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل عامل

 8 983/98 983/98 383/6 نماییکوچکیا نمایی بزرگ 9

 8 829/91 662/2 220/7 استنباط دلخواه 7

 6 881/78 038/2 762/7 حدازتعمیم بیش 3

 6 377/71 833/8 112/9 خوانیذهن 8

 2 772/33 107/3 226/9 وجهیتفکر دو 2

 8 026/32 839/3 278/9 سازیشخصی 6

 8 360/80 308/3 882/9 گذاریبرچسب 2

 3 227/83 913/3 832/9 های انتخابیانتزاع 8

 

یافته واریماکس خشماتریس عاملى چر 7در جدول 

 هاییفکرات زوجین آورده شده است. پرسشباورها و تمقیاس 

ر بودند از ماتریکس کنا 8/0که دارای بار عاملی کمتر از 

دست بیاید.گذاشته شدند تا الگوی روشنی به

 
 7دول ج

 زوجی باورها و تفکراتمقیاس های موجود در هر یک از عوامل محتوا و بار عاملی سوال 
شماره 

 سوال

بار  محتوای سوال

 عاملی

 نمایییا کوچک نمایی: بزرگ9عامل 

 697/0 کنم خیلی بی مالحظه است.کند فکر میهنگامی که همسرم زیاد  خرید می 91

 216/0 ندارم.هنگامی که همسرم گرفته است فکر می کنم برایش اهمیتی  73

 278/0 ای ندارد.القهکنم به من عکند فکر میگیری میوقتی همسرم کناره 72

 813/0 کنم.گذارد، احساس بدبختی میوقتی همسرم به من احترام نمی 78

 883/0 ای مهم است.ت که فکر کنیم ابراز احساس مسالهکنم زندگی خیلی مهمتر از آن اسفکر می 79

 866/0 کنم او کاری برایم انجام نداده است.کند احساس میاز من قدردانی نمی وقتی همسرم 72

 892/0 کنم خسیس است.کند حس میهنگامی که همسرم کم خرید می 76

   

 386/0 گیرد.م او زیاد مسائل زندگی را جدی میکنکند فکر میوقتی همسرم سرزنشم می 39

  زده(گیری شتاب)نتیجه : استنباط دلخواه7عامل 

 288/0 کنم از ازدواجش ناراضی است.کند احساس میهنگامی که همسرم سکوت می 89

   

 298/0 گیرد.کنم من را نادیده میدهد تصور میگامی که همسرم جواب سالم مرا نمیهن 77

 881/0 کردیم.کنم بهتر بود ازدواج نمیکند فکر میکه همسرم به من ابراز عالقه نمی هنگامی 71

 836/0 زنند.نم آنها پشت سر من حرف میککند فکر مییکی از اقوام نزدیک آرام صحبت میوقتی همسرم با  87

 879/0 کنم که منظور خاصی دارد.کند به این فکر میهنگامی که همسرم به من محبت می 99

 899/0 کنم برایش اهمیتی ندارم.خرد تصور میمسرم در ایام خاص برایم کادو نمیوقتی ه 37

 808/0 ام اشتباه بوده است.بعد متوجه شدهام که ا از کارهای همسرم برداشتی داشتههخیلی وقت 70

 807/0 شود.رفتارهایش میه مثل کنم او متوجه کنم اگر در مقابل رفتارهای همسرم مقابله بفکر می 36

 حداز: تعمیم بیش3عامل 

 266/0 آید.دهد از او خیلی بدم میاشتباه انجام می وقتی همسرم کاری را 92

   

   

 288/0 شوم.شوم از کل زندگیم ناامید میه اشتباه همسرم میهنگامی که متوج 38
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 7ادامه جدول 

 283/0 رویم.کنم به سمت جدایی میبه شدت آشفته شده و تصور میکند هنگامی که همسرم از من انتقاد می 83

 201/0 توانم خودم را ببخشم.ب خطایی در رابطه زوجیم بشوم نمیوقتی مرتک 32

 206/0 شود.ه خراب کردن کل زندگی زناشویی میبجرکنم خطاهای کوچک منفکر می 88

 867/0 طور است.کنم همیشه همینوقتی همسرم عصبانی است تصور می 96

 خوانی: ذهن8عامل 

   

 607/0 گذرد.رستی حدس بزنم در سر همسرم چه میتوانم به شکل دمن همیشه می 92

 282/0 خواهد لطفی در حقش بکنم.می کنمکند فکر میهنگامی که همسرم به من توجه می 31

 289/0 کند.خواهد مرا ناراحت کنم او میکند فکر میوقتی همسرم اخم می 98

 232/0 خواهد کاری برایش انجام دهم.کنم میخرد فکر میای میوقتی برایم هدیه 98

 828/0 ضعفی دیده است.دانم که از من نقطهزند میوقتی همسرم با من درست حرف نمی 80

کنم به من عالقه چندانی میزند فکر کند یا با او حرف مییا میهمانی به فرد دیگری نگاه میهای عمومی وقتی همسرم در مکان 6

 ندارد.

801/0 

   

 وجهی: تفکر دو2عامل 

   

 237/0 توجه به خانواده و دیگران مفهومی ندارد. همسرم باید فقط به نیازهای من توجه کند، 2

 278/0 کند.و جدا شوم، کوچک یا بزرگ فرق نمیاگر همسرم به من خیانت کند باید از ا 8

 888/0 شاد یک زندگی بدون دعواست. یک زندگی 78

 883/0 در زندگی زناشویی یا آدم خوشبخت است یا بدبخت. 3

 898/0 همسرم یا باید من را تمام دنیای خود بداند یا از من جدا شود. 93

   

 سازی: شخصی6عامل 

 622/0 نیستم.کنم مورد قبول او کند فکر میز افراد دیگر در مقابلم تعریف میوقتی همسرم ا 38

 620/0 ها را بیشتر از من دوست دارد.کنم آندهد فکر میاش را مورد محبت و نوازش قرار میوقتی همسرم یکی از اعضای خانواده 30

 812/0 ام.برایش جذاب و دوست داشتنی نبوده اگر همسرم به من خیانت کند البد 32

 862/0 ام.گردد، حتما اشتباهی کردهمیتوجهی کند به خودم باز اگر همسرم به من بی 33

 گذاری: برچسب2عامل 

 613/0 نظم است.کنم او همیشه بیگردد فکر میای میوقتی همسرم دنبال وسیله 2

 677/0 فکری مرا قبول ندارد.کنم او همند فکر میکوقتی همسرم با دیگران مشورت می 8

 289/0 .مباالت استکنم او همیشه بیاشتباه کند فکر میظیم امور مالی وقتی همسرم چندبار در تن 1

 208/0 ارزشم.کنم من بیر انجام کارها اشتباه کند فکر میوقتی همسرم چندبار د 97

 های انتخابی: انتزاع8عامل 

 616/0 کنم.چسبم و به سایر موارد توجه نمیها در بحث با همسرم به نکاتی میخیلی وقت 7

 222/0 رفتارهای همسرم همیشه به دنبال مواردی هستم که به او بفهمانم اشتباه کرده است.در  90

 262/0 گیرم.میبینم و سایر اطالعات را نادیده هایمان فقط جزییات خاصی را میبیند که در بحثهمسرم مرا فردی می 9

نسخه نهایی  یابیبا هدف اعتبارپژوهش،  آخرمرحله 

 زوجینیبین پرسشنامه زوج از  32بنابراین  انجام شد، مقیاس

شناختی خود را کامل که در این مرحله، مشخصات جمعیت

کرده بودند، انتخاب شدند و به فاصله دو هفته پس از اجرای 

پاسخ باورها و تفکرات زوجی  مقیاساول، برای بار دوم به 

 باورها و تفکراتمقیاس دادند؛ ضرایب همبستگی میان نمرات 

است. آمده 3در جدول در اجرای اول و دوم،  زوجی
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 3 جدول

 باورها و تفکرات زوجی مقیاس و پایایی بازآزمایی همسانی درونیضرایب  
 بازآزمایی ضریب ضریب آلفا تعداد پرسش مولفهنام  لفهمؤ

 638/0 862/0 8 نمایینمایی یا کوچک: بزرگ9عامل  9

 279/0 832/0 8 ه: استنباط دلخوا7عامل  7

 263/0 880/0 6 حداز: تعمیم بیش3عامل  3

 812/0 821/0 6 خوانیذهن: 8عامل  8

 602/0 832/0 2 وجهیتفکر دو: 2عامل  2

 298/0 882/0 8 سازی: شخصی6عامل  6

 232/0 267/0 8 گذاریبرچسب: 2عامل  2

 828/0 268/0 3 های انتخابیانتزاع: 8عامل  8

 623/0 173/0 88 باورها و تفکرات زوجی کل

 

، از پرسشنامه مقیاسبه منظور بررسی روایی همزمان 

زوجی که به منظور  32لذا نمونه  ؛استفاده شد اسنادهای زوجی

باورها وتفکرات زوجی انتخاب شدند،  مقیاساجرای مجدد 

در  .همزمان به پرسشنامه اسنادهای زوجی هم پاسخ دادند

ستگی میان نمره کل و نمرات ضرایب همب        8جدول 

باورها و تفکرات زوجی با نمرات گانه مقیاس هشت هایمؤلفه

با توجه به مالک ذکر پرسشنامه اسنادهای زوجی آمده است. 

شده ضرایب برآورد شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند. 

ضریب  ،شودمشاهده می زیرطور که در جدول همان

، اسناد زوجی با پرسشنامهمقیاس همبستگی بین نمره کل 

برآورد شد که در سطح  29/0تا  37/0ها بین و در مؤلفه 82/0

 مقیاسقبول دهنده روایی همزمان قابلنشانو معنادار  09/0

 است.

 
  8جدول 

 اسنادهای زوجی گانه آن(  وهای هشتت زوجی )نمره کل و مولفهباورها و تفکرا مقیاس ضرایب همبستگی بین 
 کل 8مؤلفه  7مؤلفه  6مؤلفه  5مؤلفه  4مؤلفه  3مؤلفه  2مؤلفه  1لفه مؤ 

 82/0 882/0 82/0 326/0 86/0 37/0 29/0 83/0 38/0 زوجی اسناد

 بحث
این پژوهش با هدف تهیه و اعتباریابی مقیاسی برای 

با توجه به نقش و  سنجش باورها و تفکرات زوجی انجام شد.

 در بهبود تفکراتاهمیت فرایندهای شناختی از جمله باورها و 

کیفیت رابطه زناشویی و توانمندی زوجین و ضرورت پژوهش 

در این زمینه به منظور کمک به زوجین و عدم وجود مقیاسی 

مناسب برای سنجش این موضوع مهم، مقیاسی کوتاه و 

باور و تفکر زوجی  متناسب با فرهنگ کشورمان برای سنجش

 توسط محقق ساخته شد. 

ن، زوجیناپذیری در دهد که عدم انطباققیقات نشان میتح

د. زوجین در شوبه کاهش ازدواج و طالق نمیجرمن لزوما

هایی برای پذیرند و راها میها رهای سالم این تفاوتازدواج

ثر را حفظ کنند تا ارتباط مؤپیدا می کردن بر روی خودکار

جمع کردن شواهد برای زیربنای یک ازدواج سالم سخت . دکنن

تار همراه با وقار های مشترک، رفحال، اعتماد، ارزشبااین است.

( رناپذیحتی با وجود عدم توافقات اجتناب) و احترام با همدیگر

 (.7096)هوبارد،  برخی از عناصر یک ازدواج سالم هستند

ار باالیی است و تعارضات و مشکالت زوجی دارای شیوع بسی

ارتباط زیادی با مشکالت سالمت عاطفی و جسمی در زوجین 

های ترین نگرانیندان آنان دارد. این یکی از شایعو فرز

 (.7098، و همکاران)اسنایدر  متخصصان سالمت روان است

های حمایت از زوجین در ایجاد و های اخیر برنامهدر دهه

ب کرده است. خود جلحفظ روابط سالم، عالقمندانی را به 

ها برای برقراری ها این بود که به زوجهدف مشترک این پروژه
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 گاتمن (.7092 )جاب، باکوم و هاهلیوج، روابط سالم کمک کند

هایی که که زوج نددر تحقیقات خود دریافت (7092و سیلور )

روابط  هستند،ارتباط در نظر احساسی با هم طور منظم ازبه

 کنند، تجربهه این کار را نمیتر از کسانی کعاطفی طوالنی

  .کنندمی

 ،النگ و یانگ؛ به نقل از 9118و همکاران ) 9کیمک

 3هشت خطا و سفسطه ،7( با استفاده از عقاید بک7002/9316

م زوجی بیشتر به چش یا تحریف شناختی را که در رابطهاصلی 

لی، خطای اند: خطای دید تونخورد، شناسایی و بیان کردهمی

ی زننمایی کردن، خطای برچسبنیت فرض شده، خطای بزرگ

بد، خطای منطق گسیخته،  –قطبی خوب کلی، خطای دو

 خطای کنترل، پافشاری.

 سناد دادن مکرر مشکالت به همسر و مقصر دانستن او،ا

 سرخوردگی در زوجین و کاهش کیفیت یکی از عوامل بروز

 زناشویی است. ارزیابی اِسنادهای زناشویی در بین همسران

 دهندمشخص کرده است که همسران ناخشنود، ترجیح می

اهش ک تأثیر وقایع منفی را افزایش داده و تأثیر وقایع مثبت را

 شخصیت همسر برای مثال دلیل یک رفتار منفی را به)  دهند

ه و نظر گرفتدائمی در و این موقعیت را ثابت و دهندنسبت می

، و متقابال همسران (دهندمی آن را به تمام ابعاد رابطه تعمیم

دهند که تأثیر وقایع منفی را می خشنود، اِسنادهایی را ترجیح

دلیل رفتار منفی همسر را به  برای مثال) دهدکاهش می

ظر نناپایدار دراین موقعیت را  دهند وشخصیت او نسبت نمی

شود و آن را به واقعه محدود می گیرند که فقط به خود اینمی

و  کرایی)شهبازی،  (دهندنمی سایر ابعاد رابطه تعمیم

 (.9316، جمکیانی

-درمانی شناختی( تأثیر زوج7098) و همکاران ایانش

را در بهبود کیفیت زناشویی بررسی کردند. در این  رفتاری

اده است که افزایش همدلی و راستا تحقیقات جدید نشان د

های حل ، روند استفاده از سبکهای کالمی بین زوجینمهارت

دهد و ند سازگاری دوجانبه را افزایش میتعارض مثبت مان

حل تعارض منفی های ، روشتکانشگری و نداشتن همدلی

                                                           

 دهدبودن را در میان زوجین افزایش میتوقع اجتناب و پر مانند

 (. 7091ن و گلوتز، ی)کورتا

ویراست پنجم راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت 

(، آشفتگی رابطه زوجی را تحت کد DSM-5) 8روانی

دهای مختل ارتباطی به عنوان کارکر V61.10تشخیصی 

تعریف  2های رفتاری، شناختی و عاطفیزوجین در حوزه

 شامل دشواری تواندهایی از مشکالت رفتاری میکند. نمونهمی

باشد.  6حدازگیری و یا درگیری بیشدر حل تعارض، کناره

تواند شامل انتساب مزمن اسنادهای مشکالت شناختی می

 منفی به مقاصد دیگران و یا نادیده گرفتن رفتارهای مثبت

ل غم و اندوه متواند شاهمسر باشد. مشکالت عاطفی نیز می

یا خشم نسبت به شریک مقابل و  2تفاوتیمزمن، بیقراری، بی

به نقل  ؛7093 ، 8، انجمن روانپزشکی آمریکاDSM-5« )باشد

 همکارنبهرادفر، جزایری، بهرامی، عابدی، اعتمادی و از 

،9312.) 

ف از منظرهای گوناگون مشکالت های مختلدرمانیزوج

ثر در مورد های مؤیکی از درماناند. ها را بررسی کردهزوج

)اسنادهای زوجی، باورها و تفکرات زوجی(  فرایندهای شناختی

درمانی نوعی رفتار است. این درمان، رفتاری-درمان شناختی

انی سنی به وجود آمده درمهای روانکه در قلب موقعیت تاس

به اصالح  رونده درمانگراندهنده عالقه پیشاست و نشان

 استها و رفتارها ان عامل مؤثر بر هیجانشناخت به عنو

 (.7092 )اپستین و زانک،

های اصلی ( یکی از روشCBT)رفتاری -درمان شناختی

آموزد که ارتباط انی است. این رویکرد به مراجع میدرمروان در

بین افکار ناکارآمد و رفتارهای ناسازگار را بررسی کند و دوباره 

نه تنها برای اصالح  این درمان،ارزیابی شناختی انجام دهد. 

انعطاف و ناکارآمد هستند ها حتی زمانی که غیرقابلشناخت

ها نهییر در رابطه بین فرد و نشاکند، بلکه به دنبال تغتالش می

طور مداوم در حال پیشرفت است تا بهبود و به CBT. است

  (.7093 )نگو، اثربخشی و قابلیت دسترسی آن را بهبود بخشد

که به لحاظ تجربی رفتاری درحالی-رمانی شناختیدزوج

 .ها نداردثر است، همیشه نتایج مثبتی برای زوجمعتبر و مؤ

5. affective 

6. overinvolvement 

7. apathy 

8. American Psychiatric Association 
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1. Mckay,M. 

2. Beck, A.T. 

3. fallacies 

4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders: DSM-5. 5th Ed. 



 
 

ود حدیکی از عواملی که ممکن است اثربخشی این مداخله را م

. شوندرمانگران آموزش داده میدکند، روشی است که با آن زوج

و اساس رای کسب پایه درمانگر بطور خاص، نیاز به زوجبه

منظور به حداکثر رساندن نتایج درمان درمانی بهمحکم در زوج

ثر ؤتاری مرف-درمانی شناختی. مدل آموزشی زوجوجود دارد

 )باکوم و بودینگ، کنداست که نظریه، تحقیق، و عمل را ادغام

7093).  

رسد تاکنون تحقیقی در مورد موضوع که به نظر میازآنجا

 عنوان یکست، این تحقیق به پژوهش حاضر صورت نگرفته ا

تواند پاسخگوی بخشی از خالء کاربردی می -کار پژوهشی

شد تا با در این پژوهش سعی  موجود در این زمینه باشد.

 در زندگی زوجی، ()تفکر و باور های شناختبررسی آسیب

 زندگی زوجی را تهیه و تدوین نمود. باورها و تفکرات مقیاس

های پژوهش، شواهد تحلیل داده وجه به نتایج حاصل ازت با

اعتبار مناسبی  از مقیاسدهنده آن است که این نشان

تواند در جهت مذکور می مقیاساستفاده از برخورداراست. 

و سرعت بخشیدن به  متغیراین کمک به مشاورین در ارزیابی 

 و آموزش به کار رود. زوجی امر مشاوره 
که آگاهی از آنها  هایی روبرو استهر پژوهشی با محدودیت 

های آینده یگر و بهبود پژوهشهای دگیری پژوهشدر جهت

ای هه برخی از محدودیتکننده خواهد بود. در ادامه بکمک

 هاییرین محدودیت پژوهشتشود: اصلیاین پژوهش اشاره می

. به های آنها استپذیری یافتهگیری دردسترس، تعمیمبا نمونه

گیری تصادفی در انتخاب زوجین، نمونهگیری از دلیل عدم بهره

در تعمیم نتایج بخش کیفی به کل جامعه باید احتیاط کرد. به 

دلیل این که نمونه پژوهش تنها شامل مراجعان مرکز مشاوره 

اصفهان بود، نتایج پژوهش برای  2آموزش و پرورش ناحیه 

 پایاندر نواحی دیگر استان با احتیاط قابل تعمیم است.

این  روایی و پایایی بعدی هایپژوهش در شودیم پیشنهاد

 لر، ایرانی )کرد، اقوام ویژههب و مختلف اقشار در مقیاس

 عنوانهبشرایط ویژه  با زوجین در نیز ترک( ووچ و فارس،بل

و . . .  معتاد عضو دارای طالق، آستانه در زوجین مثال

 مه با مذکور هایگروه ارتباطی والگوهای قرارگیرد موردبررسی

زوجین در  با توجه به اهمیت باورها و تفکرات شود. مقایسه

ها در تعارضات خانوادگی و همچنین سیستم خانواده، نقش آن

ه استفادنبود ابزار مناسب برای سنجش باورها و افکار زوجی،  

تواند در جهت کمک به مشاورین در از مقیاس مذکور می

امر مشاوره و ارزیابی مشکالت زوجین و سرعت بخشیدن به 

گام بهک الگوی ارزیابی علمی مشترک، گامآموزش و داشتن ی

 و قابل استفاده در مشاوره زوجی به کار رود.
 

 منابع
( بررسی رابطه میان عملکرد 9312اردالن، م.، و اردالن، ف. )

خانواده و سالمت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم 
مجله دانشکده پرستاری، مامایی و پزشکی کردستان. 
 .97-79،  7، پیراپزشکی کردستان

( رابطه بین باورها و 9316امامی کله سر، ل.، و رسولی، م. )
شناسی روانای با شادکامی زناشویی. اسنادهای رابطه

  . 313-890، 99کاربردی، 

بهرادفر، ر.، جزایری، ر. س.، بهرامی، ف.، عابدی، م. ر.، اعتمادی، 
( بررسی تطبیقی اثربخشی 9312ع.، و فاطمی، س .م. )

 درمانی روایتی( و زوجEFCTمحور )درمانی هیجان زوج

(NCT ،برکیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی )
، 9، روانشناسی خانوادهشناختی و رفتاری زوجین آشفته. 

96-3. 

نقش (. 9319)رجبی، غ. و مهر، ر.، کوچکی، ر.، خجسته
ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض واسطه

های دلبستگی وکیفیت بکغیرسازنده در رابطه بین س
 .3-98، 2، مجله روانشناسی معاصرزناشویی. 

رفتاردرمانی شناختی (. 9382داتیلیو، ف.، و بیرشک، ب. )
 .27-89، 7،  تازه های علوم شناختی. هازوج

(. اثربخشی 9316رفیعی ماری، ا.، کتانی، م.، و اعتمادی، ع. )
رفتاری برانتظارات و  -های شناختیآموزش مهارت

، 38، فصلنامه زنان و خانوادهاسنادهای زناشویی در زنان. 
998-11. 

زاده، م.، احمدی، س. ا.، و اعتمادی، سبوحی، ر.، فاتحی
تنی بر (. تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مب9312ع.)

پذیرش و تعهد بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان 
پژوهش های کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان. مراجعه

 .23-68، 7، علوم شناختی و رفتاری

زاده، م.، فروزش، م.، بذرافشان، م. ر. و حسینی، ح. شکراله
رفتاری درتعارض و  -درمانی شناختی(. تأثیر زوج9316)

سازی آسیب شناسی، مشاوره و غنیرمقی زناشویی. بی
 .939-992، 9، خانواده

(. استانداردهای 9316جم،ن. )شهبازی، م.، کرایی، ا.، و کیانی
های بینزناشویی و اِسنادهای ارتباطی به عنوان پیش
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8 ،87-71. 

و ف. زاده،م.، احمدی، س. ا.، بهرامی، فر، ش.، فاتحیعظیمی
درمانی (. مقایسه اثربخشی زوج9312عابدی، ا. د. )

رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد -شناختی
رافزایش شادی زناشویی زوجین ناراضی شهر اصفهان: یک ب

مجله روانشناسی و روانپزشکی  پژوهش مورد منفرد.
 .26-89، 7 شناخت ،

(. 9312گیر، ف. )کریمی باغملک، آ.، قیداری، س.، و ماهی
ینی کیفیت رابطه بر اساس اسنادهای ارتباطی و بپیش

استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت 
، 99، شناسی آموزش و پرورشدو فصلنامه جامعهغرب. 

98-9. 

مشاوره و درمان مسائل زن و (. 7002النگ، ل.، و یانگ، م. )
ترجمه علی محمد نظری، جواد خدادادی، مسعود  شوهری.

(. تهران: 9316، کبری ناموران و حسین صاحبدل. )اسدی
 آوای نور.

( 9318زاده، م. )، اعتمادی، ع.،  بهرامی، ف. و فاتحی.ف ملکی،
نگری زوجی بر اسنادهای بررسی تأثیر آموزش مثبت

 .62-80، 9، روانشناسی مثبتزناشویی زنان متأهل. 

(. 7008هاروی، ا.، اتکینز، ا.، مانسل، و.، و شافران، ر. )
فرایندهای رفتاری شناختی مشترک در اختالالت 

شناختی، یک رویکرد جدید بین تشخیصی در پژوهش روان
(. 9310. ترجمه فاطمه بهرامی و شیوا رضوان. )و درمان

 تهران: نشر دانژه. 
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