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Abstract
Aim and Background: Intimacy and marital compatibility between couples maintain and strengthen the family
foundation. The purpose of this study was to develop and validate a methodology based on cognitive bias
correction and to determine the effectiveness of its training on bias, intimacy and adaptation of couples with
marital incompatibility.
Methods and Materials: The research method was quasi-experimental and the design of the pretest, posttest
research was with the control group. The statistical population of the study was couples with marital problems
who referred to counseling centers in Arak in 1398. The sample consisted of 16 couples (32 people) with marital
incompatibility and cognitive bias who were selected by available methods. Data were collected using the LockWallace (1959) Compatibility Questionnaire, Walker-Thompson (1983) Marital Intimacy Questionnaire, and the
Point-of-Exploration Assignment Software (2015). Multivariate analysis of covariance was used to analyze the
data and examine the relationships between variables.
Findings: The results showed that the treatment method based on the correction of cognitive bias has an
acceptable content validity. Also, the results of the educational intervention showed that the training of the
method significantly reduces the cognitive bias of the couple and increases the intimacy and adaptation of the
couple (P≤0.001).
Conclusions: It seems that training in the treatment method based on cognitive bias correction can be considered
as a valid and effective program to reduce cognitive bias and increase intimacy and compatibility of
incompatible couples.
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رر
تدوین شیوهنامه درمانی مبتنی بر اصالح سوگیری شناختی و بررسی اثربخشی آموزش آن بر
سوگیری ،صمیمیت و سازگاری زوجین ناسازگار
 -1گروه مشاوره ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار گروه مشاوره واحداراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران ،/دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ایران.
 -3استادیار ،گروه مشاوره  ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
چکیده

زمینه و هدف :صمیمیت و سازگاري زناشویی در بین زوجین باعث حفظ و استحکام بنیان خانواده میگردد .هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی
شیوه نامه مبتنی بر اصالح سوگیري شناختی و تعیین اثربخشی آموزش آن بر سوگیري  ،صمیمیت و سازگاري زوجین با ناسازگاري زناشویی بود.
مواد و روشها :روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیشآزمون ،پسآزمون ،همراه با گروه گووواه بووود .جامعووه آموواري پووژوهش زوجووین داراي
مشکالت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اراک در سال  1398بود .نمونۀ پژوهش شامل  16زوج ( 32نفر) داراي ناسازگاري زناشووویی و
سوگیري شناختی بود که به روش در دسترس انتخاب شدند .دادهها با پرسشنامه سازگاري الک -واالس ( ،)1959صمیمیت زناشووویی واکوور وتامپسووون
( )1983و نرمافزار تکلیف کاوش نقطه ( )1394جمعآوري شد .براي تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی روابط بین متغیرها از تحلیل کوواریانس چنوود متغیووره
استفاده شد
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که شیوهنامه درمانی مبتنی بر اصالح سوگیري شناختی روایی محتوایی قابل قبولی دارد .همچنین نتایج مداخلۀ آموزشی
نشان داد کووه آموووزش شوویوهنامه بووه طووور معنووی داري سوووگیري شووناختی زوجووین را کوواهش میدهوود و صوومیمیت و سووازگاري زوجووین را افووزایش
میدهد ).(P≤0.001
نتیجهگیری :به نظر میرسد که آموزش شیوهنامه درمانی مبتنی بر اصالح سوگیري شناختی میتواند به عنوان برنامه اي روا و کارآموود بووراي کوواهش

سوگیري شناختی و افزایش صمیمیت و سازگاري زوجین ناسازگار مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :اصالح سوگیري شناختی ،سازگاري زناشویی ،صمیمیت.
ارجاع :خدادادي ارکوینی شیرین ،خدادادي مجتبی ،داوودي حسین .تدوین شیوهنامه درمانی مبتنی بر اصالح سوگیری شناختی و بررسی اثربخشی
آموزش آن بر سوگیری ،صمیمیت و سازگاری زوجین ناسازگار .مجله تحقیقات علوم رفتاري 1400؛ .94-84 :)1(19

 -مجتبی خدادادی،
رایاننامهkh@sinapsycho.com :
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مقدمه
ازدواج ،مبناي پیوستگی خانواده است و یکی از مهمترین ارکوان
زندگی مشترک ،سازگاري زناشوویی اسوت .سوازگاري زناشوویی
نقش مهموی در سوالمت روانشوناختی و کارکردهواي مطلووب
خانواده داشته و داراي پیامدهاي مثبتی در ابعاد مختلوف فوردي،
خانوادگی و اجتماعی است ( .)1از کسانی که سازگاري زناشوویی
باالیی دارند انتظار میرود که براي یک مدت طوالنی با یکدیگر
زندگی کنند ،این در حالی است که رابطه زوجین ناسازگار عمدتاً
به طوال خوتم میشوود ( .)2ناسوازگاري زناشوویی بوه معنواي
نارضوووایتی ،عووودم احسووواس خوشوووبختی ،عووودم توافوووق در
تصمیمگیريها و ارتباط نامناسب است .از سوي دیگر ناسازگاري
زناشویی با پیامدهاي منفوی متعوددي نظیور افوزایش مشوکالت
روانشناختی ،طال و سایر آسیبهاي اجتماعی همراه امی باشد
( .)1رابطهي زناشویی نوعی تعهد و صمیمیت میطلبد که بسویار
جديتر از تعهد و صمیمیت در روابط دیگر اسوت و زن و شووهر
زمانی به رضایتمندي میرسند ،که بهاندازه کافی در روابطشان با
یکدیگر صمیمی باشند و در حل مشکالتی که در زندگیشان به
وجود میآید ،با یکدیگر همکواري کننود ( .)3صومیمیت یکوی از
متداولترین متغیرهواي مورتبط بوا روابوط زناشوویی و یکوی از
عوامل مؤثر بر سازگاري زناشویی است که عبارت اسوت از یوک
نزدیکی ،تشابه و روابط شخصی عاشقانه با هیجوان بوا شوخ
دیگر که مستلزم شناخت و درک عمیق و همینطور بیان افکار و
احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر است (.)4
بک ( ،)1979معتقد اسوت کوه مهمتورین علوت مشوکالت
زناشویی و روابط انسانی ،سوءتفاهم است .به اعتقاد او تفاوت در
نحوه نگرش افراد باعث بروز اختالفات است و در بیشتر مووارد،
اصطکاک زوجین ناشی از این واقعیت است که هر یک از آنها
صادقانه ،مسئله را به نحو متفاوتی میبینند .بوا توجوه بوه اینکوه
سبک تفکر زوجین در برقراري ارتباط با یکدیگر نقوش بسوزایی
ایفا میکند ،این موضوع میتواند منجر به سوگیري در ارزیابی و
قضاوت درباره رویدادها و مسائل به دلیل تحریف شناختی 1شوود
( .)5اپستین و باکام ( )2002معتقدند؛ اعضاي خانواده نیوز اغلوب
دچار این سوگیريها میشوند بخصوو هنگامیکوه آنهوا بوا
یکدیگر درگیر میشوند یا تنشوی در روابوط پویش میآیود .ایون
سوگیريها میتواند شامل اسناد 2مثبوت و منفوی در موردتوجوه

3- selective attention
4- cognitive bias
5- attention bias
6- interpretation bias
7- memory bias

1- cognitive distortion
2- attributions
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انتخابی افراد باشد .زوجها اغلب از این موضوع شکایت دارند که
توجووه انتخووابی یکووی از حوزههوواي اصوولی اخووتالف در روابووط
آنهاست .هنگامیکوه آنهوا بوهطور انتخوابی جنبوههاي منفوی
یکدیگر را میبینند ،این میتواند یوک توثثیر مخورب در ارتبواط
آنها داشته باشد .جاي تعجب نیست که افرادي که با این قبیول
توجه انتخابی یا سوگیرانه سروکار دارند ،میزان پایینی از توافق بر
سر گفتگوهواي قبلوی ،وقوایع یوا تعوامالت قبلوی دارنود .توجوه
انتخابی 3به تحریفات شناختی و تفرقوه بیشوتر کموک میکنود.
هنگامیکه تعامالت منفی بهمرور زمان پیش میآید ،ایون قبیول
ادراکهاي سودار میتوانند ملکه ذهن شوند و بیشوتر بوه دوري
افراد از یکدیگر کمک کنند ( .)6سوگیري شناختی 4نوعی مشکل
در پردازش اطالعات ذهنی است که بهواسوطهي آن ،اطالعوات
بهصورت ناهشیار با جهوتگیري خوا پوردازش میشووند)7( .
تاکنون پژوهشها سه نووع سووگیري در پوردازش شوناختی در
رابطه با خلق را بررسی کردهاند .سوگیري در توجه 5عبارت است
از توجه انتخابی به محرکهاي خا (مثالً مرتبط با تهدیود) در
همان زمانی که محرکهاي خنثی نیز ارائهشده است .به عبوارت
دیگر افراد برخی از محرکها را بیشتر مورد توجه قرار میدهند و
برخی دیگر را نادیده میگیرند .سوگیري در تفسیر 6عبارت اسوت
از تمایل به تفسیر نموودن محرکهوا و موقعیتهواي موبهم بوه
شیوهاي تهدیدآمیز یوا منفوی و بواالخره سووگیري در حافظوه، 7
عبوارت اسووت از تمایوول بووه بازیووابی اطالعووات غالبواً منفووی یووا
ناخوشایند بوهجاي مثبوت یوا خنثوی در یوک آزموون حافظوهي
دربردارندهي یادآوري هشیارانه (.)8
ماهیت سوگیريهاي شناختی اغلب خودکار بووده و معمووالً
کنترل ناپذیرند و میتوانند عادات فکري در نظر گرفته شوند که
با تمرینات آزمایشی مکرر در قالب تکالیفی که نیازمنود پوردازش
سووریع هسووتند ،بهصووورت مسووتقیم و مووؤثر اصووالح میشوووند.
درحالیکه پیچیدگی و تنوع رفتاردرمانی شناختی در بوهکارگیري
آن در شوورایط کنترلشوودهي آزمایشووگاهی محوودودیت ایجوواد
میکند .به دلیل وجود چنین پیچیدگیهایی ،که باعوث دشوواري
اسووتفاده از رفتاردرمووانی شووناختی در مطالعووات تجربووی شووده و
بهمنظور بررسی فرضیهي پردازش هیجانی ،تمایل زیادي وجوود
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دارد که از تکالیف شناختی سادهتر کوه قابلیوت کنترلپوذیري در
شرایط آزمایشی رادارند ،استفاده شود (.)9
یکی از روشهاي درمانی شناختی جدید ،اصالح سووگیري
شناختی ( )CBMاست که سوگیري را از طریق روندهاي بیشتر
نا آشوکار و آزمایشوی (در مقایسوه بوا فرآینودهاي رواندرموانی
آشکارتر و کالمی) تغییر میدهد .اگرچه انجام یک تکلیف اصالح
سوگیري شناختی ارادي است ،اما پردازشهاي مورد هودف ایون
تکلیووف معموووالً در شوورایط کنتوورل ارادي اتفووا نمیافتوود و
آزمودنیها از هدف تکلیف این روش آگاه نیستند CBM .اساس
شکلگیري چنوین افکوار منفوی را در مراحول اولیوهي پوردازش
شناختی و در سطح بیشتر ناهشویار موورد آمواج قورار میدهود و
استفاده از این مداخلهي شناختی نیازمند هیچ نوع بینش و آگاهی
نیست (.)10
شواهد نشان میدهد که  CBMقادر به کواهش سووگیري
اسووت .دو مطالعووهي پیشوورو در ایوون زمینووه ،از نسووخههاي
اصالحشدهي تکلیف کاوش نقطه استفاده کردهاند ( )12 ,11و در
ادامه محققان ،اثر  CBMرا در جمعیتهاي بالینی و غیر بالینی
بررسی کردهاند و کارآمدي این روش نوین را نشان دادهاند (-13
 .)16نتایج ایون مطالعوات ثابوت کردهانود کوه  CBMمیتوانود
آسیبپذیري هیجانی در برابر استرس را تحت تثثیر قورار دهود.
همچنین از تکلیف کاوش نقطه (باکمی تغییر) میتوان بهعنوان
ابزاري رایانهاي براي اصالح الگوهاي موضع توجه استفاده کورد.
با توجه به بررسویهاي انجامشوده پیراموون پژوهشهوایی کوه
تاکنون درزمینه صمیمیت و سازگاري زناشویی انجامشده اسوت،
پژوهشگر پیشینهاي در زمینه تواثیر اصوالح سووگیري شوناختی
رایانهاي در مورد ایندو متغیرنیافت .در این پوژوهش ،پژوهشوگر
به دنبال بررسی اثربخشی شیوه نامه درمانی مبتنوی بور اصوالح
سوگیري شناختی افراد متثهل ،بهعنوان عاملی شوناختی و موؤثر
بر صمیمیت و سازگاري زناشویی است.

( .)LWMATاین ابزار  15سؤالی یکی از اولین مقیاسهواي
کوتاه براي سنجش سازگاري زناشویی است کوه در سوال 1959
ساختهشده است ( .)17سؤاالت بهصورت چندگزینهاي هسوتند و
ارزش عددي آنها متفاوت اسوت .نمورهي  100یوا کمتور از آن
نمره برش و نشاندهنده ناسوازگاري در روابوط زناشوویی اسوت.
نمره آزمون برابر با حاصل جمع امتیازات هر سؤال و دامنه آن از
 2تا  158است .ثنایی ،برآورد همسوانی درونوی را بوا اسوتفاده از
فرمول اسپیرمن-براون ،بسیار خوب و ضوریب همبسوتگی بوین
دونیمه آن را  0/90گزارش کرده اسوت ( .)18آزموون سوازگاري
زناشویی الک  -واالس براي گروههاي شناختهشده و با نمورات
متمایزکننده براي زوجهاي سازگار و ناسازگار روایی بواالیی دارد

مواد و روشها
در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با پیشآزمون ،پسآزمون،
همراه با گروه گواه استفاده شد .جامعوه آمواري پوژوهش شوامل
کلیه زوجینی بود که بهمنظور حل مشکالت زناشوویی خوود بوه
مراکز مشاوره در شوهر اراک در سوال  1398مراجعوه نمودهانود.
نمونووۀ پووژوهش شووامل  16زوج ( 32نفوور) داراي ناسووازگاري
زناشویی و سوگیري شناختی بود کوه بوا دارا بوودن مالکهواي
ورود و خروج در پژوهش شرکت کردند .نمونهگیري در دو مرحله
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انجام شد .در مرحلوه اول بور اسواس نمونوهگیري در دسوترس،
تقاضانامههایی براي سه مرکوز خودمات مشواوره و روانشناسوی
شهر اراک فرستاده شد .نمونه اولیه  22زوج بود .سوپس مقیواس
سووازگاري زناشووویی الک و واالس ( )LWMATو تکلیووف
کاوش نقطه (دات پروب) بهمنظور غربالگري ارائه شد .در مرحله
بعد ،زوجینی که نمره کل آنهوا از مقیواس سوازگاري زناشوویی
الک و واالس  100و کمتر از آن و در تکلیف کاوش نقطه نمره
منفی سوگیري به دست آوردند ،بوه روش تصوادفی سواده در دو
گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .تعداد نمونه نهوایی  16زوج
(32نفر) بود .هر دو گروه به پرسشنامه صمیمیت زناشویی واکر و
تامپسون پاسخ دادند .زوجین در گروه آزمایش بهصورت انفرادي،
 7جلسه دهدقیقهاي آموزش تکلیف کاوش نقطه (شوکل  )2طوی
دو الی سه جلسه در هفته دریافت کردند .پایوان جلسوات هور دو
گروه مجدداً به پرسشنامه سازگاري و صمیمیت زناشوویی پاسوخ
دادند و در تکلیف کاوش نقطه موردسنجش قرار گرفتند.
مالکهاي ورود شامل -1 :وجوود تعوارض و ناسوازگاري در
روابووط زناشووویی (کسووب نمووره  100و کمتوور از آن در مقیوواس
سووازگاري زناشووویی الک و واالس و نمووره منفووی سوووگیري در
تکلیف کاوش نقطه) -2 .نداشتن تعارض حاد و بحرانوی و عودم
تقاضاي طال  -3 .داشتن حداقل مودرک تحصویلی دیوپلم-3 .
حداقل سن20سال و حداکثر سون 40سوال -4 .داشوتن زنودگی
مشترک -5 .تمایول بوه مشوارکت در تحقیوق و اداموه جلسوات
آموووزش ( 7جلسووه) -6 .نداشووتن اخووتالالت شوودید روانووی و
اختالالت شخصیت -7 .عدم اعتیاد به مواد (بوهجز سویگار)-8 .
عدم شرکت همزمان در برنامههاي درمانی دیگر.
پرسشنننامه سننازگاری زناشننویی الک -واالس
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و آزمون مذکور مقیاسی براي پیشبینی سوازگاري آینوده اسوت.
موسوي ،میزان آلفاي کرون باخ پرسشنامه را  0/97گزارش کرده
است (.)19
مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون ( .)1983مقیاس
صمیمیت یک ابزار  17سؤالی است که بوراي سونجیدن مهور و
صمیمیت تدوینشده است .صمیمیت ،توجوه و اهمیوت اعضواي
خانواده براي یکدیگر تعریف شده و عوامل نزدیکوی عواطفی در
قالب مهر ،ازخود گذشتگی ،خرسندي و رضایت را شامل میشود.
نمره آزمودنی در این مقیاس از طریق جموع نمورات سوؤاالت و
تقسیم آن بر عدد  17حاصل میشود .دامنه نمرات بوین  1توا 7
است که نمره باالتر نشانه صمیمیت بیشوتر اسوت .پایوایی ابوزار
مقیاس صمیمیت بوا ضوریب آلفواي  0/91توا  0/97از همسوانی
درونی بسیار عالی برخوردار است .همچنین اعتبار این مقیاس از
طریق همبستگی آن با یوک سووال کلوی  0/88بوه دسوت آمود
(.)18( )P>0/001
تکلیف کاوش نقطه (تکلیننف دات پننرو ) .نسوخه
اصلی تکلیف کاوش نقطه براي بررسی جابهجایی توجه بینایی و
سنجش سوگیري بر اساس الگوي روانشناسی تجربی -شناختی
توسط موک لئوود و همکواران ( )1986سواخته شود و بهصوورت
گسووتردهاي در ادبیووات پژوهشووی موورتبط بووا سوووگیري توجووه
مورداستفاده قرارگرفتوه اسوت ( .)20در ایون پوژوهش از نسوخۀ
ایرانی نرمافزار تکلیف کاوش نقطه که در موسسه تحقیقات علوم
رفتاري شناختی سوینا ساختهشوده و توسوط محققوین مختلوف،
بهرهبرداري شده است استفاده شود ( .)21در ایون تکلیوف یوک
محرک هیجانی (کلمه) به همراه یک محرک خنثی براي مودت
نسبتاً کوتاهی ( 500هزارم ثانیه) ارائه میشوند ،سوپس عالموت
تثبیت که در این تکلیف به شکل یک دایره کوچک سویاه رنو
است جانشین یکی از این محرکها میگردد .آزمودنیها زموانی
قادر خواهند بود که دایره کوچک سیاه رنو را سوریعتر کشوف
کنند که قبالً به موقعیتی که دایره در آن ظواهر میشوود توجوه
کرده باشند .روش کار به ایون صوورت اسوت کوه؛ آزموودنی در
فاصله  50تا  60سانتیمتري نمایشوگر رایانوه مینشویند و بوه او
گفته میشود به عالمت تثبیت ( )+که در وسط نمایشوگر بوراي
زمان کوتاهی نمایش داده میشود نگواه کنود .ایون عالموت بوه
معنی این است که تمرکز فرد بر صوفحه موانیتور باشود .سوپس
عالمت تثبیت ( )+ناپدید میشود و دو محرک روي صفحه ظاهر
میشود که یکی خنثی و دیگري هدف خوانده میشوود .سوپس

سوگیری شناختی .در پژوهش حاضر براي تدوین شویوهنامه
ابتدا کلمات هدف و خنثی جمعآوري شدند .در جمعآوري کلمات
هووودف از پرسشووونامههاي سوووازگاري زناشوووویی الک واالس،
صمیمیت زناشوویی واکور و تامپسوون و نواگویی خلقوی تورنتوو
استفاده شد .فهرست اولیه کلمات هدف شامل  53کلمه مثبوت و
منفی بود .جهت تعیین روایی محتوایی کلمات هدف ،این کلمات
توسط  10متخص روانشناسی و مشاوره بوا درجوه دکتوري از
جهووت موورتبط بووودن محتووواي آنهووا بووا سووازگاري زناشووویی
موردبررسی و بازبینی قرار گرفتند و روایی محتوایی آنهوا موورد
تائید قرار گرفت .شواخ نسوبت روایوی محتووایی  CVRبور
اساس روش الوشه براي کلمات شیوه ناموه آموزشوی  0/91بوه
دست آمد .با مقایسۀ این شاخ با مقدار مورد قبول بوراي10
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محرکها ناپدید میشوند و یوک دایوره کوچوک سویاه رنو در
مکووان یکووی از آن دو محوورک ظوواهر میشووود .آزمووودنی بایوود
بهمحض دیدن دایره سیاه رنو کوچوک ،یکوی از دکموههواي
جهتی چپ و راست (←یا→) صفحهکلید را که در مکان یکوی
از دو محرک آمده است ،با انگشت اشاره دست غالب فشار دهد.
فاصله زمانی نمایش دایره کوچوک سویاه رنو و فشوار دکموه
(زمان واکنش) ثبت میشود .میزان توجه گزینشی یا سوگیري به
محرکهاي هدف از تفریق زمان واکنش به محرکهواي خنثوی
از زمان واکنش به محرکهاي هدف به دست میآید .درواقع اگر
آزمودنی توجه بیشتري را بوه محرکهواي هودف داشوته باشود،
واکنش سریعتري هم نسبت به دایره سیاه رنگوی کوه در مکوان
همان محرک مشاهده کند خواهد داشت .این در حالی است کوه
واکنش ،درزمانی که دایره سیاه رنو در مکوان محورک خنثوی
ظوواهر شووود طوووالنیتر خواهوود بووود .در کوول تکلیووف ،مکووان
محرکهاي هدف و خنثی همچنین مکان دایره سویاه رنو بوه
یک نسبت و تصادفی خواهد بود .در شروع کوار ،بوراي آشونایی
آزمودنی با تکلیف کاوش نقطه 10 ،کوشش تمرینی خنثی-خنثی
اجرا میشود .اجراي این تکلیف توسط هور آزموودنی تقریبواً 10
دقیقه طول میکشد .کوششهایی که در آنهوا آزموودنی جهوت
دایره کوچک سیله رن ارائهشده را اشتباه تعیین کنود بوهعنوان
خطا در نظر گرفتهشده و از تحلیل نهایی خارج میشوند .زوجین
در جریاا ا ل ااز رلزدلر وهشاا ر در راا رد دادههوواي
پرسشنامهها قرار گرفتند .در ضمن این پژوهش با شناسه اخال
 IR.IAU.ARAK.REC.1399.021مصوب شد.
برنامننه شننیوه نامننه درمننانی مبتنننی بننر اصننالح
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نفر متخص بر اساس روش الوشه (که حداقل میزان براي این
تعداد متخص  0/62است) میزان روایی محتوایی کلمات شیوه
نامه باالتر و قابل قبول است.
پس از حذف کلمات تکراري و مشوابه و دسوتهبندي آنهوا،
مجموع کلمات به  33کلمه 18 ،کلمه با بار مثبت و  15کلمه بوا
بار منفی کاهش پیدا کرد .با توجه بوه اینکوه در تکلیوف کواوش
نقطه هر کلمه هدف با یک کلمه خنثوی بهصوورت جفتوی ارائوه
میشوند  33کلمه خنثی نیز با استفاده از منابع داخلی و خوارجی
مرتبط با موضوع انتخاب شدند و بر اساس طول کلموات (تعوداد
حروف) و بسامد استفاده آنها در زبان فارسی بوا کلموات هودف
همتا شدند .در یک مطالعه اولیه ده فرد متثهل موردسنجش قرار
گرفتند .بعد از تحلیل نتایج مشخ شد که استفاده از کلمات بوا
بار مثبت مثل (نوازش ،تعهد ،صداقت و  )..بهتر از کلمات بوا بوار
منفی مثل( خشم ،توقع ،تنفرو  )...موی توانود سووگیري افوراد را
تعیین کند .بنابراین تصمیم بر این شد در اجراي اصلی شیوهنامه
از کلمات با بار مثبت استفاده شود.

یافتهها
میانگین سنی شرکتکنندگان گروه گواه  36/56و میانگین سنی
شرکتکنندگان گروه تجربی  35/50بود .از نظر سطح تحصیلی،
در بین شرکتکنندگان گروه گواه تعداد  4نفر با سطح تحصویلی
دیپلم 8 ،نفر با سطح تحصیلی لیسانس ،تعداد  3نفور بوا سوطح
تحصیلی فو لیسانس و تعداد  1نفر با سطح تحصیلی دکتري در
مطالعه حضور داشتند .همچنین ،در بوین شورکتکنندگان گوروه
آزمایش تعداد  4نفر با سطح تحصیلی دیپلم ،تعداد  8نفر با سطح
تحصیلی لیسانس ،تعداد  2نفر با سطح تحصیلی فو لیسوانس و
تعداد  2نفر نیز بوا سوطح تحصویلی دکتوري در مطالعوه حضوور
داشتند.

شکل  .1مراحل اجرای تکلیف کاوش نقطه کلمهای

طرح آموزش شیوهنامه درمانی مبتنی بننر اصننالح
سوگیری شناختی
جلسه اول .هر شرکتکننده در گوروه آزموایش تکلیوف دات
پروب را با  80درصد پاسخهاي محرک خنثی انجام داد.
جلسه دوم .هر شرکتکننده در گوروه آزموایش تکلیوف دات
پروب را با  80درصد پاسخهاي محرک خنثی انجام داد.

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون

جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای وابسته
گروه گواه
گروه آزمایش
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
متغیر
28/04
55/50
16/29
77/88
سازگاري
0/82
3/19
0/94
3/81
صمیمیت
27/92
55/06
19/61
85/69
سازگاري
صمیمیت

1/27

4/31

89

3/10

0/88
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جلسه سوم .هر شرکتکننده در گروه آزموایش تکلیوف دات
پروب را با  85درصد پاسخهاي محرک خنثی انجام داد.
جلسه چهارم .هر شرکتکننده در گروه آزمایش تکلیف دات
پروب را با  90درصد پاسخهاي محرک خنثی را انجام داد.
جلسه پنجم .هر شرکتکننده در گروه آزمایش تکلیف دات
پروب را با  95درصد پاسخهاي محرک خنثی را انجام داد.
جلسه ششم .هر شرکتکننده در گروه آزمایش تکلیوف دات
پروب را با  100درصد پاسخهاي محرک خنثی انجام داد.
جلسه هفتم .هر شرکتکننده در گروه آزمایش تکلیوف دات
پروب را با  100درصد پاسخهاي محرک خنثی انجام داد.
روش آماری
به منظور تحلیل داده هاي پژوهش حاضر از روشهاي آموار
توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روشهاي استنباطی
ازجمله آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیري  ،ام باکس ،آزمون
لوین ،آزمون شاپیرو – ویلوک بوا اسوتفاده از نورم افوزار SPSS
نسخه  21انجام شد.
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پیش آزمون سازگاري
پیش آزمون صمیمیت
گروه

منبع
پیش آزمون سازگاري
پیش آزمون صمیمیت
گروه
خطا

جدول .2خالصه نتایج آزمون تحلیل کورایانس چند متغیری
F
 dfخطا
 dfفرضیه
مقدار
آزمون
27
2
63/60
0/17
المبداي ویکلز
27
2
63/60
4/71
اثر هتلین
27
2
45/75
0/22
المبداي ویکلز
27
2
45/7
3/38
اثر هتلین
27
2
5/4
0/71
المبداي ویکلز
27
2
5/4
0/4
اثر هتلین
جدول .3خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری
متغیر وابسته در پس آزمون
F
MS
df
SS
100/54
5674/06
1
5674/06
پس آزمون سازگاري
0/78
0/013
1
0/013
پس آزمون صمیمیت
4/43
249/97
1
249/97
پس آزمون سازگاري
85/75
14/51
1
14/51
پس آزمون صمیمیت
7/91
446/73
1
446/73
پس آزمون سازگاري
8/99
1/52
1
1/52
پس آزمون صمیمیت
56/43
28
1580/13
پس آزمون سازگاري
169
28
4/73
پس آزمون صمیمیت

90

p

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

p

0/001
0/78
0/04
0/001
0/009
0/006

ضریب اتا
0/83
0/83
0/77
0/77
0/30
0/30

ضریب اتا
0/78
0/03
0/14
0/75
0/22
0/24
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نتایج جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرها را نشان می
دهد .میانگین نمرات افراد در گروه آزمایش و گوواه بوراي متغیور
سازگاري به ترتیب  77/88و  55/50و در پس آزمون به ترتیوب
 85/69و  55/06بدست آمود .بوراي متغیور صومیمیت زناشوویی
میانگین براي گروه آزمایش و گواه به ترتیب  3/81و  3/19و در
پس آزمون به ترتیب  4/31و  3/10می باشد.
به منظور اجراي تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،ابتدا مفروضه
هاي آن مورد بررسی قرار گرفت  .نتایج تحلیول یکسوان بوودن
شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فورض تحلیول کوواریوانس
چندمتغیره نشان داد بوا احتموال  0/39مفروضوۀ همگنوی شویب
خطوط رگرسیون رعایت شده است .جهوت بررسوی عودم وجوود
همخطووی چندگانووه ،موواتریس همبسووتگی متغیرهوواي وابسووته
موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن نشوان داد مقوادیر ضورایب
همبستگی بین متغیرهاي وابسته؛ باالتر از  3/3نیسوت درنتیجوه
همخطی چندگانه بین متغیرها برقرار نیسوت کوه بوراي اجوراي
تحلیل کوواریانس چندمتغیره مطلوب است .
نتیجۀ آزمون ام بواکس ( )p=0/061نشوان داد کوه فورض
همگنی ماتریسهاي واریانس-کوواریانس برقرار اسوت  .بررسوی

اثر

نمودارهاي پراکنش مقادیر پیش آزمون و پس آزمون متغیرهواي
پژوهش به تفکیک گروهها هم نشان دهندۀ وجود رابطوۀ خطوی
است .نتایج آزموون شواپیرو ویلوک نشوان داد کوه مقودار آمواره
محاسبهشده در گروه آزمایش بوراي متغیور سوازگاري زناشوویی
( )p=0/39و براي صمیمیت زناشویی ( )p=0/43و در گروه گواه
براي متغیر سازگاري زناشویی ( )p=0/4و براي متغیر صومیمیت
زناشویی ( )p=0/39یدست آمد که مقدار بدست آموده معنوی دار
نمی باشد ،لذا فرض نرمال بودن توزیع نمورات دادههوا پذیرفتوه
شوود.نتایج آزمووون لوووین بووراي بررسووی پیشفوورض همگنووی
واریانسها براي متغیور صومیمیت زناشوویی ( )p=0/07و متغیور
رضایت زناشویی ( )p=0/21نشان داد کوه مقودار بدسوت آموده
معنی دار نیست و لذا فرض برابري واریانسها پذیرفته می شود.
در نتیجه با توجه به برقراري مفروضههاي اصلی آزموون تحلیول
کوواریانس چندمتغیره ،اجراي آن بالمانع است .به منظور بررسی
آموزش پروتکل درمانی مبتنی بر اصالح سووگیري شوناختی بور
سوگیري منفی زوجین از آزمون تحلیل کواریانس چنود متغیوري
استفاده شد.
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نتایج آزمون تحلیول کوواریوانس چنود متغیوري (جودول )2
نشان داد که مقدار  Fمحاسبهشده معنویدار اسوت ()p>0/001؛
بنابراین ،آموزش بر سوگیري شناختی زوجین اثربخش بوده است
و مقدار ضریب اتا نشان داد کوه اثربخشوی آمووزش  30درصود
واریانس صمیمیت و سازگاري زناشویی را کاهش داده است.
نتایج جدول  3نشان داد کوه مقودار  Fمحاسبهشوده بوراي
متغیر سازگاري زناشویی ()p>0/001؛ و بوراي متغیور صومیمیت
زناشویی ( )p>0/001معنیدار است .بنابراین ،آموزش شیوه نامه
سوگیري شناختی بور سوازگاري و صومیمیت زناشوویی زوجوین
اثربخش بوده است.
جدول  .4نتایج آزمون بن فرونی
متغیر وابسته
در پس
آزمون
سازگاري
صمیمیت

گروه-گروه

تفاوت
میانگین

خطاي
معیار

p

آزمایش-گواه
آزمایش-گواه

8/36
0/48

2/97
0/16

0/009
0/006

نتایج جدول  4نشوان موی دهود کوه میوانگین سوازگاري و
صمیمیت زناشویی زوجین در پس آزموون در گوروه آزموایش در
مقایسه با گروه گواه افزایش معنی داري یافته است.
بحث و نتیجهگیری
هم نط ر که گفته شد ،هدف وهش حاضر بررسی اثربخشی
آموزش شیوهنامه مبتنی بر اصالح سوگیري شناختی بر سوگیري
منفی ،صمیمیت و سازگاري زوجین با ناسازگاري زناشوویی بوود.
نتایج به دست آمده نشان داد آموزش شیوه نامه مبتنی بر اصالح
سوگیري شناختی بر کواهش سووگیري و افوزایش صومیمیت و
سازگاري زوجین تاثیر معنیداري داشته است.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر همسوو بوا پوژوهش شوفیعی،
زارع و علی پور؛ تقوي ،کاووسی و گودرزي؛ شجاعی فر؛ پتیت و
همکاران؛ گالدوین ،موبیوس و بکر؛ هرتول و همکواران اسوت و
نشان دادهاند که استفاده از فرایندهاي رایانهاي اصالح سووگیري
شووناختی ،سوووگیريهاي منفووی افووراد را کوواهش داده و یووا
اصالحکرده است ( .)30-22 ,15-13تقوي ،طاووسی و گودرزي
( )2016باهدف بررسی مقدار اثربخشی کاربرد آموزش رایانوهاي
تکلیف کاوش نقطه ،نسبت به محرکهاي مربوط به مواد غذایی
بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه از راه آمووزش  CBMمیتووان
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سوگیري توجه در زنان چا را نسبت به محرکهاي مربوط بوه
مواد غذایی کاهش داد .در پژوهش پتیت و همکوارانش (،)2020
 64پسر با میانگین رده سنی  11/7سال شرکت داشوتند کوه بوه
درمانهاي شناختی رفتاري پاسخ نوداده بودنود ،بعود از آمووزش
تکلیف کاوش نقطه کاهش معناداري درشودت اضوطراب نشوان
دادند .بهبوود اخوتالل اضوطراب  %50پوس از درموان و  %58در
پیگیووري بووود .همچنووین سوووگیري منفووی بووهطور قابوولتوجهی
کاهشیافته بود .این اولین مطالعهاي است که  CBMاضوطراب
افرادي را که به درمانهواي شوناختی رفتواري پاسوخ ندادهانود،
کوواهش داده اسووت .همچنووین هرتوول و همکوواران ( )2017در
پژوهش خود بوا تمورین برناموه اصوالح سووگیري شوناختی بوا
فراخوانی نشخوار فکري مقابله کردنود و حتوی نتوایج نشوان داد
تمرین واژههاي مثبت حوال و هوواي نشوخوارکنندگان را بهبوود
بخشیده است.
اپستین و باکام ( )2002توجه انتخابی را یکوی از حوزههواي
اصلی اختالف در روابط زوجین میدانند ( .)6مکلئود و همکواران
معتقدند که تنها با اندازهگیري مسوتقیم سووگیريهاي شوناختی
میتوان با اطمینان اظهار کرد که سوگیريها از طریوق CBM
در جهت مطلوب اصالحشدهاند ( .)31بنا به گفته مکلئود و متیوز،
پژوهشهایی که با محوریت  CBMانجامشدهاند بهعنوان یوک
ابزار درمانی و پیشگیري ،بوا دسوتکاري و تغییور سووگیريهاي
شناختی امکان بررسی مکانیسمهاي زیربنایی را فراهم میآورنود
( CBM .)32به شکلی پنهان سوگیريهاي شناختی نامناسب را
مورد بازآموزي قرار میدهد ( )33و با مواجهه مکرر بوا واژههواي
هوودف س وعی در اصووالح سوووگیري دارد ( .)36-34نتووایج ایوون
پژوهش نیز نشوان داد کوه بعود از  7جلسوه آمووزش  CBMو
مواجهه مکرر زوجین با واژههواي خنثوی ،زوجوین بوه واژههواي
خنثی توجه بیشتري نشان دادند و سوگیري شناختی آنها کاهش
پیدا کرد..
نتایج پژوهش نشان داد  CBMبر صمیمیت زناشویی توثثیر
دارد .یکی از مؤلفههاي اصلی رویکرد شوناختی رفتواري در حول
آشووفتگیهاي زناشووویی ،نحوووهي ارزیووابی زوجووین از خطاهوواي
شناختی رایج است و بازسازي شناختی ،یکوی از شویوههاي بوارز
زوجدرمانی شناختی رفتاري است ( .)37نتایج پژوهش کریموی و
خلعتبري نیز نشان داده است زوجدرموانی شوناختی -رفتواري در
بهبود صومیمیت ارتبواطی زوجوین موؤثر واقعشوده اسوت (.)38
درواقع زوجین از طریق  CBMدربارهي الگوهاي تفکوري خوود
فکر میکنند ( .)33در این روش ،افکار و عقاید شخصی مستقیماً
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تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري نویسندۀ اول است .بدین
وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش مشارکت داشتند،
بهویژه مراجعین محترم (نمونۀ پژوهش) تشکر میشود .همچنین
از مؤسسه تحقیقات علوم رفتاري شناختی سینا که برنامۀ تکلیف
کاوش نقطه را در اختیار محقق قرار دادند قدردانی میشود.
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مووورد بازخواسووت قوورار نمیگیرنوود ( )39و  ،CBMبووه کوواهش
تحریفات شناختی و تفرقه کمک میکنود .هنگامیکوه تعوامالت
منفی بهمرورزمان کم شود ،با کوم شودن ادراکهواي سوودار از
ذهن ،به نزدیکتر شدن روابط زوجین کمک میکند .صومیمیت
در زندگی زوجین ،غالباً بهعنوان یک فرایند پویا توصیف میشود
و بهطور مثبتی با سازگاري و رضایت زناشویی همراه است.
پژوهش نشان داد  CBMبور سوازگاري زوجوین اثوربخش
است و نتایج همسوو بوا پوژوهش شوجاعی فور اسوت .پوژوهش
شجاعی فر نشان داد که بین سازگاري زناشوویی پوایین و نموره
سوگیري منفی زوجوین رابطوه منفوی معنوادار و بوین سوازگاري
زناشووویی بوواال و نمووره سوووگیري مثبووت زوجووین رابطووه مثبووت
معناداري وجود دارد ( .)40این رابطه معنوادار نشواندهنده توثثیر
تفسیر و توجه منفی زوجین از رفتار و نیتهاي طرف مقابول بور
احساس سازگاري زناشویی است .هرچه تفسیر و توجوه افوراد از
رویدادهاي جاري و رفتارهاي طرف مقابل منفیتر باشد احساس
سازگاري زناشویی آنها کمتر میشود .در همین راسوتا پوژوهش
ترخان و احمدي نشان داد سوگیري شناختی در میزان سازگاري
زنان مبتالبوه تعارضوات زناشوویی نقوش تعیینکننودهاي دارد و
پردازش اطالعات در حافظهي آشکار و نا آشکار ،سوگیري ایجاد
میکند و موجب میشود که اطالعات همخوان با خلق بیشتر به
خاطر آید و پیش از آنکه آسوانی یوا دشوواري تکوالیف بخواهود
ظرفیت ذهن را اشغال کند ،پردازش آگاهانه یوا ناآگاهانوه نقوش
ایفا میکند ( .)29در همین راستا پژوهش هیم استرا ،دي کاسترو
و توموواس نشووان داد آموووزش  CBMبووهطور مووؤثر تعبیرهوواي
خصمانه را کاهش داده است ( .)41ماهیت سوگیريهاي شناختی
اغلب خودکار بوده و معموالً کنترل ناپذیرند و میتواننود عوادات
فکري در نظر گرفته شوند که با تمرینات آزمایشی مکرر در قالب
تکالیفی که نیازمند پردازش سریع هستند ،بهصوورت مسوتقیم و
مؤثر اصالح میشوند ( CBM .)9اساس شکلگیري چنین افکار
منفی را در مراحل اولیهي پردازش شوناختی و در سوطح بیشوتر
ناهشیار موورد آمواج قورار میدهود و اسوتفاده از ایون مداخلوهي
شناختی نیازمند هیچ نوع بینش و آگواهی نیسوت .پژوهشهوایی
که الگوي  CBMرا در افراد سالم بکار بردهاند ،نشان دادهاند که

این الگو عالوه بر دستکاري سوگیري ،بر واکنشپذیري نسوبت
به استرس زاهاي بعدي نیز تثثیر دارد (.)10
در این پژوهش نیز پژوهشگر توانست با آمووزش شویوهنامه
درمانی مبتنوی بور اصوالح سووگیري شوناختی محقوق سواخته
سوگیريهاي منفی زوجین نسبت به موضوعات مؤثر و مرتبط با
ناسووازگاري زناشووویی را کوواهش دهوود؛ و از طوورف دیگوور بوور
سوگیريهاي مثبت آنها اثر گذاشته و آن را افزایش دهد.
درمجموع نتوایج پوژوهش نشوان داد کوه آمووزش اصوالح
سوووگیري شووناختی بوور صوومیمیت و سووازگاري زوجووین تووثثیر
معنیداري دارد .با اجوراي پروتکول درموانی مبتنوی بور اصوالح
سوگیري شناختی و اصالح سوگیريهاي منفی زوجین ،بوازداري
هیجانی و نشخوار ذهنی کم میشوود و درنتیجوه ارتبواط میوان
شووناختها و هیجانهووا ،رفتووار زوجووین تغییوور میکنوود و در
موقعیتهاي تنشزا از سبکهاي دفاعی نوروتیک و رشد نایافته
استفاده نمیکنند .لذا با توجوه بوه نتوایج پوژوهش درصوورتیکه
زوجین ناسازگار بعد از تعامالت منفی خود ،سوگیري توجوه خوود
را از محرکهاي رابطه اصالح کنند CBM ،سوگیري شوناختی
زیربنایی را مستقیماً هدف قرار میدهد و بر نحووهي برخوورد بوا
عواطف آنان تثثیرمی گذارد و بهمرورزمان این ادراکهاي سوودار
ملکه ذهن آنان نشده ،از تحریفات شناختی و تفرقه بیشوتر بوین
زوجین کاسته میشود و میتوان انتظار داشت که توافق آنان بور
سر گفتگوهاي قبلی ،وقایع یا تعامالت قبلی بیشتر شده و منجور
به افزایش صمیمیت و سوازگاري و نزدیوکتر شودن آنهوا بوه
یکدیگر شود.
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