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Abstract 
The present study was conducted to investigate the effect of mindfulness-based 
cognitive therapy on family functioning and communication patterns of divorce 
applicant couples. The study design was semi-experimental with pre-test and post-
test and control group. The study population consisted of all divorce applicant 
couples referred to counseling centers in Tehran. 30 divorce applicant couple 
select using purposive voluntary sampling method and randomly were assigned 
to two experiment (15 couples) and control (15 couples) group. The mindfulness-
based cognitive therapy was performed on experiment group once a week for 8 
sessions of 120 minutes. The participants responded to Family Assessment Device 
Questionnaire and Family Assessment Device Questionnaire in pre-test and post-test 
stages. The data were analyzed using covariance analysis statistical method and SPSS-
22 statistical software. The findings showed that controlling the pre-test effect, there 
was significant difference between mean of experiment and control groups in post-test 
in family functioning components (problem solving, emotional attachment, behavior 
control, and no to for role and communication) components and communication 
patterns components, except to constructive interactions component. In all, it was 
concluded that the mindfulness-based cognitive therapy impacted on family 
functioning and communication patterns of divorce applicant couples. 

 
Keywords: Cognitive therapy, communication patterns, mindfulness, divorce, 
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Extended Abstract  
 
Introduction 

Divorce is one of the factors leading to disturbance and chaos in humans’ 
life. Deciding to divorce is the result of a severe internal pressure imposed at 
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least on one of the spouses, which may occur due to failure to meet the needs 
or attain  goals (Rossi, Holtzworth-Munroe, & Rud, 2016) and lack of 
attention to social, economic, cultural, personal, and personality factors 
(Abbasi, Dargahi, & Ghasemi Jobaneh, 2018). A way to look at the structure 
of families is to focus on the communication channels by which the families 
interact with each other. The communication channels frequently occurring 
in a family are called communication patterns (Trenholm & Jensen, 1996). 
Communication problems are among the most important causes of conflict 
and dissatisfaction in marital life, so that failure to communicate is the most 
common problem posed by dissatisfied couples (Parvandi, Arefi, & Moradi, 
2016). A finding reveals that family communication patterns are the main 
predictor of poor and proper performance of the family (Al-Krenawi & 
Kanat-Maymon, 2017). Among other factors affecting marital conflicts 
leading to divorce, family performance can be referred to (Yoosefi, 
Karimipour, & Azizi, 2017). Family performance is the capability of family 
in coordinating or adapting among members, and achieving success in 
discipline patterns, complying with boundaries among individuals, as well as 
enforcing the rules and principles governing it with the aim of protecting 
family system and conserving its equilibrium (Schuler, Zaider, Li, 
McDonnell, & Hichenberg, 2017). Mindfulness-based cognitive therapy 
(MBCT) is one of the new and important therapeutic interventions affecting 
the improvement of family performance, compatibility, and marital intimacy 
of couples (Shahbeik, Taghavi Jourachi, Abroshan, Naseri, 2019, 
Kalantarian, Zarinfar, & Zarinfar, 2017). It is a kind of cognitive therapy 
establishing the relationship among mood, thoughts, feelings, and 
surrounding body sensations at the moment and reducing automatic 
depression and stressful thoughts caused by family problems (Segal, 
Williams, & Teasdale, 2018; Khaddouma, Gordon, & Strand, 2017). Every 
day, we witness higher rates of divorce and marital conflict in counseling 
and psychotherapy clinics so that one in every four couples has been 
reported to be divorce applicant (Masoomi, Byan & Hoseinian, 2017). On 
the other hand, the volume and diversity of marital problems and the upward 
trend of divorce statistics in Iran need an effective treatment. This study was 
conducted with the purpose of investigating the effect of MBCT on family 
performance and communication patterns of divorce applicant couples. 
 
Method 

This was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and 
control group. The population of this study consisted of all divorce applicant 
couples referring to counseling and social work centers in Tehran in the 
second half of 2018. Out of 92 couples, thirty divorce applicant couples were 
selected by voluntary sampling method and based on the study inclusion 
criteria (1) 25-35 years of age, 2) not addiction to opioids, psychotropic 
drugs, and methadone, 3) at least two years of common life, 4) the minimum 
and maximum level of education ranging from the third grade guidance 
school to BA degree, 5) absence of psychiatric disorders, and 6) willingness 
to participate in treatment sessions) in the initial call for participation in the 
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study, and then, were randomly assigned to the experimental group (15 
couples) and control group (15 couples). The participants in experimental 
group received MBCT intervention during eight 120 min sessions (one 
session per week in-group form) based on the guidelines of MBCT book 
(Segal, Williams, & Teasdale, 2002). The control group was in the wait list 
for two months. In order to collect data in pre-test and post-test stages, 
family assessment and communication patterns questionnaires were used. 
 
Findings 

The covariance analysis results of post-test scores of family performance 
sub-scales in control and experimental groups indicated a significant 
difference between the mean of post-test scores of problem solving (F = 7/33, 
P < 0.001), emotional accompaniment (F = 5.15, P < 0.001), emotional 
intercourse (F = 8.68, P < 0.001), and behavioral control (F = 10.95, P < 0.001) 
components. The greatest effect was related to behavioral control, emotional 
intercourse, problem solving sub-scales and emotional accompaniment. No 
significant difference was observed in the role (F = 3.05, P = 0.095) and 
communication (F = 0.457, P < 0.001) sub-scales. Furthermore, the covariance 
analysis results of post-test scores of communication patterns sub-scales in the 
experimental and control groups showed a significant difference between the 
mean of post-test scores of constructive communication sub-scale (F = 0/.71,  
P = 0.42), withdrawal/expectation (F = 53.5, P < 0.027), expected 
husband/withdrawn wife (F = 5/77, P < 0.024), expected wife/withdrawn 
husband  (F = 6.13, P < 0.021) and mutual avoidance (F = 9/46, P < 0.005). 
The greatest effect was related to mutual avoidance relation, expected 
husband/withdrawn wife, respectively, expected wife/ withdrawn husband 
and constructive communication sub-scale. 
 
Discussion 

Findings showed that MBCT affects the family performance components, 
including problem solving, emotional accompaniment, emotional 
intercourse, and behavioral control; however, it has no effect on role and 
communication components. In explaining this finding, it can be said that 
divorce applicant couples have negative attitude toward life due to disorder 
and chaos in their common life, and they report poor quality of life. These 
thoughts affect their behavior to the environment and family and the proper 
performance of family. This in turn affects the behavior of members to each 
other. This is while by performing exercises such as focus on breathing, 
body check, and sitting meditation during MBCT, couples learn to become 
aware of any type of thoughts, emotions, and feelings they have and 
emerging in them, and therefore, control all of these thoughts and emotions, 
and erosive sensations preventing psychological and emotional well-being. 
Consequently, it affects the relationship between a person and his/her 
spouse, children and relatives while helping marital adjustment increase and 
family performance improvement. Moreover, findings showed the 
significant effect of MBCT on all communication patterns components 
except the mutual constructive communication. To explain this finding, it 
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can be said that by teaching skills such as breath-focused meditation, body 
check, and yoga exercises, moment-by-moment awareness of feelings, 
thoughts, and body sensations during MBCT, couples learned to accept their 
inner states instead of showing regular and automatic reactions and trying to 
get rid of undesirable states, and show informed and more desirable reaction 
both in interpersonal and intrapersonal dimensions by practicing kindness 
and compassion to themselves and others. In fact, in the interpersonal 
dimension, mindfulness practices change the methods of coping with 
emotions and increase the emotion adjustment skills, and they are followed 
by constructive behaviors during negative emotions, and reduce negative 
emotions such as anxiety, depression and stress, and this has a great deal of 
results for couple communication.  
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 چکیده

عملکرد خانواده و الگوهای بر ذهن آگاهی بر  تأثیر شناخت درمانی مبتنیپژوهش حاضر با هدف بررسی 
آزمون و گروه  آزمون و پس انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش  متقاضی طالقارتباطی زوجین 

کننده به مراکز مشاوره  کنترل انجام گرفت. جامعۀ این پژوهش شامل کلیه زوجین متقاضی طالق مراجعه
صورت  به داوطلبانه انتخاب و-یری هدفمندگ نمونهزوج متقاضی طالق به روش  03شهر تهران بود. 

زوج( اختصاص یافتند. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن  51زوج( و کنترل ) 51ادفی در دو گروه آزمایش )تص
ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد.  دقیقه 523جلسه  8بار در  ای یک صورت گروهی، هفته آگاهی به

آزمون پاسخ  آزمون و پس های سنجش خانواده و الگوهای ارتباطی در پیش نامه ها به پرسش کننده شرکت
ها نشان  یافته .تحلیل شدند SPSS-22افزار آماری  ها به  روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم دادند. داده

های  های آزمایش و کنترل در مؤلفه آزمون گروه آزمون بین میانگین نمرات پس داد که با کنترل اثر پیش
نقش و های  و نه در مؤلفه کنترل رفتار ی وعاطف زشیآم ،یعاطف یحل مشکل، همراهعملکرد خانواده )

. در ارتباط سازنده متقابل تفاوت معنادار وجود داردمؤلفه جز  به یارتباط یالگوها های و مؤلفه ،تعامالت(
مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر شناخت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و 

 بود. الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طالق
 

 ، طالق، عملکرد خانوادهآگاهیشناخت درمانی، الگوهای ارتباطی، ذهن  :هاي كلیدي واژه
 

 مقدمه
تصمیم به طالق نتیجه  .است ها انساناختالل و آشفتگی در زندگی  یجادکنندهایکی از عوامل  طالق

که ممکن است از طریق برآورده  شود یمفشار درونی شدیدی است که حداقل به یکی از همسران وارد 
( و عدم توجه به عوامل اجتماعی، Rossi, Holtzworth-Munroe, & Rud, 2016نشدن نیازها یا اهداف )

(. Abbasi, Dargahi, & Ghasemi Jobaneh, 2018) اقتصادی، فرهنگی، فردی و شخصیتی رخ دهد
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عاطفی بین  در روابط زناشویی و گسستگی ی معتبر نارضایتیها شاخصطالق یا متقاضی طالق بودن یکی از 
در بررسی زندگی زناشویی زوجین متقاضی طالق،  کیفیت و  .(DeLongis & Zwicker, 2017) زوجین است 

(. در واقع، Masoomi, Byan, & Hoseinian, 2017دارد ) ای یژهوچگونگی ارتباط زوجین با یکدیگر جایگاه 
به  همدیگر با ها آن طریق که از ارتباطی یها کانالبه  که است این ها خانواده ساختار به نگاه یها از شیوه یکی

 ،افتد یماتفاق  خانواده یک در وفور به که ارتباطی یها کانالدست از  آن شود. به پرداخته ،پردازند یم تعامل
ی ها کانالالگوهای ارتباطی، یعنی، (. Trenholm & Jensen, 1996) شود یم گفته ارتباطی یالگوها

ارتباطی خانواده  ۀشبکتعامل دارند و مجموعه این الگوها  ارتباطی که از طریق آن زن و شوهر با یکدیگر
 زناشویی رضایت میزان توانند یم الگوهای ارتباطی (.Trenholm & Jensen, 1996) دهند یمرا تشکیل 

خود  اصلی مسألۀ عنوان به را مشکالت آشفته، این زوجین درصد 93 از بیش که جایی تا تعیین نمایند را
 و ناسازگاریبروز  عوامل ینتر مهم از ارتباطی (. مشکالتSeyedi & Shah Nazari, 2019) دانند یم

 مطرح ناراضی یها زوجوسیله  به که مشکلی ترین یعشا که یطور به، شود یمقلمداد  زناشویی زندگی در نارضایتی

هانسون و اولسون (. Parvandi, Arefi, & Moradi, 2016است ) ارتباط در برقراری موفقیت عدم ،شود یم
(Hanson & Olson, 2018  معتقدند که همسران )خود برقراری از الگوهای ارتباطی را میان ا مجموعه 
است که  و رفتارهای مشکل آفرین صرفاّ اجرای همان الگوها هستند. یک یافته نشان داده ندنک یم

-Al) خانواده است ضعیف و مناسب کنندة اصلی عملکرد بینی پیشالگوهای ارتباطی خانواده 

Krenawi & Kanat-Maymon, 2017 ) 
به عملکرد  توان می ،شود میزناشویی که به بروز طالق منجر  یها تعارضمؤثر بر  لعوامدیگر از 

عملکرد خانواده توانایی خانواده در (. Yoosefi, Karimipour, & Azizi, 2017) خانواده اشاره کرد
بین اعضاء و  یبستگ هم ،ها تعارضبا تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تضادها و  هماهنگی یا تطابق

بین افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر آن با هدف حفاظت  موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز
 (.Schuler, Zaider, Li, McDonnell, & Hichenberg, 2017ت )اس خانواده و حفظ تعادل آن از نظام

چنین  در زمینه عاطفی هستند. در یژهو بهو نامناسب دارای مشکالت بسیاری  دارای عملکرد ضعیف یها خانواده
هیجانی محدود و کمیت و کیفیت  یها واکنش ارتباط مناسب نادیده گرفته شده، گستره معموالً ییها خانواده

نداشته و در مورد  یا عالقهمحیط نامناسب است و عالوه بر آن اعضای خانواده به یکدیگر  نسبت به ها نشواک
در (؛ (Berutti, Dias, Pereira, Lafer, & Nery, 2016) کنند ینمعاطفی  گذاری یهسرمایکدیگر اقدام به 

و ارزیابی و در  و اقدام به حل آنمشکل، بررسی  دارای عملکرد مناسب توانایی شناسایی یها خانواده ،مقابل
ثیرگذار است. أو ت مستقیم، روشن ها آندیگر وجود دارد. نحوه انتقال اطالعات بین  حل راه صورت نیاز استفاده از

در  (؛ Perez & Coo, 2018) دهند یم ها آنمناسبی به  و پاسخ کنند یماعضا توجه  ۀآنان به نیازهای اساسی هم
 .افتد یمکمتر اتفاق  ها خانوادهنتیجه خطر وقوع جدایی در این 

به هر حال، یکی از مداخالت درمانی که بر بهبود عملکرد خانواده، سازگاری و صمیمیت زناشویی 
 ,Shahbeik, Taghavi Jourachiاست ) آگاهیزوجین تأثیر داشته است، مداخلهُ درمانی مبتنی بر ذهن 

Abroshan & Naseri, 2019; Kalantarian, Zarinfar, & Zarinfar, 2017 شناخت درمانی .)



 551 مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طالقتأثیر شناخت درمانی 

بین خلق، افکار، احساس و احساسات بدنی  نوعی درمان شناختی است که ارتباط آگاهیمبتنی بر ذهن 
ناشی مشکالت خانوادگی را کاهش  فشارزایساخته و افکار خودآیند افسردگی و  پیرامون را در لحظه ممکن

افراد با (.  Segal, Williams, & Teasdale, 2018; Khaddouma, Gordon,  & Strand, 2017) دهد یم
محیطی دائماً پویا  توانند میحضور ذهن باال به علت اشراف داشتن بر زمان و عدم ترس از تغییرات 

این محیط پویا و  (. Vater, &  Schröder-Abé, 2015پذیر در زندگی خود ایجاد کنند ) و انعطاف
 شوند یممدت  های روانی و عاطفی طوالنی مزمن و فاصله یها تعارضپذیر مانع رشد  انعطاف

(Kalantarian, Zarinfar, & Zarinfar, 2017.)  که شناخت  دهند یمنشان  ها پژوهشنتایج
روابط  سازی یغن( و Shahbeik  et al., 2019) بر بهبود عملکرد خانواده آگاهیدرمانی مبتنی بر ذهن 

 ;Segal  et al., 2018; Zamir, Gewirtz, & Zhang, 2017; Allen, & Paddock, 2015زناشویی )

Smith, 2015; Abbasi & Khademloo, 2018( ؛ ارتقای رضایت زناشویی)Yekta  et al., 2018; Sadeghi 

Shahrokht, & Dadsetan, 2016; Robinson & Neece, 2015 کنشی و تنظیم شناختی  یریپذ انعطاف( و
نتایج یک مطالعه نشان داد که (، تأثیر دارد. Raki & Naderi, 2019; Taheri, 2018هیجانی زوجین )

متقاضی طالق تأثیر دارد افزایش میزان صمیمیت زوجین  رب آگاهیشناخت درمانی مبتنی بر ذهن 
(Kalantarian, Zarinfar, & Zarinfar, 2017) .بیدر و رودریگز ) -آدلر، یلگ مک، ینچن همMcGill, 

Francesca & Rodriguez, 2016( و خادوما، گوردون و استراند )Khaddouma, Gordon, & 

Strand, 2017)  تعامالت زوجی، پذیرش همسرآگاهینشان دادند که درمان شناختی مبتنی بر ذهن ، ،
 .بخشد یمهمدلی و الگوهای ارتباطی زوجین را بهبود 

و ناسازگاری زناشویی در مراکز مشاوره و  باالتری از میزان طالقارائه آمار هر روز شاهد 
ی که گزارش شده است از هر چهار زوج یک زوج متقاضی طالق هستند طور بههستیم،  یشناخت روان

(Masoomi, Byan, & Hoseinian, 2017 .)حجم و تنوع مشکالت زناشویی و سیر  ،از سوی دیگر
. بنابراین، این مطالعه با هدف کند یمدرمانی اثربخش را طلب  شورمان نیاز بهصعودی آمار طالق در ک

و الگوهای ارتباطی زوجین  بر افزایش عملکرد خانواده آگاهیبررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 
 متقاضی طالق انجام گرفت. 

 

 روش

 یريگ نمونهجامعه، نمونه و روش 
با گروه کنترل است. جامعۀ این  آزمون پسو  آزمون پیشنیمه آزمایشی با  یها طرحاین پژوهش از 
به مراکز مشاوره و مددکاری شهر تهران در  کننده مراجعهزوجین متقاضی طالق  ۀپژوهش شامل کلی

داوطلبانه و بر -یری هدفمندگ نمونهزوج متقاضی طالق به روش  03بود.  5091دوم سال  ۀماه شش
ها و  گردان سال، عدم اعتیاد به مواد افیونی و روان 21-01به پژوهش سن  ی ورودها مالکاساس 

و حداکثر کارشناسی،  مصرف متادون، حداقل دارای دو سال زندگی مشترک، حداقل تحصیالت سیکل
زوج با فراخوان  92و تمایل به شرکت در جلسات درمان از میان  پزشکی روان یها اختاللنداشتن انواع 
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زوج( اختصاص داده شدند. 51زوج( و کنترل )51تصادفی در دو گروه آزمایش ) صورت به و اولیه، انتخاب
منظور رعایت اخالق پژوهش، از کلیه زوجین جهت شــرکت در طرح پژوهشــی رضایت آگاهانه  به

 توضیح داده شد که اطالعات پژوهش محرمانه خواهد بود.  کســب و
 

 یريگ اندازهابزارهاي 
(. Family Assessment Device Questionnaire) خانوادهزوجی  سنجش نامه پرسش

ک سنجیدن عملکرد خانواده بنا بر الگوی م است که برایماده  13 دارایخانواده زوجی سنجش  نامه پرسش
: )حل کند یم یریگ اندازهلکرد خانواده را عم  عد ازتدوین شده است. این الگو شش بُ( Mc Master) مستر
: ارتباط)، «(خانه ما هرگاه یکی ناراحت باشد، دیگر اعضای خانواده از علت ناراحتی او اطالع دارنددر »ل: مشک

، «(باید یادآوری و پیگیری شود آن، برای انجام شود یموقتی از یکی از اعضای خانواده ما کاری خواسته »
اگر یکی از : »یفهمراهی عاط) ،«(خود عمل کنند های یتمسئولما اصرار داریم که اعضای خانواده به : »ها نقش)

در خانه ما، : »یفآمیزش عاط)، «(شوند یماعضای خانواده ما دچار مشکل شود، سایر اعضا هم بیش از اندازه درگیر 
از آنجا که ما یکدیگر را به درستی درک : »رفتار لکنتر)و  «(مقررات خانواده را نقض کرد توان یمبه راحتی 

طیف در یک  نامه پرسشاین  یها ماده. خانوادگی برایمان دشوار است های یتفعالبرای  یزیر برنامه، کنیم ینم
. ضرایب پایایی آلفای کارکرد ناسالم است به معنایدر این ابزار نمرة باال . شود یم یریگ اندازه یا رتبهلیکرت چهار 

خرده  در مطالعۀ دیگر برای ؛(Sanaei Zaker, 2009) 92/3تا  12/3از ابزار این  های یاسخرده مقکرونباخ 
 ,Saatchi, Kamkar) 90/3و  11/3، 92/3رتیب به ت نامه پرسش لابراز عواطف و ک ،مسأله  حل های مقیاس

& Askari, 2010 نجاریان(؛ و (Najarian, 1995 ضریب آلفای کرونباخ ) و در  90/3را  نامه پرسشکل
( Bahari, 2000ی )بهار را گزارش کردند. همراهی عاطفی  حل مسأله و ،خانوادگی نقشتحلیل عاملی سه 

 آورد.  به دست 95/3را  خانوادهزوجی سنجش  نامه پرسش  یا ماده 51فرم ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

 نامه پرسشاین  (.Communication Patterns Questionnaireالگوهاي ارتباطی ) نامه پرسش
 01( ساخته شده و یک ابزار خودسنجی Christensen & Sullaway, 1984) توسط کریستنسن و ساالوی

است که برای برآورد ارتباط زناشویی طراحی شده است و رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض  یا ماده
کنیم(،  وگو گفتبحث و در مورد مشکل خود  کنیم یمزناشویی شامل ارتباط سازنده متقابل )من و همسرم سعی 

)همسرم غر  گیری کناره( و ارتباط توقع/ کنیم یماجتنابی متقابل )من و همسرم از بحث در مورد مشکل دوری 
یا از بحث بیشتر امتناع  کنم یمو سکوت اختیار  یریگ کنارهو انتظارات بیش از حد دارد، در حالی که من  زند یم
زن و  یرگ کنارهشامل دو قسمت است: مرد متوقع/  گیری کنارهتوقع/  مقیاسخرده . کند یم گیری اندازه(، کنم یم

)اصالً  یا رتبه 9هر رفتار را روی یک طیف لیکرت (. زوجین Sanaeizade, 2010مرد ) یرگ کنارهزن متوقع/ 
 ,Heavey. هیوی، الرسون و زامتوبه )کنند یم یبند درجه( 5خیلی امکان دارد =  9تا  5امکان ندارد = 

Larwson, & Zumtobeh,1996 55/3الگوهای ارتباطی از  نامه پرسش( ضرایب پایایی آلفای کرونباخ 
( ضرایب آلفای کرونباخ را برای الگوی ارتباط سازنده EbadatPour, 2000؛ و عبادت پور )81/3تا 
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 15/3مرد  یرگ کناره، زن متوقع / 11/3 یرگ کناره، ارتباط توقع / 15/3، ارتباط اجتناب متقابل 13/3متقابل 
 گزارش کردند.  12/3 یرگ کنارهو مرد متوقع / زن 

 5 جدول

 (Segal, Williams, & Teasdale, 2002) شناخت درمانی جلسات خالصه محتوای
 تکالیف منزل تغییر رفتار مورد انتظار محتوا هدف 

5 
معارفه و هدایت 

 خودکار

جلسه،  8معرفی برنامه و شرح مختصری از 
 اعضای گروه با یکدیگر و مشاور،آشنایی 

یین اهداف و قوانین گروه، آشنایی با تع
مبتنی بر ذهن  درمانیمفاهیم شناخت 

دایت خودکار و و توضیح پیرامون ه آگاهی
 مراقبه خوردن کشمش

نسبت به افکار  آگاهی
 ناکارآمد

 تمرین وارسی بدن
 روز متوالی 1طی 

 رویارویی با موانع 2

ابتدای هر جلسه، تکلیف جلسه قبل بررسی 
شناسایی موانع تمرین و ارائه شد. 

برای آن و  آگاهیبرنامه ذهن  های حل راه
تنفس، بحث در  آگاهیتمرین مراقبه ذهن 

سات، انجام مورد تفاوت بین افکار و احسا
 مراقبه در حالت نشسته

 کاهش اهمیت افکار منفی
 53-51مرین ت

مراقبت  ای دقیقه
 نشسته

0 
حضور ذهن یا 
تکنیک تنفس 

 آگاهانه

، دقیقه 51-53تنفس با حضور ذهن 
آموزش تکنیک دم و بازدم همراه با آرامش 
و بدون تفکر در مورد چیز دیگر و آموزش 

 تکنیک تماشای تنفس

کسب توانایی توجه به 
و افکار یکدیگر و  ها حس

 افزایش شفقت

 1ثبت افکار روزانه 
تمرین هفت ستونی، 

دیدن یا » ای دقیقه
 «شنیدن

5 
اجرای تکنیک 

 آگاهیذهن 
 گسلیده

نشسته )آگاهی از تنفس، صدا، بدن و  ۀمراقب
از وقایع خوشایند و  آگاهی افکار( بررسی

 بدن های حسناخوشایند بر احساس، افکار و 

تمرکز بر حال، کاهش 
 تعارضات زناشویی

 1ثبت افکار روزانه 
 تمرین تنفسستونی، 

و اجرای تمرین 
 خانگی تن آرامی

1 

اجازه/ مجوز 
 )پذیرش حضور

افکار و 
 احساسات(

تفاوت دیدن افکار یا میوگای هشیارانه، بحث 
 (نشسته )صدا و افکار ٔ  مراقبهافکار جانشین، 

تمایل به برقرای ارتباط و 
 افزایش صمیمت و همدلی

مراقبه هدایت شده 
کوتاه حداقل به مدت 

 دقیقه. 53

1 
حقایق  افکار

 نیستند
 تنفس با حضور ذهن، بهداشت خواب

 دقیقه 51-53

 های آشفتگیکاهش 
هیجانی و افزایش درک 

 متقابل

فهرستی از  ۀتهی
لذت  های فعالیت

 بخش
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 تکالیف منزل تغییر رفتار مورد انتظار محتوا هدف 

1 
به  توانم میچطور 

بهترین شکل از 
 ؟خودم مراقبت کنم

نسبت به هر آنچه  آگاهیمراقبه نشسته و 
 ارائه .شود یمدر لحظه به هشیاری وارد 

تمرینی جهت تهیه لیستی از رویدادهای 
 آگاهیتجربه  خوشایند و ناخوشایند زندگی،

 و پذیرش بدون قضاوت )غیرانتخابی(

آرامش عضالنی و 
 گرایی واقعافزایش 

نوشتن تجربیات منفی 
و مثبت روزانه بدون 

 ها آنقضاوت در  مورد 

8 

 پذیرش و تغییر
)استفاده از آنچه 

تاکنون یاد 
 ید(ا گرفته

مراقبه وارسی بدن، تمرین فضای تنفسی 
ی کنار ها روشای، بحث در مورد  یقهدقسه 

آمدن با موانع انجام مراقبه، طرح شدن 
ی در مورد کل جلسات، از این قبیل سؤاالت

به انتظارات خود  کنندگان شرکتکه آیا 
اند؟ آیا دوست دارند این  دست یافته

ند؟ آیا های مراقبه را ادامه ده ینتمر
افزایش یافته است؟  شان مقابلهی ها مهارت

و اجرای  کنندگان شرکتگرفتن بازخورد از 
، آمادگی برای خاتمه جلسات و ها آزمون پس

 یان مداخلهپا

از احساسات،  آگاهی
کاش اعمال و عواطف 
منفی و کاربست ذهن 

 آگاهی

تمرین تمام 
 مؤثر های تکنیک

 

 وند اجراي پژوهشر
الزم از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به منظور انتخاب  هایپس از کسب مجوز

نمونه مورد نظر به مراکز مشاوره و مددکاری شهر تهران مراجعه شد. از میان زوجین داوطلب شرکت در  
ورود و خروج به پژوهش، زوجین واجد شرایط جزء نمونه پژوهش  های مالکجلسات درمانی، بر اساس 

نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. الزم به ذکر  51نفر در گروه آزمایش و  51تصادفی  طور بهگرفتند و  قرار
پس از  .اطمینان خاطر در مورد محرمانه ماندن اطالعات داده شد کنندگان شرکتاست که به کلیه 

)هر هفته  ای قهدقی 523جلسه  8، افراد گروه آزمایش طی ها آزمون پیشانتخاب نمونه پژوهش و اجرای 
 «MBCT»بر اساس راهنمای کتاب  آگاهیگروهی مداخله درمانی مبتنی بر ذهن  صورت بهیک جلسه( 

(Segal, Williams, & Teasdale, 2002 را دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست )
 برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. ها آزمون پسانتظار قرار گرفت. پس از پایان جلسات، 

 

 ها دادهتجزيه و تحلیل 
)تحلیل و آمار استنباطی  (میانگین و انحراف استاندارد)آماری توصیفی  های روش به ها داده

 .تحلیل شدند SPSS -22 افزار نرمو با استفاده از  کوواریانس(
 

 ها افتهي
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 2جدول 
 کنترل و آزمایش در مراحل  یها گروهعملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی در  یها مؤلفهتوصیفی  یها شاخص

 آزمون پسو  آزمون پیش

متغیر
 

 آزمایش کنترل ها مؤلفه
 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

عملکرد خانواده
 

 12/3 11/55 51/3 21/52 90/3 11/52 19/3 21/52 حل مشکل
 55/3 83/23 51/3 31/25 95/3 81/23 95/3 81/23 ارتباط
 98/5 31/21 09/5 00/21 52/5 52/21 52/5 23/21 نقش

 58/5 81/21 91/3 00/21 80/5 00/21 80/5 00/21 همراهی عاطفی
 30/5 90/22 82/3 13/20 80/3 10/20 80/3 10/20 آمیزش عاطفی
 22/5 31/28 82/3 13/29 12/3 11/29 12/3 11/29 کنترل رفتار
 11/2 10/02 39/5 31/08 95/3 08 92/3 08 عملکرد کل

ی
ی ارتباط

الگوها
 

 80/5 00/5 21/2 00/5 21/2 05/5 80/5 00/5 ارتباط سازنده متقابل
 11/3 23/25 25/2 23/21 25/2 23/21 58/2 23/21 /توقعگیری کنارهارتباط 

 21/3 31/52 25/5 13/52 52/5 01/52 25/5 13/52 زن یریگ کنارهمرد متوقع/
 35/3 52 25/5 12/52 25/5 51/52 55/5 13/52 مرد یریگ کنارهزن متوقع/

 15/3 10/55 81/5 31/50 81/5 11/50 35/3 52 اجتناب متقابل

 

و  آزمون پیشمیانگین و انحراف استانداردهای نمرات  شود یممشاهده  2که در جدول  طور همان
 .اند شدهعملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی ذکر  های خرده مقیاس آزمون پس

 
 0جدول 

 متغیرهای مورد مطالعه لون نرمال بودن و همگنی واریانس  یها آزموننتایج 

 ها یاسمقخرده  متغیرها
-کلموگروف
 اسمیرنوف

p آزمون لون p 

عملکرد خانواده
 

 513/3 10/3 503/3 51/3 حل مشکل
 513/3 11/3 233/3 55/3 ارتباط
 123/3 55/3 513/3 58/3 نقش

 023/3 11/3 313/3 59/3 همراهی عاطفی
 003/3 10/3 233/3 51/3 آمیزش عاطفی
 113/3 53/3 513/3 58/3 کنترل رفتار

ی
ی ارتباط

الگوها
 103/3 22/3 593/3 51/3 ارتباط سازنده متقابل 

 855/3 35/3 223/3 59/3 /توقعیریگ کنارهارتباط 

 199/3 51/3 313/3 51/3 زن یریگ کنارهمرد متوقع/

 123/3 22/3 233/3 55/3 مرد یریگ کنارهزن متوقع/

 253/3 80/3 593/3 59/3 اجتناب متقابل
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اسمیرنوف  –، نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروفشود یممشاهده  0که در جدول  گونه همان
(،  P= 233/3(، ارتباط  ) P= 503/3متغیرهای وابسته پژوهش شامل حل مشکل ) های یاسمقخرده 

(، کنترل رفتار P=  233/3(، آمیزش عاطفی )P=  313/3(، همراهی عاطفی ) P= 513/3نقش )
(513/3 =P (  و ارتباط سازنده متقابل )593/3  =P ارتباط ،)گیری کناره( 223/3/توقع =P  مرد ،)

(، اجتناب متقابل  P= 233/3مرد  ) گیری کناره(، زن متوقع /  P= 313/3زن ) گیری کنارهمتوقع/ 
(593/3 =P  نشان ،)آزمون تابع  متغیرهای وابسته در مرحله پس یها مؤلفهکه توزیع نمرات  دهد یم

متغیرهای وابسته  های یاسمقها در خرده  توزیع نرمال است. نتایج آزمون همگنی واریانس لون گروه
(، P=  023/3(، همراهی عاطفی  )P=  123/3(، نقش )P=  513/3(، ارتباط ) P= 513/3حل مشکل )

(، ارتباط P= 103/3( و ارتباط سازنده متقابل  )P= 513/3(، کنترل رفتار )P= 003/3آمیزش عاطفی )
مرد  گیری کناره(، زن متوقع /  P= 199/3زن ) گیری کناره(، مرد متوقع/  P= 855/3/توقع )گیری کناره

(123/3 =P ( اجتناب متقابل ،)253/3  =Pنشان داد که گروه )  پراکندگی  ازنظرهای آزمایش و کنترل
 آزمون یکسان هستند. رد خانواده و الگوهای ارتباطی در مرحله پیشعملک های یاسمقنمرات خرده 

 نتایج آزمون فرض همگنی شیب رگرسیون نشان داد که  تعامل گروه با مؤلفه حل مشکلچنین  هم
(8/3F =   151/3وP = )تعامل گروه و مؤلفه ارتباط ، (39/3F =   115/3وP= ) تعامل گروه و مؤلفه ،

، ( =151/3Pو   =01/3F) ، تعامل گروه و مؤلفه همراهی عاطفی ( = 09/3F = ، 151/3P) نقش
، تعامل گروه و مؤلفه کنترل رفتار ( =215/3Pو   =01/3F)تعامل گروه و مؤلفه آمیزش عاطفی 

(58/3F=   591/3وP= )  از متغیر عملکرد خانواده و  تعامل گروه و مؤلفه ارتباط سازنده متقابل
(98/3F=   311/3وP= ) توقع گیری کناره، تعامل گروه و ارتباط/(1/3F=   913/3وP= ) تعامل گروه ،

مرد  گیری کناره، تعامل گروه و مؤلفه زن متوقع/( =120/3Pو   =52/3F)زن  گیری کنارهمتوقع/ و مرد
(335/3F=   910/3وP= ) متقابل، تعامل گروه و اجتناب (35/3F=   920/3وP= ) از متغیر الگوهای ،

 . باشند ینمارتباطی، معنادار 
 

 5جدول 
 ی آزمایش و کنترلها گروهعملکرد خانواده در  های خرده مقیاسآزمون  نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 
 مجذورات

F p Eta
2

 

 19/3 350/3 00/1 83/5 5 83/5 حل مشکل
 55/3 511/3 11/3 52/3 5 52/3 ارتباط
 21/3 391/3 31/0 51/1 5 51/1 نقش

 11/3 300/3 51/1 03/1 5 03/1 همراهی عاطفی
 85/3 331/3 18/8 11/0 5 11/0 آمیزش عاطفی
 88/3 330/3 93/53 18/53 5 18/53 کنترل رفتار
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 حل مشکل یها مؤلفه آزمون پس، بین میانگین نمرات شود یممشاهده  5که در جدول  گونه همان

(00/1 F =، 350/3 p <) همراهی عاطفی ،(51/1F = ، 300/3 p <) آمیزش عاطفی ،(18/8 F =، 331/3p < ) ،
تفاوت معناداری وجود دارد. بیشترین تأثیر به ترتیب برای خرده  ( > 93/53F = ، 330/3p)و کنترل رفتار 

آزمایش و کنترل  یها گروهکنترل رفتار، آمیزش عاطفی حل مشکل و همراهی عاطفی بود. اما بین  های یاسمق

 ، تفاوت مشاهده نشد. (11/3F = ، 511/3  =p)و ارتباط  (31/0F =  ،391/3  =p)نقش  های یاسمق خردهدر 

 
 1جدول 

 ی آزمایش و کنترلها گروهعملکرد خانواده در  های خرده مقیاسآزمون  نتایج آزمون پیگیری نمرات پس 

 گروه متغیر
تفاوت 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

P 
 درصدی 91فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 - 55/3 - 39/5 350/3 22/3 - 15/3 کنترل آزمایش حل مشکل

 28/3 -13/3 511/3 25/3 - 51/3 کنترل آزمایش ارتباط

 25/3 -59/2 391/3 11/3 - 55/5 کنترل آزمایش نقش

 - 53/3 -23/2 300/3 13/3 - 51/5 کنترل آزمایش همراهی عاطفی

 - 21/3 -58/5 331/3 29/3 - 81/3 کنترل آزمایش آمیزش عاطفی

 - 11/3 -55/2 330/3 51/3 - 13/5 کنترل آزمایش کنترل رفتار

 

آزمایش و  یها گروهعملکرد خانواده در  های خرده مقیاس آزمون پسنمرات  پیگیریآزمون نتایج 
ارتباط و  های یاسمقخرده  جز به ها یاسمقدر کلیه خرده  الذکر فوقکه بین دو گروه  دهد یمنشان  کنترل

 گروه آزمایش است. یها کننده شرکتنقش تفاوت به نفع 

 
 1جدول 

 آزمایش و کنترلی ها گروهآزمون الگوهای ارتباطی در  نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F P Eta
2

 
توان 
 آماری

 5 13/3 352/3 15/3 25/3 5 25/3 ارتباط سازنده متقابل

 5 19/3 321/3 10/1 92/1 5 92/1 /توقعگیری کنارهارتباط 

 5 11/3 325/3 11/1 81/5 5 81/5 زن گیری کنارهمرد متوقع/

 5 18/3 325/3 50/1 00/2 5 00/2 مرد گیری کنارهزن متوقع/

 5 85/3 331/3 51/9 55/5 5 55/5 اجتناب متقابل

 
ارتباط سازنده متقابل  یها مؤلفه آزمون پس، بین میانگین نمرات شود یممشاهده  1که در جدول  طور همان

(17/0F =  ،240/2 =p ) ، 35/3)توقع  /گیری کنارهارتباط F =، 321/3 p < ،/زن  گیری کنارهمرد متوقع
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(11/1F = ، 204/2 =p )/مرد  گیری کناره، زن متوقع(50/1F =  ،325/3  =p اجتناب متقابل ،)(51/9F =  ،

331/3  p)  .اجتناب متقابل، زن  های یاسمقخرده  بیشترین تأثیر به ترتیب برایتفاوت معناداری وجود دارد
  /توقع،  و ارتباط سازنده متقابل است.گیری کناره، ارتباط زن گیری کنارهمرد، مرد متوقع/ گیری کنارهمتوقع/
 

 1جدول 
 ی آزمایش و کنترلها گروهالگوهای ارتباطی در  های خرده مقیاسآزمون  نتایج آزمون پیگیری نمرات پس

 گروه متغیر
تفاوت 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

p 
 درصدی 91فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 - 51/3 - 95/2 523/3 335/3 - 95/2 کنترل آزمایش ارتباط سازنده متقابل

 - 50/3 - 98/5 321/3 55/3 - 31/5 کنترل آزمایش /توقعگیری کنارهارتباط 

 - 31/3 - 32/5 325/3 22/3 - 11/3 کنترل آزمایش زن گیری کنارهمرد متوقع/

 - 53/3 - 52/5 325/3 25/3 - 15/3 کنترل آزمایش مرد گیری کنارهزن متوقع/

 - 51/3 - 83/3 331/3 51/3 - 58/3 کنترل آزمایش اجتناب متقابل

 
آزمایش و  یها گروهالگوهای ارتباطی در  های خرده مقیاس آزمون پسنمرات  پیگیریآزمون نتایج 

الگوهای ارتباطی  تفاوت معنادار  های یاسمقدر خرده  الذکر فوقگه بین دو گروه  دهد یمنشان  کنترل
 الگوهای ارتباطی گروه تحت آموزش بهبود یافته است.  ،یعنی ؛وجود دارد

 

 بحث
بر عملکرد خانواده و  آگاهیپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 

نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن  ها یافتهالگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طالق انجام شد. 
از عملکرد خانواده تأثیر کنترل رفتار  ی وعاطف زشیآم ،یعاطف یحل مشکل، همراه یها مؤلفهبر  آگاهی

گفت که زوجین متقاضی طالق به  توان یم گونه ایننبود.  تأثیرگذار ،نقش و ارتباط یها مؤلفهبر  و دارد،
کیفیت زندگی ضعیفی را از  و اند کردهمنفی نسبت به زندگی پیدا   افکار دلیل اختالل و آشفتگی در زندگی

با محیط و خانواده اثر گذاشته و عملکرد صحیح خانواده را  آنان این افکار در رفتار ،کنند یمخود گزارش 
است که در  در حالی. این گذارد یمکه این امر متقابالً بر رفتار اعضا بر یکدیگر تأثیر  سازد یم  متأثر

همچون تمرکز بر تنفس،  هایی ینتمربا انجام زوجین  آگاهیجریان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 
وجود  ها آننسبت به هر نوع فکر، هیجان و احساسی که در  که گیرند یموارسی بدن و مراقبه نشسته یاد 

احساسات فرسایشی که مانع  و اه یجانهآگاه شده و در نتیجه تمامی این افکار و  شود یمنمایان  داشته و
را کنترل کنند که در نتیجه آن در رابطه فرد با همسر، فرزندان  و هیجانی است یشناخت روانبهزیستی از 
بهبود در عملکرد خانواده کمک  نزدیکان تأثیر گذاشته و به افزایش هرچه بیشتر سازگاری زناشویی و و
زیربنای آن پذیرش افکار  که آگاهیتمرین ذهن  واقع، در (. درKim & Bang, 2017) نماید یم



 521 مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طالقتأثیر شناخت درمانی 

تأثیرپذیری از افکار و هیجاناتش  ناخوشایند و حاالت هیجانی مختلف است، توانمندی فرد در کنترل
طیف وسیعی از افکار و هیجانات را بدون تجربه  یابد یمو فرد اجازه  رود یمچشمگیری باال  طور به

که  ها تجربهاز  آگاهی (. Zamir, Gewirtz, & Zhang, 2017) آشفتگی هیجانی، در ذهن تجربه کند
 این و به برد یمرا باال به ویژه همسر است، ظرفیت احساس همدلی با دیگران  آگاهی مرتبط با ذهن

(. در زمینه Vater &  Schröder-Abé, 2015) شود یمعملکرد فرد در خانواده  ترتیب باعث ارتقای
استنباط کرد که زوجین متقاضی  گونه این توان یمنقش و ارتباط،  یها مؤلفهاثربخش نبودن این درمان بر 

، شاید مسئولیتی در قبال داشتن نقش و ارتباط با کردند یمطالق چون تاکنون جدای از هم زندگی 
زوجین در پاسخ به سؤاالت دقت  احتماالًاین باشد که  تواند یم. تبیین دیگر نیز کردند ینمحس  شان خانواده

 & ,Segal et al., 2018; Zamir et al., 2017; Allen). در این رابطه، نتایج مطالعات اند نداشتهکافی را 

Paddock, 2015; Smith, 2015; Abbasi, & Khademloo, 2018; Shahbeik et al., 2019)  نشان
بر بهبود عملکرد خانواده و ارتقای رضایت زناشویی  آگاهیداده است که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 

رابطه فرد با همسر، فرزندان که این درمان بر  آن استنتایج مطالعات بیانگر  ینچن همزوجین تأثیر دارد. 
بهبود در عملکرد خانواده کمک  چه بیشتر سازگاری زناشویی و ایش هرنزدیکان تأثیر گذاشته و به افز و
   .(Vater & Schröder-Abé, 2015; Raki, & Naderi, 2019) نماید یم

أثیر ت یارتباط یالگوها یها مؤلفه ۀهمبر  آگاهینشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن  ها یافته
 آگاهیگفت، زوجین در جریان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن  توان یممعناداری دارد. در تبیین این یافته 

 به لحظه آگاهییوگا،  های ینتمرمانند مراقبه متمرکز بر تنفس، وارسی بدن و  ییها مهارتآموزش با 
عادتی و خودکار و تالش  یها واکنشجای  بهآموختند که  ،بدنی یها حسلحظه از احساسات، افکار و 

برای رهایی از حاالت نامطلوب، حاالت درونی خود را بپذیرند و با تمرین مهربانی و شفقت به خود و 
 نشان دهند. در یتر مطلوبآگاهانه و  یها واکنش، فردی ین بدرون فردی و هم بعد  ن، هم در بعددیگرا
 مقابله با هیجانات و افزایش های یوهشدر بعد درون فردی، موجب تغییر  آگاهیتمرینات ذهن ، واقع

 و شود یممنفی  ها تنظیم هیجان و به دنبال آن رفتارهای سازنده در هنگام هیجان یها مهارت
برای  و این امر ثمرات زیادی دهد یممنفی مانند اضطراب، افسردگی و استرس را کاهش  های یجانه

 ازنظرشدن  تر آرام منفی مانند خشم،  ها جمله واکنشی رفتار نکردن هنگام هیجان رابطه زوجی دارد. از
، آگاه شدن به ها آنا نجنگیدن ب فیزیولوژیکی، قضاوت نکردن همسر، پذیرش بیشتر مشکالت زندگی و

 ها زوج یها تعارضنقش مهمی در مدیریت  که همگی غیرههمسر و  یها واکنشنقش رفتارهای خود در 
و گشوده توأم با کنجکاوی و نیز شفقت، نسبت به خود و  از سوی دیگر با ایجاد یک رویکرد باز .دارد

خاص  طور بهکلی و از رابطه با همسر  طور بهرضایت و شادمانی از زندگی  همسر، احساس یژهو بهدیگران 
معتقدند که ( Zamir et al., 2017) زامیر و همکاران(. Yekta et al., 2018) دهد یمرا افزایش 

و برقراری روابط  دهد یمرا مورد توجه قرار  رتباطی افرادا های ییتوانابه دلیل اینکه  آگاهیزش ذهن آمو
، بافت ایده آلی کند یمگروهی را ترغیب  های یتفعالرکت در اجتماعی، همکاری و مشا یها مهارتمثبت، 
. دهند یمبازنگری قرار  خود را مورد الگوهای ارتباطی زوجینکه در این بافت  آورد یمبه وجود  افرادرا در 
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و  پذیرند یمرا  و در نهایت نقش خود کنند یمخود به طرزی مؤثر عمل  خانوادگیدر نتیجه در محیط 
و در ارتباط با یکدیگر  از الگوهای ارتباطی مطلوبی  بر هیجانات خود کنترل داشته باشند توانند یم

در این رابطه زوجین گزارش کردند که بدون ( Yekta et al., 2018استفاده کنند. یکتا و همکاران )
با  توانند یمبه عنوان بخشی از مسیر زندگی زناشویی  ها آناجتناب از موانع و مشکالت زندگی و پذیرش 

درک یکدیگر در مورد مشکل به وجود آمده بحث و گفتگو کنند و در پی یافتن راه حل باشند و با کاهش 
و کمتر از همدیگر  کنند یماحساس مسئولیت بیشتری  شان ییزناشوسطح توقعات، برای حفظ زندگی 

بر بهبود الگوهای ارتباطی  آگاهینتایج مطالعات نشان داده است که درمان مبتنی بر ذهن انتقاد کنند. 
(Segal et al., 2018; Yekta et al., 2018; Kalantarian et al., 2017 ؛)روابط زناشویی  سازی غنی
(Zamir et al., 2017 )( و افزایش رضایت از زندگی زوجینRobinson, & Neece, 2015; Allen, & 

Paddock, 2015 .نشان داده شد که این درمان بر بهبود تعامالت زوجی،  یا مطالعه، در ینچن هم(، تأثیر دارد
 (.Khaddouma et al., 2017دارد ) پذیرش همسر، همدلی و الگوهای ارتباطی زوجین تأثیر

 

 گیري نتیجه
به عنوان  توان میرا  آگاهیدر مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 

مؤثر در روابط بین زوجین از جمله؛ عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی در نظر گرفت تا از این  ای مداخله
اجتماعی از جمله طالق  های آسیبطریق بتوان با بهبود روابط زناشویی و تعامالت زوجین از بسیاری از 

قابل تعمیم به  آمده  به دستلذا نتایج  شد،انجام  زوجین متقاضی طالقاین مطالعه بر جلوگیری نمود.  
که مشاوران و  شود میکلیه زوجین نیست. در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد 

 مؤثر جهت بهبود ای مداخلهبه عنوان  آگاهیحوزه خانواده از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن  شناسان روان
 خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین استفاده کنند.  عملکرد

 

 سپاسگزاري
ما را اجرای این پژوهش در  کننده شرکتکه به عنوان  هایی تا از کلیه زوج دانیم میدر پایان الزم 

 کمال قدردانی را به عمل آوریم. یاری رساندند، صمیمانه
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