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 چکیده

بوده است. روش  قاضی طالقزوجین متنگرش به طالق هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر 

پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماري شامل زوجین متقاضی طالق 

 23بودند. روش نمونه گیري از نوع نمونه گیري دردسترس و حجم نمونه  1044مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تنکابن در سال 

نفر قرار گرفتند. جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه نگرش به طالق استفاده شد.  11نفر و کنترل  11و در دو گروه آزمایش  نفر

ساعته قرار گرفت ولی گروه کنترل  3( در هشت جلسه MBCTگروه آزمایش تحت مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی )

مام دوره، هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی )پس آزمون( قرار گرفتند. یافته هاي پژوهش نشان هیچ مداخله اي دریافت نکرد. بعد از ات

داد میانگین نمره نگرش به طالق در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش کاهش پیدا کرده است. بنابراین درمان 

 اثیر دارد.زوجین متقاضی طالق تنگرش به طالق شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر 

 

 .زوجین متقاضی طالقنگرش به طالق، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، هاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه

باشد، اگر یک خانواده یا بهتر بگوییم یک زوج ارتباط سالم و خوبی اي سالم میترین پایه براي ایجاد جامعهخانواده مهمترین و اساسی 

هاي اي سالم اطمینان حاصل کرد. محبت و عشق یکی از پایهان به ایجاد خانواده سالم و متعاقباً جامعهتوبا هم برقرار کرده باشند می

اي خود این موضوع را تجربه ي شکست عشق رمانتیک اطالعاتی دارند و عدهاین ارتباط سالم است. با آنکه همه افراد تا حدي درباره

خواهند ریزي ارتباط بین دو نفر است، اما هنوز هم اغلب مردم میاي براي شالودهاندکه عشق رمانتیک پایه و اساس شکنندهکرده

(. 3415، 1توانند جایگزین بهتري براي آن بیابند )ژانگ، وانگ، فان و ویپعشق رویایی را باور داشته باشند شاید به این دلیل که نمی

شان را توجیه کند و به آنها امنیت شان را از بین ببرد، موجودیتنهاییشان را پر کند، تدهد تا خالء زندگیعشق به این افراد قول می

شان معنا ببخشد. شان را کاهش دهد و به زندگی اي را دارندکه مشکالتو سعادت ابدي هدیه کند و در نهایت آنان توقع رابطه

 (.3411، 3شوند )اسمارت، پترس و یرمی زدگییابند به یاس و ناامیدي رو آورده و دچار دلهنگامی که به این هدف دست نمی

کند. میزان باالي طالق  طالق یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمتر کسی در مورد مشکل و معضل بودن آن شک می 

یري در در جوامع امروزي جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل موثر بر آن واداشته تا محقق گردد چه چیزي موجب چنین تغی

نرخ طالق گردیده است. برخی به مطالعه متغیرهاي جمعیت شناختی نظیر نسبت جنس و سن و تحصیالت و... پرداخته اند. دیگران 

عوامل جامعه شناختی نظیر انسجام اجتماعی و وضعیت نهاد خانواده در عصر جدید را مطرح ساخته اند. در این میان یکی از عواملی 

زمینه ساز نرخ طالق مطرح ساخت نگرش به طالق است امروزه تحقیقات برخی جامعه شناسان نشان داده که می توان به عنوان 

است که نگرش اولیه ما نسبت به طالق و نهاد خانواده در احتمال بروز طالق در زندگی زناشویی ما موثر است. در واقع کسانی که 

توان گفت نگرش  ر زندگی زناشویی خود به طالق روي آورند. بنابراین میبه طالق دارند احتمال بیشتري دارد که د نگرش مثبت تري

شدن  به طالق را به عنوان یک مساله مستقل مطرح ساخت و به دنبال آن رفت که چه عواملی موجب سهل گیرانه یا سخت گیرانه

 (. 1231گردد )صادقی،  نگرش ما به طالق می

از  تعارض حل براي تالش با و شود می شروع زوج دو هر عاطفی بحران متعدد ازتجربةهاي  با که است فرایندي نگرش به طالق 

2زندگی سبک و ها نقش با جدید موقعیت به ورود طریق
(. طالق در لغت 3415، 0و احتمال بروز طالق افزایش می یابد )آالن جدید 

لفظی مخصوص می باشد. در واقع می توان گفت به معناي رها کردن و ازاد کردن و در اصطالح به معنی گسستن پیوند ازدواج با 

طالق نوعی گسست و جدایی و اخالل در بنیان هاي اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی می شود. طالق معموال وقتی 

 (.1235اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین میرود و میان زوجین ناسازگاري و تنش وجود دارد )ادیب راد، 

دهد افکار خودآیند، عادت ها،  ( یک رویکرد درمانی است که به افراد یاد میMBCTآگاهی ) شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 

انداز وسیعتري افکار  نشخوارهاي ذهنی، افکار و احساسات منفی خود را چگونه تغییر جهت دهند، نسبت به آنها آگاه شوند و در چشم

افراد براساس عادت آموخته اند که در زندگی بسیاري از تنیدگی ها و           (.1330، 5یزدیل، سگال و ویلیامزو احساسات خود را ببینند )ت

تجارب ناخوشایند خود را انکار کنند، در حالی که با ذهن آگاهی به افراد آموخته می شود که به جاي انکار و رد تجارب ناخوشایند، آن 

و نسبت به خودشان به واکنش هایشان در شرایط تنیدگی آگاهی داشته باشند )محمد خانی و  ها را همانطور که هستند بپذیرند

زمان حال به شیوه هاي خاص، هدفمند و خالی از  شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن به معنی توجه کردن به             (.1231خانی پور، 
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طریقی خاص، معطوف به هدف در  مبتنی بر حضور ذهن توجه به به عبارتی هدف درمان شناختی (.3411قضاوت است )چایسا، 

محتواي افکار است، تمرکز درمان  رفتاري که در آن تمرکز بر روي تغییر-زمان حال و بدون داوري است. برخالف درمان شناختی

به تداوم نشخوارهاي منجر  پرورش آگاهی فراشناختی و اصالح فرآیندهاي فراشناختی است که شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر

          (.3442ذهنی می شود )کنی و همکاران، 

زوجین نگرش به طالق بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر  

 متقاضی طالق تاثیر دارد؟

 

 روش پژوهش

ن و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماري کلیه زوجین مراجعه روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمو 

نفر و در  23بودند. روش نمونه گیري از نوع نمونه گیري دردسترس و حجم نمونه  1044کننده به مراکز مشاوره شهر تنکابن در سال 

ز پرسشنامه نگرش به طالق استفاده شد. گروه نفر قرار گرفتند. جهت گردآوري اطالعات ا 11نفر و کنترل  11دو گروه آزمایش 

ساعته قرار گرفت ولی گروه کنترل هیچ  3( در هشت جلسه MBCTآزمایش تحت مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی )

 مداخله اي دریافت نکرد. بعد از اتمام دوره، هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی )پس آزمون( قرار گرفتند.

 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه نگرش به طالق

توسط  1384این پرسشنامه که به طور کلی براي اندازه گیري عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طالق تدوین شده، در سال 

سوالی است که براي اندازه گیري عدم ثبات  10پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج یک ابزار  ادواردز، جانسون و بوث ساخته شد.

وصا مستعد طالق بودن تدوین شده است. شاخص بی ثباتی ازدواج یا نگرش به طالق را می توان با استفاده از دستور زناشویی و خص

جمع می شود و در پایین صفحه درج می « مستعدطالق بودن»نمره گذاري آن به سهولت روي ابزار خود نمره داد. تعداد پاسخ هاي 

، 1نیز آمده است. نمره گذاري بدین صورت است که براي هرگز عدد صفر، گاهی عدد « نگرش به طالق»گردد، جایی که رقم همتراز 

 لحاظ می شود. 2و خیلی اوقات عدد 3اغلب اوقات عدد 

 

 یافته ها

 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

 نگرش به طالق

 گروه پژوهش: میانگین و انحراف استاندارد نمره هاي پیش آزمون و پس آزمون نگرش به طالق در دو 1جدول

 

 خرده مقیاس

 گروه گواه گروه آزمایش

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

M  SD M  SD M  SD M  SD 

 22/0 18/25 13/0 28/25 81/2 01/35 15/5 85/21 نگرش به طالق
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 اطالعات جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمره کل نگرش به طالق در گروه آزمایش در پس آزمون کاهش پیدا کرده است. 

 

 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

 بررسی نرمالیته متغیرپژوهش

-kاسمیرنوف ) -: بررسی نرمالیته متغیرهاي پژوهش در زوجین متقاضی طالق با استفاده از آزمون کلموگروف2جدول 

s) 

 مقدار احتمال z متغیر 

 11/4 53/4 نگرش به طالق پیش آزمون

 41/4 48/4 نگرش به طالق پس آزمون

 

(، نشان می دهند که توزیع نگرش به طالق نرمال می باشد. لذا با توجه به اینکه توزیع متغیرهاي پژوهش 3نمرات مندرج در جدول )

ه و مقیاس اندازه گیري متغیر فاصله اي بوده است، از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس در پیش آزمون و پس آزمون نرمال بود

 جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

 

: تحلیل کوواریانس تک متغیري نمره هاي پس آزمون نمره کاهش نگرش طالق براساس درمان شناختی مبتنی 3جدول

 بر ذهن آگاهی با نمره هاي همپراش پیش آزمون

2
η Sig F MS df SS منبع 

 پیش آزمون 25/305 1 25/305 12/4 03/4 70/7

 طرحواره درمانی 28/1422 1 28/1422 53/01 441/4 95/7

 خطا 51/031 33 13/12 

 کل 444/12522 23 

P>0/001 * 

هاي دو گروه براساس  مشاهده می شود، اثر آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی پس از تعدیل میانگین 2چنانکه در جدول 

نمره پیش آزمون، از لحاظ آماري معنادار است. مالحظه میانگین هاي دو گروه نشان می دهد که نمره آزمودنی هاي گروه آزمایش در 

پس آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. از این رو می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر 

 زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد.طالق نگرش به 

 

 بحث و نتیجه گیري

 زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد.نگرش به طالق : درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرضیه



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 04-05، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

00 

 

یافته هاي پژوهش نشان داد میانگین نمره نگرش به طالق در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش کاهش پیدا کرده  

 زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد.نگرش به طالق نابراین درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر است. ب

 کنترل در فرد است، توانمندي گرفته شکل مختلف حاالت هیجانی و ناخوشایند افکار پذیرش اساس بر آن زیربناي که آگاهی ذهن 

 بدون را هیجانات و افکار از وسیعی طیف می دهد اجازه فرد به و بردمی  باال طور چشمگیري به را هیجاناتش و افکار از تاثیرپذیري

(. در واقع ذهن آگاهی سبب افزایش پذیرش، ایجاد 3413، 1کند )سگال، ویلیامز و تیزدل تجربه ذهن آشفتگی هیجانی، در تجربه

یازي نیست هیجان ها کنترل یا حس هیجانی به دور از قضاوت و با احساس گناه کمتر و پی بردن به این موضوع می شود که ن

 (.1235سرکوب شوند، بلکه می توان آنها را تحمل و تجربه کرد )مهري نژاد و ساعتچی، 

زمانی که به آزمودنی ها، شیوه هاي مقابله مؤثر و چالش با خودگویی هاي منفی و جایگزینی آن افکار با خودگویی هاي مثبت و  

کاهش استرس زنان گردید. همچنین در این برنامه به آزمودنی ها در مورد افکار منفی و مثبت، سازنده آموزش داده شد، این امر باعث 

و نقشی که هر کدام از آنها در وضعیت روانی آنها می گذارد و نیز تأثیري که هر یک از افکار در پیروزي و شکست انسان خواهد 

خطاهاي فکري شان شده و نیز باعث امید به آینده و انگیزه براي  داشت، آموزش داده شد، که منجر به آگاهی آزمودنی ها نسبت به

تالش در آنها شد، که استرس زنان را در بین آنها کاهش داد. عالوه بر این تکنیک هاي تن آرامی و مراقبه تنفسی که در این برنامه به 

لی بود که کاهش استرس زوجین متقاضی طالق آزمودنی ها آموزش داده شد، در کاهش تنش عضالنی آنها مؤثر بود که این خود عام

 را به دنبال داشت.

اجتماعی، تشابهات زوجین در  -عوامل متعددي در نگرش به طالق افراد از جمله سطح تحصیالت، موقعیت و وضعیت اقتصادي 

ها، اولویت ها، الگوهاي  در مسائل جنسی، تاثیر دارد، که زمانی که عقاید و ارزش 8، سازگاري2عالیق، هوش و ویژگی هاي شخصیتی

، ارتباط با همسر، و عدم مهارت هاي حل مشکل دستخوش تغییر گردد، موجبات دلخوري زوجین را فراهم می سازد، 3تعاملی رفتاري

 و 14که با شناخت دقیق عوامل موثر و نگرش هاي مختلف زوجین نسبت به زندگی زناشویی و با آگاهی یافتن از عوامل درون فردي

که بر رفتارهاي بین فردي تاثیر می گذارد، می توان جهت باال بردن رضایت زناشویی زوجین گام هاي موثري برداشت، که شخصیتی 

 (.3414و همکاران،  11در این میان مداخالت درمانی در جهت آموزش زوجین می تواند موثر می باشد )کاترین

 

 منابع
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