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Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

شهر  زوجين باورهای متعارض كاهش در شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درماناثربخشی 

 تهران

 2بحرانی رضا محمد دكتر ، 1نویسنده : ستاره منصور

 كارشناسی ارشد روان شناسی.1

 استادیار دانشگاه  پيام نور. 2

 چكيده

 زوجين در شهرتهران متعارض باورهای دركاهش شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن اثر مطالعه هدف با حاضر پژوهش

 دراین باشد. می آزمون پس -آزمون پيش گروهی تك ازطرحآزمایشی  نيمه ازنوع پژوهش، این .است گرفته صورت

 شهر این مشاوره های كلينيك به 1040-49تحصيلی  درسال كه تهران شهر زوجين( از  03زوج ) 03 تحقيق

 تقسيم وكنترل آزمایش دوگروه به تصادفی گمارش با و انتخاب دسترس در گيری روش نمونه اند، به كرده مراجعه

 اپستينجونز و پرسش نامه باورهای ارتباطی  غيرمنطقی باورهای پرسشنامه به زوجين پيش آزمون، درمرحله .شدند

گرفتند.  قرار شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن تحت درمان آزمایش گروه بعدی، در مرحله و دادند پاسخ ایدلسون و

 و گرفته آزمون قرار مورد فوق پرسشنامه های با آزمون مجدداً پس مرحله در آزمایش وكنترل گروه دو هر سسپ

 .قرارگرفت وتحليل یك راهه موردتجزیه از تحليل كوواریانس استفاده با داده ها

 زوجين رتباطیباورهای غير منطقی و ا كاهش در شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان كه داد نشان ها یافته نتایج

 غير منطقی باورهای های مولفه از مورد  6و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين همچنين  . است موثر

به  آزمون پس درمرحله غيرمنطقی و ارتباطی برباورهای شيوه این تاثير ميزان شدكه مشاهده معناداری رابطه

 عضویت به مربوط باقيمانده كل نمرات واریانس از صددر 93و  11حدود  در است یعنی بوده  3193و    3111ترتيب

قرار  درمانی مداخله تحت كه زوجينی تحصيالت سطح و جنس سن، بين اما ، است  درمان تاثير یا و گروهی

 .نشد مشاهده معناداری رابطه گرفتند

 جينزوجين،باورهای ارتباطی زو باورهای غير منطقی شناخت، بر مبتنی آگاهی ذهن :ها كليدواژه
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 مقدمه

 داشتن است، بشر فطری نيازهای از و انسانی ارتباط انواع ترین خصوصی و ترین صميمی از یكی زناشویی، روابط

 كس هر برای لذت و آرامش، حمایت احساس سرچشمه تواند می است مخالف جنس از كه همسر با رابطه یك

 تبدیل نارضایتی و ناكامی احساس اضطراب، منشأ به تواند می گاهی رابطه همين كه است حالی در این و باشد

 .شود

 دانش، به كيفيت زندگی و دوام گيرند، می قرار همدیگر كنار در مختلف نيازهای و سالیق با نفر دو كه زمانی

 تأثير تحت آن، از رضایت و رابطه زناشویی نوسانات .دارد بستگی ارتباط این تحكيم در آنها از یك هر هنر و مهارت

 ارتباطی و مهارت باورهای ، مشكل حل های قابليت به توان می جمله آن از كه شود می ایجاد تلفیمخ عوامل

 (. 1011كرد ) طباطبایی، اشاره زوجين های غير منطقی

 غير فرد مضطرب شوند می باعث و دارند تأكيد وظيفه و الزام اجبار، بر كه هستند باورهایی غيرمنطقی، تفكرات

 به كه ناميد توان می هایی هدف و ها خواست را غيرمنطقی نماید. باورهای كسب را ناسالمی شخصيت عادی،

 ( 1030شوند) بيابانگرد، می آشفتگی موجب نشوند برآورده اگر كه طوری به آیند ضروری درمی های ترجيح صورت

 می اطالق شود یم خود رفتن بين از و نفس تخریب موجب كه رفتاری یا هيجان فكر، هرنوع به ارتباطی باورهای

 (. 1،2331است ) اليس تندرستی و شادمانی خوشحالی، در اختالل آن مهم پيامدهای و گردد

ميشود،  زناشویی مطرح رضایت زمينه در موضوعات مهمترین از یكی عنوان به امروزه زوجين ارتباطی مشكالت

 در را زندگی مردم كه غالب هندد می شكل را ماتریسی روابط، كه كنند می ( مطرح1449)  2سادوك و كاپالن

 اختالف و مسئوليت تعهد، همچنين منبع و خشنودی پيوند، آسایش، منبع روابط ميكنند، سپری آن محدوده

 (.1031رضایی، و هستند)رفيعی

 به ما هدایت و ترغيب در موثرترین محرك كند، می مشخص هستی به را ما درك و نگاه نوع باورها كه آنجا از

  اثر دیگران با ما ارتباط بر باورها كه است واضح .هستند زبان از خاص ای گونه كاربرد یا و خاص تاررف یك انجام
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1.Ellis 

2.Caplan & sadook 

  .كند می پيدا بيشتری نمود مشترك زندگی و روابط زوجين در كه است واقعيتی این و گذارند می

 تاریخی نظر از است، آگاهی ذهن درمان كند می تأكيد یذهن و آگاهی ذهن روی بر كه درمانی های روش جمله از

 مفهوم این های پایه دارد، مذكور آیين در ریشه كه است بودایی مراقبه در مورد استفاده اصلی تكنيك آگاهی ذهن

بودا  ویژه به تعمقی مذاهب از هدفی عنوان به ذهن آگاهی كرد، ردیابی بودایی متنهای در كهنترین توان می را

 لحظه در آنچه از آگاهی و برانگيخته توجه حالت عنوان به آگاهی (. ذهن 23131،شود ) فالكنستروم می تهشناخ

 آگاهی قضاوت، از خودداری كيفيت سه رشد به و (، 2009 است )والش تعریف شده افتد می اتفاق كنونی

 آموزش طریق از دارد قصد ذهن آگاهی می كند .روش تأكيد فرد توجه در كنونی بر لحظه تمركز و قصدمندانه

 مراجع به نيز رابطه و عملكرد نحوه تغيير در بلكه مراجع ذهنی بالينی و كاركردی سير در تغيير تنها نه ذهنی،

 (. 23332،می كند ) براون كمك

 این ( مطرح شد، 1444)  0همكاران و تيزدل توسط كه است رویكردی شناخت، بر مبتنی آگاهی ذهن درمان

 آگاهی ذهن مبتنی بر استرس كاهش مدل روی از باشد می یافته وساختار مدت كوتاه مداخله یك كه درمان

 (. 23119،سل است ) كنگ شده اضافه آن به شناختی درمان اصول و ساخته زین كابات

 كردن برای متمركز ای ویژه فراشناختی و شناختی و رفتاری راهبردهای مستلزم شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن

 های پاسخ به گرایش فكر منفی، منفی، خلق كننده ایجاد عوامل از جلوگيری به خود نوبه به كه است توجه فرایند

(.  23325،شود) سگال می منجر های خوشایند هيجان و افكار گيری شكل و جدید دیدگاه رشد و كننده نگران

برای  شود، می شناخته فرد هر زندگی در مهم اصل به عنوان یكدیگر از زوجين رضایت و زناشویی زندگی بنابراین

ذهن  كه شود استفاده گوناگونی های شيوه از بایست می باورهای ارتبلطی نادرست زوجين و رفتارها از جلوگيری

 و اثرگذار بسيار تواند می است وقوع حال در اكنون كه آنچه از قضاوت از و عاری پذیرا آگاهی یك عنوان به آگاهی

 گوناگون، تعارضات های جنبه از اجتماعی پردازش در شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن اندرم طرفی باشداز مفيد

 توجه تحقيق با این در دهد لذا صورت تغييراتی می تواند زوجين هم ارتباطی نادرست باورهای فردی، درون متقابل

 در بهبود شناخت بر یمبتن آگاهی ذهن درمان اثربخشی گوناگون اختالالت درمان در فوق روش رشد روبه روند به
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1.Falkenstrom 

2.Brown 

3.Tizdel& other 

4.Keng SL 

5‐Segal 

 گرفت. قرار بررسی مورد زوجين باورهای غير منطقی و ارتباطی

 روش 

 گيری نمونه روش و نمونه ،آماری جامعه

 است. در شده انجام گروه كنترل با آزمون پس – آزمون پيش آزمایشی به صورت نيمه پژوهش یك حاضر تحقيق

 تحت فقط آزمایش گروه و انتخاب تصادفی طور به گروه هر دو داشت، وجود گواه و آزمایش گروه دو پژوهش این

 در باورهای متعارض بهبود در شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان تحقيق اثربخشی این در كه آزمایشی مداخله

 پژوهش، گرفتند. دراین قرار آزمون پس و آزمون پيش دمور گروه دو هر .گرفت قرار تهران بود شهر زوجين بين

 پيش نمرات و وابسته متغير به عنوان ارتباطی غير منطقی و های مستقل، باور متغير عنوان به گروهی عضویت

 .است شده گرفته نظر متغيركنترل) همگام ( در عنوان به آزمون

 هستند 1393سال  در تهران شهر مشاوره های يككلين به كننده مراجعه زوجين كليه پژوهش این آماری جامعه

 آزمایش گروه دو انتخاب شدندو در مطالعه مورد جامعه از ساده تصادفی شيوه به كهنفر (  03زوج )  30 شامل كه

 :شوند می تعریف زیر صورت به مطالعه به ورود معيارهای منظور گرفتند. بدین قرار كنترل و

 مشترك زندگی سال 5 حداقل داشتن -

 دیپلم تحصيلی مدرك حداقل داشتن -

 خانواده  آموزش های كالس در قبلی حضور عدم -

 كتبی از نامه پروتكل )رضایت تكميل و مقدماتی مصاحبه انجام و آنان با تماس از بعد ها نمونه جهت شركت

  8اعته )س 16آموزشی  برنامه یك شامل مداخالتی، برنامه سپس .گرفت انجام گروه دو در آزمون زوجين (، پيش

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

43 

 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

4931اسفند  –د شادگان دانشگاه آزاد اسالمی واح  

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 آزمون، پس آموزشی، آخرین جلسه از بعد هفته چند .گردید اجرا آزمایش گروه زوجين برای مشاور توسطجلسه (، 

 .آمد عمل به گروه دو از

 داده ها گردآوری روش و ابزار

 بر مشتمل و شده تهيه اليس آلبرت نظریه اساس این پرسش نامه بر جونز: غيرمنطقی باورهای پرسشنامه

 خرده مقياس ده دارای و شده گذاری ارزش ليكرت گزینه های پنج طيف با پرسشنامه این .باشد می السو 100

 قرار بررسی مورد غيرمنطقی را باورهای انواع و باشد می سوال 10 شامل ها مقياس خرده این از هركدام كه بوده

 .دهد می

 واكنش -9سرزنش  به تمایل -0خود از باال انتظار -2دیگران  تایيد به نياز -1:  از عبارتند ها مقياس خرده این

 -4وابستگی -1 مشكلاز  اجتناب -3 اضطراب با توام زیاد نگرانی -0هيجانی مسوليتی بی -5ناكامی به نسبت

 گرایی كمال -13تغيير به نسبت درماندگی

 هر به كه م ( استشدت مخالف به تا موافقم شدت ای)به گزینه 5 صورت به و ليكرت روش به سؤااالت به پاسخ

 ( به 1404جونز) منطقی غير پرسشنامه باورهای گذاری نمره شيوه .گيرد می تعلق 5 تا 1 از خام عدد آن گزینه

 تفكرات نشانه پایين نمره و منطقی غير نشانه تفكرات پرسشنامه این در باال نمره .است بودن منطقی غير طرف

 از آن و پایایی آمد دست به 90/3 كرونباخ آلفای روش از تفادهاس با تحقيق اجرای حين در آزمون این پایایی

  .گردید تعيين82/3 كرونباخ  آلفا پایایی ضریب طریق

 ميشود. مشخص محتوا اعتبار طریق ( از 1404جونز ) غيرمنطقی باورهای پرسشنامه روایی

 .شد ساخته ( 1982 )لسوناید و اپستين توسط بار اولين سوالی، 03این مقياس  : ارتباطی باورهای مقياس

سال  در را آن سوالی 40 نسخه سواالت از ای پاره حذف با مقياس این سازندگان تغييرات، ای از پاره بعد

 درسوال  هر كه است گرفته قرار استفاده مورد سوالی 40 پرسشنامه مطالعه این در .كردند تدوین 1990

 .شود می گذاری نمره ليكرت ای درجه 6 مقياس
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 رابطه برای یك توافق عدم :سنجد می استاندارد(را دو و مفروضه ناكارآمد)سه ارتباطی باور 5 قياس،م این

 بيان شفاهی بدون را همدیگر احساسات یا ذهن بتوانند باید همسران تخریبگراست)مفروضه(،

 جنسی یكمال گرای دهد)مفروضه(، تغيير را مان رابطه و خودش تواند نمی همسرم بخوانند)استاندارد(،

 مقياس این باالتر نمره كلی .دارند متفاوتی اساساً ارتباطی نيازهای و ها شخصيت زنان، و مردان )استاندارد(،

 (. 1440فينچام، و است)بربوری بيشتر ناكارآمد باورهای بيانگر

تست  برش این نقطه كه جایی آن از .آمد دست به جداگانه مقياس خرده هر سواالت ابتدا گذاری نمره برای

 نمره چه هر .را ندارد باور آن اما دارد را باور آن بروز زمينه فرد باشد 18 و 14 بين فرد نمره بود، اگر 2+10

 .بالعكس و است بهتر باشد كمتر فرد

 (.1382 و همكاران، باشد)صاحبی می ./ 81 تا ./ 72 دامنه در تست این مقياس زیر پنج آلفای ضریب

 نمرات كه بر این دارد داللت ها داده این .است گرفته قرار حمایت مورد مختلف ایه داده با مقياس این روایی

 یك در آن مقياس سه زیر همچنين .دارد رابطه زوجين زناشویی رضایت تر پایين سطوح با مقياس این باالتر

 همبستگی ییزناشو خاتمه ارتباط به تمایل با و درمان نتيجه مورد در بدبينی با درمانی، زوج جویای نمونه

 (. 1440فينچام، و داشت)بربوری معنادار

 اعتباریابی آلفای كرونباخ روش با ( 1382 )همكاران و صاحبی توسط پژوهشی در فردوسی دانشگاه در مقياس این

 است. شده

 تحقيق اجرای روش

 و سواد حداقل داشتن گرفتن نظر در با زوجين، گروه دو روی بر آزمون پيش گرفتن از پس ابتدا پژوهش این در

 آزمایش گروه روی جلسه (، بر 1درمانی )  جلسات باشند، نگذرانده را زمينه این در آموزشی دوره هيچ قبل از اینكه

جلسات باقی توضيح  اهداف و روش توضيح ارتباط، در جلسه اول برقراری.شد اجرا گروه دو روی آزمون پس و اجرا

 قابل تشكيل جدولهای و كدبندی از پس اطالعات تحليل و تجزیه وشر .شد رفع ها آزمودنی ابهاماتداده شد و 

 ارائه نمودارها و تغييرپذیریها درصدها، فراوانيها، مركزی، گرایش های نظير متناسب توصيفی های آماره ابتدا بررسی

 استفاده شد. انكوا كوواریانس تحليل شامل استنباطی آمار روشهای آنگاه و
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 یافته ها

 زوجين از ویژگيهای برخی شناخت جهت آزمون پيش مرحله یك صورت به و آزمایشی نيمه وعازن پژوهش این

 پيش گروهی تك ازطرح روش تصادفی، و كنترل ازگروه دراستفاده تحقيق محدودیت به توجه با .است گرفته انجام

 شهرتهران مشاوره مراكز به كننده مراجعه كليه زوجين نيز تحقيق آماری جامعه .گردید استفاده آزمون پس -آزمون

 30نفر ) 60 تعداد غيرمنطقی و ارتباطی باورهای تست از توزیع پس ساده، تصادفی شيوه به كه هستند 93 درسال

 از بعد سپس .شدند انتخاب نفره 30 گروه دو در وكنترل گواه دوگروه به تصادفی به صورت نمونه عنوان زوج ( به

 جلسه ( برای زوجين 8ساعته ) 16 آموزشی برنامه یك شامل مداخالتی، امهبرن یك گروه، دو در آزمون اجرای پيش

 ویژگيهای و استاندارد انحراف ميانگين، از قبيل شاخصهایی از توصيفی بخش در .گردید اجرا آزمون پس و شد اجرا

 معناداری و شد داده قرار تحليل مورد پژوهش فرضيات در بخش استنباطی .شد استفاده آزمودنيها شناختی جمعيت

 .گردید بررسی تفاوتها

 توصيفی آمار

 . است برابر گروه دو هر در افراد تعداد و دارد وجود كننده شركت 30 كنترل و آزمایش گروه دو هر در

سنی  دامنه در سنی دامنه كمترین و .باشد می 25-05سنی طيف در گروه دو هر در بيشترین دامنه سنی

و  كنترل گروه دو هر در در سه مقطع دیپلم، فوق دیپلم و ليسانسالت تحصي سطح نظر می باشد. از 55-90

 و كمترین 17 و 14 ترتيب به فراوانی با یعنی كنيم، می مشاهده دیپلم سطح در را فراوانی بيشترین آزمایش

 می برابر گروه دو هر در مرد و زن تعدادشد. با می 3 و 6 ترتيب به فراوانی با دیپلم فوق به مربوط فراوانی

 ترتيب به آزمون پس و پيش آزمون مرحله در آزمایش در گروه منطقی غير باورهای نمرات ميانگين .باشد

 آزمون پس و آزمون پيش مرحله در ترتيب به ميانگين كنترل در گروه و باشد می 304.23 و 342.03

 در ین خرده مقياس هانمرات ا مولفه دارد. ميانگين 13باشد. باورهای غير منطقی  می 241.23 و 353.56

دیگران  تائيد به نياز عبارت اند از: ترتيب به آزمون پس و آزمون پيش مرحله در كنترل و گروه آزمایش

 به تمایل، 15.29 و  5.12، 16.24 و  17.14خود  از باال انتظار،14.23 و  3.54 ، 10.22 و 12.23

 ،15104و  9129،  18.90 و 17.46امی ناك به نسبت ، واكنش 11112و 1105 ، 14.51 و 16.90سرزنش 

 ، 13.23 و 15.23اضطراب  با توام زیاد نگرانی ، 23124و  4131،  16.12 و 17.64هيجانی  مسئوليتی بی
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 ، 11.39 و 13.45،وابستگی  10101و  19132،  11.67 و 12.38مشكل  از ،اجتناب 14112و  23112

 و 12.48،كمال گرایی   13119و  11112،  18.23 و 20.43تغيير  به نسبت ،درماندگی 10123و  9120

 در آنها ولی تفاوت دارند كمی تفاوت كنترل گروه در نمرات باورهای ارتباطی ميانگين 19109و 5110 ،11.45

 باشد می گيرتر چشم آزمایش گروه

 استنباطی آمار

 منطقی غير باورهای بررسی جهت راهه یك كوواریانس تحليل -1جدول

 

 ضریب  معنی داری اثر اندازه

F 

 ميانگين

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 مجموع

 مجذورات

 منبع

 تغييرات

 آزمون پيش 15296.10 1 15296.10 175.47 31333 3110

 گروه 630.35 1 630.35 7.23 31331 3111

 خطا 87.16 53 4968.62   

 كل 7750524.00     

 

 بعد پس آزمون در مرحله منطقی غير باورهای نمرات نگينميا بين تفاوت شود، می دیده 1جدول  در كه همانگونه

 (.  (p<o.oo1است  دار معنی كنترل، و آزمایش گروه دو در آزمون پيش نمرات كنترل از

 غير باورهای موجب كاهش شناخت، بر مبتنی آگاهی ذهن درمان دیگر عبارت به .ميشود تایيد لذا این پژوهش

 در یعنی .است بوده . 11 پس آزمون مرحله در منطقی غير باورهای بر يوهش این تاثير ميزان .است شده منطقی

 .است درمان تاثير یا و عضویت گروهی به مربوط مانده باقی كل نمرات واریانس از درصد 11 حدود
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 1مولفه ابتدایی جدول  5بررسی  جهت راهه یكتحليل كوواریانس  -2جدول

 

 منبع  متغير

 تغييرات

 مجموع

 مجذورات

 جه در 

 ازادی 

 ميانگين 

 مجذورات

 اندازه اثر معناداری Fضریب 

 تائيد به نياز

 دیگران

 31331 31333 1051504 5111014 1 5111014 پيش ازمون

 31390 31233 11093 51352 2 111530 گروه

    91241 53 2931213 خطا

      113401333 كل

 باال انتظار

 از

 خود

 31041 31333 1241053 0031002 1 0031002 پيش ازمون

 31335 31112 21235 111111 2 221030 گروه

    91235 50 2351923 خطا

      335331333 كل

 تمایل به

 سرزنش

 31035 31333 1101999 3311914 1 3311914 پيش ازمون

 3134 31335 31251 11524 2 01353 گروه

    01319 50 0931041 خطا

      119191333 كل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

48 

 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

4931اسفند  –د شادگان دانشگاه آزاد اسالمی واح  

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 واكنش

 نسبت به

 ناكامی

 31935 31333 011304 2901043 1 2901043 پيش ازمون

 3111 31331 31120 31134 2 11011 گروه

    01932 50 0511910 خطا

      349201333 كل

  بی

 مسئوليتی

 هيجانی

 31901 31333 901332 3111001 1 3111001 پيش ازمون

 3135 31335 31335 31310 2 31103 گروه

    101219 50 4111144 خطا

      401291333 كل

 

 1مولفه پایانی جدول  5بررسی  جهت راهه یكتحليل كوواریانس  -0جدول 

 

 منبع متغير

 تغييرات

 مجموع 

 مجذورات 

 درجه

 ازادی

 ميانگين 

 مجذورات 

 اندازه اثر  معاناداری  Fضریب 

 زیاد نگرانی

 توام با 

 اضطراب

 31510 31333 511143 3411952 1 3411952 پيش ازمون

 3119 31330 31930 51902 2 131420 گروه

    101901 50 3521525 خطا

      015041333 كل
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 اجتناب از

 مشكل

 31043 31333 051193 0531344 1 0531344 پيش ازمون

 31310 31335 21023 201213 2 521909 گروه

    41411 53 5511493 خطا

      013491333 كل

 31000 31333 1111551 9451502 1 9451502 پيش ازمون وابستگی

 31304 31113 11300 31195 2 151014 گروه

    91992 50 2911302 خطا

      412021333 كل

 درماندگی

 نسبت به

 تغيير

 31520 31333 021390 0453109 1 0451109 پيش ازمون

 31341 31324 21125 101500 2 231332 گروه

    01004 53 0501030 خطا

      313231333 كل

 كمال 

 گرایی

 31123 31333 2551930 1051102 1 1051102 پيش ازمون

 31393 31203 11011 91035 2 41051 گروه

    01013 50 1141095 خطا

      035531333 كل

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

50 

 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

4931اسفند  –د شادگان دانشگاه آزاد اسالمی واح  

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

دیگران ، انتظار باال از  تائيد به نياز ميانگين نمرات بين دیده می شود ، تفاوت 0و  2جدول های  در كه همانگونه

 و آزمایش گروه دو در آزمون پيش نمرات كنترل از بعد پس آزمون خود ، ، وابستگی و كمال گرایی در مرحله

تمایل به سرزنش  ميانگين نمرات بين و تفاوت .شوند نمی تایيد پژوهش فرضيه های این دارنيست. لذا معنی كنترل،

گران ، واكنش نسبت به ناكامی ، بی مسئو ليتی هيجانی ، نگرانی زیاد توام با اضطراب ، اجتناب از مشكل و دی

كنترل،معنی  و آزمایش گروه دو در آزمون پيش نمرات كنترل از بعد آزمون پس درماندگی نسبت به تغيير در مرحله

 شوند می تایيد پژوهش فرضيه های این دار است. لذا

 دركاهش باورهای غيرمنطقی زوجين موثر است. شناخت بر مبتنی آگاهی نذه درمان-1

 .وجود دارد داری معنی تفاوت دیگران تائيد نيازبه و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين - 1-1

 وجود دارد. داری معنی تفاوت خود از باال انتظار و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين -1-2

 دارد. داری وجود معنی تفاوت دیگران سرزنش به تمایل و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين -1-0

 دارد. داری وجود معنی تفاوت ناكامی به نسبت واكنش و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين -1-4

 وجود دارد. داری معنی تفاوت هيجانی مسئوليتی بی و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين  -1-5

 داری وجود دارد. معنی تفاوت اضطراب با توام زیاد نگرانی و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين - 1-0

 وجود دارد. داری معنی تفاوت مشكل از اجتناب و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين -1-3

 .دارد وجود داری معنی تفاوت وابستگی و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين -1-1

 .دارد داری وجود معنی تفاوت تغيير به نسبت درماندگی و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين -1-4

 .دارد وجود داری معنی تفاوت گرایی كمال و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان بين -1-13

 ارتباطی باورهای بررسی جهت راهه یك كوواریانس تحليل -4جدول 
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ریب ض معنی داری اثر اندازه  

F 

 ميانگين

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 مجموع

 مجذورات

 منبع

 تغييرات

 آزمون پيش 7768.38 1 7768.38 38.43 31333 3103

 گروه 323.92 1 323.92 88.63 31335 3193

 خطا 4995.94 53  3.69  

 كل 1320645.000     

 

در  ارتباطی باورهای نمرات گينميان بين تفاوت شود، می دیدهدیده می شود،  4همان طور كه در جدول 

<  31335دار است) معنی كنترل، و آزمایش گروه دو در آزمون پيش نمرات كنترل از بعد آزمون پس مرحله

p.) 

 ارتباطی زوجين موثر است. باورهای بهبود شناخت، در بر مبتنی آگاهی ذهن درمان -2

 بهبود شناخت، موجب بر مبتنی آگاهی نذه درمان دیگر عبارت به .شود می تایيد پژوهش فرضيه لذااین

 .است بوده .3193 پس آزمون مرحله در ارتباطی باورهای بر شيوه این تاثير ميزان .است شده ارتباطی باورهای

 .است درمان تاثير یا و عضویت گروهی به مربوط مانده باقی كل نمرات واریانس از درصد 40 حدود در یعنی

 

 سن ، تحصيالت و جنسيت حسب بر آگاهی ذهن تفاوت -5جدول 

 

 F p  مجموع df ميانگين تغييرات منبع متغير
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 مجذورات مجذورات 

 ذهن اگاهی

 بر حسب

 سن

 0.481 8.79 671.49 119 671.49 گروهی درون

   838.43 119 838.43 گروهيبين 

   1501.63 120 1501.63 كل

 ذهن اگاهی

 بر حسب

 تحصيالت

 0.126 7.83 530.36 119 530.36 گروهی درون

   409.82 119 409.82 گروهيبين 

   1034.34 120 1034.34 كل

 ذهن اگاهی

 بر حسب

 جنسيت

 31093 0194 135194 114 135194 گروهی درون

   1323120 114 1323120 گروهيبين 

   1132150 123 1132150 كل

 

 و زنان گروه سنی ، دو گروه آگاهی درسه ذهن در معناداری می شود  تفاوت مشاهده 5در جدول كه همانگونه

 تحصيالت وجود ندارد. گروه سه مردان و در

 .دارد وجود داری تفاوت معنی آنان سن حسب بر شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان لحاظ از زوجين بين -3 

 وجود داری یتفاوت معن آنان تحصيالت حسب بر شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان لحاظ از زوجين بين -4

 .دارد

 وجود داری تفاوت معنی جنسيت آنان حسب بر شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان لحاظ از زوجين بين -5

 .دارد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

53 

 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

4931اسفند  –د شادگان دانشگاه آزاد اسالمی واح  

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 بحث

 متعارض زوجين باورهای كاهش در شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن زمينه در عميق های داده به مطالعه این

 را داشته غيرمنطقی باورهای با مواجهه بيشترین كه افرادی عنوان به زوجين .پردازد می تهران شهر

 توان می .شده است ارائه باشد، آن زوایای و ابعاد تبيين به كمك برای ارزشمندی منبع تواند می وتجربياتشان

 را مشترك سال زندگی سالهای كه است زوجينی ازتجربيات ای نمونه پژوهش این یافته های كه كرد ادعا

 در .است شده انجام اند، بيان كرده را خود تجربيات و داشته اند سروكار باورها انواع با و اند سرگذاشته پشت

 چند هر گامی ریزان، برنامه و مسئولين نتایج متكی بر پيشنهادات ارائه با حاضر سعی دارد تا پژوهش راستا این

در جدول باور های همان طوركه .شود برداشته دراین منطقه زوجين بهتر رابطه و بهبود درزمينه كوچك

 زوجين باورهای متعارض دركاهش شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمانمنطقی و ارتباطی مشاهده شد 

غير منطقی و  باورهای كاهش موجب شناخت، بر مبتنی آگاهی ذهن درمان كه است معنی بدان این .موثراست

همكاران  و (، دیوید 2312ویلسون ) و وشالاستر تحقيقات نتایج با یافته این .است بهبود باورهای ارتباطی شده

 و سن (، فين 2331كالرك ) و (، دایسون 2335بنجامين ) (، سادوك، 2333و همكاران ) (، پينكورات 2331)

 عامل كرده اند اشاره باشدكه می همسو ( 2332ماركویتز)  و دایس ،هولون، 1040(،كوهی  2330مركر)

بر  درمانی شناخت تاثير كه بوده زوجين اختالفهای اصلی علت فكر،ت ناپذیری انعطاف و تفكرات غيرمنطقی

 2008 ) بارلوا تحقيق است و همچنين با نتایج شده غيرمنطقی درآنها باورهای شدن كمرنگ باعث آنها روابط

 موافق بوده و  ( 2010 )پرچ سی ، ( 2007 جنگين) ،  (  ( 2003زین  كابات ،( 2006 ) نيكل تحقيقات و (

 كه رفتاری –شناختی درمانگری تأثير مختلفی درزمينه های پژوهش تاكنون فرضيه این با درارتباط موعمج در

 به آنها همه كه است گرفته انجام همسران ویژگيهای مختلف بر است شناختی ی مولفه نوعی ذهن حضور

 دركاهش درمانی وادهخان آموزش اثربخشی ازجمله .ای هستند ومشاوره درمانی شيوه این اثربخشی موید نوعی

 (.1388 ها)حسين پور، خانواده دربين ارتباطی باورهای

 كه افرادی كرد بيان گونه این توان می دیگران تائيد نيازبه و شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن درمان فرضيه  تبيين در

 عمل خود تمایالت و اه خواست اساس بر چون دهند قرار تأئيد و مورد پذیرش را آنها هميشه دیگران دارند انتظار

 مشكالت با و شده سازگار واقعی شرایط با توانند نمی ندارند، خویش عملكرد از و منطقی عينی ارزشيابی و كرده
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 بر مبتنی آگاهی ذهن درمانفرضيه  دو تبيين (. در 2332و همكاران  شوند.) كياراگونيس می بيشتری مواجه

 ایندر  غيرمنطقی باورهای كرد بيان گونه این توان می خود از االب انتظار دیگران و سرزنش به تمایل و شناخت

 عدم همدلی، ابراز در ناتوانی خود، از باال انتظارات دیگران، سرزنش به تمایل گناه، شرمساری،احساس از ناشی افراد

ظارات انت داشتن دليل به (. زوجين 2312ویلسون، و است) هيز،استروشال سایرین از بيشتر احساس مسئوليت

 یك با هنگام برخورد و نيستند ها تعارض حل و سازگاری به قادر هایشان توانایی از حد از بيش و بينانه غيرواقع

 های هيجان از بيشتر مشكل زا، موقعيت حل و مدار مسأله راهبردهای از استفاده جای به محيطی زای استرس

 كه كرد بيان گونه این توان می ناكامی به نسبت واكنش فرضيه تبيين می كنند. در استفاده تعارض مانند ناكارآمد

 این از شود، می حاصل آنها خاص رفتارهای از حاصل گوناگون های علت ناكامی به زوجين مختلف های واكنش

گوناگون  های آموزش ایجاد با بایست می كه كنند می حاصل همدیگر به نسبت دوگانه نوعی نگرش ناكامی احساس

 از همچنين آورده شود، پایين ای اندازه تا زوجين وجود در ناكامی احساس زا، استرس شرایط رد درمانی شناخت

 مثبت هيجانات توان می باورها زندگی با هدف و معنا آوردن فراهم و زوجين وجود در اجتماعی حمایت ایجاد طریق

 می بيان گونه این هيجانی تیمسئولي بی فرضيه تبيين در .كرد تسهيل را ها استرس پذیرش و كرده ایجاد قوی

 منفی نگرش و غيرمنطقی باورهای كاهش و تفكر تغيير به كه است ، راهبردی رفتاری -شناختی رویكرد كه شود

 در مقاومت و هيجانی مسئوليتی بی تا كند می كمك مراجع به درمانگر رویكرد، این در .شود می افراد به نسبت

 دربرداشته را اجتماعی روانی فشارهای و مشكالت با مقابله ی نحوه و است نفیم نگرش با افكاری را كه تغيير برابر

 فرایندهای توسط افزایش و استرس با مرتبط خلق بدعملكردی برابر در را فرد است ممكن آگاهی ذهن .باشند

 محافظت پریشانی تحمل هيجان مانند تنظيم مهارتهای تقویت و مثبت مجدد ارزیابی مانند شناختی كردن مقابله

 آگاهی ذهن آموزش كه شود می بيان گونه این اضطراب با توأم زیاد نگرانی فرضيه تبيين (. در2334كند . )گرلند،

 افزایش حضور شود، می شناخته آموزی آرامش برنامه و استرس كاهش برنامه شكل به معموالً اضطراب مبتنی بر

 به آگاهی رویكرد ذهن در دارد، ارتباط افسردگی و باضطرا درد، كاهش نظير سالمتی پيامدهای انواع با ذهن

 اجازه آنها، به پاسخ از شد،قبل ظاهر آنها در منفی احساس یا افكار گاه هر شود می داده آموزش كنندگان شركت

 بررسی ( در 2312برنستين ) و لوتان تانی، .بمانند باقی ذهنشان در هستند كه صورتی همان به افكار كه دهند

 معنی طور به بالينی و آماری لحاظ به آگاهی ذهن آموزش مهارتهای كه كردند بيان آگاهی ذهن آموزش پيامدهای

 توان می مشكل از اجتناب فرضيه تبيين در .شود می اضطراب و پذیر خلق آسيب های نشانه كاهش موجب داری
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 سازگاری غيرمنطقی باورهای با همراهی و تعامل تواند در می اجتنابی مقابله سبك كه كرد عنوان گونه این

اگوئيلتال  -مونوز مطالعه یافته این با دهد. همسو كاهش را آن و احتماالً داده قرار تأثير تحت را زوجين اجتماعی

 سيستم با همراهی در توانند می ناكارآمد و ای مقابله های سبك ویژه به مقابله سبك های داد نشان ( نيز 2333)

منجر  تنش، با مقابله های ناسازگاری و انزوا و گزینی دوری عملكرد، كاهش به شده فتحری و افكار شناختی های

مسئله  با موقت یا نابسنده موجب مقابله یا كنند كمك موقعيت از او فرار به فرد مشكل حل به كمك جای شده و به

 تبيين (. در 2330الرن، مك باشند )گومز، داشته به دنبال را شناختی روان اختالالت و اجتماعی و ناسازگاری شده

 زوجين وابستگی به اینكه توجه با و فرضيه این شدن رد به توجه با كه كرد بيان گونه این توان می فرضيه وابستگی

 به آگاهی ذهن مرتبط های آموزش با است، بنابراین زناشویی زندگی در آنها بودن موفق مالك مهمترین یكدیگر به

 و وابستگی و مشكل از اجتناب های كرد. مولفه جبران را آنها وابستگی بين عدم این از اندكی توان می حداقل آنها

 را فرد اجتماعی روابط و تعامالت كمتر و داشته ارتباط شخصی فرد درون مسائل به بيشتر تغيير به نسبت درماندگی

 بر هميشه امور اینكه از ستا عبارت غيرمنطقی باورهای از یكی عنوان به گرایی كمال .دهد می قرار تأثير تحت

 و شود می آشفته و پذیر شود تحریك مواجهه مانعی ترین كوچك وقتی فرد با در چنين شرایطی مراد باشد، وفق

 درمان .كند می اقدام تعارض به مشكل با مقابله برای گيرد و می نادیده را هدف به رسيدن دیگر های شيوه

 های بحث دهد،از تغيير را خود ناكارآمد رفتارهای و شده تحریف گوهایال می كند تا كمك فرد به رفتاری شناختی

 تاكتيك از تعدادی .كند می استفاده یافته سازمان دقيقاً شناختی -رفتاری های تاكتيك و تكاليف رفتاری منظم،

 حل تصميم،اتخاذ  آرميدگی، بودن، جرأتمند وجود، ابراز زمينه در تجربه كسب از عبارتند شناختی و های رفتاری

 (. 2313همكاران، و الكنر زمان) مدیریت و دیگران با ارتباط ، مشكالت و مسائل

 تحقيق بانتایج یافته این .است نشده مشاهده تفاوتی سن برحسب لحاظ باورهای متعارض از زوجين بين

 ميزان بين ریدا معنی رابطه ارتباطی زوجين الگوهای در كه كرده اشاره او .دارد ( همخوانی 1041جاویدی)

 می دیپلم درسطح درمانی خانواده آموزشی دردوره زوجين اكثر سن .نشد مشاهده آنان وسن زوجين تحصيالت

 آنها ميان بعد دراین داری معنی تفاوت ندارد، وجود چندانی پراكندگی لحاظ از این آنها بين كه آنجایی از .باشد

 اختصاص خاصی سن به زوجين و ارتباطی درميان  نطقیغيرم باورهای ميزان رسد به نظرمی .نگردید مشاهده

 یافته است. این نشده مشاهده برحسب تحصيالت تفاوتی غيرمنطقی و ارتباطی لحاظ باورهای از زوجين بين .ندارد

 مهارتهای اثربخشی آموزش ميزان بين كه كرده اشاره او .دارد همخوانی ( 1393 )اعتمادی تحقيق بانتایج
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 ميزان كه كرد بيان گونه این توان می یافته این درتبيين .ندارد وجود تفاوتی تحصيالت برحسب رفتاری –شناختی

 تحصيلی سطوح وهمه ندارد تفاوتی زوجين بين تحصيلی درهرمقطع شناخت درمانی آموزشی های دوره بخشی اثر

 .شود می ارائه مثبتی تأثير آموزشی دوره های خروجی به نسبت

 تحقيق نتایج با یافته است. این نشده مشاهده برحسب جنسيت تفاوتی متعارض ورهایلحاظ با از زوجين بين

 جنسيت ازلحاظ درمانی شناخت های آموزشی برنامه تاثير كه كرده اشاره او .دارد همخوانی ( 1391 )شهرستانی

 شناخت آموزشی های دوره اثربخشی ميزان كه كرد بيان گونه این می توان یافته این درتبيين .نشد مشاهده تفاوتی

 های آموزشی دوره از مرد و زن جنسيت برحسب زوجين و ندارد تفاوتی زوجين بين جنسيت درمانی برحسب

 خود اطالعات با افزایش زوجين كه است اندازه این تا درمانی شناخت تاثير و گيرند می مثبتی تاثير درمانی شناخت

 خاصی جنسيت به درمانی اثربخشی شناخت و كنند می پيدا دست خودكنترلی نوعی به شناختی درمان زمينه در

 است. وضروری الزم جنس دو هر وبرای ندارد تعلق

سازد.از دیگر  می محدود را تحقيق نتایج تعميم نمونه، وحجم آماری جامعه این پژوهش  به دليل محدودیت

ایشان ،  باورهای دركاهش آگاهی برذهن مبتنی درمانی شناخت تاثير از زوجين آگاهی مشكالت این پژوهش ،عدم

 بودن درسطح شهرتهران ، كوتاه آنها پراكندگی به توجه با آموزشی دربرنامه زوجين شركت چگونگی به مربوط موانع

 پژوهش ابعاد بودن برمحتوای جلسات ، گسترده بيشتر تمركز برای زمانی محدودیت داشتن و آموزشی جلسات تعداد

 گردیده تحقيق شدن طوالنی به منجر مطالعه كه مورد متغيرهای با همبسته رهایمتغي از بسياری بررسی عدم و

موارد می باشد.به همين دالیل پيشنهاد می  برخی در پژوهشگر با الزم همكاری وعدم پژوهش فرهنگ است و ضعف

 ویژگی با شركت كنندگان از مختلفی گروههای روی بر شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن آموزشی تأثير -1گردد: 

 مشاوران به این نظریه كاربردی روشهای و فنون و بياید در اجرا به به شكل گروهی روانی فشار با مواجهه مشترك

 زندگی در درمانی تأثيرشناخت به توجه با -2 قرارگيرد بررسی مورد نتایج شود و داده همسران آموزش و خانواده

 نيز آموزشی های دوره مخرب)غيرمنطقی(، باورهای ساییشنا ضمن از ازدواج بعد و قبل های آموزش زوجين، در

 تعارض وحل رفتاری -مهارتهای ارتباطی كسب گواهينامه داشتن -0.شود طراحی باورها اصالح این و شناسایی برای

 -9.شوند ها مهارت این كسب به ملزم زناشویی مشكالت ایجاد از افراد قبل تا قرارگيرد عقد ضمن شرایط جزو

 بر رویكرد دو اثربخشی و ميزان شود ومقایسه بعدی بررسی تحقيقات در رویكردها سایر با نیدرما شناخت

 ازمتغيرهای هركدام این پژوهش و -5بررسی گردد ... و تعارض،رضایت مثل زناشویی روابط ابعاد و سایرمشكالت
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 با زمانی بيشتر انجام و فواصلها و  نمونه استان با مراكز مشاوره دیگر در جداگانه صورت غيرمنطقی  به باورهای

 پذیر گردد. امكان فراگير صورت به نتایج تعميم و ثبات امكان حاضر مقایسه شود تا پژوهش نتيجه

 فارسی منابع

 سوم سال روانشناسی، علميترویجی فصلنامه ،درمانی شناخت تاریخچه و تعریف ،( 1390 )،.معصومه ابوالفتحی، 1-

 ،زوجين صميميت برافزایش وارتباط درمانی رفتاری–برشناختی مبتنی درمانی زوج اثربخش ومقایسه سیبرر ،( 1384 )،.اعتمادی،ع 2-

 دانشكده روانشناسی تهران، معلم تربيت دانشگاه مشاوره، دكترای نامه پایان

 تهران ميثاق یزدی، امين امير سيد و فدردی صالحی جواد ترجمه درمانی، زوج ،( 1992 )،.اليس،آلبرت 3-

 ابوالفضل دكتر ترجمه ،فراتشخيصی درمان بر ای مقدمه ،( 1374 )،.همكاران و بارلو -9

 مراجعه زنان با طالق متقاضی زناشویی زنان تعارضات مقایسه ،( 1380 )،.شكوه نژاد، نواب باقر، ،ثنایی،.زهرا اصفهانی، نژاد باقریان -5

 تربيتی علوم و شناسی روان دانشكده معلم، تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسینامه  پایان ،(طالق غيرمتقاضی)زناشویی مشاوره برای كننده

 پنجم چاپ انتشارات مترجم، تهران، داغی، قراچه مهدی ترجمه ،نيست هرگزكافی عشق ،( 1372 )،.تی بك،آرون -0

 دانژه نشر تهران، حسينی، د فریدفرها و فتی الدن دكتر ترجمه ،آن از فراتر و مبانی درمانی شناخت ،( 1392 )،.اس ،جودیت بك  -3 

 امتحان اضطراب كاهش بر سازی و آرام اليس عقالنی،عاطفی الزاروس، چندوجهی درمان اثربخشی ،( 1381 )،.اسماعيل بيابانگرد، -1

 00-92،0شماره هشتم، دوره ایران، بالينی شناسی روان و پزشكی روان مجله ،آموزان دانش

 نامه پایان ،زوجين ارتباطی بر باورهای ازدواج آمادگی ی برنامه آموزش تاثير ،( 1388 )،.شهرهشيرودی، ،قربان.خلعتبری،جواد-4

 تنكابن واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسی

 سوم شناسی، سال روان ترویجی -علمی مجله ،زوجين بينانه غيرواقع باورهای ،( 1380 )،.سپيده دانایی، -13

 تهران بعثت، وانتشارات چاپ صدق، موسسه لهجه خوش انيسی ترجمه ،آگاهی برذهن مبتنی درمانی اختشن ،( 1390 )ربكاكرین -11

 دانشگاهی تهران، مركزنشر ،درمانی روان و مشاوره های نظریه ،( 1381 )،.غالمرضا وناصری، عبداهلل آبادی، شفيع  -12

 

 وراهنمایی مركزمشاوره مجله پيوند، ،فرزندان وتربيت رمنطقیغي وباورهای نگرشها اثربخشی بررسی ،( 1392 )،.صفار،افسانه -10

 خمينی)ره( امام پژوهشی آموزشی موسسه

  00ش  پيوند، مجله ،(غيرمنطقی باور همسران)یك خوانی ذهن توقع ،( 1388 )طباطبایی-19
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 مشاوره و روانشناسی ز خدماتمرك ازسایت برگرفته ،آگاهی توجه بر مبتنی درمانی شناخت ،( 1392) ( ،)مترجم .فيضی،علی -15

 زندگی

 ذوقی تهران، انتشارات ،( 1369 )،.اهلل نصرت پورافكاری، ترجمه ،روانپزشكی خالصه ،.سادوك كاپالن، -10

 نشرروا بندی، تهران، نقش سيامك ترجمه ،درمانی خانواده ،( 1382 )،.هربرت گلدنبرگ، ،.گلدنبرگ،ایرنه -13
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