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Abstract
Introduction: Divorce has many negative consequences and affects family relationships, including parent-child 
relationship and custody of children. As a result, the aim of this research was to determine the effectiveness 
of cognitive therapy training based on mindfulness on the parent-child relationship and consensual custody of 
children in parents applying for an irreconcilable divorce.
Methods: The present study was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control 
group. The research community was the parents of unreconciled divorce applicants who referred to counseling 
centers in Mashhad in the spring of 1400. A sample consisting of 20 couples was selected by purposive 
sampling method after reviewing the inclusion criteria and randomly replaced by lottery in two equal groups. 
The experimental group was trained in eight 90-minute sessions (one session per week) with cognitive therapy 
based on mindfulness, and the control group remained on the waiting list for training. The data were collected 
with the parent-child relationship scale and the researcher-made questionnaire of consensual custody of the 
children and were analyzed with chi-square, independent t-tests and multivariate covariance analysis in SPSS-
22 software.
Results: The findings showed that there was no significant difference between the experimental and control 
groups in terms of age, education and occupation (P>0.05). Also, there was a significant difference between 
the test and control groups in terms of both variables of parent-child relationship and consensual custody of 
children in parents applying for an irreconcilable divorce. In other words, the cognitive therapy training method 
based on mindfulness improved the parent-child relationship and consensual custody of children in parents 
applying for an unconsolidated divorce (P<0.001).
Conclusions: According to the results of the present study, it is necessary to plan to improve the health of 
the family, especially to improve the parent-child relationship and consensual custody of children. For this 
purpose, cognitive therapy based on mindfulness can be used along with other educational methods.
Keywords: Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Child-Parent Relationship, Consensual Custody, Divorce.

  Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing                                                  Original Article

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

IJ
R

N
.9

.1
.7

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

rn
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/IJRN.9.1.75
http://ijrn.ir/article-1-721-fa.html
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/IJRN.9.1.75
https://ijrn.ir/article-1-721-fa.html


نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری      مقاله پژوهشی

    https://doi.org/10.22034/IJRN.9.1.75                                           1 پاییز 1401، دوره 9، شماره

اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رابطه والد- فرزندی و حضانت 
توافقی فرزندان در والدین متقاضی طالق سازش نایافته

علیرضا یوسفی1، فریده حمیدی2*، حسین فکوری حاجی یار3

1- دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران.
2 - دانشیار روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3 - استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران.

*نویســنده مســئول: فریــده حمیــدی، دانشــیار روانشناســی، گــروه علــوم تربیتــی، دانشــکده علــوم انســانی، دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی، تهــران، ایــران. 
 fhamidi@sru.ac.ir :ــل ایمی

تاریخ دریافت: 1401/2/3                 تاریخ پذیرش: 1401/5/28

چکیده
ــدان  ــت فرزن ــدی و حضان ــد- فرزن ــه رابطــه وال ــط خانوادگــی از جمل ــر رواب ــه: طــالق دارای عواقــب منفــی بســیاری اســت و ب مقدم
تاثیــر می گــذارد. در نتیجــه، هــدف ایــن پژوهــش تعییــن اثربخشــی آمــوزش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی بــر رابطــه والــد- 

فرزنــدی و حضانــت توافقــی فرزنــدان در والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته بــود.
روش کار: مطالعــه حاضــر نیمــه  تجربــی بــا طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون بــا گــروه گــواه بــود. جامعــه پژوهــش والدیــن متقاضــی 
طــالق ســازش نایافته مراجعه کننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر مشــهد در فصــل بهــار ســال 1400 بودنــد کــه نمونــه ای متشــکل از 20 
ــا قرعه کشــی در  ــه  صــورت تصادفــی ب ــا روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب و ب ــه مطالعــه ب زوج پــس از بررســی مالک هــای ورود ب
دو گــروه مســاوی جایگزیــن شــدند. گــروه آزمایــش 8 جلســه 90 دقیقــه ای )هفتــه ای یــک جلســه( بــا روش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر 
ذهن آگاهــی آمــوزش دیــد و گــروه گــواه در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش مانــد. داده هــا بــا مقیــاس رابطــه والــد- فرزنــدی و پرسشــنامه 
ــری در  ــس چندمتغی ــل کوواریان ــتقل و تحلی ــی مس ــی دو، ت ــای خ ــا آزمون ه ــع آوری و ب ــدان جم ــی فرزن ــت توافق ــاخته حضان محقق س

ــدند. ــل ش ــزار SPSS-22 تحلی نرم اف
ــتند  ــی داری نداش ــاوت معن ــغل تف ــالت و ش ــن، تحصی ــر س ــواه از نظ ــش و گ ــای آزمای ــه گروه ه ــان داد ک ــا نش ــا: یافته ه یافته ه
)P<0/05(. همچنیــن، بیــن گروه هــای آزمایــش و گــواه از نظــر هــر دو متغیــر رابطــه والــد- فرزنــدی و حضانــت توافقــی فرزنــدان در 
والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته تفــاوت معنــی داری وجــود داشــت. بــه عبــارت دیگــر، روش آمــوزش شــناخت درمانــی مبتنــی 
ــازش نایافته شــد  ــن متقاضــی طــالق س ــدان در والدی ــی فرزن ــت توافق ــدی و حضان ــد- فرزن ــود رابطــه وال ــث بهب ــی باع ــر ذهن آگاه ب

.)P<0/001(
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر، برنامه ریــزی جهــت ارتقــای ســالمت خانــواده به ویــژه بــرای بهبــود رابطــه والــد- 
فرزنــدی و حضانــت توافقــی فرزنــدان ضــروری اســت کــه بــرای ایــن منظــور می تــوان از روش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی 

در کنــار ســایر روش هــای آموزشــی اســتفاده کرد.
کلید واژه ها: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، رابطه والد- فرزندی، حضانت توافقی، طالق.
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علیرضا یوسفی و همکاران

مقدمه
ــی  ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ــواده ب ــکیل خان ــاس تش ازدواج اس
شــادتر، ســالم تر و بانشــاط تر در ســایه همــکاری، مشــارکت، 
ــا  ــی ازدواج ه ــت ]1[. گاه ــا اس ــای نیازه ــل و ارض ــت، تعام حمای
ــد می شــوند و عــدم  ــف تهدی ــی مختل ــی و بیرون ــل درون ــه دالی ب
ــه ســوی طــالق می کشــاند ]2[. حــدود  ــا را ب ســازش یافتگی آنه
ــتر از  ــوند و بیش ــر می ش ــالق منج ــه ط ــا ب ــد ازدواج ه 50 درص
ــند  ــدد می باش ــی ازدواج مج ــه متقاض ــراد طالق گرفت ــی از اف نیم
ــاز هــم حــدود 50 درصــد از آنهــا مجــددا خواســتار طــالق  کــه ب
ــزان طــالق در حــال  ــران می ــق آمارهــا در کشــور ای هســتند. طب
ــه 172  ــال 1385 ب ــالق در س ــزار ط ــت و از 94 ه ــش اس افزای
هــزار طــالق در ســال 1395 و 175 هــزار طــالق در ســال 1396 
ــده  ــل ایجادکنن ــک عام ــوان ی ــالق به عن ــت ]3[. ط ــیده اس رس
اختــالل و آشــفتگی شــدید در زندگــی یکــی از بحران هــای 
اساســی زندگــی زناشــویی یــا خانوادگــی اســت کــه ســبب عــدم 
احتــرام و همــکاری متقابــل بیــن اعضــای خانــواده، عــدم ارضــای 
نیازهــای زناشــویی و افزایــش تنش هــای زندگــی خانوادگــی 
ــد-  ــه وال ــالل در رابط ــث اخت ــوال باع ــالق معم ــود ]4[. ط می ش
ــی  ــک رابطــه مهــم و حیات ــن رابطــه ی ــدی می شــود ]5[. ای فرزن
ــه طــالق  ــت و عشــق می باشــد ک ــت، صمیمی ــرای ایجــاد امنی ب
ــه  ــود ]6[. رابط ــه آن می ش ــیب ب ــبب آس ــا تقاضــای طــالق س ی
والــد- فرزنــدی رابطــه ای دوســویه اســت کــه رفتارهــای والدیــن 
ــدان  ــی فرزن ــی و هیجان ــناختی، اجتماع ــول ش ــد و تح ــر رش ب
ــبب  ــز س ــدان نی ــای فرزن ــا و رفتاره ــذارد و ویژگی ه ــر می گ تاثی
فراخوانــی نــوع خاصــی از فرزندپــروری در والدیــن می شــود 
]7[. ایــن رابطــه تــا حــدود زیــادی بــه ســبک والدگــری والدیــن 
بســتگی دارد کــه در جریــان تعامــل بیــن والدیــن و فرزنــدان رخ 
ــه  ــت ]8[. رابط ــت اس ــبتا ثاب ــی نس ــا دارای الگوی ــد و غالب می ده
والــد- فرزنــدی مطلــوب نقــش مهمــی در ســالمت روان والدیــن 
و فرزنــدان دارد؛ به طــوری کــه روابــط مطلــوب به عنــوان عاملــی 
روانشــناختی  اختالل هــای  و  نشــانگان  برابــر  در  محافظتــی 
ــود  ــدان می ش ــکوفایی فرزن ــد و ش ــبب رش ــد و س ــل می کن عم
ــا  ــه ی ــن طالق گرفت ــم در والدی ــث مه ــر مباح ــی از دیگ ]9[. یک
ــالف  ــت و برخ ــدان اس ــت فرزن ــث حضان ــالق، بح ــی ط متقاض
کشــورهای غربــی کــه در بیشــتر مواقــع طــالق بــا توافــق طرفیــن 
ــاد  ــا ایج ــران ب ــد، در ای ــاق می افت ــالمت آمیز اتف ــی مس و در فضای
ــن  ــک از زوجی ــر ی ــراه اســت و ه ــی هم ــش و اســترس فراوان تن
می خواهنــد کــه یــادگار مشــترک زندگــی شکســت خورده را 
ــی را  ــای جدای ــا و رنج ه ــد درده ــا بتوانن ــد ت ــود نگهدارن ــش خ پی

ــت  ــد ]10[. حضان ــوش نماین ــر فرام ــه او زودت ــردن ب ــا محبت ک ب
ــه  ــن اســت ک ــد توســط والدی ــن فرزن ــای در آغوش گرفت ــه معن ب
بــه نگهــداری و تربیــت جســمی و روانــی کــودک اشــاره دارد ]11[ 
و قوانیــن حضانــت فرزنــدان بــرای حمایــت از فرزنــدان وضع شــده 

ــند ]12[. ــا می باش ــرای آنه ــه اج ــزم ب ــن مل و والدی
ــناخت  ــوزش ش ــا، روش آم ــود ویژگی ه ــای بهب ــی از روش ه یک
ــای  ــزء روش ه ــه ج ــت ک ــی اس ــر ذهن آگاه ــی ب ــی مبتن درمان
درمانــی برگرفتــه از مــوج ســوم روان درمانــی می باشــد ]13[. 
ــدون  ــمند و ب ــد، هوش ــژه، هدفمن ــه وی ــی توج ــی یعن ذهن آگاه
قضــاوت و پیشــداوری در زمــان حــال اســت کــه ســبب می شــود 
افکارهــا و رفتارهایــی کــه قبــال به صــورت ناهشــیار و غیــرارادی 
انجــام می شــدند بــه پدیده هایــی هشــیار، ارادی و آگاهانــه تبدیــل 
شــوند ]14[. روش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی نــوع 
ــس  ــوگا، تنف ــف، ی ــای مختل ــامل مراقبه ه ــی ش ــناخت درمان ش
ــه )آگاهــی از تنفــس( و فعالیت هــای روزمــره، وارســی  ذهن آگاهان
بــدن و تمرین هــای شــناخت درمانــی اســتفاده می کنــد تــا 
ــی  ــای بدن ــاس ها و حس  ه ــکار، احس ــا، اف ــن خلق ه ــاط بی ارتب
ــای  ــش تنش ه ــبب کاه ــازد و س ــه س ــال بهین ــه ح را در لحظ
ــی  ــن روش درمان ــی ای ــای اصل ــود ]15[. هدف ه ــناختی ش روانش
شــامل تنظیــم توجــه، توســعه آگاهــی فراشــناختی و تمرکززدایی و 
توســعه پذیــرش پدیده هــای ذهنــی اســت ]16[. افــراد در نتیجــه 
ــکار را  ــد اف ــی می توانن ــر ذهن آگاه ــی ب ــی مبتن ــناخت درمان ش
ــد،  ــکار محــض مشــاهده کنن ــدون قضــاوت فقــط به صــورت اف ب
آنهــا را قابــل آزمــون بداننــد و معنــای جدیــد و مناســبی بــرای آنها 

ــد ]17[. بیابن
آمــوزش شــناخت  اثربخشــی  دربــاره  اندکــی  پژوهش هــای 
درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی انجــام شــده اســت. بــرای مثــال 
 Duncan 18[ و[ Cowling & Van Gordon نتایــج پژوهــش
ــش  ــه نق ــری ذهن آگاهان ــه والدگ ــان داد ک ــکاران ]19[ نش و هم
ــی  ــت. در پژوهش ــد داش ــد- فرزن ــه وال ــود رابط ــری در بهب موث
ــی  ــناخت درمان ــه ش ــرد ک ــزارش ک ــر Rahimi Shadbad گ دیگ
ــگری و  ــم پرخاش ــش عالئ ــث کاه ــی باع ــر ذهن آگاه ــی ب مبتن
 Aslami .]20[ تعــارض والــد- فرزنــدی در کــودکان طــالق شــد
Parvandeh & ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

ــث  ــترس باع ــش اس ــر کاه ــی ب ــی مبتن ــه ذهن آگاه ــه مداخل ک
ــدی و  ــد- فرزن ــت رابطــه وال ــش ســازگاری زناشــویی، کیفی افزای
ــی  ــد ]21[. در پژوهش ــان زن ش ــود در کارکن ــه خ ــفقت ورزی ب ش
ــوزش  ــه آم ــد ک ــزارش کردن ــکاران گ ــر Baharvand و هم دیگ
کاهــش تنیدگــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی باعــث کاهــش 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

IJ
R

N
.9

.1
.7

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

rn
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/IJRN.9.1.75
https://ijrn.ir/article-1-721-fa.html


نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 9، شماره 1،  پاییز 1401

78

ــت  ــادر سرپرس ــان م ــدری در نوجوان ــد و قل ــد- فرزن ــارض وال تع
ــه  ــی ب ــن پژوهش ــکاران ضم ــد ]Pourhaydari .]22 و هم ش
ــود  ــث بهب ــی باع ــوزش ذهن آگاه ــه آم ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای
کیفیــت رابطــه مــادر- فرزنــد در خانواده هــای دارای کــودک 
ــج  ــن، نتای دچــار کاســتی توجــه/ فزون کنشــی شــد ]23[. همچنی
ــناخت  ــه ش ــان داد ک ــش Derafshi & Zarnaghash نش پژوه
درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی باعــث کاهــش احســاس تنهایــی 
ــه  ــد ک ــه ای ش ــادران مطلق ــناختی م ــتی روانش ــش بهزیس و افزای
ــی  ــد ]24[. در پژوهش ــه بودن ــده گرفت ــدان را برعه ــت فرزن حضان
ــناخت  ــه ش ــد ک ــزارش کردن ــکاران گ ــر Sadoughi و هم دیگ
درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی باعــث بهبــود عملکــرد خانــواده و 

ــد ]25[. ــالق ش ــی ط ــن متقاض ــی زوجی ــای ارتباط الگوه
ــر  ــاخص های معتب ــی از ش ــودن یک ــی طالق ب ــا متقاض ــالق ی ط
نارضایتــی زناشــویی و گسســتگی عاطفــی بیــن زوجیــن اســت و 
افزایــش روزافــزون مشــکالت زناشــویی، آمــار طــالق و پیامدهــای 
ســوء آن اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه موضــوع روابــط زوجیــن 
ــن  ــازد ]26[. والدی ــخص می س ــا را مش ــکالت آنه ــش مش و کاه
ــدی  ــد- فرزن ــه وال ــر مشــکالت رابط ــالوه ب متقاضــی طــالق ع
دارای مشــکل دیگــری بنــام حضانــت فرزنــد یــا فرزنــدان هســتند 
ــذا  ــد، ل ــر آنهــا وارد می کن ــادی ب کــه ایــن مســائل تنش هــای زی
ــود  ــرای بهبــود مشــکالت آنهــا ب ــه دنبــال راهکارهایــی ب ــد ب بای
ــی  ــوم روان درمان ــوج س ــه از م ــی برگرفت ــای درمان ــه از روش ه ک
می تــوان بــه روش آمــوزش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر 

ــه  ــر رابط ــی آن ب ــاره اثربخش ــه درب ــرد ک ــاره ک ــی اش ذهن آگاه
والــد- فرزنــدی پژوهش هــای بســیار اندکــی انجــام  شــده و 
ــدان  ــی فرزن ــت توافق ــر حضان ــی آن ب ــاره اثربخش ــی درب پژوهش
یافــت نشــد. در نتیجــه، هــدف ایــن پژوهــش تعییــن اثربخشــی 
ــه  ــر رابط ــی ب ــر ذهن آگاه ــی ب ــی مبتن ــناخت درمان ــوزش ش آم
والــد- فرزنــدی و حضانــت توافقــی فرزنــدان در والدیــن متقاضــی 

ــود. ــازش نایافته ب ــالق س ط

روش کار
مطالعــه حاضــر نیمــه  تجربــی بــا طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون 
ــود. جامعــه پژوهــش والدیــن متقاضــی طــالق  ــا گــروه گــواه ب ب
ــهد  ــهر مش ــاوره ش ــز مش ــه مراک ــده ب ــازش نایافته مراجعه کنن س
در فصــل بهــار ســال 1400 بودنــد. بــرای تعییــن حجــم نمونــه از 
فرمــول زیــر و پژوهــش Roghanchi و همــکاران ]27[ بــا مقادیــر 
ــون  ــدی پیش آزم ــد- فرزن ــه وال ــار رابط ــراف معی 𝝈=2/62 )انح
گــروه آزمایــش(، d=3/94 )اختــالف میانگیــن پس آزمــون گــروه 
گــواه از پیش آزمــون گــروه آزمایــش(، 0/90=تــوان آزمــون و 
α=0/05 اســتفاده شــد کــه بــر اســاس آن حجــم نمونــه بــرای هــر 
ــرای  ــه ب ــرآورد کــه در ایــن پژوهــش حجــم نمون گــروه 18/08 ب
ــاظ  ــی 10 زوج لح ــای احتمال ــه ریزش ه ــه ب ــا توج ــروه ب ــر گ ه
ــی  ــس از بررس ــکل از 20 زوج پ ــه ای متش ــن، نمون ــد. بنابرای ش
ــد  ــری هدفمن ــا روش نمونه گی ــه ب ــه مطالع ــای ورود ب مالک ه

انتخــاب شــدند.

ــه مطالعــه شــامل متقاضــی  در ایــن پژوهــش مالک هــای ورود ب
ــاد و  ــدم اعتی ــد، ع ــتن فرزن ــازش نایافته، داش ــی س ــالق توافق ط
ــکی،  ــای روان پزش ــدم مصــرف داروه ــناختی، ع مشــکالت روانش
عــدم اســتفاده از ســایر روش هــای آموزشــی و درمانــی به صــورت 
همزمــان و مالک هــای خــروج از مطالعــه شــامل انصــراف یــک یا 
هــر دو زوج از پژوهــش و غیبــت بیشــتر از دو جلســه بودنــد. نحــوه 
انجــام پژوهــش این طــور بــود کــه پــس از دریافــت کــد اخــالق از 
کمیتــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بجنــورد 
بــه مراکــز مشــاوره شــهر مشــهد مراجعــه و از آنان خواســته شــد تا 
زوجیــن متقاضــی طــالق توافقــی ســازش نایافته را بــه پژوهشــگر 
معرفــی نماینــد. زوجیــن یــا والدیــن از نظــر مالک هــای ورود بــه 
مطالعــه بررســی و بــرای آنهــا اهمیــت و ضــرورت پژوهــش بیــان 
و موافقــت آنهــا جهــت شــرکت در پژوهــش جلــب و نمونه گیــری 

ــن  ــت. زوجی ــه یاف ــه 20 زوج ادام ــا ب ــیدن نمونه ه ــان رس ــا زم ت
ــاوی  ــروه مس ــی در دو گ ــا قرعه کش ــاده ب ــی س ــه روش تصادف ب
ــه ای  ــه ای )هفت ــه 90 دقیق ــش 8 جلس ــروه آزمای ــن و گ جایگزی
ــا روش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی  یــک جلســه( ب
آمــوزش دیــد و گــروه گــواه در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش ماند. 
ــه توســط پژوهشــگر اول کــه دارای مــدرک دوره شــناخت  مداخل
ــر ذهن آگاهــی اســت در یکــی از کلینیک هــای  ــی مبتنــی ب درمان
خدمــات روانشــناختی شــهر مشــهد بــه مــدت دو مــاه بــا رعایــت 
ــام  ــد-19 انج ــیوع کووی ــا ش ــط ب ــتی مرتب ــای بهداش پروتکل ه
ــی  ــی مبتن ــناخت درمان ــوزش ش ــه آم ــام مداخل ــرای انج ــد. ب ش
ــه  ــکاران ]28[ اســتفاده ک ــج Segal و هم ــر ذهن آگاهــی از پکی ب
هــدف، محتــوا، تغییــر رفتــار مــورد انتظــار و تکلیف آن بــه تفکیک 

جلســات در جــدول 1 ارائــه شــد.
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علیرضا یوسفی و همکاران

 جدول 1: هدف، محتوا، تغییر رفتار مورد انتظار و تکلیف آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به تفکیک جلسات

تکلیفتغییر رفتار مورد انتظارمحتواهدفجلسه

معارفه و هدایت اول
خودکار

معرفی برنامه و شرح مختصر جلسات، آشنایی اعضای 
گروه با یکدیگر و آموزش دهنده، تعیین اهداف و قوانین 

گروه، آشنایی با مفاهیم شناخت درمانی مبتنی بر 
ذهن آگاهی و تشریح هدایت خودکار و مراقبه و خوردن 

کشمش

آگاهی نسبت به افکار 
غیرمنطقی و تاثیر آن بر روابط 
والد- فرزندی به ویژه حضانت

تمرین وارسی بدن طی 6 روز 
متوالی

رویارویی با موانعدوم

بررسی تکلیف جلسه قبل، شناسایی موانع تمرین و ارائه 
راه حل های برنامه ذهن آگاهی برای آن، تمرین مراقبه 

ذهن آگاهی تنفس، بحث درباره تفاوت بین افکار و 
احساسات و انجام مراقبه در حالت نشسته

کاهش اهمیت افکار منفی و 
غیرمنطقی

تمرین 10 الی 15 دقیقه ای 
مراقبه نشسته و ثبت افکار و 

احساسات روزانه

سوم
حضور ذهن یا 
تکنیک تنفس 

آگاهانه

بررسی تکلیف جلسه قبل، تنفس همراه با حضور ذهن 
10 الی 15 دقیقه ای، آموزش تکنیک دم و بازدم همراه 
با آرامش و بدن تفکر درباره چیزی و آموزش تکنیک 

تماشای تنفس

کسب توانایی توجه به افکار و 
احساسات یکدیگر و افزایش 

شفقت

ثبت افکار و احساسات روزانه 
و تمرین هفت دقیقه ای دیدن 

یا شنیدن

اجرای تکنیک چهارم
ذهن آگاهی

بررسی تکلیف جلسه قبل، آموزش مراقبه نشسته )آگاهی 
از تنفس، صدا، بدن و افکار(، بررسی آگاهانه تاثیر وقایع 
خوشایند و ناخوشایند بر افکار، احساسات و حس های بدنی

تمرکز بر حال و کاهش 
تعارضات بین زوجین

ثبت افکار و احساسات روزانه، 
تمرین تنفس و اجرای تمرین 

خانگی ریلکسشن

پنجم
اجازه/ مجوز حضور 
)پذیرش افکار و 

احساسات(

یوگای هشیارانه، بحث متفاوت دیدن افکار یا افکار 
جانشین و مراقبه نشسته )صدا و افکار(

تمایل به برقراری ارتباط مثبت 
با یکدیگر و افزایش صمیمیت 

و همدلی با همسر و فرزند

ثبت افکار و احساسات روزانه و 
مراقبه هدایت شده حداقل 40 

دقیقه ای

کاهش آشفتگی های هیجانی و تنفس با حضور ذهن و بهداشت خوابافکار حقایق نیستندششم
افزایش درک متقابل در زوجین

تهیه فهرستی از فعالیت های 
لذت بخش

چطور بهتر از خود هفتم
مراقبت کنم؟

آموزش و تمرین مراقبه نشسته و آگاهی هشیارانه، تهیه 
لیستی از رویدادهای خوشایند و ناخوشایند زندگی و 

پذیرش بدون قضاوت

آرامش عضالنی و افزایش 
واقع گرایی

نوشتن تجربه های منفی و 
مثبت روزانه بدون قضاوت آنها

پذیرش و تغییرهشتم

مراقبه وارسی بدن، تمرین فضای تنفس سه دقیقه ای، 
بحث درباره روش های کنارآمدن با موانع مراقبه، بحث 
درباره دستیابی به انتظارات حاصل از اجرای جلسات 

مداخله و مفیدبودن مداخله و خالصه و جمع بندی

آگاهی از احساسات، کاهش 
عواطف و اعمال منفی و 

کاربست ذهن آگاهی در زندگی

تمرین تکنیک های موثر 
جلسات قبل

در ایــن پژوهــش از فــرم اطالعــات جمعیت شــناختی شــامل ســن، 
تحصیــالت و شــغل و مقیــاس رابطــه والــد- فرزندی و پرسشــنامه 
محقق ســاخته حضانــت توافقــی فرزنــدان اســتفاده شــد؛ به طــوری 
کــه میانگیــن نمــره زوجیــن به عنــوان نمــره نمــره رابطــه والــد- 

فرزنــدی و حضانــت توافقــی فرزنــدان در نظــر گرفتــه شــد.
مقیــاس رابطــه والــد- فرزنــدی: ایــن مقیــاس توســط Pianta بــا 
33 گویــه طراحــی شــد کــه در آن گویه هــا بــا اســتفاده از مقیــاس 
پنــج گزینــه ای لیکــرت شــامل قطعــا صــدق نمی کنــد )نمــره 1(، 
واقعــا نــه )نمــره 2(، مطمئــن نیســتم )نمــره 3(، تــا حــدودی صدق 
می کنــد )نمــره 4( و قطعــا صــدق می کنــد )نمــره 5( نمره گــذاری 
ــود.  ــبه می ش ــا محاس ــره گویه ه ــوع نم ــا مجم ــزار ب ــره اب و نم
ــره در آن 165 و  ــر نم ــره در آن 33 و حداکث ــل نم ــن، حداق بنابرای
نمــره باالتــر بــه معنــای رابطــه والــد- فرزنــدی مناســب تر اســت. 
روایــی ســازه ابــزار بــا روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بررســی و 
نتایــج حاکــی از وجــود ســه عامــل تعــارض، نزدیکــی و وابســتگی 

ــد  ــت آم ــاخ 0/86 بدس ــای کرونب ــا روش آلف ــی آن ب ــود و پایای ب
]29[. در ایــران، روایــی محتوایــی ابــزار بــا نظــر متخصصــان 0/72 
و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/74 گــزارش شــد ]30[. در 
پژوهــش حاضــر روایــی محتوایــی بــا نظــر 15 نفــر از متخصصــان 
روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بجنــورد 
تاییــد و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/79 محاســبه شــد.

پرسشــنامه محقق ســاخته حضانــت توافقــی فرزنــدان: ایــن 
ــه  ــا 4 گوی ــر ب ــش حاض ــگران پژوه ــط پژوهش ــنامه توس پرسش
ــج  ــاس پن ــتفاده از مقی ــا اس ــا ب ــه در آن گویه ه ــد ک ــی ش طراح
ــم  ــره 1(، مخالف ــم )نم ــال مخالف ــامل کام ــرت ش ــه ای لیک گزین
ــال  ــره 4( و کام ــم )نم ــره 3(، موافق ــدارم )نم ــری ن ــره 2(، نظ )نم
ــره  ــوع نم ــا مجم ــزار ب ــره اب ــذاری و نم ــره 5( نمره گ ــم )نم موافق
گویه هــا محاســبه می شــود. بنابرایــن، حداقــل نمــره در آن 4 
ــت  ــای حضان ــه معن ــر ب ــره باالت ــره در آن 20 و نم ــر نم و حداکث
توافقــی بیشــتر دربــاره فرزنــدان اســت. روایــی محتوایــی ابــزار بــا 
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نظــر 15 نفــر از متخصصــان روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه 
ــای  ــا روش آلف ــی آن ب ــد و پایای ــورد تایی آزاد اســالمی واحــد بجن

ــد. ــبه ش ــاخ 0/88 محاس کرونب
شناســه                                                           بــا  اخــالق  کــد  دارای  پژوهــش  ایــن 
IR.IAU.BOJNOURD.REC.1400.020 از کمیتــه اخــالق 

در پژوهــش دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بجنــورد اســت و در آن 
نــکات و مالحظــات اخالقــی رعایــت و فــرم رضایت نامــه شــرکت 
در پژوهــش بــه امضــای والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته 

ــای  ــا از آزمون ه ــل داده ه ــرای تحلی ــه حاضــر، ب رســید. در مطالع
خــی دو، تــی مســتقل و تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری در 
ــد. ــتفاده ش ــی داری 0/05 اس ــطح معن ــزار SPSS-22 در س نرم اف

یافته ها
و  آزمایــش  گروه هــای  از  هیچ یــک  نمونه هــای  در  ریزشــی 
گــواه اتفــاق نیفتــاد و نتایــج مقایســه اطالعــات جمعیت شــناختی 

ــد. ــه ش ــدول 2 ارائ ــا در ج ــن گروه ه ــغل و س ــالت، ش تحصی

جدول 2: نتایج مقایسه اطالعات جمعیت شناختی گروه های آزمایش و گواه در والدین متقاضی طالق سازش نایافته

طبقهمتغیر
گروه گواهگروه آزمایش

معنی داری
درصدتعداددرصدتعداد

تحصیالت
525840زیر دیپلم

)P<0/05( خی دو 315525دیپلم
1260735دانشگاهی

شغل
630210شغل دولتی

)P<0/05( خی دو 7351365شغل آزاد
735525بیکار/ خانه دار

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
تی مستقل )P<0/05(35/305/0738/254/42میانگین سنی )سال(

ــر  ــواه ب ــش و گ ــای آزمای ــدول 2، گروه ه ــای ج ــق یافته ه طب
اســاس آزمــون خــی دو از نظــر تحصیــالت و شــغل و بــر اســاس 
ــی داری نداشــتند  ــاوت معن ــی مســتقل از نظــر ســن تف ــون ت آزم

)P<0/05(. نتایــج میانگیــن و انحــراف معیــار پیش آزمــون و 
ــدان  ــت توافقــی فرزن ــدی و حضان ــد- فرزن ــون رابطــه وال پس آزم

ــد. ــه ش ــدول 3 ارائ ــا در ج گروه ه

جدول 3: نتایج میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون رابطه والد- فرزندی و حضانت توافقی فرزندان گروه های آزمایش و گواه در والدین متقاضی طالق سازش 
 نایافته

گروه/ مرحلهمتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

رابطه والد- فرزندی
69/1515/9276/605/99آزمایش

63/6014/1458/4012/11گواه

حضانت توافقی فرزندان
7/351/6918/000/97آزمایش

7/201/647/100/97گواه

ــاد  ــری نش ــس چندمتغی ــل کوواریان ــای تحلی ــی مفروضه ه بررس
ــدی  ــد- فرزن ــه وال ــای رابط ــودن متغیره ــرض نرمال ب ــه ف داد ک
ــون و  ــل پیش آزم ــا در مراح ــدان گروه ه ــی فرزن ــت توافق و حضان
پس آزمــون بــر اســاس آزمــون شــاپیرو- ویلــک، فــرض همگنــی 
ــن و فــرض  ــر اســاس آزمــون لوی ــر ب واریانس هــای هــر دو متغی
همگنــی ماتریس هــای واریانــس- کوواریانــس بــر اســاس 
آزمــون ام.باکــس و فــرض همگنــی رگرســیون هــر دو متغیــر بــر 

ــد شــدند                         ــراش تایی ــر مســتقل و همپ اســاس رابطــه تعامــل متغی
)P<0/05(. بنابرایــن، شــرایط اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانس 
ــدای  ــون المب ــج آزم ــن، نتای ــت. همچنی ــود داش ــری ج چندمتغی
ویلکــز از مجموعــه آزمون هــای چندمتغیــری نشــان داد کــه بیــن 
ــل از نظــر یکــی از متغیرهــای  گروه هــای آزمایــش و گــواه حداق
ــن  ــدان در والدی ــی فرزن ــت توافق ــدی و حضان ــد- فرزن ــه وال رابط
متقاضــی طــالق ســازش نایافته تفــاوت معنــی داری وجــود داشــت 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

IJ
R

N
.9

.1
.7

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

rn
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/IJRN.9.1.75
https://ijrn.ir/article-1-721-fa.html


81

علیرضا یوسفی و همکاران

)F=616/49, P>0/001(. نتایــج آزمــون تحلیــل کوواریانــس 
ــی  ــن اثربخشــی آمــوزش شــناخت درمان ــرای تعیی ــری ب چندمتغی
ــت  ــدی و حضان ــد- فرزن ــه وال ــر رابط ــی ب ــر ذهن آگاه ــی ب مبتن

ــازش نایافته در  ــالق س ــی ط ــن متقاض ــدان در والدی ــی فرزن توافق
ــه شــد. جــدول 4 ارائ

جدول 4: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رابطه والد- فرزندی و حضانت توافقی فرزندان در 
والدین متقاضی طالق سازش نایافته

اندازه اثرمعنی داریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغیر

رابطه والد- فرزندی
1751/1511751/1536/380/0010/51پیش آزمون

2332/4312332/4348/450/0010/58عضویت گروهی

حضانت توافقی فرزندان
6/3216/327/650/0090/18پیش آزمون

1138/5711138/57378/360/0010/98عضویت گروهی

ــواه  ــش و گ ــای آزمای ــن گروه ه ــدول 4، بی ــای ج ــق یافته ه طب
از نظــر هــر دو متغیــر رابطــه والــد- فرزنــدی و حضانــت توافقــی 
فرزنــدان در والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته تفــاوت 
ــه  ــه ب ــا توج ــر و ب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــود داش ــی داری وج معن
ــر  ــی ب ــی مبتن جــدول میانگین هــا، روش آمــوزش شــناخت درمان
ــت  ــدی و حضان ــد- فرزن ــه وال ــود رابط ــث بهب ــی باع ذهن آگاه
توافقــی فرزنــدان در والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته شــد 

.)P>0/001(

بحث
انجــام پژوهــش بــا هــدف بهبــود ویژگی هــای روانشــناختی 
به ویــژه در والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته بــرای کاهــش 
آثــار و پیامدهــای منفــی طــالق ضــروری اســت. در نتیجــه، هــدف 
ــی  ــناخت درمان ــوزش ش ــی آم ــن اثربخش ــر تعیی ــش حاض پژوه
ــت  ــدی و حضان ــد- فرزن ــه وال ــر رابط ــی ب ــر ذهن آگاه ــی ب مبتن
توافقــی فرزنــدان در والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته بــود.
یافته هــای پژوهــش حاضــر حاکــی از آن بــود کــه آمــوزش 
شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی باعــث بهبــود یــا افزایش 
رابطــه والــد- فرزنــدی در والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته 
 Cowling & Van ــا یافتــه پژوهش هــای ــه ب شــد کــه ایــن یافت
Gordon ]18[ و Duncan و همــکاران ]19[ مبنــی بــر نقــش 

ــد،  ــد- فرزن ــه وال ــود رابط ــه در بهب ــری ذهن آگاهان ــر والدگ موث
Rahimi Shadbad مبنــی بــر تاثیــر شــناخت درمانــی مبتنــی بــر 

ــودکان  ــدی در ک ــد- فرزن ــارض وال ــش تع ــر کاه ــی ب ذهن آگاه
ــه  ــر مداخل ــر تاثی ــی ب طــالق ]Aslami & Parvandeh ،]20 مبن
ــت  ــش کیفی ــر افزای ــترس ب ــش اس ــر کاه ــی ب ــی مبتن ذهن آگاه
رابطــه والــد- فرزنــدی در کارکنــان زن ]Baharvand ،]21 و 
همــکاران مبنــی بــر تاثیــر آمــوزش کاهــش تنیدگــی مبتنــی بــر 

ــان  ــد در نوجوان ــد- فرزن ــارض وال ــش تع ــر کاه ــی ب ذهن آگاه
مــادر سرپرســت ]22[ و Pourhaydari و همــکاران مبنــی بــر تاثیر 
آمــوزش ذهن آگاهــی بــر بهبــود کیفیــت رابطــه مــادر- فرزنــد در 
ــی  ــه/ فزون کنش ــتی توج ــار کاس ــودک دچ ــای دارای ک خانواده ه
ــوان  ــا می ت ــن یافته ه ــیر ای ــن و تفس ــود. در تبیی ــو ب ]23[ همس
گفــت کــه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی بــا ترغیــب 
ــا  ــا ب ــای تجربه ه ــه ویژگی ه ــه ب ــرای توج ــن ب ــه تمری ــرد ب ف
شــیوه بــدون قضــاوت ســبب بهبــود مهــارت حــل مســئله در افــراد 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــور س ــه مذک ــن، روش مداخل ــود. بنابرای می ش
ــاب از  ــای اجتن ــه ج ــازش نایافته ب ــالق س ــی ط ــن متقاض والدی
ارتبــاط بــا همســر خــود بــه دنبــال حــل مشــکالت ارتباطــی خــود 
ــوده و از ایــن طریــق نگرش هــای ناکارآمــدی خــود  ــا همســر ب ب
را نســبت بــه همســر کاهــش داده و در جهــت بهبــود ارتبــاط بــا 
ــی  ــد. در نتیجــه، آمــوزش شــناخت درمان همســر خــود گام بردارن
ــی  ــن متقاض ــا والدی ــود ت ــبب می ش ــی س ــر ذهن آگاه ــی ب مبتن
طــالق بــا افــکار و احساســات ناکارآمــدی کــه بــه روابــط زوجــی 
ــدون  ــاهده ب ــا مش ــوند و ب ــر نش ــد، درگی ــیب وارد می کن ــا آس آنه
ــات  ــکار و احساس ــا اف ــری ب ــه درگی ــد ک ــا دریابن ــاوت آنه قض
ناکارآمــد ســبب تخریــب بیشــتر روابــط زناشــویی شــده و قــدرت 
ــا را در جهــت حــل نامناســب مشــکالت زناشــویی  ــرژی آنه و ان
می گیــرد. نکتــه مهــم دیگــر اینکــه یکــی از مولفه هــای مهــم در 
آمــوزش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی، توجــه اســت و 
ذهن آگاهــی بــه واســطه توجــه بــه صــورت عمــدی و بــه اینجــا 
و اکنــون باعــث می شــود کــه افــکار مزاحــم بــه حاشــیه آگاهــی 
بــرده شــود و عــالوه بــر آن، آمــوزش مراقبــه ســبب می شــود کــه 
ــق  ــر شــوند و از خل ــراد از تجــارب خــود در لحظــه حــال آگاه ت اف
ــد و تــالش  ــکار منفــی و مثبــت خــود آگاهــی بیشــتری یابن و اف
نماینــد تــا در روابــط خــود بــا دیگــران از جملــه فرزنــدان از خلــق 
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و افــکار مثبــت اســتفاده نماینــد. بــا توجــه بــه مطالــب مطرح شــده 
ــی  ــی مبتن ــناخت درمان ــوزش ش ــه آم ــار داشــت ک ــوان انتظ می ت
بــر ذهن آگاهــی باعــث بهبــود رابطــه والــد- فرزنــدی در والدیــن 

ــود. ــازش نایافته ش ــالق س ــی ط متقاض
یافته هــای دیگــر پژوهــش حاضــر حاکــی از آن بــود کــه 
آمــوزش شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی باعــث بهبــود 
ــی  ــن متقاض ــدان در والدی ــی فرزن ــت توافق ــش حضان ــا افزای ی
ــه  ــن زمین ــه پژوهشــی در ای ــا اینک ــد. ب ــازش نایافته ش طــالق س
ــه پژوهش هــای  ــا یافت ــی ب ــه از جهات ــن یافت ــا ای ــت نشــد، ام یاف
ــی  ــناخت درمان ــر ش ــر تاثی ــی ب Derafshi & Zarnaghash مبن

مبتنــی بــر ذهن آگاهــی بــر کاهــش احســاس تنهایــی و افزایــش 
ــد  ــت فرزن ــه دارای حضان ــادران مطلق ــناختی م ــتی روانش بهزیس
]24[ و Sadoughi و همــکاران مبنــی بــر تاثیــر شــناخت درمانــی 
مبتنــی بــر ذهن آگاهــی بــر بهبــود عملکــرد خانــواده و الگوهــای 
ــن  ــود. در تبیی ــن متقاضــی طــالق ]25[ همســو ب ارتباطــی زوجی
ــناخت  ــوزش ش ــه آم ــت ک ــوان گف ــا می ت ــن یافته ه ــیر ای و تفس
درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی از طریــق اصــول تقویــت شــرطی 
ــی  ــن متقاض ــال والدی ــکار و اعم ــناخت، اف ــر ش ــه تغیی ــر ب منج
طــالق ســازش نایافته می شــود و از ایــن طریــق فــرد بــرای 
دســتیابی بــه نتایــج ســطح باالتــر و دســتیابی بــه کیفیــت زندگــی 
مطلوب تــر تــالش بیشــتری می کنــد. ایــن تــالش مســتمر ســبب 
ــن متقاضــی طــالق  ــه والدی ــه مرحل ــه ب ــود تدریجــی و مرحل بهب
ــش  ــا آرام ــراه ب ــه هم ــی آگاهان ــان در وضعیت ــازش نایافته و آن س
اقــدام بــه بهبــود ویژگی هــای خــود و کاهــش یــا رفــع مشــکالت 
ارتباطــی خــود در روابــط زناشــویی می کننــد. نکتــه حائــز اهمیــت 
دیگــر اینکــه روش مداخلــه مذکــور بــه والدیــن متقاضــی طــالق 
ــت  ــت مدیری ــاز جه ــورد نی ــاری م ــناختی و رفت ــای ش مهارت ه
اســترس، اضطــراب و عالئــم و نشــانگان آســیب های روانشــناختی 
ــا  ــد ت ــک می کن ــان کم ــه آن ــد و ب ــوزش می ده ــی را آم و هیجان
بــا انجــام فعالیت هــای مناســب بتواننــد افــکار و احساســات خــود 
و همســر و فرزنــدان خــود را مدیریــت نماینــد کــه ایــن عوامــل از 
ــد ســبب  ــکار و نگرش هــای ناکارآمــد می توانن ــق کاهــش اف طری
اثربخشــی روش مداخلــه مذکــور یعنــی آمــوزش شــناخت درمانــی 
مبتنــی بــر ذهن آگاهــی بــر بهبــود حضانــت توافقــی فرزنــدان در 

ــوند. ــازش نایافته ش ــالق س ــی ط ــن متقاض والدی
ــواری  ــامل دش ــر ش ــش حاض ــای پژوه ــن محدودیت ه مهم تری
گرفتــن موافقــت والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته جهــت 
شــرکت در پژوهــش، دشــواری اجــرای مداخلــه بــه دلیــل شــیوع 

ــتفاده از  ــدت و اس ــج در بلندم ــری نتای ــدم پیگی ــد-19، ع کووی
بنابرایــن،  بودنــد.  هدفمنــد  غیرتصادفــی  نمونه گیــری  روش 
ــت  ــکان جه ــورت ام ــگران در ص ــه پژوهش ــود ک ــنهاد می ش پیش
ــل  ــه دلی ــی ب ــری تصادف ــای نمونه گی ــش از روش ه ــام پژوه انج
ــداری اثربخشــی روش  ــر اســتفاده و پای ــری کمت خطــای نمونه گی
آمــوزش را چنــد مــاه پــس از اتمــام مداخله بررســی کنند. پیشــنهاد 
پژوهشــی دیگــر اینکــه اثربخشــی آموزش شــناخت درمانــی مبتنی 
بــر ذهن آگاهــی را بــر ســایر متغیرهــای مرتبــط بــا زندگــی والدیــن 
متقاضــی طــالق ســازش نایافته ماننــد پرخاشــگری ارتباطــی 
ــظ  ــای حف ــن، راهبرده ــارض والدی ــل تع ــبک های ح ــان، س پنه
ارتبــاط و غیــره بررســی نماینــد. به عنــوان آخریــن پیشــنهاد 
ــی  ــور یعن ــه مذک ــی روش مداخل ــه اثربخش ــه مقایس ــوان ب می ت
ــایر  ــا س ــی ب ــر ذهن آگاه ــی ب ــی مبتن ــناخت درمان ــوزش ش آم
ــد  ــی مانن ــوم روان درمان ــوج س ــه از م ــه برگرفت ــای مداخل روش ه
ــره  ــود و غی ــه خ ــفقت ب ــوزش ش ــد، آم ــرش و تعه ــوزش پذی آم

اشــاره کــرد.

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از آن بود کــه روش آموزش شــناخت 
ــد-  ــه وال ــود رابط ــث بهب ــی باع ــر ذهن آگاه ــی ب ــی مبتن درمان
فرزنــدی و حضانــت توافقــی فرزنــدان در والدیــن متقاضــی طــالق 
ــان  ــاوران و روانشناس ــرای مش ــج ب ــن نتای ــد. ای ــازش نایافته ش س
دادگاه هــای خانــواده و مراکــز و کلینیک هــای مشــاوره و خدمــات 
روانشــناختی دارای تلویحــات کاربــردی اســت و آنهــا بــرای کاهش 
ــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته  ــژه در والدی ــه  وی مشــکالت ب
می تواننــد از روش مداخلــه مذکــور یعنــی روش آمــوزش شــناخت 
درمانــی مبتنــی بــر ذهن آگاهــی اســتفاده و یــا اینکــه آنهــا بــرای 
ــای  ــز و کلینیک ه ــه مراک ــور ب ــه مذک ــری از روش مداخل بهره گی

خدمــات روانشــناختی معتبــر ارجــاع و نتایــج را پیگیــری نماینــد.

سپاسگزاری
در پایــان، نویســندگان از مســئوالن مراکــز مشــاوره شــهر مشــهد 
و والدیــن متقاضــی طــالق ســازش نایافته تشــکر و قدردانــی خــود 

ــد. ــالم می دارن را اع

تعارض منافع
ــه تعــارض منافعــی در انتشــار ایــن مطالعــه  نویســندگان هیچگون

ندارنــد.
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