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 چکیده 
رضا  یزندگ  تیفیک تعیین   تیو  عوامل  ترین  مهم  از  زناشویی 

کننده عملکرد بهینه خانواده ها محسوب می شوند .پژوهش حاضر  

بر    ی به روش تلفن  یدرمان ذهن آگاه  یاثربخش  یبا هدف بررس

مشاور    یصدا   رندهیدر زنان تماس گ  ییزناشو  یتمند یرضا  شیافزا

شهرستان   ا  زدیدر  در  گرفت.  شبه    نیانجام  روش  از  پژوهش 

پ  یشیآزما طرح  از  استفاده  گروه  -آزمون  شی با  با  آزمون  پس 

آمار   شیآزما جامعه  شد.  استفاده  گواه  زنان    یو  کلیه  پژوهش 

نفر بودند و به روش    30بود نمونة انتخاب شده    زدیمتاهل شهر  

شدند که از    میتقس  شیده به دو گروه کنترل و آزماسا  یتصادف

قرار    شینفر در گروه آزما  15و    کنترلنفر در گروه    15تعداد    نیا

(  یذهن آگاه  یآموزش  جیمستقل )پک  ریمتغ  یگرفتند. قبل از اجرا

  ی آموزش  جیهر دو گروه انجام شد و سپس پک  یآزمون برا   شیپ

و   یا  قهیدق 45جلسه  8 یط  یشیگروه آزما یبر رو  یذهن آگاه

با حضور    ی و به صورت تلفن  یجلسه به شکل انفراد   ک ی  یهفته ا

هفته(    8آموزش )  انیدرمانگر )خود محقق( انجام شد. و در پا  کی

  ی آموزش  چیپس آزمون از هر دو گروه گرفته شد )به گروه کنترل ه

ها با    یهفته پس آزمون گرفته شد(. آزمودن  8داده نشد، و پس از  

شدند و از    یابیارز  چینریا  ییزناشو  تیاده از پرسشنامه رضااستف

تحل آماری  نتا  انسیکوار  لیروش  شد.  آمده    جیاستفاده  بدست 

  یتمندیرضا  شیبر افزا  یاز آن است که درمان ذهن آگاه  یحاک

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the 

effectiveness of mindfulness therapy through 

consultation by phone on marital satisfaction in 

women callers to consultant voice in Yazd. In this 

research, a quasi-experimental method was used 

using a pre-test and post-test design with a test and 

control group. The statistical population of this 

study was all married women in Yazd. The sample 

was 30 and randomly divided into control and 

experimental groups. Of these, 15 were in the 

control group and 15 were in the experimental 

group before the implementation of the 

independent variable (Mindfulness Knowledge 

Package), a pre-test was conducted for both 

groups, and then the Mindfulness training package 

on the experimental group was performed in 8 

sessions of 45 minutes and weekly in one session 

individually and on a telephone with the presence 

of a The therapist (self-researcher) was done. At 

the end of the training (8 weeks), the post-test was 

taken from both groups (no control was given to 

the control group, and after 8 weeks after the test). 

Subjects were evaluated using Inrich marital 

satisfaction questionnaire. statistical analysis of 

covariance was used. The results indicate that 
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همچن  ییزناشو آگاه  ن یو  ذهن  افزا  یدرمان  موضوعات    شیبر 

  ت یفعال  ،یمال  تیریحل تعارض، مد  ،ییارتباط زناشو  ،یتیشخص

جنس  یها روابط  فراغت،  و    ،یاوقات  اقوام  فرزندان،  و  ازدواج 

با مشاور    رندهیدر زنان تماس گ  یمذهب  یریگدوستان و جهت  

 دارد.   ریتاث  زدیدر شهرستان    یتلفن

 یتمندیرضا  ،یبه روش تلفن  یذهن آگاه  : های کلیدیواژه

 . مشاور یصدا  رنده یزنان تماس گ ،ییزناشو

mindfulness therapy increases marital satisfaction, 

as well as treatment of mindfulness on the increase 

of personality topics, marital relationship, conflict 

resolution, financial management, leisure 

activities, sexual relations, marriage and children, 

relatives and friends and Religious orientation in 

caller women is affected by telephone counseling 

in Yazd. 

Keywords: Mindfulness therapy through 

consultation by phone, Marital satisfaction, 

Women callers to consultant voice . 

 1401  اردیبهشت پذیرش:                  1400  اسفنددریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
نخستین و مهم ترین واحد زیستی انسانی در جوامع بشری است. فضای عاطفی، ارزش های اساسی و چگونگی ارتباطات  خانواده  

حاکم در خانواده بر نحوه شکل گیری استوانه های شخصیتی اعضای آن تأثیرات ژرف و پایدار دارد. خانواده ضمن آنکه به عنوان 

بر محیط پیرامونی برخوردار است و در ارتباط دائم  و تأثیرپذیری متقابل با  یک سیستم کنشی بسته، از استقالل نسبی در برا

  خانواده مستحکم به ازدواج و رابطه ی زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد،   (. 1391)عرب بافرانی،    [ 1]  آن نیز به سر می برد 

زوجها را مختل می کند،بقا و دوام خانواده را نیز  افزون بر آنکه آرامش روانی یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی،

افزایش میزان طالق،  به عنوان مسئله اجتماعی،پژوهشگران را در جهت بررسی   در معرض خطر قرار می دهد. در این میان 

محققان،  در دهه اخیر  [.  2]  عوامل تداوم روابط زناشویی برانگیخته است تا عوامل و آسیبهای روانشناختی را جستجو نمایند

کیفیت زندگی زناشویی و ارتباط این دو را با جنبه های مختلف زندگی انسان ها به صورت گسترده مورد مطالعه قرار دادند.  

کیفیت زندگی و رضایت زناشویی عالوه بر متغیرهایی نظیر، رضایت از کیفیت زندگی و رابطه جنسی، مدیریت تعارض و ارتباط،  

در طول یک    [ 4]. برادبری، فینچام و بیچ  [ 3]  نده عملکرد بهینه خانواده ها محسوب می شونداز مهم ترین عوامل تعیین کن

دهه به بررسی ماهیت و عوامل تعیین کننده ی رضایت و کیفیت زندگی زناشویی پرداختند، و به بیش از یکصد عنوان تحقیق، 

یت روز افزون رضایت و کیفیت زندگی زناشویی را  در زمینه کیفیت زندگی زناشویی دست یافتند.گستردگی این تحقیقات، اهم

زوجین سازگار، زن و شوهرهایی هستند که    [3]به نظر گریف    (. 1391؛ به نقل از فارسانی،  1995،  1)گلس   [5]  اثبات می کند

و مدیریت  از نوع و کیفیت اوقات فراغت رضایت دارند    توافق زیادی با یکدیگر دارند. از نوع و سطح روابطشان راضی هستند،

خوبی در زمینه وقت و مسائل مالی خودشان اعمال می کنند. سازگاری زناشویی فرایندی است که در طول زندگی زوجین به 

ها، شناخت صفات طرفین، وضع قوانین رفتاری و شکل گیری الگوهای مناسب وجود می آید و الزمه پیدایش آن انطباق سلیقه

(.  1384؛به نقل از قربانعلی،  1986،  2)الك وواالس  [6]تکاملی بین زن و شوهر است    است. کیفیت زندگی زناشویی، فرایندی

، که مهارتهای ذهن آگاهی را برای ارتقای سالمت 3در دهه اخیر افزایشی ناگهانی در استفاده از مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی 

   این رویکرد در حال گسترش است.و بهزیستی روان شناختی آموزش می دهد، دیده شده است و روز به روز 

 
1-Gelles 
2-Locke & Wallace 
3. Mindfulness-based interventions 
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که فرد  ذهن آگاهی متمرکز بر توجه به طریق خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون قضاوت و داوری است. به طوری  

-های مختلف ذهنی اش متمرکز میذهن آگاه در هر لحظه از حالت ذهنی به خودش آگاهی داشته و توجهش را به حالت

کند تا در هنگام هرگونه فعالیتی )از جمله فعالیت  ن آگاهی با کاهش استرس و افکار منفی به فرد کمک می در نتیجه، ذه  .نماید

ای از درمان شناختی بحث کرده  عنوان مؤلفه   مارشا لینهان مقتدرانه درباره حضور ذهن به[. 7] جنسی( احساس آرامش نماید

ه طریقی خاص، معطوف به هدف در زمان حال و بدون داوری. این است. در تعریف جان کبات زین حضور ذهن یعنی: توجه ب

در کلینیک کاهش استرس جان کبات زین در مرکز پزشکی    دلیل سادگی و صراحت قابل توجه است )همان منبع(.   تعریف به

استفاده از آن  داد و  زین به شرکت کنندگان تمرین آرامش ذهنی همراه با حضور ذهن را آموزش میدانشگاه ماساچوست، کبات

های جسمانی مزمن رنج    ای از بیماریرا مانند یک تمرین روحی برای سهولت دسترسی به آن و ارتباط با بیمارانی که از گستره

های  های زندگی بود تا بتوانند از واکنشهای پاسخ به استرسهدف او مجهز کردن بیماران به روش[.  8]  بردند تعدیل کردمی

کنند رهایی یابند. علت این که بیماران های مؤثر حل مسأله تداخل ایجاد میکنند و در روش  ترس را بدتر میروانی که اغلب اس

کردند با علتی که موجب تغییر بنیادی در درمان شناختی شد شباهت زیادی داشت. با شروع مطالعه  برنامه درمان را رها می

شود که با آشکار شد که در این روش به افراد آموزش داده می( به سرعت  MBRSدرمان حضور ذهن برای کاهش استرس ) 

 ای غیر متمرکز با محتوای ذهنی خود داشته باشند.تری افکارشان را زیر نظر بگیرند و رابطه  دیدگاه وسیع

آزادی  حساسبندی کرد. در این روش آنچه قابل توجه است چگونگی اتر از این جمع  توان سادهزین را نمی  کباتروش جان 

طور برای درك این است که بیشتر افکار فقط افکار هستند و آنها شی یا واقعیت نیستند. حرکت ساده بازشناسی افکار همان  

تواند شما را از واقعیت تحریف شده آزاد کند اغلب باعث بصیرت بیشتر شده و احساس اداره و کنترل بیشتر زندگی را که می  

داد تا داشتن آگاهی را  زین به بیمارانش آموزش میکبات  نخست در تمرین حضور ذهن، جان    منبع(.  آورد )همانوجود میبه

سازد، هر نوع آگاهی هدفمند این مزیت  عاطفه را ابدی می  - مورد تمرین قرار دهند. براساس شناخت ما از عواملی که چرخه فکر

ه باشد. در واقع این چرخه نشخوار فکری معیوب است که کند که ”ظرفیت جذب“ محدودی برای پردازش داشترا پیدا می

های بدنی ممکن  دوم این که تمرین آگاهی از افکار، احساسات و حس  . [9]شود  موجب تکرار افکار و سرانجام خلق منفی می

ر ذهن ممکن شدن مطابقت داشته باشد. تمرین حضو  است با نیاز به شناسایی افراد مستعد افسردگی در مراحل اولیه افسرده

است یک نظام هشداردهنده اولیه را فراهم سازد تا ما را از شروع افسردگی که مشابه ریزش بهمن است آگاه سازد. سوم این که  

ای بود که نیاز روز افزون افرادی را  که از  توجه ماند و این ایدهبی  UMassدر    MBSRتوان نسبت به سهم بیشتر برنامه  نمی

عمل نیامده    ها در جایی رخ داد که کوشش جهت پیکار با افکار افراد بهساخت و همه این  د برآورده میبرنافسردگی رنج می

زدایی بود که آن را در برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر درمان شناختی  بود. این راه دیگری برای رسیدن به همان انتهای تمرکز

 برداری رسید )همان منبع(. طور کامل به بهرهبه MBSRدانستند: اساسی می

توانست در دسترس بسیاری از بیماران باشد. حال برنامه درمانی بسیار مقرون به صرفه و مبتنی بر حمایت تجربی بود که می 

عنوان مدلی برای گسترش رویکردهای درمانی برای بیماران افسرده استفاده کرد؟ با  توان از آن به  سؤال این است که آیا می

ای برای  کننده  ها برای بیماران افسرده بالینی کاربرد دارد یا خیر، ولی شواهد دلگرمکه مشخص نشده بود که آیا این مهارتاین  

کارآیی آن در مورد اختالالت همراه با افسردگی )مثل درد منتشر، اختالل اضطراب منتشر( وجود داشت )همان منبع(. شواهدی  

دست  گذشت بهسال از آموزش اولیه آنها می  3حضور ذهن برای اکثریت بیمارانی که بیشتر از  نیز از کاربرد اشکالی از تمرین  

طور که دیدیم، عالوه بر این که این  دهد. همانگیری از عود ارائه می طور خالصه حضور ذهن احتماالتی را برای پیشآمد. به

دهد تا بدانند چه زمانی خلق آنها آشفته ند به بیماران یاد میکزدایی فراهم میهای تمرکزرویکرد الگوهایی برای آموزش مهارت 

 عاطفه را تداومی بخشد استفاده کنند )همان منبع(.   -های فکرهایی برای پردازش اطالعاتی که چرخه است و از تکنیک 
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شویی در زنان  بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی به روش تلفنی برافزایش رضایتمندی زنا

 تماس گیرنده صدای مشاور در شهرستان یزد انجام گرفت. 

 

 فرضیه پژوهش 
رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی رضایت و لذت تجربه شده توسط زن  یا شوهر، زمانی که همه جنبه های ازدواج 

شان را در نظر می گیرند، رضایت یک متغیر یک نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود 

قی خاص، معطوف به هدف در زمان حال و بدون داوری. این تعریف ذهن آگاهی در تعریف جان کبات زین توجه به طری[. 10]

از سنت های معنوی شرق سرچشمه گرفته است و به  4مفهوم ذهن آگاهی  .[11]دلیل سادگی و صراحت قابل توجه است    به

ین های فکری از  (. تمر2003،  6)بائر   [12]رشد کرده است   5شکلی از کنترل توجه اشاره دارد که از طریق تمرین های فکری

  [13]سنت های بودا نشات گرفته و در بین متخصصان غربی با نام برنامه های بالینی مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده می شوند  

 (.2008، 7؛ به نقل از مور1993)لینهان، 

 رستان یزد تاثیر دارد. درمان ذهن آگاهی بر افزایش رضایتمندی زناشویی در زنان تماس گیرنده با مشاور تلفنی در شه  فرضیه:

 

 روش تحقیق 
پس آزمون با گروه آزمایش و گواه استفاده شد. آزمودنی  -در این پژوهش از روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون

انتخاب و در دو گروه   از اجرای متغیر مستقل )پکیج    15ها به صورت تصادفی  نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. قبل 

ی ذهن آگاهی( پیش آزمون برای هر دو گروه انجام شد و سپس پکیج آموزشی ذهن آگاهی بر روی گروه آزمایشی طی  آموزش

دقیقه ای و هفته ای یک جلسه به شکل انفرادی و به صورت تلفنی با حضور یک درمانگر )خود محقق( انجام شد.    45جلسه    8

هفته    8گرفته شد )به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد، و پس از  هفته( پس آزمون از هر دو گروه    8و در پایان آموزش )

از روش آماری تحلیل   ارزیابی شدند. و  اینریچ  از پرسشنامه رضایت زناشویی  با استفاده  پس آزمون گرفته شد(. آزمودنی ها 

مندی زناشویی و همچنین کواریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درمان ذهن آگاهی بر افزایش رضایت

درمان ذهن آگاهی بر افزایش موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت،  

روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان و جهت گیری مذهبی در زنان تماس گیرنده با مشاور تلفنی در شهرستان یزد  

 تاثیر دارد.

نفر انتخاب   30از میان کلیه زنان متاهل شهر یزد    آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل شهر یزد می باشند.   جامعه

 15نفر در گروه کنترل و    15شدند و به روش گمارش تصادفی ساده به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند که از این تعداد  

 .نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند

این پرسشنامه توسط اولسون، فورنیر استفاده شده است. پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ از ری اطالعات پژوهش گردآو برای

طراحی شده که به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط   [14]و درانکمن  

در پژهشی  [  10]خرده مقیاس است. اما سلیمانیان    12سوال دارد که شامل    115زناشویی به کار می رود. نسخه اصلی آزمون  

 
4. Mindfulness 
5 . Meditative practices 
6 . Baer et al 
7. Moore 
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رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی« فرم کوتاهی از این پرسشنامه تحت عنوان »بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس  

 .سوال بود 47را تهیه کرد که دارای 

در پژهشی تحت عنوان »بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی«    [ 10]سلیمانیان  

را تهیه کرد که دارای   این پرسشنامه  از  پایایی  سو  47فرم کوتاهی  انریچ  زناشویی  اصلی پرسشنامه رضایت  . در فرم  بود  ال 

گزارش شده است. سلیمانیان پایایی فرم کوتاه پرسشنامه را از طریق محاسبه   92/0پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ  

 .است . در پژوهش حاضر از فرم کوتاه این پرسشنامه استفاده شده[7]گزارش کرد  90/0ضریب آلفای کرونباخ 

( در زمینه روایی و اعتبار آزمون تحقیقات گسترده ای انجام داده  1387)به نقل از پویا منش،    [15](  Vadsebayوادسبای )

گزارش نموده است.   90/0و قدرت تمیز آن را    94/0تا    65/0است، به طوری که میزان پایایی آزمون به روش بازآزمایی بین  

این   پایدار، طالق گرفته و در حال طالق، روایی این  بررسی های انجام شده به کمک  مقیاس بر روی زوج های خوشبخت، 

 مقیاس را تأیید نموده اند. 

از آمار   از روش های اماری توصیفی برای محاسبه شاخص های توصیفی مانند میانگین وانحراف استاندارد و  در این مطالعه 

از روشهای   spssهای پژوهشی پس از ورود داده ها در نرم افزار  ضیه  استنباطی برای نیل به اهداف پژوهش و تایید یا رد فر

آماری توصیفی برای محاسبه فراوانی، میانگین وانحراف معیار و جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها، پس از بررسی پیش فرض  

 . های آزمون، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد 

 

 شیوه مداخله )پکیج آموزشی ذهن آگاهی( 
نفر بود اجرا   15هفته ای برای گروه آزمایش که    8ح جلسات : روش آموزش ذهن آگاهی روشی است که به شکل یک برنامه  شر

دقیقه برگزارشد. دستور جلسات شامل مهارت های مراقبه، بحث در مورد   45شد جلسات به طور هفتگی و هر جلسه حدود  

ت به صورت مشاوره تلفنی با حضور درمانگر برگزار شد البته جلسه استرس، روش های مقابله ای و تکالیف خانگی بود جلسا

 .اول و آخر برای گرفتن پیش آزمون و پس آزمون به صورت حضوری در کلینیک برگزار شد

 : جلسه اول

بیان در مرحله اول از شرکت کنندگان خواسته شد خود را معرفی کنند. با هدف آمادگی شرکت کنندگان برای آموزش، ابتدا به  

جلسه برای آن ها شرح داده شد و بعد از ارزیابی اولیه و گرفتن پیش    8اهداف آموزش پرداخته شد در مرحله دوم مختصری از  

واکنش های شرطی شده، کلیشه های فکری و پیش   آزمون از آن ها، در ادامه به شرح هدایت خودکار )شامل نظام عادتی فکر،

از حیطه توجه و آگاهی، بسیاری مواقع رفتار را هدایت و کنترل می کند، پرداخته شد   فرض ها( که به صورت خودکار و خارج

از برنامه های این جلسه بود.   به منظور تغییر آگاهانه واکنش های خودکار، تهیه لیست واکنش ها و اعمال خودکار روزمره 

جلسه آموزش داده شد. و برای مثال از شرکت   همچنین یکی از تمرینات مهم ذهن آگاهی تمرین مرور بدن می باشد که در این

کنندگان خواسته شد خوردن یک عدد کشمش را با تمام وجود احساس و در ادامه درباره این احساسشان بحث کنند. سپس  

دقیقه مدیتیشن اسکن بدن انجام شد )همزمان با نفس کشیدن توجه خود را به قسمتی از بدنشان جلب می کنند(.    30به مدت  

تکلیف هفته بعد از شرکت کنندگان خواسته شد آنچه را در خوردن یک دانه کشمش آموخته اند در مورد مسواك زدن یا    برای

 .شستن ظروف هم پیاده کنند

 : جلسه دوم

پس از صحبت در مورد تکالیف جلسه قبل، در جلسه دوم به منظور افزایش توان پیشگیری استرس به توضیح منابع معمول 

فشار روانی در گروه سنی شرکت کننده در آموزش و واکنش های مناسب به این فشار ها و استرس پرداخته شد همچنین تهیه  
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ده آگاهانه تر از فعالیت های خوشایند از برنامه های این جلسه بود. در  لیست فعالیت های لذت بخش روزانه به منظور استفا

ادامه آموزش تنفس شکمی انجام شد که نه تنها به ایجاد آرامش جسم کمک می کند بلکه قادر است اثرات منفی استرس و 

زدن ذهن( و راه حل های برنامه    فشار روانی را نیز خنثی کند. بعد از آن در مورد موانع انجام تمرین )مثل بی قراری و پرسه

ذهن آگاهی برای این مسئله )غیر قضاوتی بودن و رها کردن افکار مزاحم( بحث شد. سپس در مورد تفاوت بین افکار و احساسات  

بحث شد، با این مضمون که رویدادها به طور مستقیم حالت هیجانی خاصی در ما ایجاد نمی کنند، این افکار و ادراك ما در  

آن رویداد است که هیجاناتمان را ایجاد می کند پس از آن، از شرکت کنندگان خواسته شد مدیتیشن در حالت نشسته   مورد

را انجام دهند. همچنین تکالیف هفته بعد عبارت اند از : انجام مدیتیشن نشسته و اسکن بدن و ذهن آگاهی یک فعالیت روزمره  

 .جدید

 :جلسه سوم

ف خانگی با تمرین دیدن و شنیدن آغاز شد. در این تمرین از شرکت کنندگان خواسته شد به نحوی بعد از بحث در مورد تکالی

دقیقه نگاه کنند و گوش دهند .این تمرین با مدیتیشن نشسته و نفس کشیدن همراه با توجه به حواس 2غیرقضاوتی و به مدت  

له : توجه به تمرین در لحظه انجام، توجه به تنفس و  مرح  3بدنی دنبال می شود. که تمرین سه دقیقه ای فضای تنفسی شامل 

توجه به بدن انجام می شود. پس از این تمرین، یکی از تمرین های حرکات ذهن آگاه بدن انجام شد. تکالیف هفته بعد عبارت  

ی یک فعالیت  دقیقه ای فضای تنفسی، ذهن آگاه   3اند از : مدیتیشن نشسته، اسکن بدن یا یک حرکت بدنی ذهن آگاه، تمرین  

 .ذهن آگاهی یک رویداد ناخوشایند روزمره جدید و 

  :جلسه چهارم

پس از صحبت در مورد تکالیف جلسه قبل، به توضیح درباره »بودن در زمان حال« پرداخته شد. فهم و درك »بودن در زمان  

ند تا با تمرین تمرکز بر »اکنون حال« یکی از مهم ترین ارکان ذهن آگاهی می باشد، در این جلسه شرکت کنندگان تشویق شد

و اینجا« بودن در زمان حال را تجربه کنند. از تمرینات دیگر آموزش فکر نکردن به گذشته، که گذشته و آینده کمیت و کیفیت 

 . آن به زمان حال بستگی دارد بود

 : جلسه پنجم

آن فرد سراپا متوجه خود می شود، به گونه   در این جلسه به تعریف کاربردی ذهن آگاهی پرداخته شد. به صورت حالتی که در

ای که هر تغییری را در بدن و ذهن خویش از جمله تنفس و وضعیت بدن خود را حس می کند و به آن آگاهی پیدا می کند.  

با توجه به فرض زیربنایی ذهن آگاهی، چنانچه فرد بتواند از طریق توجه به بدن خویش، به یک حالت حضور برسد، آرامش از 

دست رفته را باز می یابد. آموزش قدم زدن ذهن آگاهانه از تمرینات عملی برای این جلسه بود. به این صورت که فرد با حالت 

آهسته، اقدام به گام برداشتن می کند و ذهن خود را متوجه تغییرات بدنی در پاها و اندام های دیگر به هنگام حرکت پاها، می  

تغییر عضالت، چگونگی فشار پاها هنگام تماس با سطح زمین یا به هنگام چرخش، آگاهی    کند. به این صورت فرد نسبت به

 .پیدا می کند

 : جلسه ششم

یکی از اصول مهم در ذهن آگاهی »رها کردن« است. در جلسه ششم به توضیح، این بعد مهم از ذهن آگاهی پرداخته شد. اکثر  

باورهایشان، به رویدادی خاص، به یک خواسته، به یک فرد خاص در زندگی،    آدم ها به طور کلی به خیلی چیزها چسبیده اند، به

به گذشته و خالصه بدون در نظر گرفتن جوانب گوناگون، حاضر به رها کردن آن ها نیستند. در رها کردن، ما نسبت به این  

ائل را با ذهنی شفاف تر و  طرز تفکر و خواسته ها، آگاهی و پذیرش بیشتری کسب می کنیم و بدین ترتیب، مشکالت و مس
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گشوده تر، بررسی می کنیم. در ادامه شرکت کننده ها تشویق شدند با توجه به توضیحات این جلسه، به تهیه لیست خواسته 

 .های غیر منطقی به منظور کسب بینش نسبت به این خواسته ها، بپردازند

 : جلسه هفتم

آنچه در لحظه به هشیاری وارد می شود، آغاز شد. مضمون این جلسه  این جلسه با مدیتیشن چهاربعدی و اگاهی نسبت به هر

این بود که : بهترین راه مراقبت از خودم چیست؟ درادامه تمرینی ارائه شد که در آن شرکت کنندگان مشخص کردند کدامیک  

ه ای چید که به اندازه کافی  از رویدادهای زندگی شان خوشایند و کدامیک ناخوشایند است و عالوه بر آن چگونه می توان برنام

رویدادهای خوشایند در آن باشد. پس از آن فضای تنفسی سه دقیقه ای انجام شد. همچنین تکالیف هفته بعد عبارت اند از :  

انجام ترکیبی از مدیتیشن که برای فرد مرجح است، انجام تمرین فضای تمرین تنفسی سه دقیقه ای در یک رویداد ناخوشایند  

 .ی یک فعالیت روزمره جدید.ذهن اگاه

 : جلسه هشتم

در آخرین جلسه از شرکت کننده ها خواسته مشود تا نظرات خود را درباره کاربرد اصولی که آموزش داده شد در فعالیت های  

از این کار تقویت انگیزه شرکت کننده ها جهت استفاده از آموزش ها می باشد. همچنین  مختلف روزمره، بیان کنند. هدف 

ام برنامه ریزی روزانه که موجب برخورد آگاهانه تر می شود پیشنهاد شد. همچنین ضمون این جلسه این بود : استفاده از انج

دقیقه ای انجام شد.    3آنچه تا کنون یاد گرفته اید. این جلسه با مدیتیشن اسکن بدن آغاز شد پس از آن تمرین فضای تنفسی  

نع انجام مدیتیشن بحث می شود. پس از آن در مورد کل جلسه سؤاالتی مطرح شد سپس در مورد روش های کنارآمدن با موا

از این قبیل که آیا شرکت کنندگان به انتظارات خود دست یافته اند؟ آیا احساس می کنند شخصیتشان رشد کرده؟ آیا احساس  

در ادامه به توضیح    .شان را ادامه دهندمی کنند مهارت های مقابله شان افزایش یافته و آیا دوست دارند تمرین های مدیتیشن

کاربرد اصول آموزش داده شده شامل پیاده روی ذهن آگاهانه، غذاخوردن ذهن آگاهانه، موسیقی ذهن آگاهانه و غیره پرداخته  

ات شد. همچنین استفاده از نشانه های یادآوری با هدف فراموش نکردن اصول ذهن آگاهانه در فعالیت های روزانه از پیشنهاد

 . کاربردی این جلسه بود و در آخر ارزیابی کلی و پس آزمون از شرکت کنندگان گرفته شد

 

 یافته ها
 است. 1 آمار توصیفی متغیر موضوعات شخصیتی زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول

 نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس موضوعات شخصیتی در پیش آزمون و پس آزمون   -1جدول 

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.34 30.2 34 12 15 کنترل 

 2.21 26.4 33 13 15 آزمایش 

 پس آزمون
 2.31 30.5 35 11 15 کنترل 

 1.56 32.8 55 22 15 آزمایش 

 

آمار توصیفی   نشان می دهد که موضوعات شخصیتی زنان در گروه آزمایش در پس آزمون بهبود یافته است.  1  نتایج جدول

 هست.  2متغیر ارتباط زناشویی زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول 
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 آزمایش نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس ارتباط زناشویی پیش و پس از آموزش در دو گروه کنترل و   -2 جدول

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.34 22.2 34 12 15 کنترل 

 2.21 19.4 33 13 15 آزمایش 

 پس آزمون
 2.31 21.5 35 11 15 کنترل 

 1.56 24.8 55 22 15 آزمایش 

 

آمار توصیفی متغیر    آزمون بهبود یافته است.نشان می دهد که ارتباط زناشویی زنان در گروه آزمایش در پس    2نتایج جدول  

 هست. 3 حل تعارض زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول

 نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس حل تعارض پیش و پس از آموزش در دو گروه کنترل و آزمایش   -3جدول 

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.99 17.2 31 9 15 کنترل 

 2.81 18.4 29 8 15 آزمایش 

 پس آزمون
 2.51 17.5 28 10 15 کنترل 

 1.32 31.8 35 13 15 آزمایش 

 

یافته است.  3نتایج جدول   بهبود  آزمون  آزمایش در پس  زنان در گروه  آمار توصیفی متغیر   نشان می دهد که حل تعارض 

 هست. 4صورت جدول مدیریت مالی زنان در پیش آزمون و پس آزمون به 

 نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس مدیرت مالی پیش و پس از آموزش در دو گروه کنترل و آزمایش  -4جدول 

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.91 21.2 26 12 15 کنترل 

 2.09 18.4 29 9 15 آزمایش 

 پس آزمون
 2.76 22.5 32 11 15 کنترل 

 1.71 30.8 34 21 15 آزمایش 

 

آمار توصیفی متغیر   نشان می دهد که مدیریت مالی زنان در گروه آزمایش در پس آزمون بهبود یافته است.  4نتایج جدول  

 هست.  5فعالیت های اوقات فراغت زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول 

 های اوقات فراغت پیش و پس از آموزش در دو گروه کنترل و آزمایش نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس فعالیت -5جدول 

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.34 31.2 34 12 15 کنترل 

 2.21 33.4 33 13 15 آزمایش 

 2.31 32.5 35 11 15 کنترل  پس آزمون
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آمار توصیفی    نشان می دهد که فعالیت های اوقات فراغت زنان در گروه آزمایش در پس آزمون بهبود یافته است.  5  نتایج جدول

 هست.  6متغیر روابط جنسی زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول 

 ش نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس روابط جنسی پیش و پس از آموزش در دو گروه کنترل و آزمای -6 جدول

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.34 19.2 32 15 15 کنترل 

 2.21 21.4 35 18 15 آزمایش 

 پس آزمون
 2.31 22.5 31 15 15 کنترل 

 1.56 29.8 38 15 15 آزمایش 

 

آمار توصیفی متغیر   نشان می دهد که روابط جنسی زنان در گروه آزمایش در پس آزمون بهبود یافته است.  6  نتایج جدول

 هست.  7ازدواج و فرزندان زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول 

 آزمایش نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس ازدواج و فرزندان پیش و پس از آموزش در دو گروه کنترل و   -7جدول 

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.29 24.2 34 8 15 کنترل 

 2.21 23.4 33 9 15 آزمایش 

 پس آزمون
 2.99 24.5 35 12 15 کنترل 

 1.56 35.8 39 22 15 آزمایش 

 

آمارتوصیفی متغیر   آزمون بهبود یافته است.نشان می دهد که ازدواج و فرزندان زنان در گروه آزمایش در پس    7نتایج جدول  

 هست. 8اقوام و دوستان زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول 

 نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس روابط با اقوام و دوستان آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش -8جدول 

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 2.44 21.2 31 8 15 کنترل 

 2.66 22.4 32 9 15 آزمایش 

 پس آزمون
 2.77 23.5 29 11 15 کنترل 

 1.56 32.8 36 14 15 آزمایش 

 

آمارتوصیفی متغیر   نشان می دهد که اقوام و دوستان زنان در گروه آزمایش در پس آزمون بهبود یافته است.  8نتایج جدول  

 هست.  9جهت گیری مذهبی زنان در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جدول 

 

 1.56 46.8 55 22 15 آزمایش 
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 نمرات آزمودنیها در زیر مقیاس جهت گیری مذهبی آموزش در دو گروه کنترل و آزمایش   -9 جدول

 انحراف معیار میانگین  ماکزیمم  مینیمم تعداد  

 پیش آزمون
 3.34 41.2 54 11 15 کنترل 

 3.21 39.4 53 9 15 آزمایش 

 پس آزمون
 4.31 38.5 51 13 15 کنترل 

 2.33 51.8 59 33 15 آزمایش 

 

 نشان می دهد که جهت گیری مذهبی زنان در گروه آزمایش در پس آزمون بهبود یافته است. 9نتایج جدول 

 

 یافته های استباطی 

 درمان ذهن آگاهی بر افزایش رضایتمندی زناشویی در زنان تماس گیرنده با مشاور تلفنی در شهرستان یزد تاثیر دارد.   فرضیه:

متغیر   Fتاثیر متغیر همپراش را نشان می دهد اگر مقدار    Fجدول مقدار    مشاهده می شود، خط اول  10  همانگونه که در جدول

همپراش معنی دار نباشد آزمون تحلیل کواریانس صحیح هست. ولی متغیر همپراش انتخاب شده تاثیری بر مدل پیشنهادی  

 ندارد.

(  معنی دار هست. با توجه 134.1، )8مقدار متغیر مستقل   Fخروجی اصلی تحلیل کواریانس هست مقدار    10خط دوم جدول  

هست    34.11محاسبه شده برای تفاوت پس آزمون نمرات دو گروه با همسان کردن نمرات پیش آزمون برابر    Fبه جدول فوق  

بزرگ و خطای   (N)معنی دار است. وقتی حجم نمونه    %95( در سطح اطمینان  0.012و  با توجه به سطح معنی داری آن )

مبین یکباشند تحلیل کواریانس می  کوچک   میانگین مجذورات باشد، در حالی که ممکن است اختالف  معنی   Fتواند  دار 

 قدر کوچک باشد که از لحاظ عملی ارزش خیلی کمی داشته باشد. ها آنمیانگین

 خالصه تحلیل کواریانس مربوط به  فرضیه پژوهش  -10 جدول

 منبع تغییر 
مجموع 

 مربعات

درجه  

 آزادی 
 توان آماری  اندازه اثر سطح معنا داری Fآزمون مربعات میانگین 

 0.51 0.51 0.11 1.33 2.11 1 2.11 پیش آزمون

 0.92 0.66 0.012 12.21 34.11 1 34.11 گروه

 - - - - - 27 32.01 خطا

 

مقدار آن نشان می دهد که چه  تعیین اندازه اثر، روشی برای مقایسه اثرات کاربندی بدون در نظر گرفتن اندازه نمونه است و  

بدست امده که نشان می دهد    0.66مقدار ازواریانس متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین شده است. در اینجا اندازه اثر  

بدست آمده که مناسب هست. نیز هرچه  0.92درصد از تغییرات متغیر وابسته مربوط به آموزش هست. توان آماری ازمون   66

نشان دهنده قوی تر بود آزمون آماری انجام شده است. بنابراین در اینجا با توجه به توان آماری آزمون  می توان   باالتر باشد

 گفت درمان ذهن آگاهی بر افزایش رضایتمندی زناشویی در زنان تماس گیرنده با مشاور تلفنی در شهرستان یزد تاثیر دارد.

 

 
8 Group 
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 بحث و نتیجه گیری  
(  معنی دار است. با توجه به 34.11مقدار متغیر مستقل، )  Fصلی تحلیل کواریانس است مقدار  خروجی ا  10خط دوم جدول  

است و      34.11محاسبه شده برای تفاوت پس آزمون نمرات دو گروه با همسان کردن نمرات پیش آزمون برابر    Fجدول فوق  

ت. بنابراین می توان گفت درمان ذهن آگاهی  معنی دار اس  %99( در سطح اطمینان  0.012با توجه به سطح معنی داری آن ) 

بر افزایش رضایتمندی زناشویی در زنان تماس گیرنده با مشاور تلفنی در شهرستان یزد تاثیر دارد. در نتیجه بین دو متغیر 

  30وی  که بر ر[  16]رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و فرضیه فرعی اصلی تایید می شود. این نتایج با پژوهش فرقانی  

رفتاری باعث افزایش رضایت زناشویی  _رفتاری قرار گرفته بودند، نشان داد که آموزش شناختی_زوج که تحت آموزش شناختی

که در پژوهش خود  [  17] (  1383می شود، ولی تفاوت معناداری بر حسب جنسیت ایجاد نکرد و همچنین با پژوهش صیاد پور)

نتایج نشان داد که جنسیت،تحت عنوان ازدواج موفق، به بررسی عوامل   افزایش رضایت زناشویی پرداخت.  سالهای    مؤثر بر 

مشترك،سن همسرو اختالف سنی با همسر، بر میزان رضایت از زندگی زناشویی مؤثرند، اما عواملی چون درآمد خانواده و شیوه  

 بر میزان رضایت افراد از ازدواج تأثیر نمی گذارند.  آشنایی،

افراد، در  تالش برای داشتن یک   از تنش و مشکالت رفتاری، موجب آسایش روح و سالمت خانواده است. همه  زندگی دور 

خصلتهای اخالقی و شیوه رفتار، یکسان نیستند. این تفاوت در برخی موارد بروز می کند و مایه اختالف می شود، اختالفی که  

بعضیها با دیگران، چه در محیط خانه و محل  .  الق و برخوردالبته قابل اجتناب است، آن هم با شیوه »مدارا و سازگاری« در اخ

کار، یا در محله و منطقه سکونت، با دیگران »ناسازگارند«. ناسازگاری با دیگران، نشانه نوعی غرور و خودخواهی و خودبرتری  

حاالت و رفتار دشوار و    بینی نسبت به مردم است و نتیجه آن هم تنها ماندن و انزواست. از سوی دیگر، بی طاقتی در مقابل 

سازگاری زناشویی یک اصطالح  ناهنجار دیگران نیز، ریشه در کم ظرفیتی دارد و به تشدید این تعارض و نا سازگاری می انجامد.

آید، زیرا  کند و فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود میچندبعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن می

آن   الزمه  سلیقهکه  شکلانطباق  و  رفتاری  قواعد  ایجاد  صفات شخص،  شناخت  الگوها،  مراودهگیری  بنابراین های  است،  ای 

سازگاری زناشویی یک فرایند تکاملی در بین زن و شوهر است. در طول سالها از این مفهوم بدون یک تعریف مشترك و روشن 

  .استبین محققان استفاده شده 

ر محیط اجتماعى و از جمله در خانواده، اصل سازگاری است. ضرورت سازگارى از این جهت است  یکى از اصول اساسى در ه

اند دارى خصوصیات کامال مشابه نیستند، و هر اندازه که در  که در هر جمعى از جمله در خانواده افرادى که دورهم جمع شده

ناسازگاری و   هر جهت داراى خصوصیات یکسان باشند.  توان انتظار داشت که زن و شوهر ازانتخاب همسر دقت شود، باز نمى

اجتماعی زن و شوهر بلکه بر رشد و تحول کودکان و نوجوانان   -های روانی  عدم رضایت زناشویی پس از ازدواج نه تنها برکنش

 .آن خانواده نیز اثرات سوء به جای گذارد

ایت زناشویی است. ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می  آنچه در ازدواج بیش از هر موضوعی مورد توجه است سازگاری و رض 

ارتباط موثر و  1997)بورلسون و دنتون ،  [  18]کند   ( به گونه ای که از لحاظ ویژگی های زناشویی مشخّص شده است که 

 [. 19] کارآمد)کیفیت روابط زناشویی( میان شوهر و همسر مهم ترین جنبه ی خانواده های دارای عملکرد مطلوب می باشد

باوجود پیامدهای مثبت همسرگزینی متاسفانه بسیاری ازهمسران دربرقراری و حفظ روابط دوستانه و صمیمی با هم مشکل  

دارند و بیشتر اوقات به کمک تخصصی نیاز دارند عدم رضایتمندی زوجین و ناسازگاریهای خانوادگی گاهی اوقات می تواند بر  

ه مهم ترین سرمایه انسانی و تولیدکننده نسل آینده، نسلی که باید برای رشد و توسعه جامعه  رفتار فرزندان تاثیر بگذارد خانواد

از سالمت جسمانی و روانی برخوردار باشد. الزمه این سالمت نیز برخورداری از حداقل رضایت درامور زناشویی است و به این  

می کند. اگر بخواهیم این آگاهی و اطالع را به طور جز به جز  دلیل آگاهی و اطالع از عوامل این رضایت بسیار به خانواده کمک  
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در خانواده بوجود آوریم زوجین باید نسبت به احساسات و عواطف و افکار خود کامال آگاهی داشته باشند تا بتوانند در جهت  

باشد. ذهن آگاهی عبارتست    افزایش رضایتمندی زناشویی گام بزرگی بردارند. که این امر با آموزش درمان ذهن آگاهی میسر می

از انعطاف کامل توجه به تجربیات زمان حال باحالتی پذیرنده وبدون اعمال هیچ گونه قضاوت. این تجارب شامل افکارواحساسات 

آدمی است که تنها به عنوان پدیده های ذهنی گذرا و برخالف روش های شناختی رفتاری بدون هیچ گونه نیاز به تحلیل محتوا  

ر آنها پذیرفته می شوند. تصور می شود با آموزش ذهن آگاهی به افراد کمک می کنیم تا افکار واحساساتشان را همانگونه یا تغیی

که متجلی می شوند بپذیرند. بدین شیوه می توان بر روش های اجتناب به طور کارآمدی مقابله کرد. که خود افکار نشخوار 

لق را نیز تقلیل می بخشید. در درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بررسی محتوای افکار  شونده را می کاهد و در نتیجه اضطراب و خ

و احساسات غیرضروری است. فرآیند پذیرش بدون تجزیه و تحلیل عمدتا با استفاده از انجام و تکرارتمرینات تجربی ساده محقق 

را شناسایی ک پدیده های جاری در زمان حال  افراد می آموزند  نند )مانند حساسیت های بدنی وافکار  می شودکه طی آن 

واحساسات( وبه همان صورت که نمود یافته بپذیرد. با توجه به ضرورت مشاوره در زندگی انسانی بالخص اینکه امروزه دوری 

مسیرها و ترافیک شهری و مشغله زیاد افراد در زندگی و هزینه های مشاوره حضوری این امر بصورت تلفنی بهتر صورت می  

نکته مهم تر اینکه با در نظرگرفتن توضیح فوق روزانه زنان زیادی متقاضی مشاوره و راهنمایی گرفتن بصورت تلفنی    گیرد،

توجه به هدف   با  از زندگی مشترك خود هستندکه  نتیجه احساس رضایتمندی  باالبردن کیفیت زندگی خود و در  درجهت 

گردد. مشاوره تلفنی یکی از شیوه های مداخالتی جدید است که پژوهش حاضر از طریق درمان ذهن آگاهی این امر میسر می 

به سرعت در سرتاسر جهان گسترش کمی و کیفی می یابد. در کشور ایران به دلیل وسعت جغرافیایی، افزایش جمعیت و وجود 

به معنای ایجاد یک رابطه  پاره ای اعتقادات سنتی و مذهبی، استفاده از مشاوره تلفنی بسیار شایع و متداول است. مشاوره تلفنی  

قرار دادی و مداوم تلفنی با رعایت اصول مشاوره ای بین یک مشاور متخصص و مجرب و یک تماس گیرنده است. هدف از  

مشاوره تلفنی برطرف نمودن نیازهای فوری تماس گیرندگان و تثبت یا بهبود احساس سالمت روانی و جسمی آنان است. بیشتر 

آشفتگی یا اندوه می کنند و درباره اینگونه احساسات دچار سردرگمی هستند. مشاوره فرایندی است تماس گیرندگان احساس 

که به تماس گیرنده کمک می کند تا مسائل خود را روشن کنند و قدرت کنترل مسائل آتی را به دست آورد. با توجه به تنوع  

برای ارایه راهنمایی و مشاوره مناسب، تماس گیرندگان به  تماس گیرندگان و گوناگونی مشکالت آنان گاه ضرورت می یابد که  

تکمیلی    - مراکز مشاوره حضوری و دیگر منابع حمایتی ارجاع داده شوند. بنابراین ارجاع تماس گیرندگان یکی از اقدامات خدماتی

در این پژوهش به این    مشاوران تلفنی محسوب می شود. بعد از جلسات درمانی ذهن آگاهی و ارزیابی کلی و گرفتن پس آزمون

نتیجه رسیدیم که درمان ذهن آگاهی بر افزایش رضایتمندی زناشویی در زنان تماس گیرنده با مشاور تلفنی در شهرستان یزد  

تاثیر دارد. در نتیجه بین دو متغیر رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و فرضیه فرعی اصلی تایید می شود و همچنین درمان  

ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، روابط ذهن آگاهی ب افزایش موضوعات شخصیتی،  ر 

جنسی، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان و جهت گیری مذهبی در زنان تماس گیرنده با مشاور تلفنی در شهرستان یزد تاثیر 

   دارد.

 با توجه به اینکه هر پژوهشی دارای محدودیتی می باشد این پژوهش نیز دارای محدودیت زیر می باشد، از جمله:  

. وجود تفاوت های فردی آزمودنیها و متغیر بودن رفتار ها و نظرات که در نحوه ارائه پاسخ به پرسشنامه های می توانند موثر 1

 .باشد

 . دلخواهشان ممکن است در صحت و سقم پاسخ ها تاثیر گذاشته باشد . نگرانی آزمودنیها از ارائه پاسخ2

 . به دلیل برخی محدودیت ها از جمله محدودیت زمانی، امکان برگزاری پیگیری وجود نداشت.3
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