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Abstract 
Introduction:  Marital satisfaction is one of the most important vari-
ables affecting family function that is affected by various psychologi-
cal factors. The purpose of this study was to investigate the mediating 
role of mindfulness in the relationship between emotional schemas and 
marital satisfaction. 
Methods: The method of this research is descriptive-correlational. 
Three hundred four married female students of Yazd University were se-
lected by the available sampling method and fill out the marital satisfac-
tion (Enrich, 1989), emotional schemas (Khanezadeh et al., 2008), and 
five facet mindfulness (Baer et al., 2006) questionnaires. Data analysis 
was performed using structural equation modeling and AMOS software. 
Results: The results showed that the model was acceptable for fitting 
and showed that emotional schemas and mindfulness had a direct effect 
on marital satisfaction. Mediating results also showed that emotional 
schemas through mindfulness indirectly affect marital satisfaction and 
mindfulness can significantly play the partial mediating role. The direct 
and indirect effects of emotional schemas on satisfaction were negative 
twenty-three hundredths and negative thirteen hundredths respectively. 
Conclusions: According to the findings of this study, paying attention 
to variables such as emotional schemas and mindfulness can play a role 
in increasing the marital satisfaction of couples.
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چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی، یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر عملکرد خانواده است 
نقش  بررسی  هدف  با  حاضر،  مطالعه  دارد.  تاثیر  آن  بر  روان شناختی  مختلف  عوامل  که 
گاهی در رابطه بین طرح واره های هیجانی و رضایت  زناشویی انجام گرفت.  واسطه ای ذهن آ
روش: پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی   است. با استفاده از  روش  نمونه گیری در 
دسترس، سی صد و چهار نفر از دانشجویان زن متاهل دانشگاه  یزد، به عنوان نمونه انتخاب 
به پرسشنامه های  رضایت  زناشویی  انریچ1989، طرح واره های  هیجانی  خان زاده  و  شدند و 
گاهی پنج وجهی بائر و همکاران2006 پاسخ دادند. تحلیل داده ها  همکاران1392 و ذهن  آ

با روش معادالت ساختاری و نرم افزار AMOS انجام گرفت. 
نتایج: نتایج به دست آمده حاکی از برازش قابل قبول مدل بود و نشان داد، طرح واره های 
گاهی بر رضایت زناشویی تاثیر مستقیم معنادار دارند. نتایج اثر واسطه ای  هیجانی و ذهن آ
گاهی به طور غیرمستقیم بر رضایت زناشویی  نشان داد، طرح واره های هیجانی از طریق ذهن آ
گاهی می تواند نقش واسطه ای اندکی را در این بین ایفا کند. اثر مستقیم  اثر دارند و ذهن آ
و غیرمستقیم طرح واره های  هیجانی بر رضایت  زناشویی به ترتیب منفی بیست و سه صدم و 

منفی سیزده صدم بود. 
چون  هم  متغیرهایی  به  توجه  پژوهش،  یافته های  به  توجه  با  نتیجهگیری:  و بحث
نقش  زوجین  زناشویی  رضایت  افزایش  در  می تواند  گاهی  ذهن آ و  هیجانی  طرح واره های 

داشته باشد.

رابطه بين طرحواره های هيجانی و رضايت زناشويی در 
دانشجويان دانشگاه يزد: نقش واسطه ای ذهن آگاهی

نوشین فناشی : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
f.dehghani@yazd.ac.ir .فنیقه دهمانی*: دانشیار، بخش روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

شسن زارمی میقودآ ادی: دانشیار، بخش روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

نیوه اسنناد  ه مماله:
نوشین فتاحی ، فهیمه دهقانی و حسن زارعی محمودآبادی. رابطه بین طرحواره های هیجانی و رضایت 

زناشویی در دانشجویان دانشگاه یزد: نقش واسطه ای ذهن آگاهی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1400؛ 10 
45-55 :)1(
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مقدمه

خانواده، یکی از اصلی ترین ارکان و نهادهای جامعه به شــمار می رود که بســیار مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. اهمیت 
خانواده از این رو است که نه تنها محیط مناسبی برای همسران به شمار می آید، بلکه وظیفه جامعه پذیری و تربیت نسل های آتی 
را نیز بر عهده دارد.]1[ رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است. همه زوج ها به دنبال آن 
هستند که از زندگی زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند. رضایت زناشویی عبارت است از احساسات 
 عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر؛ موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند.]2[

 در یک دســته بندی کلی، عوامل زیادی را در رضایت زناشــویی موثر دانســته اند که یکی از آن ها عوامل شــناختی است. 
ازجمله عوامل شناختی تاثیرگذار بر رضایت زناشویی طرح واره های هیجانی است.]3[ 

طرح واره هــای هیجانــی به برنامه ها، مفاهیم و راهبردها در پاســخ به هیجانات اطالق می شــود.]4[ طرح واره های هیجانی 
کــه اولین بار توســط لیهی2002 و بر مبنای مفهوم پــردازش هیجانی و با الهام گرفتن از مدل فراشــناختی ولز و همکارانش 
مطرح شــد، به عنوان ســاختارهای روانی تعریف می شــوند که به شخصیت فرد شــکل می دهند و بر روی تعامل با دیگران، 
تجربه هیجانی و تفســیر واکنش های وی تاثیر می گذارند.]5[ مدل طرح واره های هیجانی بیانگر این مســاله است که، ممکن 
است افراد در چگونگی مفهوم پردازی هیجاناتشان متفاوت باشند. این طرح واره ها، منعکس کننده شیوه هایی است که افراد 
هیجانات خود را تجربه می کنند و شامل باورهایی است که افراد به محض برانگیخته شدن هیجانات، در مورد طرح مناسب 
برای اقدام در ذهن دارند. لیهی، چهارده طرح واره را مطرح می کند که عبارتند از: تاییدطلبی، قابل درک بودن، احساس گناه 
و شــرم، دیدگاه ســاده انگارانه در مورد هیجانات، ارزش هــای واالتر، کنترل، تالش برای منطقی بــودن، طول دوره، تداوم 
هیجانات، توافق، پذیرش  احساســات، نشخوار ذهنی یا اندیشــناکی، ابراز هیجانات، بی حسی هیجانی و سرزنش. به اعتقاد 
لیهی پاســخ های فرد در تجربه هیجانی، از طریق طبیعی ســازی یا آســیبزا نمودن هیجان، منجر به شکل گیری ادراک فرد از 
تجارب هیجانی وی می شود و اطالعات مورد نیاز جهت مدیریت تعامالت را فراهم می نماید. وقتی تجارب هیجانی مذکور 
در محدوده تعامالت بین فردی اتفاق می افتد، طرح واره های هیجانی افراد، رفتارشان را شکل می دهند؛ بنابراین، بر روشی که 

افراد هیجاناتشان را درتعامالت بین فردی مدیریت می کنند تاثیر می گذارند.]6[
بخشــی از تعامالت بین فردی افراد متاهل، در ارتباط با همسرشــان است. طرح واره های هیجانی بر ماهیت و کارکرد رابطه 
زناشــویی تاثیر می گذارد؛ چرا که توانایی شناســایی هیجان ها و ابراز آن ها در ایجاد و حفظ رابطه رضایت بخش با همســر و 
همچنین توانایی فهم و پذیرش هیجان های شریک مقابل نقش به سزایی دارد.]7[ لیهی در سال 2012 در تحقیق خود در زمینه 
رضایتمندی در روابط صمیمی به این نتیجه رسید که هریک از چهارده بعد مقیاس طرح واره های هیجانی، ارتباط قابل توجهی 
با رضایتمندی زناشــویی دارند.]6[ میرس نیز در تحقیق خود در ســال 2012 نشان داد، طرح واره  هیجانی ارزش های واالتر، 
دارای نقش میانجی در رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی است.]8[ بر اساس مدل طرح واره های هیجانی، افرادی 
که برخی از ابعاد طرح واره های هیجانی مثل سرزنش، احساس شرم وگناه و نشخوار  ذهنی را تایید کنند، بیشتر احتمال دارد 
در برابر احساسات خاص مقاومت کنند و در راهبردهای اجتنابی درگیر شوند.]4[ در همین راستا پژوهش پیرساقی، نظری، 
نعیمی و شــفائی نشــان داد که طرح واره های هیجانی یکی از پیش بینی کننده های قوی تعارضات زناشویی است.]9[ مطالعه 
عســگری و گودرزی که بر روی زوجین در حال طالق انجام گرفت، نشان داد که طرح واره درمانی هیجانی باعث افزایش 

صمیمیت زوجین]10[ و کاهش دلزدگی زناشویی می شود.]11[
گاهی اســت.  از عوامل تاثیرگذار دیگر بر رضایت زناشــویی که در ســال های اخیر مورد بررســی قرارگرفته  اســت، ذهن آ
گاهی یعنی توجه کردن به زمان حال به شــیوه ای خاص، هدفمند و بدون قضاوت و پیشــداوری.]12[ به عبارت دیگر،  ذهن آ
گاهی تعریف شــده  اســت که به  واضــح دیدن و پذیرش  گاهــی به عنوان یک احســاس بدون قضاوت و متعادل از آ ذهن آ
گاهــی را می توان به عنوان یک   هیجانــات و پدیده هــای فیزیکی، همان طور که اتفــاق می افتند، کمک می کند.]13[ ذهن آ
شــیوه  بودن یا یک  شیوه  فهمیدن توصیف کرد که مســتلزم درک  کردن احساسات  شخصی است. افراد مجهز به روش های 
گاهی ســعی می کنند، به گونه ای  منطقی موقعیت های استرســزا را برای خود ایمن تلقی کنند. بنابراین، فرد با پذیرش و   ذهن آ

گاهی هرچه تمامتر این رویدادها، سعی در رفع مشکالت روزمره می کند و در زندگی موفقتر خواهد بود.]14[  آ
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مطالعــات نشــان می دهــد، انســان ها وقتی شــروع به تمریــن مراقبه 
گاهانه می کنند، ارتباطشــان بــا اطرافیان بهبــود می یابد؛ چراکه  ذهن آ
گاهی،  گاهی کلید خاموش شدن استرس در آن ها است. در ذهن آ ذهن آ
میزان مهربانی و صمیمیت فرد نســبت خودش و دیگران بیشتر می شود.

گاهــی به افراد یاری می دهد تا ایــن نکته را درک کنند که  ]15[ ذهن آ
هیجان هــای منفی ممکن اســت رخ دهد اما آن ها جــزء ثابت و دائمی 
شــخصیت نیســتند. همچنین به فرد این امکان را می دهد تا به جای آن 
کــه به رویدادها به طور غیرارادی و بی تامل پاســخ دهد، با تفکر و تامل 
پاســخ دهد.]16[ درهمین راســتا، مطالعه ای که در سال 2020 بر روی 
گاهی در  متاهلین در کشــور ترکیه انجام گرفت، نشان داد، وجود ذهن آ
روابط بین فردی با رضایت زناشــویی زوجین رابطــه دارد]17[ و مطالعه 
بارنس، براین، کراسمارک، کمبل و روگ]18[ نیز نشان داد، افرادی که 
گاهی باالیی دارنــد، روابط بهتری هم در زندگی تجربه می کنند.  ذهن آ
گاهی با ســطح باالیــی از رضایتمندی از  آن ها متوجه شــدند که ذهن آ
روابط، عشــق و تعهد و سطح پایینی از پاسخ های هیجانی، تعارض های 
بین فردی، خصومت در هنگام بحث و گفتگو و خشــم مرتبط اســت. 
بورپــی و النگر هــم در ســال 2005 دریافتند، زمانی کــه بین زوجین 
تعارضی شــکل می گیرد، خیلی از زوجین الگوهای واکنش منفی را که 
فقط باعث تشــدید تعارض می شود از خود نشان می دهند؛ یعنی به جای 
اینکه یک راه حل دو جانبه پیدا کنند، بیشــتر به  ســمت سرزنش کردن 
گاه کمتر احتمال دارد که نگرش های  یکدیگر می روند. امــا فرد ذهن آ
غیرمنطقی داشــته باشد و احتمال بیشــتری دارد که نقطه  نظر همسرش 
گاهانه عقاید و  را در نظــر بگیرد. آن هــا معتقدند در یک رابطــه ذهن آ
نگرش هــای موجود در رابطــه قابلیت مبادله و چکش خوری بیشــتری 
گاهانه تاثیرات پایداری بر زوجین برای حل  دارد. این  حساســیت ذهن آ
مشــکالت همراه با احترام، صمیمیت و همدلی ایجــاد می کند.]19[ با 
توجه به تعدد پژوهش هــای انجام گرفته در این زمینه، فراتحلیلی که در 
گاهی و رضایت از روابط  ســال 2020 انجام گرفت، ارتباط بیــن ذهن آ

صمیمانه را مورد حمایت قرار داد.]20[
گاهــی به عنوان فرآیندی تفســیر می شــود که  از ســوی  دیگر، ذهن آ
با طرح واره هــای هیجانــی و انعطاف پذیری   روانی ارتبــاط دارد. مدل 
گاهی)پذیرش و  قضاوت نکردن( را  طرح واره های هیجانی عناصر ذهن آ
 به  عنوان الگوهای پاسخ دهی سازگارانه به اضطراب توصیف می کند؛]21[

گاهی به عنوان ظرفیتی از هشیاری مطرح است که در شروع   چرا که ذهن آ
و تداوم یک دیدگاه کارآمد و انعطاف پذیر نسبت به تجربه های هیجانی 
نقشــی اساســی ایفا می کند و باعث افزایش پذیرش و نگاه  غیرقضاوتی 
نســبت به هیجانات خواهد شــد.]22[ پژوهش تیــرچ و همکاران]23[ 
گاهانه و  نشــان داد که بین طرح واره های  هیجانــی، گرایش های ذهن آ
انعطاف پذیری  روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد. در این پژوهش 

تمام چهــارده بعــد طرح واره هــای هیجانی 
گاهی ارتباط داشــتند.   بــا گرایش بــه ذهن آ
یک تفســیر احتمالی در  مورد نحــوه ارتباط 
بــه  گرایــش  بــا  هیجانــی  طرح واره هــای 
گاهی این اســت که، احتماال کارکرد  ذهن آ
ســازگارانه پردازش طــرح واره ای در پاســخ 
بــه هیجانات، بــا پذیرا  بودن بیشــتر، توجه و 
هشــیاری نســبت به هرآنچه در لحظه حاضر 
اتفاق می افتــد همراه اســت.]22[ همان طور 
که سیلبریستن، تیرچ، لیهی و ام سی جین]24[ 
در پژوهشــی نشــان دادند، افراد باگرایشــات  
گاهــی  باالتر، طرح واره هــای هیجانی  ذهن آ
ســازگارانه تری داشــتند و افرادی که ســطح 
گاهی را نشــان  پایینتری از گرایشــات ذهن  آ
دادنــد، طرح واره هــای هیجانــی ســازگارانه 
کمتــری داشــتند و نســبت بــه تجربیــات 
هیجانی خشــک و انعطاف ناپذیر بودند. در 
این پژوهــش ارتباط قوی بیــن طرح واره های 
گاهی وجود داشــت. این   هیجانــی و ذهن آ
گاهــی به عنوان  یافته هــا نشــان داد که ذهن آ
گاهی بدون قضــاوت و پذیرش تجربه، در  آ
حــال حاضر با رویکــرد مثبت و ســازگارانه 
و انعطاف پذیر نســبت به تجربیــات هیجانی 
مرتبط اســت. همچنین در پژوهش دیگری از 
تیرچ و همکارانش]21[ نتایج نشــان داد، میان 
انعطاف پذیری  روانی  طرح واره های هیجانی، 

گاهی روابط معناداری وجود دارد. و ذهن آ
در مجمــوع، براســاس مطالعات پیشــین و 
شــواهد پژوهشــی بیان  شــده، طرح واره های 
گاهی با رضایت  زناشــویی  هیجانــی و ذهن آ
رابطه دارند. احتمــاال طرح واره های هیجانی 
گاهی، رضایت  زناشــویی را  با کاهش ذهن آ
نیز می تواننــد کاهش دهنــد. طرح واره های 
هیجانی منعکس کننده شیوه هایی اند که افراد 
هیجانات خود را تجربه می کنند و باوری است 
که آن ها به مجرد برانگیخته  شدن  هیجان ها در 
مورد طرح مناســب برای اقــدام )چگونگی 
شــدن  برانگیختــه  هنــگام  در  عمل کــردن 
هیجان ها( در ذهن دارند. یک تفسیر احتمالی 
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در  مورد نحوه ارتباط طرح واره های هیجانی با 
گاهی این اســت که احتماال  گرایش به ذهن آ
کارکرد ناســازگارانه پردازش طرح واره ای در 
پاســخ به هیجانات، با اجتناب بیشــتر، توجه 
نکردن و هشیاری نداشــتن نسبت به هرآنچه 
در لحظه حاضر اتفاق می افتد، همراه اســت 
که باعــث افزایــش راهبردهای  ناســازگارانه 
مقابله، مثل نشخوار ذهنی  و نگرانی می شود. 
هر چقدر طرح واره های هیجانی بیشتری مثل 
نشــخوار ذهنی، شــرم و گناه و سرزنش خود 
و دیگــران در فــرد نیرومند باشــد، از لحاظ 
راهبردهــای تنظیــم هیجان، درگیر نشــخوار 
فکری می شــود؛ که یــک فرآیند شــناختی 
ناســازگارانه است و موجب تشــدید و تداوم 
خلق منفی شــده و فرایند حل مساله را مختل 
می سازد؛ زیرا مانع از تمرکز و توجه می شود و به 
ظرفیت فرد برای توجه و تمرکز آسیب می زند؛ 
موجب افزایش یادآوری خاطرات منفی شده 
و استنباط های بدبینانه ای را از آنچه در زندگی 
 روز مره در جریان اســت، به وجود می آورد. 
بنابراین، این طرح واره های هیجانی، با تاثیری 
که بر توجه و تمرکز فرد دارند، توجه فرد را از 
وقایع حال منحرف کرده و فرد در گذشــته و 
نگرانی از آینده سیر خواهد کرد. وقتی فرد در 
گذشته و الگوهای تکراری رفتاری خود گیر 

کند، خود و دیگران را مورد قضاوت قرار دهد، سرزنش کند و احساس 
گاهی بوده  شــرم وگناه داشته باشــد، همه این ها متناقض با اصول ذهن آ
گاهی به معنای در زمان  گاهی را کاهــش دهد. ذهن آ و می تواند ذهن آ
حال بودن و در حال زیســتن است. حضور نداشــتن در زمان حال این 
فرصت را فراهم می کند تا انسان نتواند واقعیت را با تمام ابعادش بببیند و 
سوگیری های شناختی و نشخوار فکری در ارتباط با گذشته و آینده خود 
گاهی  گاهی پایینتر، آ و همسرش افزایش یابد. زوجین دارای سطح ذهن آ
کمتــری از افکار و هیجانــات خود دارند، در پذیــرش و کنترل افکار 
و احساســات خود ضعیف تر عمل می کنند و بیشــتر درگیر چرخه های 
گاهانه مانند خشم و عصبانیت  معیوب و بی پایان واکنشهای هیجانی و ناآ
می شــوند. نتیجه این رویدادها پاسخ های موثر و کارآمد کمتر در مقابل 
  مســاله های  زندگی زناشــویی و نهایتا رضایت  زناشــویی  کمتر اســت. 
با توجــه به اینکــه طرح واره های هیجانــی به عنوان یکــی از متغیرهای 
زمینه  ساز، می تواند بر ســاز و کارهای مختلفی که تعیین کننده رضایت 
زناشویی هستند، تاثیر داشته   باشد؛ بررسی متغیرهایی که می توانند نقش 
میانجی را در این رابطه داشــته باشــند، ضروری به نظر می رسد. به دلیل 
کمبــود مطالعات داخلی مربوط به نحــوه ارتباط طرح واره های هیجانی 
و رضایت زناشــویی از طریق متغیرهای واســطه ای در حوزه خانواده و 
چالش های کشــور در زمینــه ازدواج و خانواده، ایــن پژوهش درصدد 
گاهی می تواند نقش  پاســخ گویی به  این  سوال برآمده  است که آیا ذهن آ
واســطه ای را در ارتباط بین طرح واره های هیجانی و رضایت  زناشــویی 
دانشجویان زن متاهل دانشگاه یزد ایفا کند؟ درنتیجه، یافته های پژوهش 
حاضر، از یک سو میزان تاثیر مستقیم طرح واره های هیجانی، و از سوی 
گاهــی بر رضایت  دیگــر میــزان تاثیر غیرمســتقیم آن را از طریق ذهن آ

زناشویی بررسی خواهد کرد.
روش

پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل زن 
دانشگاه یزد است که با توجه به آمار سرشماری دانشجویان، از آموزش دانشگاه یزد، در سال تحصیلی1397 -1396، هزار و 
پانصد و چهل و شش نفر بودند. نمونه مورد نظر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان سی صد و هشت نفر تخمین زده شد 
که با احتســاب پنج درصد ریزش، ســی صد و بیست و سه نفر از دانشجویان زن متاهل دانشگاه یزد، با روش نمونه گیری در 
دسترس انتخاب شدند. بدین صورت که نویسنده اول پژوهش، به دانشکده های مختلف مراجعه کرده و بعد از اتمام کالس 
درس دانشجویان از افراد واجد شرایط که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند خواسته می شد که به پرسشنامه ها پاسخ دهند. 
پس از بررســی پرسشنامه ها نوزده پرسشــنامه به دلیل اطالعات ناقص و ناهماهنگ حذف شد و درنهایت، نمونه پژوهش به 
سی صد و چهار نفر کاهش یافت.مالک های ورود به پژوهش شامل گذشتن حداقل یک  سال از زندگی  مشترک و رضایت 

جهت شرکت در پژوهش و مالک خروج، پاسخ گویی ناقص به سواالت بود.
ابزارپژوهش

فرمچهلوهفتسوالیپرسشنامهرضایتزناشوییانریچ: در این پژوهش، جهت بررسی مقیاس رضایت زناشویی، 
از فرم چهل و هفت سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شده است که توسط فورز و السون]25[ به منظور ارزیابی 
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زمینه های بالقوه مشکلزا، و شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی  روابط 
زناشــویی طراحی شده اســت. ده عامل رضایت زناشــویی، مساله های 
شخصیتی، ارتباط زناشــویی، حل  تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های  
اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان 
و جهتگیری  مذهبی را می ســنجد. نمره گذاری  سواالت این  پرسشنامه 
به صورت، یک کامال مخالفم، دو مخالفم، ســه نــه موافق نه مخالف، 
چهار موافقم و پنج کامال موافقم است. نمره گذاری تعدادی از سوال ها 
چهار، شــش، هشت، یازده تا شــانزده، هجده تا بیست و چهار، سی تا 
سی و دو، سی و پنج، سی و هفت تا چهل و سه و چهل و پنج تا چهل 
و هفت به صورت معکوس انجام می گیرد. حداقل نمره به دســت آمده از 
پرسشــنامه چهل و هفت و حداکثر دویست و ســی و پنج است. نمره  
بیشــتر در این پرسشنامه، نشــان دهنده رضایت  زناشــویی باالتر است. 
الســون و فورز]25[ ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای 
کرونباخ نود و دو صدم به دست آوردند. همچنین سلیمانیان]26[ روایی 
همزمان پرسشــنامه رضایت زناشویی را با فرم اصلی آن نود و پنج صدم 
گزارش کرد. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشــنامه برای خرده مقیاس های 
مساله های  شخصیتی، ارتباطات زناشویی، حل تعارض، مدیریت  مالی، 
اوقات فراغت، روابط جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان و جهتگیری 
مذهبی به ترتیب عبارتند از هفتاد و ســه صدم، شــصت و هشت صدم، 
هفتاد و پنج صدم، هفتاد و چهار صدم، هفتاد و شــش صدم، شــصت 
و هشــت صدم، هفتاد و هفت صدم، هفتــاد و دو صدم، هفتاد و یک 
صدم، در ضمن اعتبار این پرسشنامه نود و سه صدم محاسبه شده  است. 
در پژوهش حاضــر، ضرایب آلفای  کرونباخ برای نمره کل پرسشــنامه 
رضایت زناشــویی نود و دو صدم، و برای خرده مقیاس های مساله های 
شــخصیتی، ارتباطات زناشــویی، حل  تعارض، مدیریــت  مالی، اوقات 
فراغت، روابط  جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان و جهتگیری مذهبی 
به ترتیــب برابر با هفتاد و شــش صدم، هفتاد و هفت صدم، شــصت و 
چهار صدم، شــصت و دو صدم، شــصت صدم، شصت و پنج صدم، 
 شــصت و پنج صدم، شــصت و هفت صدم، هفتاد و شش صدم بود. 
پرسشــنامهطرحوارههایهیجانی:پرسشنامه طرح واره های هیجانی 
توســط لیهی بر مبنای مدل طرح واره های هیجانی خود، در ســال 2002 
به صورت یک مقیاس خودگزارشــی تهیه شده  است. نسخه فارسی این 
مقیاس با تغییر تعداد گویه ها بر اســاس فرهنــگ جامعه ایرانی از پنجاه 
به ســی و هفت مورد و از شــانزده طرح واره به ســیزده طرح واره توسط 
خانزاده، ادریســی، محمدخانی و ســعیدیان]27[ تهیه شده  است. این 
پرسشــنامه بر مبنــای مقیاس  پنــج درجه ای لیکرت نمره گذاری شــده 
 اســت  که به گزینه های کامــال مخالف نمره صفر، تــا حدی مخالف 
نمره یــک، نه موافق، نه مخالــف نمره دو، تاحدی موافق نمره ســه و 
کامال موافق نمره چهار داده می شــود و دامنه نمرات این پرسشنامه بین 

صفر تا صد و چهل و هشــت اســت. در این 
پژوهش ســواالت یک، پنــج، هفت، پانزده، 
شــانزده، بیســت و پنج و بیســت و هشت تا 
ســی و یک به صورت معکوس نمره گذاری 
شــده  اســت و درنتیجه، طرح واره ها شــامل 
طرح واره غیــر قابل کنترل بــودن، طرح واره 
تالش برای منطقی بودن، طرح واره  نداشــتن 
گاهــی  هیجانی، طــرح واره قابل  درک   خودآ
نبودن، طرح واره نشــخوار ذهنــی، طرح واره 
توافق نداشــتن، طرح واره نپذیرفتن  هیجانات، 
طرح واره تایید   نکردن دیگران، طرح واره نبود 
ارزش های واالتر، طرح واره ساده اندیشــی  در 
مورد هیجانات، طرح واره گناه، طرح واره ابراز 
نکردن هیجانات و طرح واره سرزنش است و 
نمره باالتر نشان دهنده طرح واره های هیجانی 

ناسازگارانه بیشتر است. 
همبستگی باالی این مقیاس با طرح واره های 
هیجانی لیهی موید روایی همگرا، و همبستگی  
درونی باالی گویه ها، موید روایی ســازه این 
مقیاس اســت. نتایج حاصل از بررسی پایایی 
این  مقیاس توســط خانــزاده و همکاران]27[ 
نشان داد که پایایی  این مقیاس از طریق روش 
بازآزمایی در فاصله دو هفته برای  کل مقیاس 
هفتاد و هشــت صدم و برای زیرمقیاس ها در 
دامنه ای بین پنجاه و شــش صــدم تا هفتاد و 
یــک صدم به دســت آمده  اســت. همچنین 
ضریب همســانی درونی مقیاس با استفاده از 
روش آلفای  کرونباخ برای کل مقیاس هشــتاد 
و دو صدم و بــرای زیرمقیاس ها در دامنه ای 
از پنجــاه و نــه صدم تــا هفتاد و ســه صدم 
است. به طورکلی نتایج به دست آمده از هر دو 
روش، حاکــی از پایایی قابل  قبول این مقیاس  
است. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ 
برای کل مقیــاس هفتاد و دو صــدم و برای 
زیرمقیاس ها در دامنه ای بین پنجاه و دو صدم 

تا هفتاد و دو صدم به دست آمد.
پرسشــنامهذهنآگاهــیپنــجوجهــی

FFMQ: مقیاس خودســنجی سی و نه آیتمی 
اســت که توســط بایــر، اســمیت، هایکنز، 
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کیت هایر و تونی]28[ از طریق تلفیق گویه هایی 
گاهی، با   از چند پرسشــنامه در زمینــه ذهن آ
اســتفاده از رویکرد تحلیل  عاملی تحول یافته 
 اســت. این پرسشنامه شامل ســی و نه سوال 
است و پاســخ های  پرسشنامه براساس مقیاس 
پنــج  درجه ای لیکرت کدگذاری می شــوند. 
آزمودنی بایــد در یک مقیــاس لیکرت پنج 
درجه ای از یک هرگز و یا بســیار به ندرت تا 
پنج اغلب یا همیشه میزان موافقت یا مخالفت 
خود را با هر یک از عبارت بیان کند. سواالت 
ســه، پنج، هشــت، ده، دوازده تــا چهارده، 
شانزده تا هجده، بیســت و دو، بیست و سه، 
بیســت و پنج، بیست و هشــت، سی، سی و 
چهار، ســی و پنج، ســی و هشــت، سی ونه 
نمره گذاری معکــوس دارند؛ یعنی پنج هرگز 
و یا بســیار به ندرت تا یک همیشــه یا اغلب. 

دامنه نمرات در این مقیاس ســی و نه تا صد و نود و پنج اســت و هرچه 
گاهی  هم بیشتر است. ضریب آلفای کرونباخ  نمره باالتر باشــد، ذهن آ
برای کل مقیاس در مطالعه بائر و همکاران]28[ نود و سه صدم به دست 
آمده اســت. در مطالعه ای که جهت  اعتباریابی و پایایی این  پرسشــنامه 
در ایران انجام  گرفت، پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 
هفتــاد و نه صدم به دســت آمــد.]26[ در این پژوهــش ضریب آلفای 
گاهی هفتاد و ســه صدم به دست آمد.  کرونباخ برای پرسشــنامه ذهن آ
در این پژوهش جهت بررســی داده های به دســت آمده از پرسشنامه، از 
SPSS و AMOS نســخه بیست و چهار استفاده شد. در سطح استنباطی 
به منظور بررســی رابطه بین طرح واره های هیجانی و رضایت زناشــویی 
گاهی از روش معادالت ســاختاری استفاده شد.   با واســطه گری ذهن آ
مالحظاتاخالقی: جهت رعایت مالحظات اخالقی، به افراد شرکت کننده 
توضیحاتی در مورد هدف پژوهش و و نحوه پاسخگویی به سواالت داده شد. 
همچنین به آن ها اطمینان داده شد که اطالعات آن ها محرمانه باقی خواهد ماند 
و بدون ذکر نام و به صورت دسته جمعی منتشر می شود. افراد در صورت تمایل 

نداشتن به تکمیل کامل پرسشنامه ها امکان خروج از مطالعه را داشتند.
یافته ها

گاهی و رضایت زناشویی در جدول شماره یک ارایه  میانگین و انحرف اســتاندارد متغیرهای طرح واره های هیجانی، ذهن آ
گاهی و رضایت زناشویی دانشجویان  شده اســت. با توجه به جدول شماره یک میانگین کل طرح واره های هیجانی، ذهن آ
به ترتیب برابر با هفتاد و هشــت و پنجاه و پنج صدم، صد و بیســت و دو و سی و پنج صدم، صد و هفتاد و دو چهارده صدم 
گاهی و رضایت زناشــویی به ترتیب چهارده و چهار صدم،  اســت. همچنین انحراف  معیار کل طرح واره های هیجانی، ذهن آ
دوازده و بیست و هفت صدم، بیست و پنج و سه صدم است. همچنین مقادیر چولگی و کشیدگی که در تمام متغیرها در بازه 
بین منفی یک تا یک قراردارد، نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین توزیع متغیرهای پژوهش با توزیع نرمال وجود ندارد.

قبل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش ابتدا رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. 
گاهی رابطه مثبت و معنادار داشتند و از سیزده زیرمقیاس  نتایج نشــان داد، تمامی زیرمقیاس های رضایت زناشــویی با ذهن آ
طرح واره های هیجانی، طرح واره های هیجانی تالش برای منطقی بودن، نشخوار ذهنی، نداشتن توافق و تایید نکردن دیگران، 
گاهی و همچنین با رضایت  زناشــویی رابطه معنادار نداشــتند. همچنین نتایج نشــان داد، رابطــه متغیر برونزا یعنی  بــا ذهن آ
گاهی و متغیر درونزا یعنی رضایت زناشــویی، منفی و معنادار اســت.  طرح واره هــای  هیجانی با متغیــر میانجی یعنی ذهن آ

گاهی با متغیر درونزا یعنی رضایت زناشویی، مثبت و معنادار است.  همچنین رابطه متغیر میانجی یعنی ذهن آ
گاهی در رابطه بین طرح واره  های هیجانی و رضایت زناشــویی دانشــجویان زن  به منظور بررســی فرضیــه اصلی که ذهن آ
متاهل دانشــگاه یزد نقش واســطه ای دارد، از نرم افزار ایموس استفاده شد. پس از انجام تحلیل ، برازندگی الگوی پیشنهادی 
بر اساس شــاخص نسبت مجذور خی دو به درجه آزادیχ2/df، شــاخص برازندگی تطبیقیCFI، شاخص نیکویی  برازش

GFI و ریشــه خطای  میانگین  مجذورات  تقریبRMSEA مورد بررســی قرارگرفت. نتایج آزمون  الگوی پیشــنهادی اولیه 
در جدول شــماره دو حکایت از برازش نبودن این الگو داشــت. بعد از حذف دو طرح واره غیرمعنادار توافق و ابراز نکردن 
احساســات و هیجانات، حذف طرح واره ها با بار عاملی کمتر از یه دهم و اعمال شــاخص های اصالحی پیشــنهاد شــده 
توســط ایموس، مدل مندرج در نمودار شــماره یک مورد تایید قرارگرفت. شاخص های نیکویی برازش الگوی اصالح شده 
در جدول شــماره دو قابل مشــاهده اســت. با توجه به نتایج جدول شماره دو شــاخص های کلی آزمون الگوی پیشنهادی 
اصالح شــده، حاکی از برازش کلی این الگو اســت. به منظور برازش الگو ضروری اســت که شــاخص های ذکر شــده، 
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رارطه ریت طرشیاره های هیجا ی و رضایت ز اشییی در دا شجییان دا شگاه یزد:  قش واسطه ای ذهت آگاهی

استانداردهای الزم را داشته باشند. چنانچه شاخصχ2/df کوچکتر از 
ســه باشــد، مقدارRMSEA از یک دهم کوچکتر و بــه صفر نزدیکتر 
باشــد و همچنین شــاخص های بــرازشGFI وCFI به یــک نزدیکتر 
 باشــند، بیانگر آن اســت که الگوی پیشنهادی تایید شــده است.]30[

 بنابراین، با توجه به این که شــاخص های مذکور در جدول شــماره دو 
اســتانداردهای مــورد نظر را دارنــد، می توان اذعان داشــت که الگوی 
پیشــنهادی اصالح شــده در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته اســت. 
ضرایب مســیر اثــرات مســتقیم، غیرمســتقیم و اثــرات کل مربوط به 
متغیرهای پژوهش در جدول شــماره سه گزارش شده است. همان طور 
که در جدول شماره سه مشاهده می شود، هم اثر مستقیم طرح واره های 
گاهی  هیجانی بر رضایت زناشویی و هم اثر غیرمستقیم آن از طریق ذهن آ
بر رضایت زناشویی )که با اســتفاده از آزمون بوت استراپ بررسی شد( 
معنادار اســت. بنابراین، در رابطه بیــن طرح واره های هیجانی و رضایت 
گاهی می تواند نقش واسطه ای را ایفا کند. با توجه به  زناشــویی، ذهن آ
معنادار بودن اثر مستقیم طرح واره های هیجانی بر متغیر رضایت زناشویی 

می توان گفت کــه میانجیگری از نوع جزیی 
است. همچنین نتایج جدول شماره سه نشان 
می دهد که بیســت و پنج درصد از واریانس 
گاهــی توســط طرح واره های  نمــرات ذهن آ
 هیجانــی، و هجده درصد از واریانس نمرات 
رضایت زناشویی توسط طرح واره های هیجانی 

گاهی تبیین می شود. و ذهن آ

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص (1)جدول

 انحراف نیانگیم ریمتغ
 انحراف نیانگیم ریمتغ کشیدگي چولگي استاندارد

 کشیدگي چولگي استاندارد

 41/0 34/0 27/12 35/122 يآگاهذهن کل نمره -31/0 08/0 55/2 50/5 غیرقابل کنترل بودن
 -01/0 -36/0 44/3 97/16 تعارض حل -11/0 -48/0 98/2 44/10 منطقي بودنتالش برای 

 -11/0 -21/0 19/3 62/18 يمال تیریمد -05/0 15/0 04/3 88/7 خودآگاهي هیجانينداشتن 
 13/0 -43/0 55/3 54/18 فراغت اوقات -16/0 21/0 13/2 06/4 قابل درک نبودن
 47/0 -48/0 15/3 04/19 يجنس روابط 17/0 02/0 49/2 99/8 نشخوار ذهني

 -50/0 39/0 13/3 57/17 فرزندان و ازدواج -25/0 -23/0 87/1 66/4 نداشتن توافق
 -02/0 -09/0 55/3 24/17 دوستان و اقوام 83/0 33/0 01/2 59/5 احساسات فتنپذیرن

 -20/0 -62/0 89/3 68/19 يمذهب یریگجهت 21/0 -12/0 28/1 72/3 یید دیگراناتنداشتن 
 -12/0 -46/0 62/4 31/22 يتیشخص یهايژگیو 09/0 22/0 15/2 07/4 واالتر یهانبود ارزش

 -52/0 -33/0 67/4 13/22 یيزناشو ارتباط -009/0 -47/0 69/1 06/5 جاناتیه يشیاندساده
 -14/0 -21/0 03/25 14/172 یيزناشو تیرضا کل نمره -31/0 31/0 34/2 75/5 شرم وگناه

      -003/0 53/0 68/1 69/2 جاناتیه احساسات ونکردن ابراز 
      -51/0 -15/0 92/1 55/4 سرزنش

      58/0 -08/0 04/14 55/78 يجانیه یهاوارهنمره کل طرح
 

 شدههای نیکویی برازش مدل پیشنهادی و اصالح( شاخص2)لجدو
 2χ Df df/ 2χ RMSEA GFI CFI 

 79/0 79/0 08/0 12/3 228 64/711 مدل اولیه
 93/0 90/0 06/0 22/2 116 59/257 شدهمدل اصالح

 

   

 

   

 

 

 

 ( ضرایب مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل در الگوی تأییدشده3جدول)

اثر  مستقیمر اث متغیر
واریانس  کل اثر غیرمستقیم

 شدهتبیین
 هایوارهطرح از مسیر

 25/0 -50/0*** - -50/0*** آگاهيهیجاني به ذهن

آگاهي به مسیر از ذهن
 26/0*** - 26/0*** رضایت زناشویي

 هایوارهطرح از مسیر 18/0
 -36/0** -13/0** -23/0** رضایت زناشویي به هیجاني

05/0 , **p<001/0 ***p< 

 

0/ 09  

0/30

هن آگاهيذ  

های رحوارهط
زناشویي رضایت هیجاني  

هیجانيساده اندیشي   

E1 

 شرم و گناه

گاهي هیجانيآخود تننداش  
E3 

 سرزنش

تن احساساتفنپذیر  

کنترل قابلغیر  

منطقي 
 بودن

0/73
0/75

0/69

0/48

0/37

0/39

0- /23

0- /50

 فرزندان
و دوستان اقوام  

قراغت اوقات  
E14 مدیریت مالي

10 

های شخصيمساله  
 جهتگیری مذهبي

 روابط جنسي

 حل تعارض

0/26 

E16 

E24 ارتباط زناشویي 

E17 
E18 

0/77 

0/68 

0/66 

0/60 

0/54 

0/64 

0/67 

0/85 
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E8 

E9 
E15 

E19 

E20 
E21 
E22 
E23 

0/38

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص (1)جدول

 انحراف نیانگیم ریمتغ
 انحراف نیانگیم ریمتغ کشیدگي چولگي استاندارد

 کشیدگي چولگي استاندارد

 41/0 34/0 27/12 35/122 يآگاهذهن کل نمره -31/0 08/0 55/2 50/5 غیرقابل کنترل بودن
 -01/0 -36/0 44/3 97/16 تعارض حل -11/0 -48/0 98/2 44/10 منطقي بودنتالش برای 

 -11/0 -21/0 19/3 62/18 يمال تیریمد -05/0 15/0 04/3 88/7 خودآگاهي هیجانينداشتن 
 13/0 -43/0 55/3 54/18 فراغت اوقات -16/0 21/0 13/2 06/4 قابل درک نبودن
 47/0 -48/0 15/3 04/19 يجنس روابط 17/0 02/0 49/2 99/8 نشخوار ذهني

 -50/0 39/0 13/3 57/17 فرزندان و ازدواج -25/0 -23/0 87/1 66/4 نداشتن توافق
 -02/0 -09/0 55/3 24/17 دوستان و اقوام 83/0 33/0 01/2 59/5 احساسات فتنپذیرن

 -20/0 -62/0 89/3 68/19 يمذهب یریگجهت 21/0 -12/0 28/1 72/3 یید دیگراناتنداشتن 
 -12/0 -46/0 62/4 31/22 يتیشخص یهايژگیو 09/0 22/0 15/2 07/4 واالتر یهانبود ارزش

 -52/0 -33/0 67/4 13/22 یيزناشو ارتباط -009/0 -47/0 69/1 06/5 جاناتیه يشیاندساده
 -14/0 -21/0 03/25 14/172 یيزناشو تیرضا کل نمره -31/0 31/0 34/2 75/5 شرم وگناه

      -003/0 53/0 68/1 69/2 جاناتیه احساسات ونکردن ابراز 
      -51/0 -15/0 92/1 55/4 سرزنش

      58/0 -08/0 04/14 55/78 يجانیه یهاوارهنمره کل طرح
 

 شدههای نیکویی برازش مدل پیشنهادی و اصالح( شاخص2)لجدو
 2χ Df df/ 2χ RMSEA GFI CFI 

 79/0 79/0 08/0 12/3 228 64/711 مدل اولیه
 93/0 90/0 06/0 22/2 116 59/257 شدهمدل اصالح

 

   

 

   

 

 

 

 ( ضرایب مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل در الگوی تأییدشده3جدول)
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واریانس  کل اثر غیرمستقیم
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 26/0*** - 26/0*** رضایت زناشویي
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 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص (1)جدول

 انحراف نیانگیم ریمتغ
 انحراف نیانگیم ریمتغ کشیدگي چولگي استاندارد

 کشیدگي چولگي استاندارد

 41/0 34/0 27/12 35/122 يآگاهذهن کل نمره -31/0 08/0 55/2 50/5 غیرقابل کنترل بودن
 -01/0 -36/0 44/3 97/16 تعارض حل -11/0 -48/0 98/2 44/10 منطقي بودنتالش برای 

 -11/0 -21/0 19/3 62/18 يمال تیریمد -05/0 15/0 04/3 88/7 خودآگاهي هیجانينداشتن 
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بحث و نتیجه گیری

گاهی در رابطه بین طرح واره های هیجانی و رضایت زناشویی  هدف الگوی کلی مطرح شده، بررسی نقش واسطه ای ذهن آ
بود. برای آزمون این الگو از روش معادالت ســاختاری استفاده شــد. یافته های مربوط به این فرض از پژوهش نشان داد که 
طرح واره های هیجانی بر متغیر رضایت زناشــویی نه تنها اثر مســتقیم، بلکه اثر غیرمستقیم نیز داشته  است. بنابراین، این فرض 
گاهی می تواند میانجیگر معناداری برای رابطه طرح واره های هیجانی و رضایت زناشویی باشد، تایید شد.  پژوهش که ذهن آ
گاهی، رابطه منفی و معناداری داشــتند؛ یعنی هرچه قدر فرد طرح واره های  نتایج نشــان داد طرح واره هــای هیجانی با ذهن آ
گاهی  کمتری برخوردار بوده و درنهایت، رضایت زناشویی  کمتری را تجربه می کند.  هیجانی بیشتری داشته باشد، از ذهن آ
گاهی در رابطه بین طرح واره  های هیجانی و رضایت  در بررســی پیشینه پژوهشی، مطالعه ای که به بررسی نقش میانجی ذهن آ
گاهی در رابطه  زناشویی پرداخته باشد، یافت نشد؛ اما در پژوهشی نزدیک به پژوهش حاضر با عنوان “نقش واسطه ای ذهن آ
گاهی به عنوان  بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی” یافته ها نشان داد که باورهای ارتباطی غیرمنطقی با کاهش سطح ذهن آ
یک سازه شناختی پویا که قادر است پاسخ دهی افراد به موقعیت های تنیدگیزا را تعدیل نماید، به دلزدگی منجر می شود.]31[ 
همچنین مطالعه ای که توسط فاستینو و همکارانش در سال2020، بر روی دویست و پنجاه دانشجوی دانشگاه انجام گرفت، 
گاهی در رابطه بین طرح واره های هیجانی و تنظیم نیازهای روان شناختی دارای نقش واسطه ای است.]32[  نشان داد که ذهن آ

در ادامه، به تبیین نتیجه به دست آمده به تفکیک طرح واره های هیجانی در الگوی نهایی پژوهش، پرداخته خواهد شد. یکی 
گاهی هیجانی به معنای  گاهی هیجانی بود. فقدان خودآ از طرح واره هــای معنادار در پژوهش حاضر، طرح واره   فقدان خودآ
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 یشیت  ناشی  و همکاران

اجتنــاب کردن از هیجانات اســت؛ به نحوی 
که فرد به خــود اجازه نمی دهــد، هیجانات 
را بی کم و کاســت، بدون سرکوب و کنترل 
 کــردن، تجربه کند. این ســازه بــا  نپذیرفتن 
هیجانات ارتبــاط تنگاتنگی دارد؛ افرادی که 
گاهــی ندارند،  نســبت به هیجانــات خود آ
کمتر و با ســختی بیشتری می توانند هیجانات 
خــود را بپذیرند که درنهایت باعث می شــود 
فرد به بروز هیجاناتش کنترل بیشــتری اعمال 
کند.]27[ وجــود طرح واره هایی مانند فقدان 
گاهی  هیجانــی،  نپذیرفتن  هیجانات و  خودآ
غیرقابل  کنترل بودن هیجانات باعث می شود 
کــه فرد به خودش اجازه ندهد تا هیجانات را 
به طور کامل تجربه کند. وقتی فرد این فرصت 
را به خود نمی دهد که هیجانات منفی خود را 
نیز تجربه کند، درواقع، فرصت پردازش آن ها 
را نیز از خود دریغ نموده است و از این  طریق 
نمی تواند به بهتریــن نحو با آن ها مقابله کند. 
اگر فرد فرصت تجربه کردن برخی هیجانات 
را بــا اجتناب و دیگر راهبردهــا از خود دریغ 
کنــد، اما در مقابل، خواهــان دور کردن این 
هیجانــات از خود باشــد، ایــن هیجانات به 
موج های جزر و مدی تبدیل می شوند که بسیار 
گاه بودن از  غیرقابل کنترل به نظر می رســد. آ
هیجانات همیشه احساس خوبی نیست؛ اما به 
فرد اجازه می دهد به جای چســبیدن به آن ها، 
در عین حالــی که ســعی در دور کردن آن ها 
دارد )که صرفا نتیجه این کار، تقویت مجدد 
قــدرت آن هیجان اســت( از این تجربه گذر 
گاهی، اجتناب و   کند. نمرات پایین در ذهن آ
ابراز نکردن هیجانات را در زندگی زناشــویی 
سبب می شوند که همین موضوع زمینه را برای 
گاهی از نیازها  سوتفاهم ها، کج فهمی ها و ناآ

و خواسته های عاطفی زوجین فراهم می کند.
از ســوی دیگر، هــر چقــدر طرح واره های 
هیجانــی مثل شــرم و گناه و ســرزنش خود 
و دیگــران در افراد نیرومندتر باشــد، بیشــتر 
احتمال دارد از راهبردهای ناســازگارانه تنظیم 
هیجان مانند نشــخوار فکری اســتفاده کنند؛ 

که این راهبرد موجب تشــدید و تداوم خلق منفی می شود؛ زیرا نشخوار 
گاهی فرد را از وقایع  فکــری با تاثیری که بر توجه و تمرکز فــرد دارد، آ
حــال منحرف کرده و فرد در گذشــته و نگرانی از آینده ســیر خواهد 
کرد. وقتی فرد در گذشــته و الگوهای رفتــاری خود گیر کند، خود را 
مورد قضاوت قراردهد، سرزنش کند و احساس شرم وگناه داشته باشد، 
گاهی را  گاهی متناقضنــد و می تواند ذهن آ همه این ها با اصــول ذهن آ
گاهی به معنای در زمــان حال بودن و در  کاهــش دهد؛ چراکــه ذهن آ
حال زیســتن است. حضور در زمان حال این فرصت را فراهم می کند تا 
انسان واقعیت را با تمام ابعادش ببیند و سوگیری های شناختی و نشخوار 
فکری در ارتباط با گذشته و آینده خود و همسرش را کاهش دهد. افراد 
گاهی بیشتری از افکار و هیجانات  گاهی باالتر، آ دارای ســطح ذهن آ
خود دارند، در پذیرش و کنترل افکار و احساسات خود، تواناتر هستند. 
درنتیجه، پاسخ های موثر و کارآمد بیشتری را در مقابل مساله های زندگی 
 زناشویی موجب می شود و زوجین را از گیرکردن در چرخه های  معیوب 

گاهانه می رهاند. و بی پایان واکنش های هیجانی و ناآ
طرح واره دیدگاه ســاده انگارانه نســبت به هیجان ها، به این معنی است 
که فــرد تلقی می کند که یک هیجان با هیجان های دیگر متضاد اســت 
و ایــن امکان وجود ندارد که افــراد چند هیجان به ظاهر متضاد را با هم 
تجربــه کنند. مثال با به وجود آمدن اختــالف نظر و تعارضی در روابط، 
فرد به هیجانات و ویژگی های مثبت همسرش توجه نداشته و فقط به آن 
هیجــان و ویژگی منفی توجه کــرده و آن را برای خود پررنگ می کند. 
دیــدگاه ســاده انگارانه و تک قطبی بــه هیجانات منجر به این می شــود 
 که هیجان و اطالعات مرتبط با آن از هوشــیاری افراد رانده شــود.]4[

گاهی ازجمله بی توجه ای و ناهوشیاری   بنابراین، زوجین با فقدان ذهن آ
و نپذیرفتــن تمــام هیجانات و نداشــتن دید منعطف و بــاز، با پردازش 
تک قطبی هیجانات منفی، در حــل تعارضات خود، هیجانات مثبت را 
نادیده انگاشته و فقط خاطرات منفی و هیجانات دردناک از همسر خود 
را پردازش می کنند و همین امر، زمینه را برای نارضایتی از زندگی زناشویی 
فراهم می کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، دیدگاه ســاده انگارانه نسبت 
به هیجان ها که همان ناتوانی در تحمل احساســات دوســوگرایانه است، 
گاهی می تواند  ازجملــه طرح واره هایی اســت که با میانجیگــری ذهن آ
رضایت زناشــویی را کاهش دهد. سیلبرستین و همکاران]24[ در همین 
زمینه به این یافته رسیدند که افرادی که در طرح واره دیدگاه ساده انگارانه 
گاهی سطح  نســبت به هیجانات نمره پایینی می آورند، از گرایش ذهن آ

باالیی برخوردارند.
در طــرح واره هیجانی تالش برای  منطقی  بــودن فرد، تمرکز افراطی بر 
منطق داشته و معتقد اســت برخورد احساسی نشانه ضعف است و باید 
با همه مســاله های زندگی منطقی و عقالنی برخــورد کرد. منطق گرایی 
گاهی  هیجانی می شود.  افراطی مانع از ابراز، اعتباربخشــی، پذیرش و آ
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رارطه ریت طرشیاره های هیجا ی و رضایت ز اشییی در دا شجییان دا شگاه یزد:  قش واسطه ای ذهت آگاهی

]4[ پر واضح اســت، افراد با تمرکز افراطی بر منطق، با بازداری هیجانی 
روبرو هســتند، توانایی بیان احساسات عمیق؛ چه تکانه های مثبت و چه 
احساســات و نیازهای شخصی به همســر خود را، ندارند و از هیجانات 
و احساســات خود اجتناب می ورزند. درواقع، آن ها در بعد مشــاهده و 
گاهی که دربرگیرنده توصیف و مشــاهده  توصیف از مولفه های ذهن آ
تجارب درونی اســت، دچار اختالل هســتند و به جای تخلیه مناسب به 
سرکوب احساسات می پردازند. درنتیجه، با واکنش های آنی و نسنجیده 
گاهی)هوشــیارانه( داشــته باشند و به صورت  نمی توانند عمل همراه با آ
خردمندانه رفتار کنند، دچار قضاوت و واکنش های هیجانی می شــوند، 
گاهی  گاهــی و نقص در ابعاد پنج گانه ذهن آ درنتیجه این  فقدان ذهن آ
اســت که منجر به نارضایتی و نقص در روابط عاطفی زوجین می شود. 
گاهــی در این بعد نیــز رابطه طرح واره هــای هیجانی با  بنابرایــن ذهن آ

رضایت زناشویی را می تواند میانجیگری کند.
گاهی یکی از متغیرهایی اســت  در مجمــوع، می توان بیان کرد ذهن آ
کــه طرح واره های هیجانی تا حدودی از طریق آن بر رضایت زناشــویی 
تاثیر دارد. طرح واره های هیجانی می تواند سبب شود تا افراد مجموعه ای 
از  رفتارهــای  انعطاف   ناپذیر را در حضور هیجانات آشــفته کننده نشــان 
داده؛ به صورت آنی و خودکار در برابر مشــکالت واکنش نشــان دهند 
)مثــل عصبانیــت و خشــم( و دچار آســیب های روانی شــوند. به نظر 
می رســد در چنین شــرایطی، قدرت حل ســازنده تعارضات زناشویی 
کاهــش یافته و زوجین در روابط بین فردی دچار مشــکالت بیشــتری 
 می شــوند کــه درنهایت رضایت زناشــویی کمتری را تجربــه می کنند.

محدودیتهــا:ازجملــه محدودیت هــای این پژوهش اســتفاده از 

نمونه گیری در دسترس و استفاده از ابزارهای 
خودگزارشــی است. همچنین پژوهش حاضر 
به دانشــجویان زن متاهل محدود شده است 

که تعمیم نتایج را محدود می سازد. 
پیشــنهادها: در ایــن پژوهــش، یکی از 
متغیرهــای میانجــی احتمالی مورد بررســی 
قرار گرفته اســت. با توجه به نقش واسطه ای 
گاهی، بررســی سایر متغیرهایی  جزیی ذهن آ
که بتوانند نقش میانجی را در این  رابطه تبیین 
کننــد، از جمله خودشــفقت ورزی، ناگویی 
هیجانــی و صمیمیــت زناشــویی پیشــنهاد 
می گردد. همچنین پیشنهاد می گردد با توجه به 
گاهی با  نقش طرح واره های هیجانی و ذهن آ
برگزاری کارگاه های آموزشی به بهبود کیفیت 

روابط زناشویی زوجین کمک کرد.
سپاسگزاری: در پایان الزم است از کلیه 
دانشــجویانی که ما را در اجرای این پژوهش 

یاری رساندند، تشکر نماییم.
تعارضمنافع:بین نویســندگان این مقاله 

هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
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