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 مقدمه

وا  چاره جویی به را انشناسروانجامعه،  و خانواده فرد، بر زناشویی مشکالتسنگین های هزینه و عوارض

طراحی کنند )عظیمی فر، فاتحی زاده، بهرامی، احمدی  زوجین اوضاع بهبود یبرا مداخالتی را تا داشته است

ر مبتنی ب درمانیزوجهای موج سوم است، که جزء درمان درمانیزوجهای (. یکی از روش0995و عابدی،

ظرفیت افراد برای همدلی و در نظر گرفتن  ها،است. این روش درمانی در کار با زوج 0آگاهیذهنروش 

توسط کابات زین  آگاهیذهنتعریف از ترین رایج. (1101اسپکا، برنی و)دهد می دیدگاه دیگران را افزایش

به صورتی خاص در  دف،( ارائه شده است. به صورت توجه به ه0991، به نقل از مدنی و حجتی،0991)

از دو فاکتور متمایز  آگاهیذهن( معتقدند که 1115) و کارداکیوتو هربرت .لحظه و بدون قضاوت کردن

 رد نگرش پذیرش بدون قضاوت به این تجارب. الف( افزایش آگاهی از تمام تجربه حال و ب( تشکیل شده:

ی یک ذهن، شیوه دو روی از آگاهی پس و شودمی خود، آگاه ذهنی شیوه از هرلحظه در فرد ،آگاهیذهن

 آموزش مستلزم که دهد دیگر حرکت شیوه به شیوه کی از را ذهن گیردمی یاد بودن، دیگری و دادن انجام

حسینی و خواجویی ت )توجه اس فرآیند کردن متمرکز برای ویژه شناختی و فراشناختی رفتاری، راهبردهای

باالتر، کیفیت ارتباط بهتری را دارند و  آگاهیذهنبا های ه زوجدهد کمی نشانها پژوهش (.0995زاده، 

و سطح باالتری از حل مسئله، تعامل و حمایت گیری بینی و کنارهتری از خشونت کالمی، منفیسطح پایین

کنند که می دارند بیان آگاهیذهنزیادی در تمرین  (. افرادی که تجربه1111 دارند )بارنز و همکاران، را

دفاعی  ترکم را در روابطشان، افزایش داده است و باعث شده است کهها آن ن مستمر، احساس امنیتتمری

 آگاهیذهنبه تمرین ها واقعیشان را نشان دهند. همچنین افرادی که مدت خود تربیشرفتار کنند و 

عنوان یک موجودیت خود به  ی با زندگی دارند و در عین حال از تجربهتربیشاند، احساس اتحاد پرداخته

صمیمیت و استقالل در روابط تر کامل مجزا و مستقل آگاه هستند؛ این حس وحدت معنوی منجر به تجربه

این است که آموزش دهنده نشانها پژوهش (.1101پروییت و مک کالم،د )شومی زوجی و خانوادگی

اقدسی، سلیمانیان و اسدی، ت )اسو رضامندی و اعتماد بین همسران اثرگذار ها ، بر طرحوارهآگاهیذهن

؛ مافی و حسنی، 0991؛ کامیابی، فتحی اقدم و رجنی، 0991؛ شاهمرادی، خالقی پور و مسجدی، 0990

 (.0995حسینی و خواجویی زاده،  ؛0991

جا که هریک از زوجین دارای افکار و الگوهای ذهنی خاص خود هستند در ارتباطات خود با یکدیگر از آن

 اولیههای ویژگی خود ویرانگری دارند که در دوره ،هیجانی-شوند. این الگوهای شناختیمی دچار تعارض

 ولیهناسازگار اهای طرحوارهها شوند. به این دست الگومی گیرند و در طول زندگی وی تکرارمی کودکی شکل

بریدگی و طرد،  همطابق با پنج نیاز تحولی کودک به پنج حوزها طرحواره (.0999)حمیدپور،  گویندمی

، بازدارندگی بیش از حد و بازداری مندیهای مختل، دیگر جهتخودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت

دهد می نشانها (. نتایج پژوهش0991)یوسف نژاد،  شوندمی اندکه هرکدام شامل چند طرحوارهتقسیم شده

/شرم، کاهش نشخوار ذهنی و انزوای باعث تعدیل طرحواره نقص آگاهیذهندرمان شناختی مبتنی بر که 

رسد که شناخت درمانی مبتنی بر به نظر میهمچنین شده است. گرا زنان متأهل کمالاجتماعی در 

 (.0995خادملو، ت )گرایی داشته اسآگاهی تأثیر مطلوبی در کاهش کمالذهن

                                                           
1. mindfullnes 
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از تر ناختی هستند که پایینکنیم بخشی از جریان پردازش شمی روز پیدا تعداد زیادی از افکاری که ما هر

خواهیم به ارزیابی اهمیت می که ماآگاهانه قرار دارند، این افکار خودآیند به محض آن سطح وقوف کامال

ها شوند. در نتیجه، مشکل طرحوارهمی رویدادها در زندگی خود بپردازیم به طور پیاپی و بدون وقفه ظاهر

 ارتباطی که دربارههای هریک از زوجین، طرحواره همچنین ت.این است که محصول ذهن هستند نه واقعی

ناسازگار اولیه، برای روابط های طرحواره آورند.می خود و روابط صمیمی دارند را با خود به رابطه زناشویی

زای گیرند و با تهدیدها، اختالفات و عوامل استرسمی در کودکی شکلها آن کنند.می مانند بمب ساعتی عمل

های پاسخ کنند و به وسیلهمی از خود و دیگران انتظارات منفی ایجادها شوند.این طرحوارهمی ی فعالفعل

 (.1101 اسکین، کی و مکد )سازنای میناسازگار، الگوهایی را برای اجتناب از دردِ طرحوارهای مقابله

رک نقش به سزایی را در روابط ناسازگار اولیه در زندگی مشتهای بنابراین آگاهی یافتن از این طرحواره

تواند از طریق می آگاهیذهنکه آموزش دهد می نشانها (. پژوهش0991ی، حفتد )گذارمی زناشویی برجای

هیجانی استفاده شود )اقدسی، های طرحوارهافزایش آگاهی و تمرکز به عنوان یک آموزش مؤثر برای بهبود 

مثبت های نشان داده است که طرحوارهها نتایج پژوهش(. همچنین 0990سلیمانیان و اسدی گندمانی، 

ناسازگار زوجین با عدم رضایت از رابطه و حفظ استرس های زوجین با رضایت از رابطه همراه است و طرحواره

موجود، های ذهن آگاهانه، عقاید و نگرش (. در یک رابطه1119چاتاو ویسمن، د )باشمی در رابطه همسو

توانند به می درمانی، زوجین ی دارد. در واقع به کمک این شیوهتربیشخوری شقابلیت مبادله و چک

برند دست یابند و با افزایش آگاهی لحظه به می خود که در ناهوشیاری به سر ناسازگار اولیههای طرحواره

های رتها را پرورش دهند، خود را از مشکل جدا دانسته و با مهاافکار و هیجان لحظه، توانایی مشاهده

انجام شده، های مطابق پژوهش (.0991مدنی و حجتی، د )خود را ارزیابی کننهای افکار و اندیشه آگاهیذهن

 ناسازگار اولیه در فرد، رضایت زناشویی با کاهش مواجههای دهد که با افزایش سطح طرحوارهمی نتایج نشان

یعنی احساسات عینی از خشنودی، رضایت  رضامندی زناشویی .(0999مطیعی، برجعلی و تقوایی، د )شومی

گیرند. در واقع می ازدواجشان را در نظرهای و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در زمانی که تمام جنبه

 (.0909بدیع، جاللی و عبودی، د )باشمی انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظار است،

تواند امیدواری را می حاضر و حضور پویا در لحظه آگاهیذهنکسب مهارت حاکی از آن است که ها پژوهش

و رسیدن به نتایج ها تحمل چالشهای در میان همسران افزایش داده و امیدوار بودن به آینده از شاخص

نقش (. همچنین در 0991کامیابی، فتحی اقدم و رجنی، د )در زندگی زناشویی خواهد بو رضایت و مطلوب

ه بر این بود کها زناشویی، نتایج پژوهش در رضایت روابط عاشقانه و پاسخ به استرس در رابطه هیآگاذهن

قانعی، ملک قلعه نویی، امیدیان و عدالت مهر، د )باالتر، از ازدواج خود خشنودتر هستن آگاهیذهنبا های زوج

ب در کنار تعهد و عشق به عنوان له در رابطه زوجین است و اغلأمسترین مهماز سوی دیگر، اعتماد (. 0990

بخشش را بین  است که وجود اعتماد در رابطه زناشویی شود.می آل در نظر گرفتههسته مرکزی رابطه ایده

مسائل ناچیز را نادیده بگیرند و کیفیت رابطه  بسیاری ازشود زوجین می دهد و باعثمی زوجین افزایش

دارای یک اثر پایدار در رضایت  ،اعتماد این است که گربیانا هپژوهشنتایج دهد. می زناشویی را افزایش

د شویم منجرتر و در نتیجه به تجارب مثبت تربیشزناشویی است. به طوری که تجارب مثبت، به اعتماد 

 (.0991فرزادی،)
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ی ی دارند، مدام اسنادهاتربیشکه سطح اعتماد هایی ( نیز نشان دادند زوج1119و زویگنهافت ) نوریس

خندان د )کنند و رضایت باالتری از ازدواج خود دارنمی شان ابرازمثبتی را نسبت به یکدیگر و رابطه

مهم این است که افراد با حضور ذهن باال به نقطه نظر خود و همسر خود توجه باالیی دارند  نکته (.0991دل،

ردی روابط، و در نهایت موجب افزایش برای پویا نگه داشتن و جلوگیری از سای و این نکته به عنوان وسیله

آن است که آموزش شناختی  گربیانتحقیقات . نتایج شودمی اعتماد و کیفیت روابط در زندگی مشترک

بی، داری داشته است )کامیابر اعتماد و کیفیت زندگی زناشویی تأثیر مثبت و معنی آگاهیذهنمبتنی بر 

 (.0991فتحی اقدم و رجنی، 

(، با خرده اهداف بازبینی 0991 امیری، ؛ ترجمه1101 گهارت،) آگاهیذهنمبتنی بر  درمانیزوجدر پروتکل 

ناسازگار زوجین های زندگی همسران، بازسازی و شروع گفتگوهای عاشقانه، به بررسی طرحواره مشفقانه

، زوجین، به یآگاهذهنعاشقانه پرداخته و در طی جلسات  ازدواج، رابطه خویشتن، همسر،های مؤلفه درباره

حال و اکنون، از افکار  شوند، و با تمرکز بر لحظهمی آگاهها آن ناسازگار خود پی برده و از وجودهای طرحواره

 با توجه بهشوند. همچنین می ناسازگار خود بر رابطههای منفی رهایی پیدا کرده و مانع اثرگذاری طرحواره

 بکاهند و با فراگیری مهارتها به طرز معناداری از گزندی پاسختوانند می مکث تأمل توأم با توجه آگاهی که

های توان سطح رضایت زناشویی را باال برد. و نیز با به کار بردن سخنمی مهرورزی گوش دادن عمیق و مراقبه

عاری از خشونت، تمرین توجه آگاهی در کنار یکدیگر و آموزش اختالالت جنسی و فراگیری صمیمیت توأم 

تناد لذا با اس آید که اعتماد زناشویی را در زوجین بتوان باال برد.می جنسی، به نظر آگاهی در رابطه با توجه

 مانیدرزوج، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر تربیشو ادبیات پژوهش و اهمیت بررسی علمی ها به یافته

زان اعتماد زناشویی بر زوجین، ناسازگار اولیه، رضامندی و میهای بر طرحواره آگاهیذهنمبتنی بر روش 

 زیر اجرا شد.های برای آزمون سؤال

 پس آزمون مؤثر است؟ ناسازگار اولیه، در مرحلههای بر طرحواره آگاهیذهنمبتنی بر  درمانیزوجآیا  -0

 پس آزمون مؤثر است؟ رضامندی در مرحله آگاهی برنهمبتنی بر ذ درمانیزوجآیا  -1

 پس آزمون مؤثر است؟ در مرحلهبر میزان اعتماد  آگاهینهی بر ذمبتن درمانیزوجآیا  -9

 

 پژوهش روش

آزمون با گروه گواه انجام شد. انتخاب نمونه از  پس-آزمون روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش

ال در سبه مراکز مشاوره خانواده اراک جهت حل تعارضات زناشویی کننده زوجین مراجعهنفر  011 بین

نفر جهت شرکت در پژوهش با رعایت اصل رازداری  01 ،مراکز مشاورهفراخوان در الم بود که پس از اع 0999

 91ها آن م کردند که از بینالپژوهش اعهای و همکاری با رضایت، موافقت خود را جهت تکمیل پرسشنامه

نفری در  01دو گروه ج از پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی دروو خر ورود هایالکم هنفر با توجه ب

جوان با حداکثر های زوجهای ورود به پژوهش شامل کالم .آزمایشی و گروه گواه کاربندی شدندهای گروه

خروج شامل مصرف مواد و های کالو رضایت مکتوب و برای شرکت در پژوهش و مسال  05عمر ازدواج 

 .یش از دو جلسه بودهای بارز جسمی و روانی و غیبت بگردان، بیماریداروهای روان
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 پژوهش ابزار

گیری ( برای اندازه0991) این پرسشنامه توسط یانگ .1ناسازگار اولیههای پرسشنامه طرحواره. 1

مؤلفه  05گیری برای اندازهها ناسازگار اولیه ساخته شده است. شکل کوتاه پرسشنامه طرحوارههای طرحواره

فرد  شود. نمرهگذاری مینمره ای،نقطه 5مه در مقیاس لیکرت عبارت این پرسشنا 15هر یک از ساخته شد. 

واره آن در هر طرح شود که دامنهواره حاصل میواره با جمع نمرات پنج سوال مربوط به آن طرحدر هر طرح

 ناکارآمد است.در این پرسشنامه از نمره وارهطرحتر ی حضور پررنگباالتر نشان دهنده است.نمره 15تا  5از 

توان هم در سطح مورد سنجش را میهای توان برای مقایسه استفاده کرد.به دیگر سخن آزمودنیهم می کل

پایایی:  .(0901عباسیان،و کل پرسشنامه با هم مقایسه کرد )فاتحی زاده  واره و هم در سطح نمرههر طرح

ها از وارهه پرسشنامه طرحگانه فرم کوتا 05های خرده مقیاس (،کلیه1111ی ولبرن و همکاران)در مطالعه

 محاسبه ،(٪99 تا ٪ 11ها از)وارهطرح همسانی درونی کافی تا بسیار خوبی برخوردار بودند.آلفای کرونباخ کلیه

 .کندمی محسوب خوب را ٪11 باالی آلفای شد و ضریب

 0995رضایت زناشویی توسط جدیری و همکاران، در سال  پرسشنامه .2پرسشنامه رضایت زناشویی . 2

های هزا و شناسایی زمینبالقوه مشکلهای ارزیابی زمینه ،پرسشنامه این هدف از تهیهساخته و هنجاریابی شد. 

تفاده اسهایی توان برای تشخیص زوجمی پرسشنامههمچنین از این  باشد.می زناشویی قوت و پرباری رابطه

توان سطح رضایتمندی زوجین را با این می این، افزون بر خود دارند. کرد که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه

ارتباط های هدف سنجش مؤلفهتست به دست آورد.این آزمون ده مؤلفه و پنجاه پرسش دارد که 

مسائل  اوقات فراغت،های کالمی،پایبندی مذهبی، حل تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی، فعالیت

محقق از دو روش روایی محتوایی و باشد. می ارحام هشخصیتی، فرزند پروری، ایفای نقش زن و مرد و صل

 دهدمی نتایج نشان روایی وابسته به مالک از نوع همزمان، برای برآورد روایی این آزمون اقدام کرده است.

 91/1زمون با استفاده از روش همبستگی اسپیرمن در حدود آروایی باالیی دارد. روایی محتوایی  پرسشنامه

همچنین روایی وابسته به مالک از نوع همزمان  ( معنادار است.p< 1110/1که در سطح )به دست آمده است 

ل ک نیز با استفاده از تست معادل به دست آمد.برای بررسی این نوع روایی، ضریب همبستگی میان نمره

ب یآماری و ضرهای رضامندی زناشویی انریچ محاسبه شد، که ویژگی پرسشنامهکل  آزمون مزبور با نمره

های است. ضریب همسانی درونی گویهبدست آماده  10/1از  ترکم در سطح معناداری 111/1همبستگی 

و انحراف استاندارد  9/090است.میانگین پرسشنامه مزبور  01/1 رضامندی زناشویی اسالمی برابر با پرسشنامه

 (.0995جدیری،ت )اس 105/01آن 

( ساختند. مقیاس اعتماد یک 1110ا رمپل هولمز و زانا )این مقیاس ر .3پرسشنامه اعتماد زناشویی. 3

های سنجد. بعضی از مادهمی است که میزان اعتماد افراد نسبت به همسرشان راای ماده 00ابزار خودگزارشی 

Iروابط بین فردی ) این پرسشنامه از مقیاس RSد انتهیه کرده و استوور ( ساخته شده است که شالین، گورنی

اعتماد پایین فرد نسبت به همسر( و باالترین دهنده )نشان 00نمره ترین (. پایین1110مز،)رمپل و هول

بر اساس روایی پیش بین و افتراقی، وفاداری با مقیاس عشق  است (گویای اعتماد زیاد فرد)011نمره

                                                           
1. Primary maladaptive schema questionnaire 

2. Marital Satisfaction Questionnaire 
3. Marital Trust Questionnaire 
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الکی به با استفاده از روش روایی م 01/1ضریب روایی  (.0915( )رابین، r=  11/1)همبستگی قوی دارد 

است. همچنین پایایی ابزار  گزارش شده 00/1دست آمد، همچنین پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

پایایی پرسشنامه حاضر با استفاده از روش باز آزمایی استفاده گیری برای اندازه برآورد کردند. 05/1را مقدار 

 .باشد می بار کافی برخوردارتوان گفت پرسشنامه مذبور از اعتمی شده است. بنابراین

تسهیل شده برای زوجین  آگاهیذهن این پروتکل برگرفته از برنامه .1آگاهیذهن درمانیزوج برنامه .4

های تمرین ،(. در این برنامه0991امیری،  باشد. )ترجمهمی ( تدوین شده است،1101ت )که توسط گهار

هایی پردازد و فرصتمی یت و اعتماد در آن وجود دارد،به بازسازی تعامل رضایت بخشی که امن آگاهیذهن

سازی خود بپردازند. در این جلسات کند تا در زمان گفتگوهای دشوار، به آراممی را برای زوجین ایجاد

آموزش این  در نه هفته برگزار شد. شیوهای دقیقه 91 طی نه جلسه آگاهیذهنتعامل توأم با های مهارت

تعامل توأم های مهارت متعددی چون آموزشهای با استفاده از گزینه گرپژوهشبود که برنامه بدین صورت 

حضوری در جلسات و تکالیف های ، مکث و توجه در موقعیت تعارض، و... به صورت تمرینآگاهیذهنبا 

این  کنند.تری را برقرار و ایمنتر خود را مدیریت و روابط صمیمیهای کمک کرد تا تعارضها آن خانگی، به

 جلسات به شرح زیراست:

 ،تعامل توأم با توجه آگاهی از جمله: آموزش حضور هیجانیهای اول، بیان مهارت در جلسه اول: جلسه

ول، ا گیرد. در پایان جلسهمی کاهش سرعت در گفتگو، تأمل در بیان جمالت و انتخاب دقیق کلمات صورت

در استفاده از ها با توجه آگاهی و ثبت خطاها و موفقیت تعامل توامهای به عنوان تکلیف، تمرین مهارت

 آموخته شده از زوجین خواسته شد.های مهارت

فراگیری مهارت گوش دادن  : هدف از این دو جلسه، مکث و تأمل توأم با توجه آگاهی ودوم و سوم جلسه

 بکاهد. در شرایطیها اسختواند به طرز معناداری از گزندگی پمی عمیق است. مکثی ارادی در گفتگوها که

شوند و نیاز به شنیده شدن توسط یکدیگر دارند؛ این مهارت تا حدی می در بن بست گفتگو گرفتارها که زوج

دهد. تمرین مکث در تعامالت با همسر و ثبت خطاها در این حیطه، از تکالیف این دو می تعارض را کاهش

 باشد.می جلسه

زندگی همسران است.  مهر ورزی و بازبینی مشفقانه ن جلسات، مراقبههدف از ای چهارم و پنجم: جلسه

مهم و کلیدی در رابطه که ابراز تعلق خاطر را برای همسر به دنبال دارد.و نیز همسران های فراگیری عبارت

سپارند که در نهایت به احساس می گر گوشدرمانزندگی یکدیگر توسط زوج به تصویرسازی هدایت شده

 ی نسبت به یکدیگر برسند.شفقت ورز

های عاشقانه و به کاربردن سخنهای بازسازی و یا شروع گفتگو،ششم و هفتم: هدف از این دو جلسه جلسه

تعامل عاری های ابراز آن و فراگیری مهارت تعریف صحیحی از عشق و نحوه باشد. ارائهمی عاری از خشونت

 در سکوت از جمله مباحث پرداخت شده در این جلسات از خشونت مثل:ایجاد وقفه در گفتگوی تنشی, تأمل

آغاز گفتگوی عاشقانه از تکالیف این های باشد. تمرین آگاهی نسبت به احساس عشق به همسر و مهارتمی

 دو جلسه است.

                                                           
1. Mindfulness Couple Therapy Program 
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تمرین توجه آگاهی در کنار یکدیگر و آموزش اختالالت در رابطه جنسی و فراگیری  هشتم و نهم: جلسه

ز اهایی باشد. فراگیری تمرینمی ا توجه آگاهی در روابط جنسی، از اهداف این دو جلسهصمیمیت توأم ب

وای محت آگاهیذهنجنسی با تأکید بر  صمیمیت در رابطههای توجه آگاهی در کنار یکدیگر و آموزش مهارت

ره ورت دونفبه ص آگاهیذهنمربوط به های این دو جلسه است. در این جلسات به زوجین کمک شد تا تمرین

به کار بگیرند. سعی بر حل مشکالت جنسی و توجه و ارضای نیازها و انتظارات جنسی همسر از دیگر  را

 مسائل مهمی بود که در این جلسات به آن پرداخته شد.

 اخالق از واحد پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، به شماره پس از کسب شناسهروش اجرا. 

I R.I AU.ARAK.REC.1399.040، آموزشی در سالن کنفرانس مرکز مشاوره نور اراک برگزار شدکه  دوره

طول مدت  ها،طرح پژوهش، اهداف آن، تعداد جلسه گروهی بود. سپس درباره واجد شرایط آموزش و مداخله

رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطالعات و نیز  ها،هر جلسه و مسائل مطروحه در جلسه

داده شد.و پس از جلب رضایت کننده گذاری اجتماعی، به زوجین شرکتعایت اصول بهداشتی و فاصلهر

هر دو گروه اخذ های کتبی از آزمودنی برای شرکت در پژوهش رضایت نامهها آن و ابراز تمایلها آزمودنی

برگزار شد. گروه  اهیآگذهن درمانیزوجشد. جلسات درمان، به صورت گروهی و هفتگی برای گروه آزمایش 

با ها پژوهش پاسخ دادند. دادههای و پس آزمون به پرسشنامه پیش آزمون آزمایش و گروه گواه در مرحله

-تک و 0متغیریتحلیل کوواریانس چندبیست و شش نرم افزار اس.پی.اس.اس و به روش  استفاده از نسخه

 .های پژوهش استفاده شده استآزمودن فرضیه یبرا 1متغیری

 

 هاهیافت

نفر(  11درصد ) 51نفر( مرد و  11درصد نمونه آماری ) 51از لحاظ جمعیت شناختی، در پژوهش حاضر 

 زن بودند.

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش گروه آزمایش و گواه .1جدول 

های شاخص

 آماری

 آزمونپس آزمونپیش آزمون

 نحراف معیارا میانگین انحراف معیار میانگین شاخص گروه 

های طرحواره

 ناسازگار اولیه

 99/91 11/019 95/19 00/011 آزمایش

 11/10 11/011 11/00 11/011 گواه

رضامندی 

 زناشویی

 01/00 11/011 10/01 15/90 آزمایش

 11/05 90/91 11/01 51/91 گواه

 91/0 51/91 19/1 90/09 آزمایش میزان اعتماد

 05/00 15/01 90/09 11/01 گواه

                                                           
1.Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 

2. Univariate analysis of covariance (ANCOVA) 
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ناسازگار اولیه نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون های طرحوارهاطالعات جدول فوق حاکی از کاهش 

و افزایش و بهبودی رضامندی رناشویی و اعتمادسازی نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون افزایش 

 .است

 خط رگرسیونهای نی شیبنتایج بررسی برابری واریانس نمرات با آزمون لوین و همگ. 2جدول 

 P 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر ها

 00/1 15 1 11/1 ناسازگار اولیههای طرحواره

 90/1 15 1 10/1 رضامندی زناشویی

 11/1 15 1 11/1 اعتمادسازی

 9/1 11 9 19/0 ناسازگار اولیههای طرحواره

 59/1 11 9 11/1 رضامندی زناشویی

 00/1 11 9 00/1 اعتمادسازی

 

(، برای هر یک از P>15/1داری بدست آمده )مقادیر آماره آزمون لوین و همچنین سطح معنیبا توجه به 

 خط هایشیب . در ادامه همگنیشودیم ها تاییدبین گروه واریانس یهمگنفرض متغیرهای پژوهش، پیش

د. الزم ش بندی بررسیو متغیر گروهآزمون متغیرهای پژوهش با استفاده از تعامل بین نمرات پیش رگرسیون

آزمون و متغیر گروه بندی نشان از برقراری این مفروضه داری تعامل بین نمرات پیشبه ذکر است عدم معنی

 گزارش شده است. 9نتایج بدست آمده در جدول  دارد.

 آزمون برای داری آمارههای رگرسیون نشان داد با توجه به عدم معنینتایج بررسی مفروضه همگنی شیب

 (. P>15/1هر سه متغیر پژوهش، این مفرضه برقرار است )

 

 متغیرهتک انسیکووار لیو تحل هیتجز جینتا .4جدول

منبع  متغیر

 تغییرات

 F P 2η میانگین مجذورات درجه آزادی

های طرحواره

 ناسازگار اولیه

 55/1 110/1 90/09 01/9115 0 گروه

 11/1 110/1 11/90 91/9091 0 پیش آزمون

    11/151 19 خطا

 

 رضامندی

 11/1 10/1 10/0 01/150 0 گروه

 91/1 19/1 10/5 50/000 0 آزمون پیش

    91/010 19 خطا

 

 اعتمادسازی

 51/1 111/1 9/01 51/915 0 گروه

 01/1 110/1 91/11 11/1195 0 پیش آزمون

    51/1911 19 خطا

 

 گاهیآذهنمبتنی بر  درمانیزوجس تک متغیری برای اثر بخشی روش تحلیل کواریان 1مطابق جدول شماره 

 و میزان اعتماد زناشویی , 2η,(F=13/38,P=0/001 ,0/55=)ناسازگار اولیه های در بهبود طرحواره
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=0/50) 2η (F=10/9,P=0/002, , آن است که به  گربیانمناسب و مؤثر بوده و مقدار مجذور اتا نیز

درصد واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل تبیین شده است که  51و  درصد 55ترتیب حدود 

 شود.می بزرگ محسوب اندازه

 

 گیریبحث و نتیجه

اولیه، رضامندی و  ناسازگارهای بر طرحواره آگاهیذهن درمانیزوجهدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی 

بر  آگاهیذهن به شیوه درمانیزوجداد که  نتایج نشان شهر اراک بود. هایاعتماد زناشویی در زوج

(، مافی 0990) ناسازگار اولیه زوجین مؤثر است. این نتایج با نتایج اقدسی، سلیمانیان و اسدیهای طرحواره

 (، چاتاو ویسمن0995) (، عباسی و خادملو0991) (، جدیدی، قنبری، رضایی و ناجی0991) و حسنی

 قضاوت، بدون را خود احساسات و افکار که کندمی کمک فرد به یآگاهذهن(، همخوان است. چون 1119)

 عنوان به راها آن که آن یجا به روندمی و آیندمی که ببیندای ساده ذهنی وقایع ،راها وآن کند مشاهده

نشخوار  یالگو در افکارمنفی تشدید مانع نگرش، نوع این. بگیرد نظر در واقعیت از بازتابی یا ازخود بخشی

ناسازگار اولیه، به فرد توان بازنگری های (. در واقع هوشیاری نسبت به طرحواره1109النگ،د )شومی ریفک

 ابطهرکننده دهد و درنتیجه بسیاری از افکار و رفتاری که تهدیدمی تفکر، عملکرد و رفتار خود را به نحوه

اند که نشان دادهها ت زناشویی پژوهشدررابطه با موضوعا یابند.می سالم در زندگی زناشویی هستند، تعدیل

؛ (1101ثیم،د )کننمی را فعالکننده ناسازگار و مهارهای طرحواره تربیشبزرگساالن دارای مشکالت زناشویی،

خود که در کودکی  ناسازگار اولیههای را نسبت به طرحوارهها آن تواندمی به زوجین آگاهیذهنآموزش زیرا 

زناشویی به طور ناخودآگاه تحت  آورند و رابطهمی م از زوجین، آن را باخود به رابطهاند و هرکداشکل گرفته

 که بر رضایت و اعتماد زناشویی نیز تأثیرگذار است. گیردمی قرارها تأثیر وجود این طرحواره

ایسه شهر اراک در مقهای بر میزان اعتماد زناشویی در زوج آگاهیذهنهمچنین نتایج نشان داد که آموزش 

حاصل، با نتایج تحقیقات کامیابی، فتحی  با گروه کنترل تفاوت معناداری را داشت و اثربخش بود. نتیجه

افراد با حضور ذهن باال به زیرا  ؛(، همسو بوده است0991) (، خندان دل و کاویان فر0991) اقدم و رجنی

برای پویا نگه داشتن و ای وسیلهنقطه نظر خود و همسر خود توجه باالیی دارند و این نکته به عنوان 

و  شودمی جلوگیری از سردی روابط و در نهایت موجب افزایش اعتماد و کیفیت روابط در زندگی مشترک

(. این 0990 شود )عباسی و همکاران،می زناشویی روابط در تعهد میزان افزایش سبب اعتماد باالتر سطوح

د دهمی گرفتن دیدگاه دیگران را افزایش نظر برای همدلی و درظرفیت افراد  ها،روش درمانی در کار با زوج

 دارند بیان آگاهیذهنزیادی در تمرین  افرادی که تجربه .(1111 ،و اورسیلو ؛ لرنر1101، و اسپکا برنی)

 در روابطشان را افزایش داده است و باعث شدهها آن احساس امنیت و اعتماد کنند که تمرین مستمر،می

به تمرین ها خود واقعیشان را نشان دهند. همچنین افرادی که مدت تربیشی رفتار کنند و دفاع ترکم

خود به عنوان یک  ی با زندگی دارند و در عین حال از تجربهتربیشاند، احساس اتحاد پرداخته آگاهیذهن

ل ت و استقالصمیمیتر کامل موجودیت مجزا و مستقل آگاه هستند؛ این حس وحدت معنوی منجر به تجربه

مبتنی بر  درمانیزوجآموزش  (. بنابراین1101و مک کالم، پروییتد )شومی در روابط زوجی و خانوادگی

پی در پی که هدف آن هوشیاری از افکار و تصورات، بدون های ، با استفاده از راهبردها و تمرینآگاهیذهن
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و بالتبع آن عوامل اثرگذار بر اعتماد بین مناسبی برای افزایش احساس اعتماد  قضاوت از آن است، زمینه

بر رضامندی  آگاهیذهن، آموزش همچنین کند.می زوجین مانند امنیت، همدلی و احساس وحدت را فراهم

 حاصل، با نتایج تحقیقات زناشویی در زوجین در مقایسه گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت که نتیجه

کروزمارک، کمپبل  (، بارنز، برون،1119) (، چاتاو ویسمن0990) (، قانعی و همکاران0991) مدنی و حجتی

 روابط در را فرد درک و توان عملکردمی به زوجین آگاهیذهنبا آموزش  ( همسو نبوده است.1111) و راگی

 عملکرد زوجین، بین کلی ارتباط ازلحاظ بخصوص آگاهیذهن درزمینه کنونی .تحقیقات داد افزایش زناشویی

 روابط رضایت و کیفیت بر آگاهیذهنهای مداخله مثبت تأثیردهنده نشان رفتاری عامالتو ت جنسی،

و  آگاهیذهن نیب یهمبستگبه  ،از مطالعات یتعداد(. 0995 حسینی و خواجویی زاده،) است زناشویی

ساز نهیرا که زم یخاص یسازوکارها واند مثبت را برجسته کرده اند و این همبستگیپرداخته رابطه تیفیک

و  ی؛ بورپ1111 ،و همکاران اند )بارنزکرده ییاست شناسا رو به پیشرفتو روابط  آگاهیذهن نیارتباط ب

 رضایت و آگاهیذهن با رابطه در که پژوهشی در (،1109) بورپی و النگر (.1101کوالرد، ؛  1115 ،النگر

های ومهارت زناشویی رضایت بین یدارمعنا و یقو رابطه که رسیدند نتیجه این به دادند انجام زناشویی

 (.1109بورپی و النگر،د )دار وجود آگاهیذهن

 مثبت رابطه ایرانی نیز نمونه در زناشویی رضایت و آگاهیذهنهای مهارت بین دیگری پژوهش همچنین در

 و معنادار رابطه آگاهانه ذهن هشیاری و زناشویی روابط که داد نشان شد.این پژوهش مشاهده معناداری

پژوهش مبنی بر های اما برخالف تحقیقات و پیشینه).0990و همکاران، امیدبیگی،( دارند یکدیگر با مثبتی

 آگاهیذهنبر رضایت زناشویی، در این پژوهش آموزش  آگاهیذهنمبتنی بر  درمانیزوجاثرگذاری آموزش 

 ن حوزهمتعدد صورت گرفته در ایهای ینهبر رضایت زناشویی اثرگذار نبوده است. طبق نتایج تحقیقات و پیش

عدم اثربخشی آموزش  را به عنوان یک عامل جدی و اثرگذار در زمینه 09توان شرایط بیماری کویید می

این امر به طور  گرپژوهشکه از نظر بر رضایت زناشویی زوجین مورد آزمایش، در نظر گرفت  آگاهیذهن

ار و بسی حاضر با وجود پیشینه ج پژوهش و همسو نشدن فرضیهناخودآگاه موجب اثرات نامطلوب بر نتای

، بهداشتیهای پروتکل خانگی، رعایت محتاطانه متعدد و قوی در خارج و داخل کشور شد.شرایط قرنطینه

تعطیلی مشاغل و درخانه ماندن همسران، عدم تفریحات متنوع و احساس کسلی در فضای خانواده و 

ین اگیری فرد تحت تأثیر همه در شرایطی که امید و رضامندی از زندگی هرابتال به ویروس، های استرس

ویروس قرار گرفته است، بدیهی است که به مراتب رضایت از رابطه و زندگی زناشویی نیز تحت تأثیر این 

 ترینمهمو ترین عاری از محدودیت نیست. لذا اصلیها این پژوهش مانند سایر پژوهشمهم قرار گیرد. 

بود که این موضوع، اثرات روانی  09این پژوهش، انجام آن در شرایط شیوع بیماری کوید های دیتمحدو

که زیادی را از جمله اضطراب ابتالء به بیماری، رعایت کردن تمام نکات و تمهیدات بهداشتی )از جمله این

شد، می ماعی لحاظضدعفونی و رعایت فاصله اجتها قبل از حضور زوجین، محل برگزاری و تمام صندلی

 تمام وقت اعضا از ماسک و دستکش که با توجه به اینکه در آغاز شیوع بیماری قرار داشتیم، مسلما   استفاده

بود و حتی در بعضی افراد رعایت وسواس گونه را نیز شاهد بودیم( از دهنده به عادت تبدیل نشده و آزار

یریت زمان برگزاری جلسات به شکل حضوری که به و نیز مد گرپژوهشسوی زوجینِ مورد مطالعه وشخصِ 

در نهایت نتایج این پژوهش، اجرای مجدد پژوهش را در  باشد.می شدت تحت تأثیر شرایط قرنطینه بود،
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روش  کند. و همچنین بررسی اثر بخشیمی را پیشنهاد 09شرایط پساکرونا و بعد از اتمام بیماری کویید 

یرهای دیگری چون نشخوار فکری، تحلیل رؤیای زوجین، بلوغ عاطفی و... را برمتغ آگاهیذهن درمانیزوج

تواند می ،درمانیزوجهای با سایر روش درمانیزوجشود. همچنین تلفیق این روش می در زوجین، پیشنهاد

ناسازگار و باالرفتن میزان های بر احساس رضایت وکیفیت زندگی زناشویی زوجین از جمله کاهش طرحواره

 بیفزاید.ها آن اداعتم

 

  اخالقی موازین

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

ضمن تأکید بر پاسخگویی بر تمامی سؤاالت، شرکت کنندگان ها باتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

داده شد و ها آن ن جهت محرمانه ماندن اطالعات به تمامیدر مورد خروج از پژوهش مختار بودند. اطمینا

نیز در رعایت امانت و محرمانه ماندن اطالعات به واقع تالش شد.پس از انمام پژوهش گروه گواه نیز تحت 

 قرار داده شد. آگاهیذهن درمانیزوجمداخله آموزش 

 

  گزاریسپاس

اجرای این پژوهش همکاری داشتند، تشکر و  کسانی که در و همه شرکت کنندگان در پژوهش، از همه

 شود.قدردانی می

 

 مشارکت نویسندگان

اول است که توسط معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی  دکتری نویسنده پژوهش حاضر برگرفته از رساله

 نویسندگان نقش یکسانی دارند. واحد اراک با شناسه و کداخالق به تصویب رسیده است. و همه

 

  افعمن تعارض

 بنا بر اظهار تمامی نویسندگان، پژوهش حاضر حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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 ناسازگار اولیههای پرسشنامه طرحواره
کامال  

 غلط

تقریبا 

 غلط

تر بیش

درست 

است تا 

 غلط

اندکی 

 درست

تقریبا 

 درست

کامال 

 درست

.اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرفهایش 0

 افتد.من بزند و عمیقا نگران اتفاقاتی باشد که برایم میرا با 

0 1 9 1 5 1 

.به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه محبت و صداقت 1

 نشان دهد.

0 1 9 1 5 1 

تر اوقات زندگی این احساس به من دست نداد که .در بیش9

 روم.برای فرد دیگری شخص ویژه و ممتازی به شمار می

0 1 9 1 5 1 

.در غالب اوقات واقعا کسی را نداشته ام که در دل به من 1

ها یا نیازهای واقعی گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساس

 مرا درک کند.

0 1 9 1 5 1 

دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت .وقتی که نمی5

 شخصی پیدا میشد که من را راهنمایی و نصیحت کند.

0 1 9 1 5 1 

ترسم راد نزدیک خودم خیلی وابسته ام، چون می.من به اف1

 مبادا مرا ترک کنند.

0 1 9 1 5 1 

ها .آن قدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آن1

 هستم.

0 1 9 1 5 1 

. نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها 0

 کنند.

0 1 9 1 5 1 

یم مهم است از من دوری کنم کسی برا.وقتی احساس می9

 شوم.کند مایوس میمی

0 1 9 1 5 1 

. برخی اوقات آنقدر نگران هستم که دیگران من را ترک 01

 کنم.ها را از خودم دور میکنند که آن

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 کنند.کنم مردم از من سودجویی می. احساس می00

ودم محافظت کنم باید در حضور دیگران از خ.احساس می01

 زنند.کنم، چون در غیر اینصورت عمدا به من آسیب می

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 کنند.دیگران دیر یا زود به من خیانت می09

 1 5 1 9 1 0 های دیگران سو ظن شدید دارم..نسبت به انگیزه01
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های نهانی مردم فکر .معموال به طور جدی به انگیزه05

 کنم.می

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 . وصله ناجور اجتماع هستم.01

 1 5 1 9 1 0 .اساسا با دیگران خیلی فرق دارم.01

.نمی توانم به کسی تعلق خاطر داشنه باشم انسان 00

 گیری هستم.گوشه

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 کنم با مردم بیگانه ام.. احساس می09

 1 5 1 9 1 0 کنم در جمع جایی ندارم..همیشه احساس می11

های مرا .مردان یا زنانی که دوستشان دارم وقتی عیب10

 توانم دوستم داشته باشم.ببینند نمی

0 1 9 1 5 1 

.اگرواقعا من را بشناسد، مایل نیست با من رابطه صمیمی 11

 برقرار کند.

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 .لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.19

 1 5 1 9 1 0 کنم هیچ کس مرا دوست ندارد.می .احساس11

ها، چنان شخصیت پر از عیب و ایرادی .در بسیاری از جنبه15

 توانم در کنار دیگران راحت باشم.دارم که نمی

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 توانم به خوبی دیگران انجام دهم..تقریبا هیچ کاری را نمی11

آید، احساس بی وجود می .هر زمان پیشرفتی در کارم به11

 کنم.کفایتی می

0 1 9 1 5 1 

های شغلی و تحصیلی از من تر مردم در حوزه.بیش10

 تواناترند.

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 .نمی توانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.19

 1 5 1 9 1 0 .در کار یا تحصیل مثل بقیه باهوش نیستم.91

توانم به تنهایی از پس کارهای کنم نمیی.احساس م90

 زندگی روزمره ام بربیابم.

0 1 9 1 5 1 

ای های روزهمره ام آدم وابستهکنم در انجام کار.فکر می91

 هستم.

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 .عقل درست و حسابی ندارم.99

های روزمره ام های خودم در در موقعیت.اصال به قضاوت91

 م.اعتماد ندار

0 1 9 1 5 1 

توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب کنم نمی.احساس می95

 بیرون بکشم.

0 1 9 1 5 1 

توانم از شر این احساس رها شوم که مبادا اتفاق بدی . نمی91

 بیفتد.

0 1 9 1 5 1 

کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، .احساس می91

 بیفتد.جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق 

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 .آدم ترسویی هستم.90

.می ترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره 99

 شوم.

0 1 9 1 5 1 

.اغلب نگرانم از اینکه دچاره سکته قلبی یا بیماری سرطان 11

بشوم، حتی وقتی دالیل پزشکی کمی برای این نگرانی وجود 

 دارد.

0 1 9 1 5 1 

نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که هم سن و سال  .قادر10

 دهند.هایم انجام می

0 1 9 1 5 1 
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. من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در زندگی 11

 و مسایل یکدیگر درگیر کنیم.

0 1 9 1 5 1 

. اگر من و والدینم مسایل خصوصی و جزئی خود را از 19

 کنیم.یا خیانت می یکدیگر پنهان کنیم، احساس گناه و

0 1 9 1 5 1 

کنم که انگار سایه سنگین والدینم . اغلب احساس می11

توانم یک زندگی جداگانه برای دائما بر سر من است، نمی

 خودم داشته باشم.

0 1 9 1 5 1 

. هویت من چنان با هویت والدینم و همسرم گره خورده 15

 هم.خوادانم کی هستم و چه میاست که واقعا نمی

0 1 9 1 5 1 

کنم چون از عواقب دخالت در . در کار دیگران دخالت نمی11

 ترسم.ها میکار آن

0 1 9 1 5 1 

های ای ندارم جز اینکه به خواستهکنم چاره. احساس می11

کنند دیگران تن بدهم چون در غیر اینصورت یا مرا ترک می

 آیند.یا درصدد تالفی بر می

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 دهم به دیگران بر من مسلط شوند.روابطم اجازه می . در10

. همیشه به دیگران اجازه داده ام که به جای من تصمیم 19

 خواهم.دانم چی میبگیرند، در نتیجه من واقعا نمی

0 1 9 1 5 1 

. خیلی برایم مشکل است که از دیگران تقاضا کنم حقوقم 51

 ند.را رعایت و احساستم را درک کن

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 . در نهایت کار مراقبت از نزدیکانم دوش من است.50

. آدم خوبی هستم چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم 51

 به فکر دیگران هستم.

0 1 9 1 5 1 

. مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است، من همیشه 59

 توانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.می

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 . همیشه به دردو دل دیگران گوش داده ام.51

های دیگران . اطرافیانم معتقدند که من برای رفع نیاز55

 دهم.کنم، ولی برای خودم کاری انجام نمیخیلی تالش می

0 1 9 1 5 1 

کشم که احساسات مثبت ام)مثل محبت و . خجالت می51

 توجه ام( را به دیگران بروز بدهم.

0 1 9 1 5 1 

. از اینکه احساساتم را به دیگران بروز دهم خیلی شرمسار 51

 شوم.می

0 1 9 1 5 1 

. برای من خیلی سخت است که صمیمی و بی تکلف رفتار 50

 کنم.

0 1 9 1 5 1 

کنند آدم کنم که مردم فکر می. آنقدر خودم را کنترل می59

 بی احساسی هستم.

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 گران من عصبی و ناراحتم.. از نظر دی11

م تواندهم بهترین باشم، نمی. باید در هرکاری که انجام می10

 بپذیرم که نفر دوم باشم.

0 1 9 1 5 1 

کنم نهایت تالش خودم را بکنم، خوب بودن . سعی می11

 کند.نسبی کار، هیچ گاه مرا راضی نمی

0 1 9 1 5 1 

 1 5 1 9 1 0 ایم عمل کنم.. باید به تمام مسئولیت ه19

کنم برای دستیابی به پیشرفت و خواسته . احساس می11

 هایم، همواره تحت فشار هستم.

0 1 9 1 5 1 

توانم خودم را دهم، نمی. وقتی که کاری را اشتباه انجام می15

 ببخشم یا دست به بهانه تراشی بزنم.

0 1 9 1 5 1 



  151 |                                                                3  شماره |          3دوره   |         0080   پاییز    |               فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

برایم سخت است  خواهم خیلی. وقتی از کسی چیزی می11

 نه بشنوم.

0 1 9 1 5 1 

هایی که بر سر توانم محدودیت. آدم خاصی هستم و نمی11

 راه دیگران وجو داردرا بپذیرم.

0 1 9 1 5 1 

. از اینکه مرا محدود کنند یا جلوی کارم را بگیرند به 10

 شدت متنفرم.

0 1 9 1 5 1 

ای بهنجاری کنم نباید از قوانین و قرار داده. احساس می19

 ها هستند اطاعت کنم.که مردم تابع آن

0 1 9 1 5 1 

های من، ارزشمندتر از کنم کارها و خواسته. احساس می11

 های دیگران است.کارها یا خواسته

0 1 9 1 5 1 

. حوصله انجام کارهای متداول زندگی یا کارهای مالل آور 10

 را ندارم.

0 1 9 1 5 1 

شوم و دست دافم نرسم زود مایوس می. اگر به یکی از اه11

 دارم.از تالش بر می

0 1 9 1 5 1 

. خیلی برای من سخت است که بخاطر دستیابی به هدف 19

 بلند مدت، از سر خیر رضایتمندی فوری بگذرم.

0 1 9 1 5 1 

توانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را . نمی11

کارها، نتایج خوبی بدنبال  انجام بدهم، حتی اگر بدانم که این

 دارد.

0 1 9 1 5 1 

های خودم ها و راه حل. به ندرت توانسته ام به تصمیم15

 پایبند باشم.

0 1 9 1 5 1 

*** 

 پرسشنامه رضایت زناشویی
 1     9      1     0     1 هیوگ

 1     9      1     0     1 کنم محبتم را به صورت کالمی به همسرم ابراز کنم.می سعی -0

 1     9      1     0     1 کنیم همدیگر را با نامها و القاب خوب صدا بزنیم.می من و همسرم سعی -1

 1     9      1     0     1 گیرد.می همسرم خوبیهای مرا نادیده -9

 1     9      1     0     1 کند.می همسرم حقوق مرا رعایت -1

 1     9      1     0     1 اندازد.می ههمسرم هنگام صحبت صدایش را بلند کرده  داد و بیداد را  -5

 1     9      1     0     1 به یاد خدا هستم. ترکم کند کهمی مسائل زندگی آنقدر مرا سرگرم -1

 1     9      1     0     1 دانم که خانواده ام را از هر کاری که خداپسندانه نیست باز دارم.می وظیفه خودم -1

 1     9      1     0     1 گیرم.می ده ام از رعایت وظایف دینی فاصلهبه خاطر خانوا -0

 1     9      1     0     1 توجه و ادای وظایف من نسبت به همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی است. -9

 1     9      1     0     1 تواند کنترل کند.نمی خود راهای همسرم نگاه -01

 1     9      1     0     1 حل اختالف ما، مراجعه به بزرگان خانواده است. یکی از راههای  -00

 1     9      1     0     1 گیریم.می برای حل مشکلمان از مشاوره کمک  -01

 1     9      1     0     1 کند.می همسرم با زور حرفش را تحمیل  -09

 1     9      1     0     1 گیرم.می دهد را نادیدهمی سائلی که مرا رنجبرای پیشگیری از بروز اختالف خیلی از م  -01

 1     9      1     0     1 همسرم با زبان و گفتارش سعی در اذیت من دارد.  -05

 1     9      1     0     1 در خانواده ما مدیریت مالی منزل به عهده مرد خانواده است.  -01

 1     9      1     0     1 اقتصادی باعث شده که زندگی با نشاطی داشته باشیم. قناعت در مسائل  -01

 1     9      1     0     1 کند و نه خرج دیگران.می همسرم پول هایش را خرج خانواده  -00
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 1     9      1     0     1 کند.می مالی )بیش از توانم(را بر من تحمیلهای همسرم خواسته  -09

 1     9      1     0     1 کنیم.می بخشی از دریافتی هایمان را پس انداز  -11

 1     9      1     0     1 کنم.می خودم را برای همسرم آراسته  -10

 1     9      1     0     1 اندازد.می مختلف نزدیکی را به تعویقهای همسرم با بهانه گیری  -11

ز روابط زناشویی خود لذت ببریم و همواره آن را لذت بخش نگه کنیم امی تالش  -19

 داریم.

1     0     1      9     1 

 1     9      1     0     1 خودش است.های به فکر خواسته تربیشهمسرم در نزدیکی،   -11

 1     9      1     0     1 برای نزدیکی با همسرم مشکل دارم.  -15

که مستلزم گناه نباشد به قدر هایی کنیم از تفریح و سرگرمیمی م سعیمن و همسر  -11

 کافی لذت ببریم.

1     0     1      9     1 

 1     9      1     0     1 گذراند.می همسرم وقت اندکی را با من  -11

 1     9      1     0     1 باشد.می همسرم به سرگرمیهای مختص به جنسیت خود مشغول  -10

 1     9      1     0     1 دهم.می بودن با همسرم را به هر نوع تفریح و سرگرمی ترجیح  -19

 1     9      1     0     1 شود.می همسرم زود عصبانی شده و دیر راضی  -91

 1     9      1     0     1 یکی از دالیل صمیمیت  من و همسرم خوش خلقی اوست.  -90

 1     9      1     0     1 خلقی من باعث شده که به خواسته هایم در زندگی با همسرم نرسم.بد  -91

 1     9      1     0     1 همسرم خیلی مقتدر است چون اهل گذشت است.  -99

 1     9      1     0     1 خانواده ما است.های مسافرت یکی از برنامه -91

 1     9      1     0     1 ت و این زندگیمان را به خطر انداخته است.همسرم فرد بد دلی اس  -95

 1     9      1     0     1 فرزندمان ثمره زندگی و باعث طراوت بخشیدن به آن است.  -91

بسیاری از الطاف خداوند )مثل:امکانات و ....( در زندگی ما به خاطر فرزندانی است   -91

 ت.که به ما عنایت کرده اس

1     0     1      9     1 

 1     9      1     0     1 چگونه باید فتار کند.ها داند با بچهمی همسرم 90

 1     9      1     0     1 گذارد.نمی همسرم بین فرزندانمان فرق  -99

 1     9      1     0     1 از نحوه تربیت فرزندانمان توسط همسرم رضایت دارم.  -11

 1     9      1     0     1 با خانواده همنشین شوم. تربیشسعی من این است که   -10

 1     9      1     0     1 کنم.می در کارهای منزل به همسرم کمک  -11

 1     9      1     0     1 برایم مهم است که غذای دلخواه خودم را بخورم )نه غذای دلخواه خانواده را(  -19

 1     9      1     0     1 کند.نمی همسرم برایم آرایش  -11

 1     9      1     0     1 کند.می همسرم مرا بدرقه و استقبال  -15

 1     9      1     0     1 مثبت زندگی ما رفت و آمد با فامیل )خود و همسرم( است.های یکی از برنامه  -11

 1     9      1     0     1 دهد.می تواند زندگی ما را نجاتمی د با اقوامرسد رفت و آممی به نظر  -11

 1     9      1     0     1 توانیم با صله ارحام محبت دیگران را جلب کنیم.می به نظر من و همسرم  -10

 1     9      1     0     1 زمینه برخی از دعواها و مشاجرات ما، رفت و آمد با فامیل و خانواده هاست.  -19

 1     9      1     0     1 باشد.می همسرم اهل رفت و آمد با فامیل  -51

***
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 پرسشنامه اعتماد زناشویی
کامال  هیوگ

 مخالفم

تقریبا  مخالفم

 مخالفم

نظری 

 ندارم

ا بیتقر

 موافقم

کامال  موافقم

 موافقم

دهم که او می شریک من قابل اعتماد است و من اجازه -0

 را تهدید آمیزها آن کارهایی انجام دهد که شریکان دیگر

 دانند.می

0 1 9 1 5 1 1 

 . حتی زمانی که نسبت به واکنش شریکم مطمئن نیستم،1

 او بگویم، توانم به راحتی هر مطلبی درباره خودم را بهمی

 کشم.می خجالتها آن چیزهایی که از حتی

0 1 9 1 5 1 1 

 ه، من مطمئنم. علی رغم تغییر زمان و نامعلوم بودن آیند9

من را  شریکم همیشه حاضر خواهد بود و مایل است

 حمایت کند.

0 1 9 1 5 1 1 

. هیچ وقت مطمئن نیستم، شریکم کاری را انجام ندهد 1

 شرمساری من که من آن را دوست نداشته یا اینکه مورد

 شود.می

0 1 9 1 5 1 1 

. شریکم بسیار غیر قابل پیش بینی است، من مطمئن 5

 هد داشت.نیستم که او در هر روز چه رفتاری خوا

0 1 9 1 5 1 1 

بوط گیرد که مرمی . زمانی که شریکم به اجبار تصمیماتی1

 شوم.می به خود من است، بسیار ناراحت

0 1 9 1 5 1 1 

. من فهمیده ام که شریکم فوق العاده مورد اعتماد است، 1

 هستند. مخصوصا در مورد چیزهایی که برای من مهم

0 1 9 1 5 1 1 

 1 1 5 1 9 1 0 .کندمی رفتار نواخت یک خیلی شریکم ۔0

صمیم مهمی در موقعیتی که قبال . هر وقت که ما باید ت9

ایش آس با آن مواجه نشده ایم، بگیریم، مطمئنم که شریکم

 مرا در نظر خواهد گرفت.

0 1 9 1 5 1 1 

. حتی اگر هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که من از 01

، کند شریکم توقع داشته باشم، مرا در دارایی اش سهیم

 کامال مطمئنم که او این کار را خواهد کرد.

0 1 9 1 5 1 1 

نم اطمینان داشته باشم زمانی که من نقطه توامی . من00

گذارم، او واکنش مثبتی می ضعف خود را با شریکم در میان

 خواهد داشت.

0 1 9 1 5 1 1 

گذارم، می . زمانی که مشکالتم را با شریکم در میان01

حتی قبل  خواهد داشت،ای مطمئنم که او برخورد دوستانه

 از اینکه من چیزی بیان کنم.

0 1 9 1 5 1 1 

مرا فریب نخواهد داد، حتی . من مطمنئم که شریکم 09

وجود  در صورتی که احتمال آشکار شدن این کار وی

 نداشته باشد.

0 1 9 1 5 1 1 

کنم، زیرا او غیر قابل می . گاهی اوقات از شریکم دوری01

انجام  کاری ترسم چیزی بگویم یامی پیش بینی است و من

 دهم که باعث مشاجره شود.

0 1 9 1 5 1 1 

به  کهی هایتوانم روی پایبندی شریکم به قولمی . من05

 دهد، حساب کنم.می من

0 1 9 1 5 1 1 

 های. زمانی که با شریکم هستم، در مواجهه با موقعیت01

 کنم.می جدید و نا آشنا احساس امنیت

0 1 9 1 5 1 1 
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آورد که بعید به می . حتی زمانی که شریکم عذرهایی01

 گوید؟می مطمئنم که او راست نرسند، ممی نظر

0 1 9 1 5 1 1 

توانم تضمین کنم که من و شریکم برای نمی . من00

تصمیم  سال آینده 01میشه با هم خواهیم بود و در طول ه

 به جدایی نخواهیم گرفت.

0 1 9 1 5 1 1 
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mindfulness method on early maladaptive schemas, 

satisfaction and marital trust in young couples  
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Abstract 

  
Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness on early 

maladaptive schemas, satisfaction and marital trust in young couples. Method: The 

present study was quasi-experimental with experimental and control groups and pre-test 

and post-test design. The statistical population of this study was 100 young couples who 

referred to counseling centers in Arak. (2001), 32 people were selected and in the 

experimental group, 16 pairs of mindfulness therapy (n = 16) and the control group (n = 

16) were randomly replaced. The experimental group underwent couple therapy therapy 

with mindfulness method for 9 sessions of 90 minutes (Gahart, 2004). Then both groups 

were evaluated in two stages of pre-test, post-test by questionnaires of initial maladaptive 

schemas, marital satisfaction and marital trust. Data were analyzed using univariate 

analysis of covariance. Results: Results of mindfulness couple therapy on early 

maladaptive schemas (p = 0.001, F = 71.3) and marital trust) F = 11.9, p = 0.001)   And 

ineffectiveness on marital satisfaction was marital satisfaction (F = 0.37 p = 0.001) was in 

the post-test stage. Conclusion: Since mindfulness couple therapy has an effect on early 

maladaptive schemas and the level of marital trust in young couples, it can be used to 

improve the first maladaptive schemas, the level of marital trust of couples. 

 

Keywords: Mindfulness couple therapy, early maladaptive schemas, marital satisfaction, 
level of trust. 
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