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Abstract
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چکیده

The purpose of this study is to explain marital
commitment among married women based on early هدف پژوهش حاضر تبیین تعهد زناشویی در زنان متأهل براساس
maladaptive schemas and locus of control with the طرحوارههای ناسازگار اولیه و مکان کنترل با میانجیگری معنویت
mediating role of spirituality. The research method is
purposive and descriptive-correlational. The statistical همبستگی و جامعۀ- روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی.است
population consists of all married women who visited آماری نیز زنان متأهل مراجعهکننده به سراهای محله به تعداد
a total of 1095,000 households in the neighborhood in  نفر به347  است که از میان آنها1397  نفر در سال1.095.000
2019, of which 347 individuals were selected through
two-stage random sampling. Study instruments  ابزار پژوهش پرسشنامۀ تعهد.روش تصادفی دومرحلهای انتخاب شدند
included the Marital Commitment Inventory (MCI),  پرسشنامۀ،)DSES(  مقیاس تجارب معنوی روزانه،)MCI( زناشویی
the Daily Spiritual Experience Scale (DSES), the
Young Schema Questionnaire (YSQ), and the Rotter .) بودRLCS( ) و مقیاس مکان کنترل راترYSQ( طرحوارۀ یانگ
Locus of Control Scale (RLCS). The data in the ،دادههای پژوهش حاضر با استفاده از الگویابی معادلههای ساختاری
present study were analyzed using structural equation
modeling and SPSS-24 and Amos-24 software. In the  در پژوهش. تحلیل شدندAmos-24  وSPSS-24 نرمافزارهای
present study, the indirect path coefficient between  ضریب مسیر غیرمستقیم میان طرحوارههای ناسازگار اولیه،حاضر
early maladaptive schemas (β=-0.079, P=0.001) and )001/0=P ،β=-0/171( ) و مکان کنترل001/0=P ،β=-0/079(
locus of control (β=-0.171, P=0.001) with marital
commitment was negative and significant. Based on  براساس یافتههای حاضر میتوان.با تعهد زناشویی منفی و معنادار بود
the present results, it can be said that early گفت طرحوارههای ناسازگار اولیه و مکان کنترل بر میزان معنویت
maladaptive schemas and locus of control influence
the level of spirituality of married women, which in زنان متأهل تأثیر میگذارد که موجب افزایش یا کاهش تعهدات
turn increases or decreases their marital commitment.
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مقدمه
خانواده یکی از نهادهای مهم در جوامع است که اگر از عملکرد مناسبی برخوردار باشد ،اعضای آن نیز از
سالمت و بهزیستی برخوردار میشوند .نهاد خانواده به زیرمجموعههایی تقسیم میشود که اصلیترین آن،
نظام زناشویی است که نقطۀ اتصال آن ،پیمان ازدواج است (جونزاروسکی ،نیسان ،اوستروسکی و روزنبام،
 .)2019برای سنجش میزان موفقیت یک ازدواج ،چهار جنبه از عملکرد زوجها در زندگی مشترک ،شامل
1
رضایت از زندگی زناشویی ،تعهد به ازدواج ،توافق و یکدلی در زندگی زناشویی ،تجلی و ابراز عواطف و
احساسها در درون زندگی زناشویی کاربرد دارند (نظری و کربالیی محمد میگونی .)139۶ ،ازدواج بهمنزله
اولین تعهد عاطفی و حقوقی که افراد در بزرگسالی میپذیرند و همچنین عالیترین رسم اجتماعی برای
دستیابی به نیازهای عاطفی و ایمنی افراد ،همواره مورد توجه بوده است (هادی ،اسکندری ،سهرابی ،معتمدی
و فرخی.)1395 ،
تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلندمدتی برای ازدواجشان دارند ،برای رابطۀ خود
فداکاری میکنند ،برای حفظ ،تقویت و همبستگی اتحادشان گام برمیدارند و با همسرشان حتی هنگامیکه
ازدواجشان پاداشدهنده نیست ،میمانند (محمودپور ،فرحبخش و بلوچزاده .)1397 ،آریاجا ،رید ،گودفرند و
آگنیو ( )2007تعهد زناشویی را به معنای تمایل فرد برای حفظ دائمی ازدواج و وفادارماندن به همسر ،خانواده
و ارزشها تعریف کردهاند و آن را شامل اجزای رفتاری ،شناختی و عاطفی میدانند .جانسون ،کاگلین و
هوستون ( )1999الگویی را ارائه دادهاند که در آن تعهد زناشویی به سه نوع تعهد شخصی ،2تعهد اخالقی 3و
تعهد ساختاری 4تقسیم میشود .تعهد شخصی به معنای عالقه و تمایل فرد برای تداوم رابطۀ زناشویی است.
تعهد اخالقی بیانگر وفاداری اخالقی فرد به ازدواج است و تعهد ساختاری نیز به موانع و محدودیتهای
موجود در ترک رابطۀ زناشویی و احساس اجبار به تداوم آن رابطه یا ترس از پیامدهای طالق اشاره دارد.
تعهد و وفاداری در زندگی زناشویی از جمله موضوعاتی است که در پرتو معنویت 5میسر میشود و به آن
سفارش شده است .خداوند در قرآن میفرماید« :وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولًا :و همه به عهد خود باید
وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد» (سورۀ اسراء ،آیۀ  .)34معنویت بهدلیل
بهرهمندی از مجموعهای منابع و ظرفیتها به افزایش تعهدات زناشویی افراد بهویژه در حیطۀ زندگی
زناشویی کمک اساسی میکند (شیخاالسالمی ،خداکریمی و داداشزاده .)139۶ ،معنویت به شیوهای اشاره
دارد که افراد معنا و هدف زندگی خود را جستوجو و بیان کرده و در آن اتصال با خود ،دیگران ،طبیعت و
روحانیت یا تقدس را تجربه میکنند (دشت بزرگی ،سواری و صفرزاده .)139۶ ،معنویت مسیر و فرایند رشد با
1. commitment
2. personal commitment
3. moral commitment
4. structural commitment
5. spirituality
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هدف رسیدن به تعالی و شناخت هرچه بیشتر خداوند و نزدیکشدن به اوست که زمینۀ مورد نیاز برای
قرارگرفتن در این فرایند بهصورت گرایشهای بالقوه در وجود انسان نهاده شده است .اولین مرحله پس از
توجه به این گرایشها ،دستیافتن به باورهای معنوی و در مرحلۀ بعد ،عمل و رفتار براساس این باورهاست
(روزمارین ،آلپر و پارگامنت .)201۶ ،در تعاریف ارائهشده از معنویت تاکنون ،مضامینی ضمنی مانند معناداری
زندگی ،هدفمندی ،امیدواری ،سرنوشت ،هستیگرایی ،تعالی ،احساس آرامش و صلح و پیوندیافتن با دیگران
و جهان هستی بیان شده است (گلپرور ،جعفری و جوادیان .)1392 ،در این راستا ،شوانی ،زهراکار ،قاسمی
جوبنه و درگاهی ( )1394و شیخاالسالمی ،خداکریمی و داداشزاده ( )139۶معنویت را یکی از عوامل مؤثر بر
تعهد زناشویی در میان افراد متأهل معرفی کردهاند .تحول روانی-معنوی زنان و مردان متأهل را میتوان در
قالب تحول شخصیت و ویژگیهای فردی پیگیری کرد .تحول شخصیت ،بازخوردها و باورهای فرد دربارۀ
معنویت را دربرمیگیرد که در تعهدات زندگی زناشویی نیز نمود پیدا میکند .تحول شناختی و ساختارهای
زیربنایی آن مانند طرحواره1ها بر ساختارهای معنوی افراد اثرگذار است و به این ترتیب بر تحول روانی
معنوی نیز تأثیر میگذارد .اگر بتوان دربارۀ بلوغ معنوی مانند بلوغ عاطفی و جسمی بحث کرد ،میتوان گفت
کسانی که به این بلوغ دست مییابند ،نوسان کمتر و استواری بیشتری دارند (جان بزرگی و دائمی.)1395 ،
طرحوارهها ،سازههای شناختی پایدار و عمیقی هستند که در نتیجۀ تعامل استعداد ژنتیکی فرد و عوامل
2
محیطی از جمله روابط فرد با والدین و افراد مهم شکل میگیرند و نتیجۀ آن ،شکلگیری مجموعهای از
عقاید و باورها دربارۀ خود و دیگران است که بهکمک آن شرایط ،ارزیابی و تفسیر میشوند (گونزالز جیمنز و
هرناندز رومرا .)2014 ،طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوانند از تجربههای آسیبرسان بینفردی نشئت
بگیرند .طرحوارهها ساختارهای ذهنی هستند که شامل الگوهای گستردهای از خاطرات ،احساسات و
شناختها میشوند که رفتار را هدایت میکنند (کاراتزیاس ،جووت ،بگلی و دیاس .)201۶ ،براساس مدل
طرحوارهای ،افراد در اوایل زندگی بهمنظور انطباق با طرحوارهها ،پاسخهای مقابلهای 3ناسازگاری را بهوجود
میآورند تا مجبور نشوند هیجانهای شدید و استیصالکننده و درهمشکننده را تجربه کنند .برایناساس
فردی که سبک مقابلهای اجتنابی دارد ،احتماالً از موقعیتهایی که ممکن است در آنها احساس ضعیف و
کاملنبودن کند ،دوری میکند یا تالش دارد احساسات منفی و ناخوشایند خود را با پرتکردن حواس از
موضوع بهجای پرداختن به آن یا از طریق انواع اعتیاد خنثی کند .فردی که سبک مقابلهای تسلیم دارد،
احتماالً بحرانها را بدون محافظت و مراقبت از خود تحمل میکند .فردی که سبک مقابلهای جبران افراطی
دارد ،احتماالً تالش بسیار مضاعفی برای ابرانسانبودن و کاملبودن میکند (رافائلی ،برنستین و یانگ،
 .)2010بدینترتیب بهنظر میرسد وجود طرحوارههایی مملو از احساس شکست ،در مواجهه با مسائل و

1. schema
2. important individuals
3. coping responses
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مشکالت زناشویی موجب توسل به راهبردهای مقابلهای اجتنابی و تسلیمی میشود؛ درحالیکه متأهالنی که
کمتر به مقابلههای ناسازگار مانند تسلیم متوسل میشوند ،ممکن است برای حل مشکالت خود بهجای
متوسلشدن به رفتارهایی که پایداری و تعهدات زناشویی آنها را متزلزل میکند ،به معنویت بهعنوان یک
مقابله سالم توسل کنند.
هادی و همکاران ( )1395پیشنهاد کردند که طرحوارههای ناسازگار اولیه در بزرگسالی و در تعهدات
زناشویی نمود پیدا کرده و تأثیر زیانباری بر آن میگذارند .آقامحمدکاشی ( )1398به این نتیجه رسید که
میتوان میزان رضایت زناشویی و بهتبع آن تعهد زناشویی را با شناسایی و اصالح طرحوارههای ناسازگار اولیه
افزایش داد.
افرادی که از معنویت باالیی برخوردارند ،رخدادهای زندگی خود را ناشی از کنترل عوامل بیرونی مانند
شانس و تقدیر نمیدانند (سوادکوهی )139۶ ،و با احساس شایستگی در یافتن معنا برای زندگی خود سعی
میکنند تالشهایشان را بهمنظور بهبودی شرایط افزایش دهند (گروس و همکاران .)2019 ،براساس نظر
راتر ( )19۶۶مکان کنترل به انتظارات تعمیمیافتۀ افراد دربارۀ ارتباط میان رفتار و تقویتهای دریافتشده در
یک زمینه از حل مسئله اشاره دارد .افرادی که نتوانند ارتباطی میان آنچه انجام میدهند و رخدادهایی که
برای آنها رخ میدهد مشاهده کنند و آن را به شانس ،سرنوشت ،بخت و اقبال یا دیگران نسبت میدهند،
1
تحت کنترل بیرونی هستند .از سوی دیگر ،کسانی که میتوانند ارتباط میان تالشهای خود و آنچه را که
برایشان رخ میدهد درک کنند ،تحت کنترل درونی هستند (نوویکی ،آلیس ،ایلس کاون ،گرگوری و
گولدینگ .)2018 ،مکان کنترل مشخص میکند فرد چه کسی یا چیزی را مسئول آنچه برای او رخ داده
است ،میداند (نعمتی وناشی و سلیمینیا .)1397 ،مکان کنترل نگرشی است که بهعنوان عامل اثرگذار بر
زندگی زناشویی به آن توجه شده است (برای مثال ،عاشوری1394 ،؛ فیضیمنش و یاراحمدی139۶ ،؛ لی و
مککینیش .)2019 ،براساس این مدل نظری بهنظر میرسد متأهالنی که از مکان کنترل درونی برخوردار
هستند ،عالوهبر اینکه مسئولیت خود را در زندگی زناشویی پذیرفتهاند و خود را به آن متعهد کردهاند ،در
مقابله به مسائل و مشکالت زناشویی با متوسلشدن به معنویت و نه منفعالنه پاسخ میدهند .همچنین امانی
( )1394پیشنهاد میکند که میتوان با مداخله در میزان مسئولیتپذیری افراد در انتخاب راهبردهای کنارآیی
و مکان کنترل ،تعهد زناشویی و رضایتمندی آنها را افزایش داد .میتوان ازدواج را یکی از اساسیترین
تصمیمگیریهای هر فرد در زندگی او دانست و متعهدماندن به این عهد و پیمان نیز از احساسیترین مسائل
میان زوج است ،چنانکه تعهد مفهومی مهم بهشمار میآید (هادی و همکاران .)1395 ،مطالعۀ روابط زوجها
میتواند به تصحیح چارچوب ساختاری روابط زوجها کمک کند و این امر بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر
میافزاید .براساس آنچه مرور شد باورها و رفتارهای معنوی را میتوان منابع قدرتمند سرمایهگذاری روانی در
خانواده و روابط زوجها درنظر گرفت که در تعامل با ویژگیهای فردی موجب استحکام روابط زوجین میشود.
1. external
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با نگاهی به مطالبی که مرور شد ،شاید بتوان الگویی طراحی کرد که در آن معنویت واسطۀ اثر طرحوارههای
ناسازگار اولیه و مکان کنترل بر تعهد زناشویی باشد؛ از اینرو هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال
است که آیا طرحوارههای ناسازگار اولیه و مکان کنترل با میانجیگری معنویت ،در تبیین تعهد زناشویی نقش
دارند.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش نیز شامل زنان
متأهل دارای تعارضات زناشویی مراجعهکننده به سراهای محلۀ مناطق  5 ،3و  22به تعداد  1.095.000نفر در
سال  1397است .برای انتخاب نمونه از میان مناطق  22گانه شهر تهران سه منطقه  5 ،3و  22بهصورت
تصادفی انتخاب شدند و سپس از  29سرای منطقۀ  ،5سراهای اباذر ،مهران ،فردوس ،سازمان برنامۀ جنوبی و
پرواز و از  12سرای منطقۀ  3سراهای آرارات ،داوودیه و زرگنده ،و از  12سرای منطقۀ  22سراهای دهکدۀ
المپیک و زیبادشت پایین بهصورت تصادفی و درنهایت  347نفر انتخاب شدند.
1

پرسشنامۀ تعهد زناشویی ()MCI
پرسشنامۀ تعهد زناشویی آدامز و جونز ( )1997شامل  44گویه است که در مقیاس پنجدرجهای لیکرت از
کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم=  5و شمارۀ گویههای  3۶ ،35 ،34 ،32 ،30 ،29 ،28 ،23 ،1۶ ،12 ،11و
 38به صورت معکوس نمرهگذاری شده است .آدامز و جونز ( )1997برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ
 0/89و در تحلیل عاملی این ابزار سه خردهمقیاس تعهد شخصی 2با شماره گویههای  1تا  ،10اخالقی 3با

شماره گویههای  11تا  22و ساختاری 4با شماره گویههای  23تا  44را گزارش کردند .شاهسیاه ،بهرامی و
محبی ( )1388بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری 5و محتوایی ۶استفاده کردند؛ به این
صورت که بعد از روایی ظاهری پرسشنامه ،روایی محتوا را پنج استاد مشاوره دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه
اصفهان تأیید کردند .شاهسیاه ،بهرامی و محبی ( )1388برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/85را گزارش
کردند .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای فوق بهترتیب  0/81 ،0/72و  0/8۶به
دست آمد.

)1. Marital Commitment Inventory (MCI
2. personal
3. ethical
4. structural
5. formal validity
6. content
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1

مقیاس تجارب معنوی روزانه ()DSES
مقیاس تجارب معنوی روزانۀ اندروود و ترسی ( )2002شامل  1۶گویه است که سه خرده مقیاس احساس
3
2
حضور خداوند با شماره گویههای  10 ،9 ،8 ،۶ ،5 ،4 ،2 ،1و  ،11ارتباط با خداوند با شماره گویههای ،7 ،3
4

 12 ،8و  25و احساس مسئولیت در قبال دیگران با شماره گویههای  13و  14را در طیف لیکرت
ششدرجهای از اغلب اوقات روز=  ۶تا هرگز=  1ارزیابی میکند .تقوی و امیری ( )1389برای این ابزار
ضریب آلفای کرونباخ  0/91و همبستگی این ابزار را با جهتگیری مذهبی درونی  0/۶8و جهتگیری مذهبی
بیرونی  0/59گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای فوق بهترتیب
 0/۶3 ،0/72و  0/۶1بهدست آمد.
نسخۀ کوتاه پرسشنامۀ طرحواره یانگ ()YSQ-SF
پرسشنامۀ طرحوارۀ یانگ ( )1998شامل  75عبارت و پنج حوزه طرحوارهای بریدگی و طرد با شماره
گویههای  1تا  ،25خودگردانی و عملکرد مختل با شماره گویههای  2۶تا  ،45دیگرجهتمندی با شماره
گویههای  4۶تا  ،55گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با شماره گویههای  5۶تا  ۶5و محدودیتهای مختل
با شماره گویههای  ۶۶تا  75را در یک طیف لیکرت ششدرجهای از کامالً درست دربارۀ من=  ۶تا کامالً
غلط دربارۀ من=  1ارزیابی میکند (والر ،مایر و هانیان .)2001 ،والر ،مایر و هانیان ( )2001آلفای کرونباخ این
مقیاس را  0/9۶گزارش کردند و نشان دادند این پرسشنامه با مقیاسهای پریشانی روانشناختی ۶و
اختاللهای شخصیت ،7روایی افتراقی 8مطلوبی دارد .صدوقی ،آگیالر وفایی ،رسولزاده طباطبایی و
اصفهانیان ( )1387برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/94و برای خردهمقیاسها در دامنهای از  0/۶2تا
 0/90گزارش و تحلیل عاملی تبیینی با چرخش واریماکس مقیاسهای قابلتفسیری را برای همۀ پانزده
خردهمقیاس طرحوارۀ پرسشنامۀ یانگ ( )1998بهدست آوردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای فوق بهترتیب  0/7۶ ،0/79 0/87 ،0/89و  0/82بهدست آمد.
5

9

مقیاس مکان کنترل راتر ()RLCS
مقیاس مکان کنترل راتر ( )19۶۶شامل  29گویه است که هرکدام یک جفت گویه دارد که یکی مکان
)1. Daily Spiritual Experience Scale (DSES
2. feeling the presence of god
3. communication with god
4. feeling responsible for others
)5. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF
6. psychological distress
7. personality disorders
8. differential validity
)9. Rotter Locus of Control Scale (RLCS
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کنترل درونی 1و دیگری مکان کنترل بیرونی 2را با نمرۀ  1برای گویههای الف و نمرۀ صفر برای گویههای
ب ارزیابی میکند .گویههای  22 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،5 ،4و  2۶بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند و
گویههای شمارۀ  24 ،19 ،14 ،8 ،1و  28خنثی هستند .موفق ( 1375به نقل از برزگربفروئی ،صالحپور و امام
جمعه )1393 ،برای این ابزار با استفاده از روایی مالک همزمان با مقیاس منبع کنترل نوویکی-استریکلند
3
برای بزرگساالن ( )1974بهعنوان مالک ،ضریب همبستگی  0/39و ضریب پایایی  0/70را گزارش کرده
است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/75بهدست آمد.

روش اجرا
پس از کسب مجوز و هماهنگی با مسئوالن ،مراجعه به سراهای محله در ساعات پررفت و آمد روز و انتخاب
آگاهانۀ زنان و پس از ارائۀ توضیحات مختصری دربارۀ نحوۀ تکمیل پرسشنامهها ،زنان بهتنهایی و فقط با
حضور پژوهشگر در اتاق مدیر مسئول مرکز به پرسشنامهها پاسخ میدادند.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
دادههای پژوهش حاضر با استفاده از الگویابی معادلههای ساختاری ،نرمافزارهای AMOS- ،SPSS-24

 ،424بیشینۀ برآورد احتمال 5و روش بوتاسترپ ۶تحلیل شدند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
در این پژوهش  347زن متأهل با میانگین و انحراف معیار سنی  7/83 ± 44/49حضور داشتند که میزان
تحصیالت  84نفر ( 24/2درصد) آنان زیر دیپلم 81 ،نفر ( 23/3درصد) دیپلم 15 ،نفر ( 4/3درصد) فوقدیپلم،
 110نفر ( 31/7درصد) لیسانس و  57نفر ( 1۶/4درصد) فوق لیسانس و دکتری بود .میانگین و انحراف معیار
مدت ازدواج شرکتکنندهها بهترتیب  9/03 ± 13/28سال بود 4۶ .نفر ( 13/3درصد) آنان بدون فرزند103 ،
نفر ( 29/۶درصد) آنان دارای یک فرزند و  139نفر ( 40/1درصد) دارای دو فرزند بودند .همچنین  59نفر
( 17/0درصد) بیشتر از  2فرزند داشتند.

ب) توصیف شاخصها
1. internal locus of control
2. external locus of control
3. nowicki-strickland locus of control scale for adult
)4. Analysis of Moment Structures (AMOS
5. maximum likelihood
6. bootstrapping
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس
متغیر

میانگین

طرحواره ← بریدگی و طرد
طرحواره ← خودگردانی و عملکرد مختل
طرحواره ← دیگرجهتمندی
طرحواره ← گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری
طرحواره ← محدودیتهای مختل
مکان کنترل
معنویت← احساس حضور خداوند
معنویت← ارتباط با خداوند
معنویت← مسئولیت در برابر دیگران
تعهد زناشویی← تعهد شخصی
تعهد زناشویی← تعهد اخالقی
تعهد زناشویی← تعهد ساختاری

83/7۶
۶7/49
3۶/42
34/94
3۶/28
11/52
32/02
17/35
۶/7۶
32/43
41/3۶
۶9/85

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

-0/34
-0/73
-0/49
-0/23
-0/70
-0/1۶
-0/02
-0/0۶
0/19
0/34
0/05
0/50

-0/21
0/20
0/33
-0/40
-0/4۶
-0/۶3
-0/3۶
0/5۶
-0/24
-0/23
-0/53
-0/18

13/82
1۶/77
7/9۶
8/75
9/۶0
4/45
۶/9۶
4/۶۶
2/34
5/75
8/47
13/1۶

ضریب

تورم

تحمل

واریانس

0/54
0/44
0/4۶
0/۶7
0/۶7
0/90
0/59
0/58
0/۶9
0/90
0/59
0/58

1/87
2/29
2/1۶
1/49
1/49
1/12
1/71
1/73
1/4۶
1/12
1/71
1/73

جدول  1نشان میدهد ،ارزشهای کشیدگی و چولگی همۀ متغیرها درمحدودۀ  ±2است؛ بنابراین توزیع
دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش نرمال بودند .همچنین مفروضۀ همخطیبودن در میان دادههای
پژوهش حاضر برقرار است؛ زیرا همچنان مقادیر ضریب تحمل همه متغیرهای پیشبین بیشتر از  0/1و
مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از آنها کمتر از  10بود.
جدول  2نشان میدهد روابط میان طرحوارههای ناسازگار اولیه نشاندهندۀ مکان کنترل ،معنویت و تعهد
زناشویی است.
جدول  .2ماتریس همبستگی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،مکان کنترل ،معنویت و تعهد زناشویی
خرده متغیرهای پژوهش
 .1بریدگی و طرد
 .2خودگردانی و عملکرد مختل
 .3دیگرجهتمندی
 .4گوشبهزنگی
 .5محدودیتهای مختل
 .۶مکان کنترل
 .7احساس حضور خداوند
 .8ارتباط با خداوند
 .9مسئولیت در برابر دیگران
 .10تعهد شخصی
 .11تعهد اخالقی
 .12تعهد ساختاری

1

3

2

5

4

7

6

9

8

10

11

**0/۶1

**

**0/59

0/۶4

**0/44

**0/49

**0/48

-

**0/37

**0/44

**0/51

**0/40

-

0/090

**0/19

**0/14

0/10

*0/12

-

**-0/33

**-0/44

**-0/29

**-0/22

**-0/19

**-0/23

**-0/25

**-0/30

**-0/27

**-0/17

**-0/18

**-0/21

**0/51

**-0/21

**

**

**

**

**

**

**-0/15

**

**-0/20

**

**-0/19

**

-0/27
-0/23
-0/29
-0/22

-

-0/21

**

-0/17

**

-0/25

**

-0/19

-0/23

**

-0/22

**

-0/25

**

-0/22

-0/1۶

**

-0/1۶

**

-0/20

**

-0/28

-0/15

**

-0/35

**

-0/2۶

**

-0/38

0/42

**

0/25

**

0/22

**

0/24

**

0/48

**

0/33

**

0/3۶

**

0/34

**

0/21

**

0/27

**

0/20

**

0/58

**

0/45

**

**

0/49

P>0/05 ، P>0/01

*

403

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دوازدهم

ج) ارزیابی مدل ساختاری
جدول  3نشان میدهد ،شاخصهای برازندگی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی از برازش مطلوب الگوی
اندازهگیری و ساختاری پژوهش با دادههای گردآوریشده حمایت میکند.
جدول  .3شاخصهای برازش الگوهای اندازهگیری و ساختاری
شاخصهای برازندگی

الگوی اندازهگیری

الگوی ساختاری

نقطۀ برش (کالین)2016 ،

مجذور کای1
درجۀ آزادی الگو
شده2مجذور کای نرم
شاخص نکویی برازش3
شاخص برازندگی تطبیقی4
شده برازندگی5شاخص تعدیل
ریشۀ خطای میانگین مجذورات تقریب6

۶9/05
41
1/۶8
0/9۶۶
0/94۶
0/978
0/044

89/45
49
1/83
0/9۶2
0/93۶
0/970
0/049

<0/90
<0/90
<0/850
<0/90

جدول  .4ضرایب مسیر کل و مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرهای پژوهش در الگوی ساختاری
ضریب
مسیر
کل

مستقیم

غیرمستقیم

مسیرها
مکان کنترل-تعهد زناشویی
طرحوارههای ناسازگار-تعهد
زناشویی
مکان کنترل-تعهد زناشویی
طرحوارههای ناسازگار-تعهد
زناشویی
مکان کنترل-معنویت
طرحوارههای ناسازگار-
معنویت
معنویت-تعهد زناشویی
مکان کنترل← معنویت←
تعهد زناشویی
طرحوارههای ناسازگار←
معنویت← تعهد زناشویی

Unstandardized
Estimate

حد پایین
-0/4۶0

حد باال
-0/247

Unstandardized
Estimate

Standardized
Estimate

-0/357

**-0/379

-0/18۶

-0/091

-0/137

**

Standardized
Estimate

حد پایین
-0/4۶7

حد باال
-0/277

-0/330

-0/430

-0/231

-0/379

-0/180

-0/282

**-0/300

-0/390

-0/202

-0/121

-0/018

-0/0۶۶

*

-0/159

-0/283

-0/043

-0/324

-0/115

-0/222

**-0/212

-0/298

-0/115

-0/285

-0/141

-0/210

**

-0/45۶

-0/573

-0/328

**0/374

0/244

0/492

0/202

0/482

0/33۶

**

-0/122

-0/033

-0/075

-0/079

-0/124

-0/037

-0/104

-0/042

-0/071

**-0/171

-0/247

-0/104

1. chi square
2. normed chi square
)3. Goodness of Fit Index (GFI
)4. Comparative Fit Index (CFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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جدول  4نشان میدهد ،ضریب مسیر غیرمستقیم میان طرحوارههای ناسازگار اولیه ( )P=0/001و مکان
کنترل ( )P=0/001با تعهد زناشویی منفی و معنادار است.

شکل  .1الگوی ساختاری پژوهش

شکل  1نشان میدهد ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،مکان کنترل و معنویت  40درصد از واریانس تعهد
زناشویی را در زنان متأهل تبیین میکنند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد معنویت در زنان متأهل بهصورت منفی و معنادار رابطۀ طرحوارههای
ناسازگار اولیه و مکان کنترل با تعهد زناشویی را میانجیگری میکند .نتایج حاصل از پژوهش حاضر دربارۀ
رابطۀ مستقیم طرحوارههای ناسازگار اولیه ،مکان کنترل و معنویت با تعهد زناشویی با نتایج حاصل از
پژوهشهای آقامحمدکاشی ( ،)1398شیخاالسالمی ،خداکریمی و داداشزاده ( ،)139۶هادی و همکاران
( )1395امانی ( )1394و شوانی و همکاران ( )1394همسویی دارد .در تبیین رابطۀ مستقیم طرحوارههای
ناسازگار اولیه با تعهد زناشویی میتوان گفت طرحوارۀ ساختارهای ذهنی که شامل الگوهای گستردهای از
خاطرات ،احساسات و شناختها میشوند ،رفتار را هدایت میکنند (کاراتزیاس ،جووت ،بگلی و دیاس.)201۶ ،
زمانی که این طرحوارهها فعال میشوند ،میتوانند بر ادراک ،واقعیت ،پردازش شناختی و روابط بینفردی فرد
اثرگذار باشند (کرمیر ،جوردا ،الروس ،والبورگ و کاالهان2011 ،؛ کایا تزل ،توتارل کیسالک و بویسان،
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 .)2015این سوگیریها در آسیبشناسی روانی بهصورت سوءتفاهمها ،نگرشهای تحریفشده ،فرضهای
نادرست ،هدفها و چشمداشتهای غیرواقعبینانه در همسران پدید میآیند و این سوءبرداشتها بر ادراکها و
ارزیابیهای بعدی (زندگی مشترک) تأثیر میگذارند؛ زیرا طرحوارهها در مسیر زندگی تداوم دارند و بر
چگونگی رابطۀ فرد با خود و دیگران (بهویژه شریک زندگی) تأثیر میگذارند .از آنجا که طرحوارههای
ناسازگار ناکارآمد هستند ،ناخشنودی در روابط زناشویی را بهدنبال دارند .همچنین همسرانی که نیازهای
هیجانی اولیهاش ارضا نشده و با مشکالت بینفردی مواجه هستند ،خودکنترلی پایینی دارند و احتمال ازهم
پاشیدگی و نداشتن تعهد در آنها بیشتر است (هادی و همکاران.)1395 ،
در تبیین رابطۀ مستقیم مکان کنترل با تعهد زناشویی میتوان گفت مکان کنترل سازهای روانشناختی
است که بازتابی از حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه در فرد محسوب میشود (اکبرینیا و گاسپریا،
 .)2012افراد دارای مکان کنترل درونی ،کنترل جدی بر زندگی دارند و براساس آن نیز رفتار میکنند .وجود
مکان کنترل درونی سبب درک بیشتر تنشها و تالش بیشتر برای بهبود شرایط میشود (سلیمانی حصار و
آقامحمدیان شعرباف .)1391 ،مکان کنترل درونی ،باورهای فرد دربارۀ مسئولیتپذیریاش در اثرگذاری بر
محیط را شکل میدهد (کلیولند ،رابرتسون و وولک .)2020 ،اساساً طرحوارههای ناسازگار موجب سوگیری در
تفسیر رویدادها میشوند (هادی و همکاران)1395 ،؛ بهطوریکه بر ادراک فرد در کنترلپذیری یا
کنترلناپذیری رویدادهای زندگی اثر میگذارند .بدینترتیب مکان کنترل افراد متأهل بر زندگی زناشویی نیز
تأثیر میگذارد؛ بهگونهایکه فرد دربارۀ وفاداری خود به همسر و فراهمکردن بستری برای جلب رضایت او و
ماندگاری ازدواجش احساس مسئولیت کرده و متعهدانه تالش میکند.
در تبیین نقش میانجیگر معنویت در رابطۀ میان طرحوارههای ناسازگار اولیه و مکان کنترل با تعهد
زناشویی میتوان گفت رشد و معناجویی در زندگی تحت تأثیر طرحوارههای ناسازگار اولیه و مکان کنترل
افراد قرار دارد .فردی که رفتار و افکارش بهکمک طرحوارههایش هدایت میشود؛ زیرا طرحوارههای وی
اطالعات همخوان با خود را انتخاب میکنند ،تمام امور را تحت کنترل محیط و نه تحت کنترل خود میبیند
و بدینترتیب برای حل مشکالت زناشویی خود کمتر به معنویت متوسل میشود؛ درحالیکه رشد و آگاهی
معنوی ،فعالیت ،تمایل و تالش افراد برای ایجاد یا تکمیل درک آنها از معنا ،اهمیت و هدف در زندگی در
راستای رشد شناختی آنقدر مهم است که اختالل در آن آشفتگی را بههمراه دارد (ابراهیمی ،شیریپور ،زمانی
و صاحبی .)1398 ،مسائل غیرمادی بخش مهمی از زندگی بیشتر افراد در گسترۀ عمرشان است .بهعالوه این
مطالعات نشان میدهند ،ماهیت درگیریهای انسان در امور غیرمادی در طول زندگیاش تغییر میکند.
حرکت به میانۀ بزرگسالی زمانی است که افراد عشق را مییابند و ازدواج میکنند ،خانواده تشکیل میدهند و
به امید ساختن یک زندگی به یک مسیر شغلی متعهد میشوند .اینجا مسائل معنا و درگیری در اجتماع مهم
میشوند .ساختن یک آینده مستلزم داشتن برنامهای برای دنبالکردن است؛ بنابراین نیاز به آفرینش یک
معنای غایی در این مرحله چشمگیرتر میشود؛ زیرا این امر به آفرینش یک زمینه تفسیری برای فهم
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خویشتن کمک میکند .داشتن یک حس گسترده از معنای فردی ثبات هیجانی فراهم میکند که درعوض
فرد را قادر میسازد به یک تعهد طوالنیمدت سرسپردگی پیدا کند (طبائیان ،امیری و مولوی.)139۶ ،
معنویت به زوجین کمک میکند مسئولیت اعمال خود را در تعارضها بپذیرند .همچنین نگرش معیوب زوجین
را به هستی تغییر داده و معنای جدیدی به زندگی زناشویی میدهد (رحیمپور ،صالحی ،حسینیان و عباسیان،
.)1392
خداوند در قرآن میفرماید« :برای شما در شب و روز همبسترشدن با زنانتان حالل شد .آنها لباساند
برای شما و شما لباسید برای آنها (هریک زینت دیگری هستید و پوشانندۀ عیوب و حافظ از گناه او) (سورۀ
تدبر ،آیۀ »)187؛ یعنی زن و شوهر پوششدهندۀ کاستیها و نیازمندیهای جسمی و روحی یکدیگرند و
همچنین نگهدارنده و آرایندۀ شخصیتی یکدیگر هستند .همسرانی که در زندگی زناشویی خود بر معنویت
تکیه دارند ،در تمام لحظات و ابعاد زندگی زناشویی و خانوادگیشان اصول معنوی را اجرا میکنند و بر پایۀ
این اصول بنای زندگی را محکم ساختهاند و فرمانهای دینی را سرلوحۀ تفکر و عمل خود قرار دادهاند،
مکانی را برای کنارآمدن با مشکالت و کنترل خود در برابر سختیها با اطمینان و ایمان به خدا یافتهاند .در
این میان ،بهنظر میرسد زمانی که تعارضات زوجین بهقدری باال میگیرد که فروپاشی رابطۀ آنها و انسجام
خانواده را تهدید میکند ،زوجین مذهبی با تکیه بر اصول معنوی دست به مقابله میزنند.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد که از آن جمله میتوان به استفاده از ابزار خودگزارشی
اشاره کرد که ممکن است طی پاسخگویی به آن شرکتکنندهها در ویژگیهای خود اغراق یا کمگویی کرده
باشند؛ از اینرو پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر جمعآوری اطالعات نیز استفاده شود.
براساس یافتههای حاضر از آنجا که نمونۀ بررسیشده در پژوهش حاضر را زنان مراجعهکننده به سراهای
محله تشکیل میدادند ،آموزشهایی عمومی برای این زنان برای یادگیری ارضای نیازهای هیجانی اساسی
خود و همسرشان در حوزۀ طرحوارها پیشنهاد میشود؛ بهطوریکه این زنان با چنین آموزشی بتوانند با تکیه
بر مکان کنترل درونی و معنویت کیفیت زناشویی خود را بهبود و تعهدات خود را در برابر همسرشان ارتقا
دهند.
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