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Abstract 
The purpose of this study is to explain marital 
commitment among married women based on early 
maladaptive schemas and locus of control with the 
mediating role of spirituality. The research method is 
purposive and descriptive-correlational. The statistical 
population consists of all married women who visited 
a total of 1095,000 households in the neighborhood in 
2019, of which 347 individuals were selected through 
two-stage random sampling. Study instruments 
included the Marital Commitment Inventory (MCI), 
the Daily Spiritual Experience Scale (DSES), the 
Young Schema Questionnaire (YSQ), and the Rotter 
Locus of Control Scale (RLCS). The data in the 
present study were analyzed using structural equation 
modeling and SPSS-24 and Amos-24 software. In the 
present study, the indirect path coefficient between 
early maladaptive schemas (β=-0.079, P=0.001) and 
locus of control (β=-0.171, P=0.001) with marital 
commitment was negative and significant. Based on 
the present results, it can be said that early 
maladaptive schemas and locus of control influence 
the level of spirituality of married women, which in 
turn increases or decreases their marital commitment. 
Keywords: Locus of Control, Marital, Schema, 
Spirituality. 

 دهیچک

در زنان متأهل براساس  ییتعهد زناشو نییهش حاضر تبهدف پژو
 تیمعنو یگریانجیو مکان کنترل با م هیناسازگار اول یها طرحواره

 ۀو جامع یهمبستگ-یفیو از نوع توص یاست. روش پژوهش کاربرد
محله به تعداد  یکننده به سراها زنان متأهل مراجعه زین یآمار

نفر به  347ها  آن انیم که از تاس 1397نفر در سال  1.095.000
تعهد  ۀانتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنام یا دومرحله یروش تصادف

 ۀ، پرسشنام(DSES)روزانه  یتجارب معنو اسی، مق(MCI) ییزناشو
( بود. RLCS)مکان کنترل راتر  اسیو مق (YSQ) انگی ۀطرحوار

 ،یساختار یها معادله یابیپژوهش حاضر با استفاده از الگو یها داده
شدند. در پژوهش  لیتحل Amos-24و  SPSS-24 ینرمافزارها

 هیناسازگار اول یها طرحواره انیم میرمستقیغ ریمس بیحاضر، ضر
(079/0-=β ،001/0=P( و مکان کنترل )171/0-=β ،001/0=P )

 توان یحاضر م یها افتهیو معنادار بود. براساس  یمنف ییبا تعهد زناشو
 تیمعنو زانیو مکان کنترل بر م هیاول سازگارنا یها گفت طرحواره

کاهش تعهدات  ای شیکه موجب افزا گذارد یم ریزنان متأهل تأث
 .شود یها م آن ییزناشو
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 مقدمه
از  یزن آن یبرخوردار باشد، اعضا یکه اگر از عملکرد مناسب استمهم در جوامع  یاز نهادها یکیخانواده 

 آن، ترین اصلی که شود می تقسیم هایی رمجموعهی. نهاد خانواده به زشوند میبرخوردار  یستیسالمت و بهز
 روزنبام، و اوستروسکی نیسان، ی،ازدواج است )جونزاروسک یمانآن، پ اتصال ۀنقط که است زناشویی نظام

شامل  ،مشترک یها در زندگ چهار جنبه از عملکرد زوج ،ازدواج یک یتموفق یزانسنجش م ی(. برا2019

و ابراز عواطف و  یتجل یی،زناشو یدر زندگ دلی یکه ازدواج، توافق و ب 1تعهد زناشویی، زندگی از یترضا

 منزله (. ازدواج به139۶ میگونی، محمد کربالیی و نظریکاربرد دارند ) ییزناشو یها در درون زندگ احساس
 یبرا یرسم اجتماع ترین یعال ینو همچن پذیرند می یکه افراد در بزرگسال یو حقوق یتعهد عاطف یناول

 معتمدی سهرابی، اسکندری، ی،افراد، همواره مورد توجه بوده است )هاد یمنیو ا یعاطف یازهایبه ن ابییدست
 (.1395 فرخی، و

 خود ۀرابط یازدواجشان دارند، برا برای یبلندمدت یدگاهاست که در آن افراد د یحد ییتعهد زناشو
 که یهنگام یو با همسرشان حت دارند یاتحادشان گام برم همبستگیو  یتحفظ، تقو یبرا کنند، یم یفداکار

گودفرند و  ید،ر آریاجا،(. 1397 زاده،بلوچ و بخش)محمودپور، فرح مانند یم یست،دهنده نازدواجشان پاداش
ازدواج و وفادارماندن به همسر، خانواده  یحفظ دائم برایفرد  یلتما یرا به معنا یی( تعهد زناشو2007) یوآگن

و  ینکاگل جانسون،. دانند یم یو عاطف یشناخت ی،رفتار یاند و آن را شامل اجزا کرده یفها تعر و ارزش

 و 3اخالقی تعهد ،2شخصی تعهد نوع سه به زناشویی تعهد آن در کهاند  ارائه داده را الگویی( 1999هوستون )

. است شوییزنا ۀرابط تداوم برای فرد تمایل و عالقه معنای به شخصی تعهد. شود یم تقسیم 4ساختاری تعهد

 های یتمحدود و موانع به نیز ساختاری تعهد و است ازدواج به فرد اخالقی وفاداری بیانگر اخالقی تعهد
 .دارد اشاره طالق پیامدهای از ترس یا رابطه آن تداوم به اجبار احساس و زناشویی ۀرابط ترک در موجود

و به آن  شود یم یسرم 5معنویت پرتو رد که است موضوعاتی جمله از زناشویی زندگی در وفاداری و تعهد

 باید خود عهد به همه: و مَسْئُولًا کانَ الْعَهْدَ إِنََّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا»: فرماید یدر قرآن م خداوندسفارش شده است. 
 دلیلبه معنویت(. 34 ۀیآ ،اسراء ۀ)سور «شد خواهد سؤال پیمان و عهد از( قیامت در) البته که کنید وفا

 یزندگ ۀیطدر ح ویژه هافراد ب زناشویی تعهدات یشبه افزا ها یتمنابع و ظرف یا از مجموعه یمند بهره
اشاره  ای یوهبه ش یت(. معنو139۶ ،زاده و داداش یمیخداکر االسالمی،شیخ) کند یم یکمک اساس ییزناشو

و  یعتطب یگران،خود، د و در آن اتصال با کرده یانجو و بو خود را جست یو هدف زندگ ادارد که افراد معن
رشد با  یندو فرا یرمس یت(. معنو139۶و صفرزاده،  یسوار ی،)دشت بزرگ کنند یتقدس را تجربه م یا یتروحان

                                                 
1. commitment 

2. personal commitment 

3. moral commitment 

4. structural commitment 

5. spirituality 



 397                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 یبرا یازمورد ن ۀینکه زم ستشدن به اویکخداوند و نزد یشترو شناخت هرچه ب یبه تعال یدنهدف رس
مرحله پس از  ین. اولاستدر وجود انسان نهاده شده  بالقوه های یشصورت گرابه یندفرا ینقرارگرفتن در ا

ست باورها اینبعد، عمل و رفتار براساس  ۀو در مرحل یمعنو باورهایبه  یافتن، دستها یشگرا ینتوجه به ا
 یمعنادار مانند یضمن ینیتاکنون، مضام یتشده از معنوارائه یف(. در تعار201۶ پارگامنت، و آلپر روزمارین،)

 یگرانبا د یوندیافتناحساس آرامش و صلح و پ ی،، تعالگرایی ی، سرنوشت، هستیدواری، امیمند هدف ی،زندگ
 قاسمی زهراکار، شوانی،راستا،  ین(. در ا1392 یان،و جواد یپرور، جعفر است )گل شده بیان یو جهان هست

 بر مؤثر عوامل از یکی را تمعنوی( 139۶زاده ) و داداش یمیخداکر االسالمی،شیخ( و 1394) درگاهی و جوبنه
 در توان یزنان و مردان متأهل را م معنوی-روانی تحولاند.  کرده معرفی متأهل افراد میان در زناشویی تعهد

 ۀفرد دربار یبازخوردها و باورها یت،کرد. تحول شخص یگیریپ یفرد های یژگیو و یتقالب تحول شخص
 یو ساختارها شناختی تحول. کند یم یدانمود پ یزن ییاشوزن یکه در تعهدات زندگ گیرد یرا دربرم یتمعنو

 یروان تحول بر یبترت ینبه ا و افراد اثرگذار است یمعنو یها بر ساختارها1هطرحوار مانندآن  یربناییز

گفت  توان یبحث کرد، م یو جسم یبلوغ عاطف مانند معنوی بلوغ ۀدرباربتوان  اگر. گذارد می تأثیر یزن یمعنو
 (. 1395 دائمی، و بزرگی جان) دارند یشتریب ینوسان کمتر و استوار یابند، یبلوغ دست م ینه اکه ب یکسان

 عوامل و فرد یکیتعامل استعداد ژنت ۀنتیج درهستند که  یقیو عم یدارپا یشناخت یها سازه ،ها هطرحوار

از  یا مجموعه یریگ شکل ،آن ۀنتیج و یرندگیشکل م 2مهمو افراد  ینجمله روابط فرد با والد از یطیمح

 و یمنز)گونزالز ج شوند یم یرو تفس یابیارز یط،آن شرا کمک بهاست که  یگرانو د خود ۀدربارو باورها  عقاید
 ئتنش فردی ینب رسان یبآس های ربهاز تج توانند یم یهناسازگار اول یها هطرحوار(. 2014رومرا،  هرناندز

 و احساسات خاطرات، از یا گسترده الگوهای شامل هک هستند ذهنی ساختارهای ها هطرحوار. یرندبگ
مدل  براساس(. 201۶ یاس،و د یجووت، بگل یاس،)کاراتز کنند یم هدایت را رفتار که شوند یم ها شناخت
 وجودرا به یناسازگار 3ای مقابله های پاسخ ها، هطرحوارانطباق با  منظوربه زندگی اوایل در افراد ی،ا هطرحوار

 اساسینرا تجربه کنند. برا شکنندهو درهم کنندهاستیصال و شدید های هیجان نشوند جبورم تا آورند می
و  یفها احساس ضع که ممکن است در آن هایی یتاحتماالً از موقع ،دارد یاجتناب یا مقابله سبک که یفرد

کردن حواس از پرت باخود را  یندو ناخوشا یاحساسات منف دارد تالش یاکند  می یدور ،نبودن کندکامل
دارد،  یمتسل یا که سبک مقابله یکند. فرد یخنث یادانواع اعت یقاز طر یاپرداختن به آن  یجا موضوع به

 یجبران افراط یا که سبک مقابله ی. فردکند یها را بدون محافظت و مراقبت از خود تحمل م احتماالً بحران
 یانگ، و برنستین ی،)رافائل کند میبودن و کامل بودنابرانسان یبرا یمضاعف بسیاراحتماالً تالش  ،دارد

با مسائل و  ههدر مواج ،مملو از احساس شکست ییها هطرحواروجود  رسد یم نظربه ترتیبین(. بد2010

                                                 
1. schema 

2. important individuals 

3. coping responses 
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که  متأهالنی کهیدرحال شود؛ یم یمیو تسل یاجتناب یا مقابله یموجب توسل به راهبردها ییمشکالت زناشو
 جای بهحل مشکالت خود  یاست برا ممکن شوند، یمتوسل م یمتسل مانندگار ناساز یها به مقابله کمتر

 یک عنوانبه یتبه معنو کند، یها را متزلزل م آن ییو تعهدات زناشو یداریکه پا ییبه رفتارها شدنمتوسل
 . کنندمقابله سالم توسل 

 تعهدات در و بزرگسالی در یهناسازگار اول یها هطرحوار که کردند پیشنهاد( 1395) همکاران و هادی
که  رسید نتیجه این به( 1398) آقامحمدکاشی. گذارند یم آن بر باری یانز یرتأث و کرده پیدا نمود زناشویی

 اولیه ناسازگار یها هطرحوار اصالح و شناسایی با را زناشویی تعهد آن تبعبه و زناشویی رضایت یزانم توان یم
 .داد افزایش

 مانند یرونیاز کنترل عوامل ب یخود را ناش  یزندگ یرخدادها برخوردارند، ییباال معنویت از که افرادی
 یخود سع یزندگ یمعنا برا یافتندر  یستگی( و با احساس شا139۶ سوادکوهی،) دانند ینم یرشانس و تقد

نظر  براساس(. 2019دهند )گروس و همکاران،  یشافزا یطشرا یبهبود منظور بهرا  یشانها تالش کنند می
 در شدهدریافت های یتتقو و رفتار میان ارتباط ۀدربار افراد ۀیافتتعمیم انتظارات بهکنترل  مکان (19۶۶راتر )
 که رخدادهایی و دهند یم انجامآنچه  میان ارتباطی نتوانند که افرادی. دارد اشاره مسئله حل از زمینه یک

 دهند، می نسبت دیگران یا اقبال و بخت شت،سرنو شانس، به را آن و کنندمشاهده  دهد یم رخها  آن برای

که  راآنچه  و خود یها تالش میانارتباط  توانند می که کسانی یگر،د یسو از. هستند 1بیرونی کنترل تحت

 و گرگوری کاون، ایلس یس،آل نوویکی،) هستند درونیدرک کنند، تحت کنترل  دهد یم رخ برایشان
 داده رخ او برای آنچه مسئول را چیزی یا کسی چه فرد ندک یم مشخص کنترل مکان(. 2018 گولدینگ،

 بر اثرگذار عامل عنواناست که به یکنترل نگرش مکان(. 1397 نیا، یمیو سل یوناش ی)نعمت داند یم است،
و  لی؛ 139۶ یاراحمدی،و  منشیضی؛ ف1394 ی،عاشور ،مثال برای) است شده توجه آن به زناشویی زندگی

 برخوردار درونی کنترل مکان از که نیمتأهال رسد یم نظربه یمدل نظر ینراساس ا(. ب2019 ینیش،ک مک
 در اند، کردهو خود را به آن متعهد  اند یرفتهپذ ییزناشو یخود را در زندگ یتمسئول ینکها برعالوه هستند،
 امانی همچنین. دهند یو نه منفعالنه پاسخ م یتبه معنو شدنمتوسل با زناشویی مشکالت و مسائل به مقابله

 کنارآیی راهبردهای انتخاب در افراد پذیری یتمسئول یزانبا مداخله در م توان یم که کند می یشنهاد( پ1394)
 ترین یاز اساس یکیازدواج را  توان یداد. م یشها را افزا آن مندیرضایت و زناشویی تعهد کنترل، مکان و

مسائل  ترین یاز احساس یزن یمانعهد و پ ینعهدماندن به ااو دانست و مت یهر فرد در زندگ های گیری یمتصم
ها  زوج روابط ۀمطالع(. 1395و همکاران،  ی)هاد آید یم شماربه مهم یکه تعهد مفهوم زوج است، چنان میان

و ضرورت پژوهش حاضر  یتامر بر اهم ینو ا کند کمکها  زوج روابط ساختاری چارچوب تصحیح به تواند یم
 در روانی گذاریسرمایه قدرتمندمنابع  توان یم را معنوی رفتارهای و باورهاساس آنچه مرور شد . براافزاید یم

. شود یم ینموجب استحکام روابط زوج یفرد های یژگیکه در تعامل با و گرفت درنظرها  و روابط زوج خانواده

                                                 
1. external 
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 یها هطرحوار اثر ۀواسط ویتمعن آن در که کرد طراحی الگویی بتوان شاید ،که مرور شد یمطالب به نگاهی با
 سؤال اینبه  گوییهدف پژوهش حاضر پاسخ رو یناز ا ؛باشد ییکنترل بر تعهد زناشو مکانو  یهناسازگار اول

نقش  ییتعهد زناشو ییندر تب معنویت، گرییانجیکنترل با م مکانو  یهناسازگار اول یها هطرحوار آیاکه  است
 .دارند

 پژوهش روش
 زنان شامل نیزپژوهش  یآمار ۀ. جامعاست همبستگی-یفیو از نوع توص یبردکار حاضر پژوهش روش

نفر در  1.095.000به تعداد  22و  5، 3مناطق  ۀمحل یکننده به سراها مراجعه ییتعارضات زناشو یدارا متأهل
 صورتبه 22 و 5، 3 منطقه سه تهران شهر گانه 22 مناطق میان از نمونه انتخاب برای. است 1397سال 

 و جنوبی ۀبرناماباذر، مهران، فردوس، سازمان  ی، سراها5 ۀمنطق سرای 29از  سپس و شدند انتخاب صادفیت
 ۀدهکد یسراها 22 ۀمنطق سرای 12 از و زرگنده، و داوودیه آرارات، سراهای 3 ۀمنطق سرای 12 از و پرواز

 .شدند انتخاب نفر 347 درنهایت و تصادفی صورتبه پایین زیبادشت و المپیک

(MCI) ییتعهد زناشو ۀپرسشنام
1 

از  یکرتل یا درجهپنج یاساست که در مق یهگو 44 شامل( 1997آدامز و جونز ) ییتعهد زناشو ۀپرسشنام
و  3۶، 35، 34، 32، 30، 29، 28، 23، 1۶، 12، 11 های یهگو ۀو شمار 5تا کامالً موافقم=  1کامالً مخالفم= 

 کرونباخ آلفای ضریب ابزار این برای( 1997. آدامز و جونز )تاس شده یگذار به صورت معکوس نمره 38

با  3ی، اخالق10تا  1 های یهبا شماره گو 2شخصی تعهد مقیاسخرده سه ابزار این عاملی تحلیل در و 89/0

 و بهرامی یاه،سرا گزارش کردند. شاه 44تا  23 های یهبا شماره گو 4یو ساختار 22تا  11 های یهشماره گو

 ینبه ا ؛استفاده کردند ۶ییو محتوا 5یصور ییپرسشنامه از روش روا ییروا یینتع منظور به( 1388) محبی

دانشگاه  یتیعلوم ترب ۀمشاوره دانشکد استاد پنج رامحتوا  ییپرسشنامه، روا یظاهر ییصورت که بعد از روا
را گزارش  85/0کرونباخ  یلفاآ یبابزار ضر ینا ی( برا1388) یو محب یبهرام یاه،س. شاهکردند ییداصفهان تأ

به 8۶/0 و 81/0، 72/0 ترتیبفوق به های یاسمقخرده یکرونباخ برا یآلفا یبضر ،در پژوهش حاضر کردند.
 .آمد دست

                                                 
1. Marital Commitment Inventory (MCI) 

2. personal 

3. ethical 

4. structural 

5. formal validity 

6. content 
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(DSES) روزانه معنوی تجارب مقیاس
1 

 احساس مقیاس خرده سهاست که  یهگو 1۶( شامل 2002) یاندروود و ترس ۀروزان معنوی تجارب مقیاس

، 7، 3 های یهبا شماره گو 3، ارتباط با خداوند11و  10، 9، 8، ۶، 5، 4، 2، 1 های یهبا شماره گو 2خداوند حضور

 یکرتل یفرا در ط 14و  13 های یهبا شماره گو 4یگراندر قبال د یتو احساس مسئول 25و  12، 8

ابزار  ینا برای( 1389) یریو ام ی. تقوکند می یابیارز 1= هرگز تا ۶از اغلب اوقات روز=  یا درجه شش
 یمذهب یریگ و جهت ۶8/0 یدرون یمذهب یریگ با جهت راابزار  ینا همبستگیو  91/0کرونباخ  یآلفا یبضر

 ترتیبفوق به های یاسمقخرده یکرونباخ برا یآلفا یبضر حاضر، پژوهش درگزارش کردند.  59/0 یرونیب
 .آمد دستبه ۶1/0 و ۶3/0، 72/0

(YSQ-SF) یانگه طرحوار ۀپرسشنامکوتاه  ۀنسخ
5 

و طرد با شماره  یدگیبر یا هطرحوار حوزه پنجعبارت و  75 شامل( 1998) یانگ طرحوارۀ ۀپرسشنام
با شماره  مندی یگرجهت، د45تا  2۶ های یهو عملکرد مختل با شماره گو ی، خودگردان25تا  1 های یهگو
مختل  های یتو محدود ۶5تا  5۶ های یهماره گوبا ش بازداری و ازحدیشب یزنگ به ، گوش55تا  4۶ های یهگو

تا کامالً  ۶من=  ۀاز کامالً درست دربار یا درجه شش یکرتل یفط یکرا در  75تا  ۶۶ های یهبا شماره گو
 ینکرونباخ ا ی( آلفا2001) هانیان و مایر والر،(. 2001 یان،و هان یر)والر، ما کند می ارزیابی 1من=  ۀغلط دربار

و  ۶یشناخت روان یشانیپر های یاسامه با مقنپرسش ینگزارش کردند و نشان دادند ا 9۶/0 را مقیاس
 و ییزاده طباطبا رسول یی،وفا یالرآگ ی،دارد. صدوق مطلوبی 8افتراقی روایی ،7یتشخص یها اختالل
تا  ۶2/0از  یا در دامنه ها یاسمقخرده برای و 94/0 کرونباخ آلفای ضریب ابزار این برای( 1387) یاناصفهان

پانزده  ۀهم برای را تفسیریقابل های یاسمق یماکسبا چرخش وار یینیتب یعامل یلگزارش و تحل 90/0
 برای کرونباخ آلفای ضریب حاضر پژوهش در. آوردند دست به( 1998) یانگ ۀپرسشنام طرحوارۀ یاسمق خرده
 .مدآ دستبه 82/0 و 7۶/0، 79/0 87/0، 89/0 ترتیبفوق به های یاسمقخرده

(RLCS) راتر کنترل مکان مقیاس
9 

 مکان یکی که دارد یهجفت گو یکهرکدام  که است گویه 29 شامل( 19۶۶) راترکنترل  مکان مقیاس

                                                 
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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 های یهگو برای صفر ۀالف و نمر های یهگو یبرا 1 ۀرا با نمر 2بیرونی کنترل مکان دیگری و 1درونی کنترل

و  شوند یم یگذار معکوس نمره صورتبه 2۶و  22، 15، 13، 12، 11، 10، 5، 4 های یه. گوکند می یابیب ارز
پور و امام صالح ی،به نقل از برزگربفروئ 1375) موفقهستند.  یخنث 28و  24، 19، 14، 8، 1 ۀشمار های یهگو

 استریکلند-نوویکی کنترل منبع مقیاس با زمانهم مالک روایی از استفاده باابزار  ینا ی( برا1393 جمعه،

 کرده گزارش را 70/0 یاییپا یبضر و 39/0 همبستگی یبضر مالک، عنوانبه( 1974) 3بزرگساالن برای

 .آمد دستبه 75/0 ابزار این برای کرونباخ آلفای ضریب حاضر پژوهش در. است

 اجرا روش
 انتخاب و روز آمد و پررفت ساعات در محله سراهایمراجعه به  ن،با مسئوال یپس از کسب مجوز و هماهنگ

و فقط با  تنهاییبه زنان ،ها پرسشنامه یلتکم ۀنحو ۀدربار یمختصر یحاتتوض ۀزنان و پس از ارائ ۀآگاهان
 .دادند یها پاسخ م مسئول مرکز به پرسشنامه یرحضور پژوهشگر در اتاق مد

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
-SPSS-24، AMOS افزارهاینرم ی،ساختار یها معادله یابیپژوهش حاضر با استفاده از الگو یها داده

24
 .شدند تحلیل ۶استرپبوت روش و 5برآورد احتمال ۀبیشین ،4

 ها یافته
 شناختیجمعیت توصیف( الف

 یزانحضور داشتند که م 83/7 ± 49/44 سنی معیار انحراف و میانگین با متأهل زن 347 پژوهش این در
 دیپلم،فوق( درصد 3/4) نفر 15 دیپلم،( درصد 3/23) نفر 81 دیپلم، زیر آنان( درصد 2/24نفر ) 84 یالتتحص
 یارو انحراف مع یانگینبود. م یو دکتر یسانسدرصد( فوق ل 4/1۶نفر ) 57و  یسانسدرصد( ل 7/31نفر ) 110

 103 فرزند، بدوندرصد( آنان  3/13نفر ) 4۶سال بود.  03/9 ± 28/13 ترتیبها به کننده مدت ازدواج شرکت
نفر  59 همچنین. بودند فرزنددو  دارایدرصد(  1/40نفر ) 139و  فرزند یک یدارا آناندرصد(  ۶/29نفر )

 فرزند داشتند. 2از  یشتردرصد( ب 0/17)

 ها شاخص یف( توصب

                                                 
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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 یانستحمل و تورم وار یبضر یدگی،کش چولگی، معیار، انحراف میانگین،. 1 جدول

 نیانگیم ریمتغ
انحراف 

 اریمع
 یدگیکش یچولگ

 بیضر

 تحمل

 تورم

 انسیروا

 87/1 54/0 -21/0 -34/0 82/13 7۶/83 طرد و یدگیبر ←طرحواره 

 29/2 44/0 20/0 -73/0 77/1۶ 49/۶7 و عملکرد مختل یخودگردان ←طرحواره 

 1۶/2 4۶/0 33/0 -49/0 9۶/7 42/3۶ مندی یگرجهتد ←طرحواره 

 49/1 ۶7/0 -40/0 -23/0 75/8 94/34 یازحد و بازداریشب یزنگ به گوش ←طرحواره 

 49/1 ۶7/0 -4۶/0 -70/0 ۶0/9 28/3۶ مختل های یتمحدود ←طرحواره 

 12/1 90/0 -۶3/0 -1۶/0 45/4 52/11 مکان کنترل

 71/1 59/0 -3۶/0 -02/0 9۶/۶ 02/32 احساس حضور خداوند ←یتمعنو

 73/1 58/0 5۶/0 -0۶/0 ۶۶/4 35/17 ارتباط با خداوند ←یتمعنو

 4۶/1 ۶9/0 -24/0 19/0 34/2 7۶/۶ یگراند در برابر یتمسئول ←یتمعنو

 12/1 90/0 -23/0 34/0 75/5 43/32 یتعهد شخص ←ییتعهد زناشو

 71/1 59/0 -53/0 05/0 47/8 3۶/41 یتعهد اخالق ←ییتعهد زناشو

 73/1 58/0 -18/0 50/0 1۶/13 85/۶9 یتعهد ساختار ←ییتعهد زناشو

 
ع یتوز ینبنابرا است؛ ±2 ۀرها درمحدودیمتغ ۀهم یچولگو  یدگیکش یها ارزش دهد، ینشان م 1جدول 

 یها داده میانبودن در یخطهم ۀمفروض همچنین پژوهش نرمال بودند. یرهایمربوط به متغ یها داده
و  1/0از  بیشتر ینبپیش یرهایب تحمل همه متغیضر یرهمچنان مقاد یراز است؛پژوهش حاضر برقرار 

 بود. 10از  کمترها  از آن یکهر یانس براواری تورم عامل یرمقاد

 تعهد و معنویت کنترل، مکان ۀدهند نشان اولیه ناسازگار یها هطرحوار میان روابط دهد ینشان م 2جدول 
 .است زناشویی

 ییو تعهد زناشو یتمکان کنترل، معنو یه،ناسازگار اول یها هطرحوار همبستگی یس. ماتر2 جدول
پژوهش یرهایمتغ خرده  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

طرد و یدگیبر. 1  -           

مختل عملکرد و یخودگردان. 2  **۶1/0  -          

یمند گرجهتید. 3  **59/0  **۶4/0  -         

یزنگ به گوش. 4  **44/0  **49/0  **48/0  -        

مختل یها تیمحدود. 5  **37/0  **44/0  **51/0  **40/0  -       

کنترل مکان. ۶  090/0  **19/0  **14/0  10/0  *12/0  -      

خداوند حضور احساس. 7  **33/0-  **44/0-  **29/0-  **22/0-  **19/0-  **23/0-  -     

خداوند با ارتباط. 8  **25/0-  **30/0-  **27/0-  **17/0-  **18/0-  **21/0-  **51/0  -    

گرانید برابر در تیمسئول. 9  **21/0-  **27/0-  **21/0-  **23/0-  **1۶/0-  **15/0-  **42/0  **48/0  -   

یشخص تعهد. 10  **15/0-  **23/0-  **17/0-  **22/0-  **1۶/0-  **35/0-  **25/0  **33/0  **21/0  -  

یاخالق تعهد. 11  **20/0-  **29/0-  **25/0-  **25/0-  **20/0-  **2۶/0-  **22/0  **3۶/0  **27/0  **58/0  - 

یساختار تعهد. 12  **19/0-  **22/0-  **19/0-  **22/0-  **28/0-  **38/0-  **24/0  **34/0  **20/0  **45/0  **49/0  

01/0>P
**، 05/0>P

*
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 ساختاری مدل ارزیابی( ج

 الگوی مطلوببرازش  از ییدیتأ یعامل یلحاصل از تحل یبرازندگ یها شاخص دهد، ینشان م 3 جدول
 .کند می حمایت شدهگردآوری های داده با پژوهش ساختاری و گیری اندازه

 یساختار و یریگ اندازه یالگوها برازش یها شاخص. 3 جدول
یبرازندگ یها شاخص یریگ اندازه یالگو  یساختار یالگو  (2016 ن،یبرش )کال ۀنقط   

1یمجذور کا  05/۶9  45/89   
الگو یآزاد ۀدرج  41 49 - 

نرم یکا مجذور 2شده  ۶8/1  83/1  - 
3برازش ییشاخص نکو  9۶۶/0  9۶2/0  <  90/0  

4یقیتطب یشاخص برازندگ  94۶/0  93۶/0  <  90/0  
لیشاخص تعد 5یشده برازندگ  978/0  970/0  <  850/0  

6بیمجذورات تقر نیانگیم یخطا ۀشیر  044/0  049/0  <  90/0  

 

 ساختاری الگوی در پژوهش متغیرهای میان یرمستقیمو غ مستقیم و کل مسیر ضرایب. 4جدول 

 بیضر
ریمس  

رهایمس  
Unstandardized 

Estimate Unstandardized 
Estimate 

Standardized 
Estimate 

Standardized 
Estimate 

نییپا حد باال حد  نییپا حد  باال حد   

 کل
ییزناشو تعهد-کنترل مکان  4۶0/0-  247/0-  357/0-  **379/0-  4۶7/0-  277/0-  

 تعهد-ناسازگار یها طرحواره
ییزناشو  

18۶/0-  091/0-  137/0-  **330/0-  430/0-  231/0-  

میمستق  

ییزناشو تعهد-کنترل مکان  379/0-  180/0-  282/0-  **300/0-  390/0-  202/0-  
 تعهد-ناسازگار یها طرحواره

ییزناشو  
121/0-  018/0-  0۶۶/0-  *159/0-  283/0-  043/0-  

تیمعنو-کنترل مکان  324/0-  115/0-  222/0-  **212/0-  298/0-  115/0-  
-ناسازگار یها طرحواره

تیمعنو  
285/0-  141/0-  210/0-  **45۶/0-  573/0-  328/0-  

ییزناشو تعهد-تیمعنو  202/0  482/0  33۶/0  **374/0  244/0  492/0  

میرمستقیغ  

 ←تیمعنو ←کنترل مکان
ییزناشو تعهد  

122/0-  033/0-  075/0-  **079/0-  124/0-  037/0-  

 ←ناسازگار یها طرحواره
ییزناشو تعهد ←تیمعنو  

104/0-  042/0-  071/0-  **171/0-  247/0-  104/0-  

 

                                                 
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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 مکان و (P=001/0) یهناسازگار اول یها هطرحوار میان یرمستقیمغ یرمس ضریب دهد، می نشان 4 جدول
 .استو معنادار  یمنف ییتعهد زناشو با (P=001/0) کنترل

 

 
 پژوهش یساختار یالگو. 1 شکل

 

تعهد  یانسواردرصد از  40 یتمکان کنترل و معنو یه،ناسازگار اول یها هطرحوار دهد، ینشان م 1 شکل
 .کنند یم یینرا در زنان متأهل تب ییزناشو

 گیری یجهو نت بحث
 یها هطرحوار ۀرابط معنادار و منفی صورتبه متأهل زنان در معنویت دهد میحاضر نشان  پژوهش نتایج

 ۀرباحاصل از پژوهش حاضر در یج. نتاکند می گرییانجیرا م ییو مکان کنترل با تعهد زناشو یهناسازگار اول
حاصل از  یجبا نتا ییبا تعهد زناشو یتمکان کنترل و معنو یه،ناسازگار اول یها هطرحوار یممستق ۀرابط

 همکاران و هادی ،(139۶) زاده و داداش یمیخداکر االسالمی،یخش ،(1398) آقامحمدکاشی یها پژوهش
 یها هطرحوار یممستق ۀطراب تبیین در .دارد همسویی( 1394و همکاران ) شوانی و( 1394) امانی( 1395)

 از یا گسترده الگوهای شامل که ذهنی ساختارهای ۀطرحوارگفت  توان یم ییبا تعهد زناشو یهناسازگار اول
(. 201۶ یاس،و د یجووت، بگل یاس،)کاراتز کنند یم هدایت را رفتار شوند، یم ها شناخت و احساسات خاطرات،

فرد  فردی ینو روابط ب یپردازش شناخت یت،بر ادراک، واقع توانند یم شوند، یها فعال م هطرحوار ینا که  یزمان
 یسان،و بو یسالکتزل، توتارل ک یاکا ؛2011 کاالهان، و والبورگ الروس، جوردا، یر،)کرم نداثرگذار باش
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 یها فرض شده،تحریف یها نگرش ،ها سوءتفاهم صورتبه روانی شناسی یبآس در ها یریسوگ این(. 2015
 وها  ادراک برها  برداشتسوء این و آیند یم پدید همسران در بینانه یرواقعغ یها شتدا چشم وها  هدف نادرست،

 بر و دارند تداوم زندگی مسیر درها  هطرحوار زیرا گذارند؛ یم تأثیر( مشترک زندگی) بعدی های یابیارز
 یها هطرحوار که آنجا از .گذارند می تأثیر( زندگی شریک یژهو )به دیگران و خود با فرد ۀرابط چگونگی
 یازهایکه ن همسرانی همچنین. دارند دنبال به را زناشویی روابط در ناخشنودی هستند، ناکارآمد ناسازگار

ازهم احتمال و دارند پایینی خودکنترلی هستند، مواجه فردیبین مشکالت باارضا نشده و  اش یهاول یجانیه
 (.1395و همکاران،  ی)هاد تاس بیشتر ها آنو نداشتن تعهد در  پاشیدگی

 یشناخت روان ای سازه کنترل مکانگفت  توان یم ییمکان کنترل با تعهد زناشو یممستق ۀرابط تبیین در
 گاسپریا، و نیای)اکبر شود می محسوب فرددر  یهناسازگار اول یها هطرحوار یها از حوزه یاست که بازتاب

 وجود. کنند می رفتار نیز آن براساس و دارند زندگی بر جدی کنترل درونی، کنترل مکان دارای افراد(. 2012
حصار و  یمانی)سل شود یم شرایط بهبود برای بیشتر تالش وها  تنش بیشتر درک سبب درونی کنترل مکان

ر ب یدر اثرگذار اش پذیری یتمسئول دربارۀ فرد ی، باورهای(. مکان کنترل درون1391شعرباف،  یانآقامحمد
 در سوگیری موجبناسازگار  یها هوار طرح اساساً (.2020رابرتسون و وولک،  یولند،)کل دهدییط را شکل ممح

 یا یریپذ بر ادراک فرد در کنترل کهطوری(؛ به1395و همکاران،  ی)هاد شوند یم رویدادها تفسیر
 یزن ییزناشو یزندگبر  متأهل افراد کنترل مکان ترتیببدین .گذارند یاثر م یزندگ یدادهایرو یریناپذ کنترل

 و او یتجلب رضا یبرا بستری کردن فراهم و همسر به خود وفاداری ۀبارفرد در که ای گونه  به گذارد؛ می یرتأث
 .کند یمتعهدانه تالش م و کرده یتازدواجش احساس مسئول یماندگار
کنترل با تعهد  و مکان یهناسازگار اول یها هطرحوار یانم ۀرابط در یتمعنو گر یانجینقش م یینتب در
و مکان کنترل  یهناسازگار اول یها هطرحوار یرتأث تحت یدر زندگ معناجوییو  رشدگفت  توان یم ییزناشو

 یو یها هطرحوار یراز شود؛ یم یتهدا یشها هطرحوار کمک که رفتار و افکارش به یافراد قرار دارد. فرد
 بیند یو نه تحت کنترل خود م یطا تحت کنترل محتمام امور ر کنند، یبا خود را انتخاب م خواناطالعات هم

 یو آگاه رشد کهیدرحال شود؛ میمتوسل  یتخود کمتر به معنو ییحل مشکالت زناشو برای ترتیبینو بد
در  یو هدف در زندگ یتها از معنا، اهم درک آن یلتکم یا یجادا یو تالش افراد برا یلتما یت،فعال ی،معنو
 زمانی پور، یریش ابراهیمی،) دارد همراهبه را آشفتگی آن در اختالل که است مهم قدرآن شناختیرشد  یراستا

 این عالوهبه. است عمرشان ۀگستر در افراد بیشتر زندگی از مهمی بخش غیرمادی مسائل(. 1398 صاحبی، و
. کند می تغییر اش زندگی طول در غیرمادی امور در انسان های درگیری ماهیت دهند، می نشان مطالعات

 و دهند می تشکیل خانواده کنند، می ازدواج و یابند می را عشق افراد که است زمانی بزرگسالی ۀمیان به حرکت
 مهم اجتماع در درگیری و معنامسائل  اینجا. شوند می متعهد شغلی مسیر یک به زندگی یک ساختن امید به

 یک آفرینش به نیاز بنابراین است؛ کردن دنبال برای ای برنامه داشتن مستلزم آینده یک ساختن. شوند می
 فهم برای تفسیری زمینه یک آفرینش به امر این زیرا شود؛ می گیرتر چشم مرحله این در غایی معنای
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 درعوض که کند می فراهم هیجانی ثبات فردی معنای از گسترده حس یک داشتن. کند می کمک خویشتن
(. 139۶ مولوی، و امیری طبائیان،) کند پیدا سرسپردگی مدتطوالنی تعهد یک به سازد می قادر را فرد

 ینزوج یوبنگرش مع همچنین. یرندها بپذ اعمال خود را در تعارض یتمسئول کند یمکمک  ینبه زوج معنویت
 عباسیان، و حسینیان صالحی، پور، یم)رح دهد یم ییزناشو یبه زندگ یدیجد ایداده و معن ییرتغ یرا به هست

1392.) 
 اند لباسها  . آنشد حالل زنانتان با بسترشدنهم روز و شب در شما برای: »فرماید یم قرآن در خداوند

 ۀسور( )او گناه از حافظ و عیوب ۀپوشانند و هستید دیگری زینت یکها )هر آن برای لباسید شما و شما برای
و  یکدیگرند یروحو  یجسم های یازمندیو ن ها یکاست ۀدهندزن و شوهر پوشش یعنی ؛«(187 ۀیآ ،تدبر

 یتخود بر معنو ییزناشو یکه در زندگ یهستند. همسران یکدیگر یتیشخص ۀیندنگهدارنده و آرا ینهمچن
 ۀپای بر و کنند یم اجرارا  یاصول معنو شان یو خانوادگ ییزناشو یدر تمام لحظات و ابعاد زندگ ،دارند یهتک

 ،اند تفکر و عمل خود قرار داده ۀسرلوح را دینی های فرماناند و  را محکم ساخته یزندگ یاصول بنا ینا
 در. اند یافتهبه خدا  یمانو ا ینانبا اطم ها یکنارآمدن با مشکالت و کنترل خود در برابر سخت یرا برا مکانی

ها و انسجام  آن ۀرابط یکه فروپاش گیرد یم باال قدری به ینتعارضات زوج که یزمان رسد یم نظربه میان، این
 .زنند یدست به مقابله م یبر اصول معنو یهبا تک یمذهب ینزوج کند، یم یدرا تهدخانواده 

 یبه استفاده از ابزار خودگزارش توان یدارد که از آن جمله م هایی یتدر بطن خود محدود یپژوهش هر
ه کرد گوییکم یاخود اغراق  های یژگیو درها  کننده به آن شرکت گوییپاسخ یاشاره کرد که ممکن است ط

استفاده شود.  یزاطالعات ن آوریجمع یگرد یها از روش یآت یها در پژوهش شود یم یشنهادپ رو یناز ا ؛باشند
 یکننده به سراها در پژوهش حاضر را زنان مراجعه شده یبررس ۀنمون که آنجا ازحاضر  های یافته براساس

 اساسی هیجانی نیازهای ارضای یرییادگ برایزنان  ینا یبرا یعموم ییها آموزش دادند، یم یلمحله تشک
 یهبا تک بتوانند یآموزش ینزنان با چن ینا که یطوربه شود؛ یم یشنهادها پطرحوار ۀحوز در همسرشان و خود
همسرشان ارتقا  برابر درخود را بهبود و تعهدات خود را  ییزناشو یفیتک یتو معنو یکنترل درون مکانبر 

 .دهند

 منابع
 یهاا یشارفت پیی. زناشاو  یتبا رضاا  ییو تعهد زناشو یهناسازگار اول یهااره رحط ینرابطه ب(. 1398ی، د )آقامحمدکاش

 . 1-1۶، (40)4ی، در علوم رفتار یننو
براسااس   یاندانشاجو  یبه خودکشا  یشگرا بینی یش(. پ1398ع. ) ی،صاحب و.، ن ی،ا.، زمان ،پوریری.، شام.  یمی،ابراه
 . 13-19 ،(1)4اسالم و سالمت.  یۀنشر. یهاول ناسازگار   یها هرحوارطو  یاساس یازهاین یو ارضا یتمعنو 

 و مشااوره  دوفصالنامۀ . زوجاین  زناشاویی  تعهاد  و نفاس  عازت  بار  گروهی درمانی واقعیت اثربخشی(. 1394. )ا امانی،
 . 1-23 ،(18)5 .خانواده درمانی روان

 در خالقیات  باا  نفاس  عازت  و کنتارل  مکاان  ابطاۀ ر(. 1393. )م. س جمعاه،  اماام  و.، م پاور، صالح.، ف برزگربفروئی،
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 .۶-21 ،(4)3. مدرسه شناسیروان فصلنامۀ. اردکان شهر های دبیرستان آموزان دانش
. (DSES)روزاناه   یتجاارب معناو   یااس مق سانجی روان خصوصایات  بررسای (. 1389. )ح امیاری،  و.، م. س تقوی،

 . 149-1۶5 ،(10)5. اسالمی تربیت دوفصلنامۀ

 تعادیلگر  متغیر یک: یمعنو-روانی تحول بر نخستین ناسازگار هایبنه روان تأثیر(. 1395. )ف دائمی، و.، م بزرگی، جان
 . 7-2۶ ،(18)10. شناسیروان و اسالم مطالعات فصلنامۀ دو. درمانگریروان در

و  ییتنهاا بار احسااس    یاساالم  یدرماان  معنویات  اثربخشای (. 139۶. )س صفرزاده، و.، ک سواری،.، ز ی،بزرگ دشت
 . 177-18۶ ،(۶)2. یریپ یشناسروان ۀاملنفصاضطراب مرگ سالمندان. 

براساس هوش  ینزوج ییزناشو یترضا یین(. تب1392م. ) یان،س.، و عباس ینیان،.، حسیس.  ی،ف.، صالح پور،رحیم
 . 77-90 ،(15)4. آموزشی مدیریت تحقیقات فصلنامۀ. یهناسازگار اول ۀطرحوارو  یمعنو

 بار  شاده  ادراک تانش  باا  خودپنداره و کنترل مکان بین رابطۀ(. 1391. )ح شعرباف، آقامحمدیان و.، م حصار، سلیمانی
 . 35-44 ،(57)15. روانی بهداشت اصول مجلۀ. درخودمانده کودکان مادران

 و درونای  کنتارل  مکاان  و معناوی  هوش ارتقاء بر معنوی هوش هایمؤلفه آموزش اثربخشی(. 139۶. )ر سوادکوهی،
 و حقاوق  تربیتای  علاوم  و شناسیروان در جهان و ایران نوین های پژوهش کنفرانس .زنان در غیرمنطقی باورهای

 .ایران ، شیراز،139۶اردیبهشت  28 ،اجتماعی علوم

 شهرساتان  زوجاین  زناشاویی  تعهاد  و جنسای  رضایت رابطۀ بررسی(. 1388. )س محبی، و.، ف بهرامی،.، م سیاه، شاه
 . 233-238 ،(43)11. روانی بهداشت ولاص مجلۀ. شهرضا

 پریشاانی  معناوی،  ساالمت  جنسی، رضایت نقش(. 1394. )ش درگاهی، و.، ر جوبنه، قاسمی.، ک زهراکار،.، ا شوانی،
 . 99-105 ،(2)7 جانباز، طب. جانباز همسر دارای زنان زناشویی تعهد در نفس عزت و شناختی روان

 جنسای،  رضاایت  براسااس  زناشاویی  تعهاد  بینی پیش(. 139۶. )ش زاده،داداش و.، ش خداکریمی،.، ع االسالمی، شیخ
 . 21-31 ،(1)5. سالمت و دین. پذیریمسئولیت میانجی نقش: معنوی سالمت

کوتااه   نساخۀ  عااملی  یال (. تحل1387. )یان، ناصافهان  وک.،  یی،زاده طباطباا  م.، رساول  یی،وفاا -یالرز.، آگ ی،صدوق
-219 ،(2)14شناسی بالینی ایران. پزشکی و روانروان ۀمجل. یرانیا یربالینیغ ۀموندر ن یانگ ۀطرحوار ۀامنپرسش
214  . 
. مقطعای  مطالعۀ: پیری تا نوجوانی از معنوی تعالی تحولی روند بررسی(. 139۶. )ح مولوی، و.، ش امیری،.، ر طبائیان،

 .13-22 ،(2)7. رفتاری و شناختی علوم هایپژوهش فصلنامۀ

زناان ساالمند.    ییزناشاو  یتو مکان کنترل با رضا یمذهب گیریجهت شخصیت، صفات ارتباط(. 1394. )ج عاشوری،
 . 21-33 ،(3)1. سالمندان پرستاری فصلنامۀ

 در زناشاویی  تعارضاات  باا  خودکارآمادی  و کنتارل  مکاان  رابطاۀ  بررسای (. 139۶. )ی یاراحمدی، و.، ب منش، فیضی
 . 1-7 ،(1)7. ناتوانی مطالعات مجلۀ. دانشجویان

در  یات هاای معنو مؤلفاه  یاق از طر یشاناخت روان سارمایۀ  بینای  پیش(. 1392. )ز جوادیان، و.، م ی،پرور، م.، جعفرگل
 . 35-44 ،(3)1. یرستارپ انروپرستاران. 

 بساتگی،  دل هاای  شایوه  براساس زنان زناشویی تعهد بینی پیش(. 1397. )ا زاده، بلوچ و.، ک ،بخش ع.، فرح محمودپور،
 . ۶۶-84 ،(25)8. خانواده درمانی روان و مشاوره. پریشانی تحمل و فقتیخودش



 ... در زنان متأهل ییتعهد زناشو نییتب                                                                                                         408

 یو ساازگار  یشاناخت  روان یساتی بهز یای، گرا کماال  یساختار ی(. الگو139۶. )ا میگونی، محمد کربالیی و.، ر نظری،
 . 411-432 ،(43)11. کاربردی شناسیروان فصلنامۀ. ییزناشو

 اخاتالل  دچاار  بیمااران  در سالمت کنترل مکان و گرایی کمال ابعاد مقایسۀ(. 1397. )ع نیا،سلیمی و.، ر وناشی، نعمتی
 . 513-529 ،(48)12. کاربردی شناسیروان فصلنامۀ. افسرده بیماران و عملی-فکری وسواس

 زناشاویی  تعهاد  ینیبپیش ساختاری مدل(. 1395. )ن فرخی، و.، ع ی،عتمدم.، ف سهرابی،.، ح اسکندری،.، س ی،هاد
 ی)در افاراد دارا  یاه ناساازگار اول  یهاا  هطرحاوار و  یخودکنترل یانجیم یرهایو متغ یبستگ دل یهاسبک اسبراس

 .33-۶0، (28)7. یدرمانفرهنگ مشاوره و روان ۀفصلنام(. یعاطف ییروابط فرازناشو
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