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 مقدمه

سم ر ترینیعنوان عالو به کنندیعاطفی و حقوقی که افراد در بزرگسالی قبول م 0عنوان اولین تعهدازدواج به

)زارع گاریزی، اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و ایمنی افراد، همواره مورد توجه بوده است 

ل ازدواج و دنبافردی به ترین روابط بین(؛ زیرا یکی از نزدیک0900ابراهیمی مقدم و ابوالمعالی الحسینی، 

 رابطه (. در واقع، ازدواج0909لو، گیرد )آفتاب، کربالیی محمد میگونی و تقی رابطه زناشوئی، شکل می

 در دو ینا بین روابطلذا است؛  فرد به منحصر فرد دو عنوانبه بالغ مرد و زن یک بین شکیبایی بر مبتنی

 ناشوییز رضایت مبنای و است تأثیرگذار هاآن زندگی شیوهبر و  دارد کلیدینقش  هاآن زندگی مختلف ابعاد

ازدواج به عنوان اولین تعهد عاطفی و . کاربرد دارند(. 0901گیرد )طهرانی آزاد و مجتبایی، می قرار زوجین

ه ترین رسم اجتماعی برای دستیابی بکنند و همچنین به عنوان عالیحقوقی که افراد در بزرگسالی قبول می

ترین توان ازدواج را یکی از اساسیمنی افراد، همواره مورد توجه بوده است. در واقع مینیازهای عاطفی و ای

ائل ترین مسهای هر فرد در زندگی او دانست و متعهد ماندن به این عهد و پیمان نیز از احساسیگیریتصمیم

 ها بوده استپژوهشکه تعهد به عنوان یک مفهوم حائز اهمیت موضوع بسیاری از فی مابین زوج است، چنان

 (.0905فرخی،  و )هادی، اسکندری، سهرابی، معتمدی

شان برای رابطه ؛شان دارندازدواج در موردتعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی 

 کهیو با همسرشان حتی هنگام دارندی؛ برای حفظ، تقویت و همبستگی اتحادشان گام برمکنندیفداکاری م

. برخی از نظریه پردازان تعهد زناشویی را به معنای تمایل فرد در مانندیم ؛شان پاداش دهنده نیستاجازدو

اند و آن را شامل اجزای ها تعریف کردهجهت حفظ دائمی ازدواج و وفادار ماندن به همسر، خانواده و ارزش

اند که کرده بندییمنوع متمایز تقس 9. برخی دیگر نیز تعهد زناشویی به دانندیرفتاری، شناختی و عاطفی م

و  بهرامی )قزلسفلو، جزایری، تعهد اخالقی و تعهد اجباری است ،تعهد شخصی/شامل تعهد نسبت به همسر

شان دارند، برای تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی ازدواج(. 0909محمدی، 

ی دارند و با همسرشان حتتقویت و همبستگی اتحادشان گام برمی کنند؛ برای حفظ،شان فداکاری میرابطه

مانند. برخی از نظریه پردازان تعهد زناشویی را به معنای شان پاداش دهنده نیست، میکه ازدواجهنگامی

اند و آن را ها تعریف کردهتمایل فرد در جهت حفظ دائمی ازدواج و وفادار ماندن به همسر، خانواده و ارزش

جانسون، کاگلین و هوستون  (.0909)قزلسفلو و همکاران،  دانندل اجزای رفتاری، شناختی و عاطفی میشام

 تعهد و 9اخالقی تعهد ،2شخصی تعهد نوع سه به زناشویی تعهد آن در که اندداده ارایه ( الگویی را0000)

 تعهد. است زناشویی رابطه تداوم برای فرد تمایل و عالقه معنی به شخصی تعهد شود.می تقسیم 4ساختاری

 رد موجود هایمحدودیت و موانع به نیز ساختاری تعهد و است ازدواج به فرد اخالقی وفاداری بیانگر اخالقی

ن دارد )تانچوتسرینو اشاره طالق پیامدهای از ترس یا رابطه آن تداوم به اجبار احساس و زناشویی رابطه ترک

 (.2101و مانسری، 

                                                           
1. commitment  

2. personal commitment 

3. moral commitment 

4. structural commitment 
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(. 0905مقدم،  گلزاری و احمدی است )بالغت،باورهای مذهبی  تعهد زناشوییمهم در  اثرگذار یکی از عوامل

ها در مواجه با مشکالت زندگی است و نه مذهب جنبه مهمی از زندگی افراد و تعیین کننده نحوه مقابله آن

زا دهای زندگی تنشدهد؛ بلکه منجر به کاهش تأثیر رویداآوری را در افراد متأهل افزایش میتنها تاب 

باف خلیلی و قنبری همایی، سزایی در حل مشکالت زناشویی دارد )میرغفوروند، فرششود و نقش بهمی

( 0909سیاه،  شاه محبی و صفربیگی، صدیقی،)سازگاری زناشویی  رضایت و نندهبینی ک پیش(؛ 2100

اند. به باور بندی کردهونی تقسیم گیری دینی را به مذهب درونی و بیر( جهت0091آلپورت و راس ). است

های اصلی خود را در بطن کند، انگیزهگیری دینی درونی دارد با مذهبش زندگی میها فردی که جهتآن

گیری تری برخوردارند. اما فردی که جهتیابد و در برابر مذهب نیازهای دیگرش از اهمیت کممذهب می

کند و برای دستیابی به اهداف و ارضای نیازهای فردی از ابزاری میمذهبی بیرونی دارد؛ از مذهب استفاده 

(. در این راستا، بالغت و 2100)فروهری و همکاران،  گیردقبیل مقام، امنیت و آرامش خود از آن بهره می

بیرونی و درونی از توان پیش بینی تعهد  دینی هر دو بعد جهت گیری( پیشنهاد کردند 0905همکاران )

 گیریجهت ( چنین نتیجه گرفتند که0901) شالنی جاوید و صادقی، قادری برخوردار هستند.زناشویی 

 .گذاردمی تأثیر بزرگسالی در زوجین زناشویی تعهد و فردی میان روابط بر زوجین مذهبی

ویت ازآنجایی که دو نهاد معن متغیر دیگری که در ارتباط تنگاتنگ با جهت گیری دینی است معنویت است و

وخانواده ارزش های مشابهی را مورد تاکید قرارمی دهند وبرای تقویت اجتماعی شدن به هم وابسته هستند، 

پژوهشگران رابطه نزدیک بین آن دو را پیش بینی می کنند. این جهت گیری منجر به بیان عباراتی ازاین 

 نگرش معنوی می تواند .استحکام بخشد تقویت و قبیل گردید که معنویت می تواند روابط زناشویی را

درارتباط زناشویی موثر باشد. از سویی دیگر نگرش های افراد خانواده در مورد معنویت استمرار وانتقال ارزش 

مذهبی وخانواده را می  -ها ورفتارهای معنوی به نسل های دیگر را شکل می دهند از این رو رابطه معنوی

های بسیاری رابطه بین دینداری ومعنویت زوجین  توان یک رابطه اثر پذیر در نظر گرفت. پژوهش

وتعهدزناشویی را مورد برسی قرارداده اند. افرادی که درسطح باالتری از مذهبی بودن قرار دارند نسبت به 

نهایتاً  افرادی دارای سطح مذهبی پایین تر، ثبات زناشویی بیشتری دارند واز ازدواج خود راضی تر هستند.

جعفری، سمانی، فاطمی، تعاونی متحد ساز در روابط زناشویی در نظر گرفته می شود )معنویت بعنوان بعد 

 0تعهد و وفاداری در زندگی زناشویی از جمله موضوعاتی است که در پرتو معنویت (.2105و ابوالقاسمی، 

 «مَسْئُولًا کَانَ الْعَْهدَ بِالْعَهِْد إِنََّ وَأَوْفُوا»فرماید: شود و به آن سفارش شده است. خداوند در قرآن میمیسر می

 خواهد سؤال پیمان و عهد از( قیامت در) البته که کنید وفا باید خود عهد به همه سوره اسراء(: و 94)آیه 

ها به افزایش کیفیت زندگی افراد به خصوص ای از منابع و ظرفیتمندی از مجموعهشد. معنویت به دلیل بهره

معنویت (. 0909زاده، کند )شیخ االسالمی، خداکریمی و داداشاساسی میدر حیطه زندگی زناشویی کمک 

کنند و در آن اتصال با خود، ای دارد که افراد معنی و هدف زندگی خود را جستجو و بیان میاشاره به شیوه

معنویت  (.0909کنند )دشت بزرگی، سواری و صفرزاده، دیگران، طبیعت و روحانیت یا تقدس را تجربه می

تر خداوند و نزدیک شدن به ک مسیر و یک فرایند رشد با هدف رسیدن به تعالی و شناخت هر چه بیشی

ود های بالقوه در وجکه زمینه مورد نیاز برای قرار گرفتن در این فرایند به صورت گرایش آیداو، به شمار می

                                                           
1. spirituality 
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و در مرحله  معنویباورهای به  ها، دست یافتنانسان نهاده شده و اولین مرحله پس از توجه به این گرایش

(. در تعاریف ارائه شده از 2109روزمارین، آلپر و پارگامنت، است )این باورها بعد، عمل و رفتار بر اساس 

ی، گرایمندی، امیدواری، سرنوشت، هستیمعنویت تاکنون، مضامینی ضمنی نظیر معناداری زندگی، هدف

پرور، جعفری و ا دیگران و جهان هستی مستتر است )گلتعالی، احساس آرامش و صلح و پیوند یافتن ب

( و شیخ االسالمی و 0904درگاهی ) و جوبنه قاسمی شوانی، زهراکار، در این راستا، (.0902جوادیان، 

  .اندمعرفی کرده متأهل افراد بین در تعهد زناشویی بر مؤثر عوامل از یکی ( معنویت را0909همکاران )

غزد لیم یریبه سمت سراز جیشود، اما به تدریو سعادت آغاز م تیازدواج با رضا کیاز افراد،  یاریبس یبرا

کنند، اما یخود ازدواج م یزندگاز  ایدر دورهافراد  شتری. بشودی میشانیدلهره و پری برای عامل یو حت

 روابط (. مطالعه2121)یو، وو، وانگ و وانگ،  ابدیمی انیپا طالق ای ییاول به جدا یهادو سوم ازدواج باًیتقر

کند و این امر بر اهمیت و ضرورت  کمک هازوج روابط ساختاری چهارچوب تصحیح به تواندمی هازوج

قدرتمند سرمایه  توان منابعرا می معنوی رفتارهای و باورها چه مرور شدبراساس آن .افزایدپژوهش حاضر می

های فردی موجب استحکام گرفت که در تعامل با ویژگی نظر در هاروابط زوجخانواده و  گذاری روانی در

شوند. بنابراین، شاید بتوان الگویی طراحی کرد که در آن معنویت واسطه اثر مذهب بر روابط زوجین می

 رو، هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به سؤال زیر بود:تعهد زناشویی باشد. از این

 میانجیگری معنویت در پیش بینی تعهد زناشویی نقش دارند؟آیا باورهای مذهبی با  .0

 

 روش پژوهش

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متأهل دارای تعارضات 

بودند.  0901نفر در سال  0105111به تعداد  22و  5، 9کننده به سراهای محله مناطق زناشویی مراجعه

شدند  انتخاب تصادفی صورت به 22و  5، 9منطقه  سه تهران شهر گانه 22 مناطق بین نمونه ازبرای انتخاب 

 سرای 02 از و جنوبی و پرواز برنامه ، سراهای اباذر، مهران، فردوس، سازمان5سرای منطقه  20سپس از  و

 دشت المپیک و زیبا سراهای دهکده 22 منطقه سرای 02 سراهای و از ارارات، داوودیه و زرگنده، 9 منطقه

 نفر انتخاب شدند. 941پایین به صورت تصادفی و در نهایت 

 ابزار پژوهش

گویه است که در  44 شامل (0001) پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز. 1.پرسشنامه تعهد زناشویي1

، 09، 02، 00 ایهگویهو شماره  5تا کامالً موافقم=  0ای لیکرت از کامالً مخالفم= یک مقیاس پنج درجه

 (0001) آدامز و جونز شوند.گذاری میبه صورت معکوس نمره 91و  99، 95، 94، 92، 91، 20، 21، 29

و در تحلیل عاملی این ابزار سه خرده مقیاس تعهد شخصی با  10/1برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ 

را  44تا  29های و ساختاری با شماره گویه 22تا  00های ، اخالقی با شماره گویه01تا  0های شماره گویه

جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و  (0911، بهرامی و محبی ). شاه سیاهگزارش کردند

نفر از  5محتوایی استفاده کردند، به این صورت که بعد از روایی ظاهری پرسشنامه، روایی محتوا توسط 

برای این ابزار  (0911)شد. شاه سیاه و همکاران  ییددانشگاه اصفهان تأاساتید مشاوره دانشکده علوم تربیتی 

                                                           
1. Marital Commitment Inventory 
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های در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس را گزارش کردند. 15/1ضریب آلفای کرونباخ 

 به دست آمد.  19/1و  10/1،  12/1فوق به ترتیب 

گویه  09( شامل 2112ه اندروود و ترسی )مقیاس تجارب معنوی روزان .1.مقیاس تجارب معنوی روزانه2

، ارتباط 00و  01، 0، 1، 9، 5، 4، 2، 0های خرده مقیاس احساس حضور خداوند با شماره گویه 9است که 

 09های و احساس مسئولیت در قبال دیگران با شماره گویه 25و  02، 1، 1، 9های با خداوند با شماره گویه

دهد. تقوی و مورد ارزیابی قرار می 0تا هرگز= 9ای از اغلب اوقات روز=درجه 9را در یک طیف لیکرت  04و 

گیری مذهبی و همبستگی این ابزار را با جهت 00/1( برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ 0910امیری )

گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای  50/1گیری مذهبی بیرونی و جهت 91/1درونی 

 به دست آمد. 90/1و  99/1،  12/1های فوق به ترتیب رده مقیاسخ

 (یبیرون ـی درون)دینی  گیریجهتپرسشنامه . 2(يبیرون ـي درون)دیني  گیریجهت.پرسشنامه 3

تا  09گیری مذهبی بیرونی و عبارات جهت 02تا  0های گویه که گویه 20( شامل 0091آلپورت و راس )

ارزیابی  4= موافقم کامالًتا  0=  مخالفم کامالً ای ازدرجه 4را در طیف لیکرت گیری مذهبی درونی جهت 20

-و همبستگی آن را با خرده مقیاس 19/1( برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ 0919کند. جان بزرگی )می

 گزارش کرد.  91/1و  00/1، 21/1، 24/1، 90/1برابر با  0012های پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ 

پس از کسب مجوز و هماهنگی با مسئولین و مراجعه به سراهای محله در ساعات پر رفت و آمد  روش اجرا.

نهایی ها، زنان به تروز و انتخاب آگاهانه زنان و پس از ارائه توضیحات مختصری درباره نحوه تکمیل پرسشنامه

 های پژوهش حاضردادند. دادهاسخ میها پو فقط با حضور پژوهشگر در اتاق مدیر مسئول مرکز به پرسشنامه

 5و روش بوت استرپ 4و بیشینه برآورد احتمال 9های ساختاری، نرم افزار ایموسبا استفاده از الگویابی معادله

گیری در الگوی ساختاری پژوهش حاضر چنان فرض شده بود که جهت 0منطبق بر شکل  تحلیل شدند.

کند. در این مدل معنویت و بینی میزناشویی را در زنان متأهل پیشدینی با میانجیگری معنویت، تعهد 

 داند.گیری آن را شکل میتعهد زناشویی متغیرهای مکنون مدل بودند که مدل اندازه

 

 هایافته

حضور داشتند که میزان  19/1 ± 40/44کننده با میانگین و انحراف معیار سنی شرکت 941در این پژوهش 

درصد( فوق  9/4نفر ) 05درصد( دیپلم،  9/29نفر ) 10درصد( از آنان زیر دیپلم،  2/24نفر ) 14تحصیالت 

درصد( فوق لیسانس و دکتری بود. میانگین و انحراف  4/09نفر ) 51درصد( لیسانس و  1/90نفر ) 001دیپلم، 

ز آنان فاقد درصد( ا 9/09نفر ) 49سال بود و  19/0 ± 21/09کنندگان به ترتیب معیار مدت ازدواج شرکت

درصد( بیشتر  1/01نفر ) 50درصد( دو فرزند و  0/41نفر ) 090درصد( یک فرزند،  9/20نفر ) 019فرزند، 

                                                           
1. Daily Spiritual Experience Scale 

2. Religious Orientation Questionnaire (external-internal) 

3. analysis of moment structures (AMOS)  

4. maximum likelihood  

5. Bootstrapping 
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میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش  0فرزند داشتند. در ادامه جدول  2از 

 دهد.حاضر را نشان می
 

 هامفروضه يابیو ارز يفیتوص یهاافتهی .1جدول 

 1 1 9 5 4 9 2 0 متغیرهای تحقیق

        - بیرونیگیری مذهبی جهت. 0

       - 24/1** درونیگیری مذهبی جهت. 2

      - 40/1** 20/1** احساس حضور خداوند-. معنویت9

     - 50/1** 90/1** 29/1** ارتباط با خداوند -. معنویت4

مسئولیت در برابر  -. معنویت5

 دیگران

**01/1 **99/1 **42/1 **41/1 -    

   - 20/1** 99/1** 25/1** 21/1** 01/1** تعهد شخصی-. تعهد زناشویی9

  - 51/1** 21/1** 99/1** 22/1** 91/1** 01/1 تعهد اخالقی -. تعهد زناشویی1

 - 40/1** 45/1** 21/1** 94/1** 24/1** 90/1** 05/1** تعهد ساختاری -. تعهد زناشویی1

 15/90 99/40 49/92 19/9 95/01 12/92 91/01 10/92 میانگین

 09/09 41/1 15/5 94/2 99/4 09/9 05/4 45/9 انحراف معیار

 51/1 15/1 94/1 00/1 -19/1 -12/1 90/1 -21/1 چولگی

 -01/1 -59/1 -29/1 -24/1 59/1 -99/1 -94/1 -99/1 کشیدگی

 - - - 90/1 51/1 50/1 14/1 11/1 0ضریب تحمل

 - - - 49/0 19/0 10/0 99/0 05/0 2عامل تورم واریانس

P**  1/10 و <P*1/15 < 

 

گیری مذهبی گیری مذهبی درونی با هر سه مؤلفه تعهد زناشویی و جهتدهد که جهتنشان می 0جدول 

همبسته  10/1های تعهد ساختاری و شخصی آن به صورت مثبت و در سطح معناداری بیرونی با مؤلفه

بودند. همچنین هر سه مؤلفه معنویت )احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند و مسئولیت در برابر 

در این  های تعهد زناشویی همبسته بودند.با مؤلفه 10/1دیگران( به صورت مثبت و در سطح معناداری 

ی و کشیدگی ارزیابی ها، از طریق بررسی مقادیر چولگپژوهش، مفروضه نرمال بودن شکل توزیع داده

 ±0شود مقادیر مزبور برای همه متغیرها در فاصله بین شد و همچنان که در جدول فوق مالحظه می

دهد که مقادیر (. جدول فوق نشان می2100هاست )ریو، قرار داشت که بیانگر نرمال بودن توزیع داده

و  0/1تر از ن به ترتیب بزرگبیضریب تحمل و عامل تورم واریانس برای هر یک از متغیرهای پیش

های پژوهش دهد که مفروضه همخطی بودن نیز در بین دادهبود. این یافته نشان می 01تر از کوچک

های نشان داد که توزیع نمره« 9فاصله مهلنوبایس»حاضر برقرار است. در نهایت تحلیل اطالعات مربوط به 

                                                           
1. tolerance 

2. variance inflation factor 

3. Mahalanobis distance (D) 
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 های چولگی و کشیدگی مربوطزیرا که ارزش شاخصمربوط به فاصله مهلنوبایس نزدیک به نرمال است. 

 بود. 00/1و  14/1به نمرات فاصله مهلنوبایس به ترتیب برابر با 

   

 گیری و الگوی ساختاریهای برازش الگوی اندازهشاخص .2جدول 

 نقطه برش الگوی ساختاری گیریالگو اندازه های برازندگیشاخص

 - 09/21 01/1 0مجذور کای

 - 09 1 درجه آزادی الگو 
2df/2 12/0 90/0  9کمتر از 
9GFI 002/1 015/1 < 01/1 
4GFIA 011/1 099/1 < 151/1 
5CFI 11/0 009/1 < 01/1 
9RMSEA 111/1 191/1 > 11/1 

 

های گیری و ساختاری با دادهمطلوب الگوهای اندازهاز برازش دهد شاخص برازندگی نشان می 2جدول 

 . کندشده حمایت میگردآوری 

  

 گیری پژوهش در تحلیل عاملي تأییدیپارامترهای الگوی اندازه. 3جدول 

 b β SE t گرنشان -متغیر مکنون

   921/1 0 احساس حضور خداوند ←معنویت

 **0/91 105/1 191/1 111/1 ارتباط با خداوند ←معنویت

 **1/00 191/1 990/1 990/1 مسئولیت در برابر دیگران ←معنویت

   122/1 0 تعهد شخصی ←تعهد زناشویی

 **01/94 052/1 102/1 901/0 تعهد اخالقی ←تعهد زناشویی

 **0/10 215/1 995/1 101/2 تعهد ساختاری ←تعهد زناشویی

**P>1/10 

تثبیت  0بارهای عاملی استاندار نشده مربوط به نشانگرهای حساس حضور خداوند و تعهد شخصی با عدد  نکته:

 شده، بنابراین خطای معیار و نسبت بحرانی آنها محاسبه نشده است.

 

                                                           
1. Chi-square 

2. normed chi-square 

3. Goodness Fit Index 

4. Adjusted Goodness Fit Index 

5. Comparative Fit Index 

6. Root Mean Square Error of Approximation 
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بود، بنابراین چنین  92/1که بارهای عاملی همه نشانگرها باالتر از دهد با توجه به ایننشان می 9جدول 

 گیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردارند.گیری شد که همه آنها از توان الزم برای اندازهنتیجه

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

 b S.E β sig بینمتغیر پیش ضرایب مسیر

 کل
990/1 تعهد زناشویی -گیری مذهبی درونیجهت  159/1  902/1  110/1  

190/1 تعهد زناشویی - گیری مذهبی بیرونیجهت  142/1  104/1  040/1  

 مستقیم

090/1 تعهد زناشویی -گیری مذهبی درونیجهت  192/1  001/1  110/1  

-111/1 تعهد زناشویی -گیری مذهبی بیرونیجهت  190/1  101/1-  119/1  

420/1 معنویت -گیری مذهبی درونیجهت  119/1  450/1  110/1  

091/1 معنویت -گیری مذهبی بیرونیجهت  151/1  299/1  110/1  

414/1 تعهد زناشویی -معنویت  105/1  449/1  110/1  

 غیرمستقیم
011/1 تعهد زناشویی -گیری مذهبی درونیجهت  142/1  210/1  110/1  

191/1 تعهد زناشویی -گیری مذهبی بیرونیجهت  124/1  014/1  110/1  

 

گیری مذهبی گیری مذهبی بیرونی، ضریب مسیر کل بین جهتدهد که برخالف جهتنشان می 4جدول 

(. همچنین نتایج جدول P ،902/1=β=110/1معنادار است ) 10/1درونی و تعهد زناشویی مثبت و در سطح 

معنادار است  10/1دهد که ضریب مسیر بین معنویت و تعهد زناشویی مثبت و در سطح نشان می 4

(110/1=P ،449/1=β در نهایت جدول .)گیری دهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین جهتنشان می 4

( و تعهد زناشویی P ،210/1=β=110/1گیری مذهبی درونی )( و جهتP ،014/1=β=110/1مذهبی بیرونی )
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گیری الگوی ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین جهت 0معنادار است. شکل  10/1مثبت و در سطح 

 دهد.دینی، معنویت و تعهد زناشویی را در زنان متأهل نشان می

 الگوی ساختاری پژوهش .1شکل 

های چندگانه برای متغیر تعهد زناشویی شود که مجموع مجذور همبستگیمالحظه می 0در الگوی شکل 

درصد از  92گیری دینی و معنویت به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که جهت 92/1برابر با 

 کنند.واریانس تعهد زناشویی را در زنان متأهل تبیین می

 

 گیریبحث و نتیجه

های مذهبی و تعهد زناشویی را گیریکه معنویت رابطه بین جهتها در پژوهش حاضر نشان داد تحلیل داده

گیری توان گفت جهتدر تبیین یافته حاضر میکند. در زنان متأهل به صورت مثبت و معنادار میانجیگری می

ای که در ارتباط با کشد به گونهدینی به روی آورد کلی شخص که از مذهب اتخاذ کرده است اطالق می

گیری مذهبی را ای از اعتقادات، اعمال و تشریفات خاص است. جهتمجموعه (قدسی)وجودی متعالی 

ای پیچیده با (. مذهب پدیده0909 آذربایجانی،)دانست  "ورزی دین "یا  "داری دین "توان معادل می

شناختی مثل کاهش اضطراب، خودکنترلی، سالمت روان، پرورش کارکردهای متعدد است که به اهداف روان

خود، جستجو برای معنا و نتایج اجتماعی مثل تمایل به صمیمیت اجتماعی، اتحاد و پیوند گره خورده است. 

ت سالمتی بهتر و آرامش فیزیولوژیکی مرتبط است و باالتر مذهب همچنین به عملکرد فیزیکی مثل تمرینا

ای (. مذهب سازه2111پارگامنت، )کند ها به معنویت نهایی مثل تعالی و شناخت خدا کمک میاز همه این

شناختی در ( که یک حسی از هدف، ایستادگی و حمایت روان2111پارگامنت، )تر از معنویت است گسترده

(. باورهای 2101پارک و همکاران، )توان یک منبع قوی زندگی باشد و در عین حال می کندافراد ایجاد می

مذهبی بر نحوه روابط انسانی در زمان ناراحتی و مشکالت و همچنین در مقابله با مصائب و تجارب دردناک 

سوی  شخص مذهبی، کسی است که کل ساختار روانی او دائمًا به (.0904صدیقی و همکاران، )مؤثر است 

های مذهبی در مقایسه با سایر ترین رضایت و خشنودی مطلق جهت یافته است. از طرف دیگر ارزشعالی

ترین وحدت و یکپارچگی خویشتن در خویشتن اخالقی مذهبی ـ مقوالت ارزشی، جامع بودند. چرا که عالی

ا ترین معنا رداشته و متعالی که کنترل تمام تجارب و هدایت و راهنمایی تمام ابعاد زندگی فرد را بر عهده

شود. این در حالی است که معنویت را به عنوان جستار درونی برای تماس دهد ـ یافت میبه زندگی فرد می

اند. این مفهوم با کشف معنا و هدف در زندگی و احساس تعلق مرتبط است با خدا )یا توحید( تعریف کرده

های مؤثرترین تکیه گاهو  باشد یدر زندگ ادهیقدرتمند معنتواند منبع یمذهب م (.0911)قمری گیوی، 

های عمر فراهم کند و در شرایط خاص رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظهروانی به شمار می

یلی و وک، یتراب یلیطلوع تکم) سازی تکیه گاه تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد با فراهم

 (. 0900ل، یاندب یفتاح

ها از معنا، در حالیکه، رشد و آگاهی معنوی، فعالیت، تمایل و تالش افراد برای ایجاد یا تکمیل درک آن

اهمیت و هدف در زندگی در راستای رشد شناختی آنقدر مهم است که اختالل در آن آشفتگی را به همراه 

 در افراد اغلب زندگی از مهمی بخش ادیغیرم (. مسائل0901صاحبی،  و پور، زمانیشیری دارد )ابراهیمی،
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 غیرمادی امور در انسان هایدرگیری ماهیت که اندداده نشان مطالعات این عالوه به. است عمرشان گستره

 و ابندیمی را عشق افراد که است زمانی بزرگسالی میانه سمت به حرکت. کندمی تغییر زندگیش طول در

. شوندیم متعهد شغلی مسیر یک به زندگی یک ساختن امید به و دهندمی تشکیل خانواده کنند،می ازدواج

 برای ایبرنامه داشتن مستلزم آینده یک ساختن. شوندمی مهم اجتماع در درگیری و معنا مسایل اینجا

 به این چون شود؛می گیرترچشم مرحله این در غایی معنای یک آفرینش به نیاز بنابراین است؛ کردندنبال

 ردیف معنای از گسترده حس یک داشتن. کندمی کمک خویشتن فهم برای تفسیری زمینه یک آفرینش

 یداپ سرسپردگی طوالنی مدت تعهد یک به که سازدمی قادر را فرد عوض در که کندمی فراهم هیجانی ثبات

-ود را در تعارضکند مسئولیت اعمال خ(. معنویت به زوجین کمک می0909امیری و مولوی،  کند )طبائیان،

پور، مدهد )رحیها بپذیرند، نگرش معیوب زوجین را به هستی تغییر و معنی جدیدی به زندگی زناشویی می

 (.0902صالحی، حسینیان و عباسیان، 

ها و انسجام خانواده را گیرد که فروپاشی رابطه آنکه تعارضات زوجین چنان باال میرسد زمانیبه نظر می 

زوجین مذهبی با تکیه بر اصول دینی و مذهبی و نهایتًا بخشش یکدیگر دست به مقابله کند تهدید می

های مذهبی و سخنان ائمه به کرات به بخشش و قضاوت اخالقی براین زنند. در آیات قرآن و دیگر کتابمی

ی اسازی مذهب است که نه تنها فرصت حل تعارض را براساس تأکید شده و بخشش یکی از ارکان درونی

گرایانه خود را دهد که عمل یا اعمال تخطیآورد بلکه به زوج یا زوجین این فرصت را میهمسران فراهم می

جبران سازند. در نهایت اینکه بخشش حس عزت نفس و ارزشمندی، دوست داشته شدن و مورد حمایت 

کدیگر را گامی در جهت های مذهبی بخشیدن یبنابراین زوج آورد.قرار گرفتن را برای همسران فراهم می

 روند.دانند و متناسب با بلوغ معنوی خود به استقبال آن میهای مذهبی میرشد و تعالی و اطاعت از توصیه

 برای ها لباسندشد، آن حالل زنانتان با شدن همبستر روزه شب در شما برای» :فرمایدمى قرآن در خداوند

ی یعن«. (او گناه از حافظ و عیوب پوشاننده و هستید دیگری زینت یک )هر هاآن برای لباسید شما و شما

های جسمی و روحی یکدیگرند و همچنین نگهدارنده و ها و نیازمندیزن و شوهر پوشش دهنده کاستی

همسرانی که در زندگی زناشویی خود بر معنویت تکیه دارند و در تمام  آراینده شخصیتی یکدیگر هستند.

سازند و برپایه این اصول بنای شان اصول معنوی را پیاده میلحظات و ابعاد زندگی زناشویی و خانوادگی

دن ماند مکانی را برای کنار آاند و فرامین دینی را سرلوحه تفکر و عمل خود قرار دادهزندگی را محکم ساخته

سد راند. در این میان به نظر میها با اطمینان و ایمان به خدا یافتهبا مشکالت و کنترل خود در برابر سختی

د کنها و انسجام خانواده را تهدید میگیرد که فروپاشی رابطه آنکه تعارضات زوجین چنان باال میزمانی

ی هایهر پژوهشی در بطن خود محدودیت ند.زنزوجین مذهبی با تکیه بر اصول معنوی دست به مقابله می

توان به استفاده از ابزار خودگزارشی اشاره کرد که ممکن است در طی پاسخگویی دارد که از آن جمله می

نهاد رو پیشهای خود اغراق و یا کم گویی کنند. از ایناند در ویژگیها سعی بر آن داشتهکنندهبه آن شرکت

ها با توجه به یافتههای دیگر جمع آوری اطالعات نیز استفاده شود. از روشهای آتی شود در پژوهشمی

در افزایش تعهد زناشویی در تمامی نهادهای جامعه به ویژه  و معنویت توجه بیشتر به نقش باورهای مذهبی

در  ییراهکارها یافتن یبرا رو،. از ایننمایدخانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه ملی ضروری می
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 داد وآموزش  هاتوان مذهب و معنویت را به آنمی ینزوج ینجهت حفظ و گسترش روابط ثمربخش در ب

 .آگاهی داد و کمک کرد یکدیگر گیری مذهبی خود وجهت شناخت یبه افراد برا

 

 موازین اخالقي

 رعایت شد.اصول اخالقی پژوهش از جمله رازداری، محرمانه ماندن و حریم خصوصی افراد 

 

 سپاسگزاری

 شود. که در پژوهش حاضر همکاری داشتند، قدردانی می 22و  5، 9از مسئوالن سراهای واقع مناطق 

 

 مشارکت نویسندگان

این مقاله برگرفته از رساله دکتری تخصصی رشته مشاوره و راهنمایی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 

سازی، اجرا، تحلیل و تفسیر در طراحی، مدیریت طرح، مفهومانی است و همه نویسندگان مقاله نقش یکس

 .اندنویس، بازبینی و اصالح، ویراستاری و نهایی سازی مقاله داشتهها، تهیه پیشداده

 

 منابع
(. پیش بینی گرایش به 0901پور، امید.، زمانی، نرگس.، و صاحبی، علی. )ابراهیمی، محمداسماعیل.، شیری

 نشریه اسالم و. اولیهناسازگار های معنویت و ارضای نیازهای اساسی و طرحوارهدانشجویان براساس خودکشی 
 . 09-00(، 0)4سالمت، 

. تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر مقیاس سنجش دینداری(. 0909آذربایجانی، مسعود. )

 دانشگاه.اسالم. ) چاپ چهارم(. تهران. پژوهشگاه حوزه و 

گر راهبردهای تنظیم هیجانی (. نقش میانجی0909لو، صادق. )آفتاب، رویا.، کربالیی محمد میگونی، احمد.، و تقی

 .1-21(، 92پیاپی  4)1شناسی کاربردی، فصلنامه رواندر رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی. 

. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و هوش اخالقی (0905بالغت، رضا.، احمدی، هادی.، و گلزاری مقدم، نجمه. )

 (. 92)01های آموزشی، پژوهش در نظامبا تعهد زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

سنجی مقیاس تجارب معنوی روزانه (. بررسی خصوصیات روان0910تقوی، سیدمحمدرضا.، و امیری، حمید. )

(DSES) . 040-095(، 01)5 اسالمی،دو فصلنامه تربیت. 

معنوی:  -های ناسازگار نخستین بر تحول روانی(. تأثیر روان بنه0905جان بزرگی، مسعود.، و دائمی، فاطمه. )

 .1-29(، 01)01 شناسی،دو فصلنامه مطالعات اسالم و رواندرمانگری. گر در روانیک متغیر تعدیل

(. اثربخشی معنویت درمانی اسالمی بر احساس 0909دشت بزرگی، زهرا.، سواری، کریم.، و صفرزاده، سحر. )

 . 011-019(، 9)2شناسی پیری، فصلنامه روانتنهایی و اضطراب مرگ سالمندان. 

ت زناشویی (. تبیین رضای0902پور، فرزانه.، صالحی، سید یوسف.، حسینیان، سیمین.، و عباسیان، محبوبه. )رحیم

 . 11-01(، 05)4 فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،زوجین براساس هوش معنوی و طرحواره ناسازگار اولیه. 
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تعهد  ینیب یش(. پ0900. )دیجهخ ینی،الحس ی.، و ابوالمعالسینمقدم، ح یمی.، و ابراهعصومهم یزی،زارع گار

-رواننامه فصلخود.  یزیافتگیتما یگرا واسطهب یمیتو صم یروان شناخت یادینبن یازهایبر اساس ن ییزناشو

 . 55-19، ((59 یاپی)پ 0)04 ی،کاربرد یشناس

(. بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی 0911شاه سیاه، مرضیه.، بهرامی، فاطمه.، و محبی، سیامک. )

 . 299-291(، 49)00 مجله اصول بهداشت روانی،. 0911زوجین شهرستان شهرضا 

(. نقش رضایت جنسی، 0904شوانی، اسماعیل.، زهراکار، کیانوش.، قاسمی جوبنه، رضا.، و درگاهی، شهریار. )

 طب جانباز،شناختی و عزت نفس در تعهد زناشویی زنان دارای همسر جانباز. سالمت معنوی، پریشانی روان

1(2 ،)015-00. 

(. پیش بینی تعهد زناشویی براساس رضایت 0909هال. )زاده، ششیخ االسالمی، علی.، خداکریمی، شهال.، و داداش

 . 20-90(، 0)5دین و سالمت، پذیری. جنسی، سالمت معنوی: نقش میانجی مسئولیت

های بینی تعهد زناشویی بر اساس ویژگی(. پیش0901صادقی، مسعود.، قادری جاوید، سارا.، و شالنی، بیتا. )

(، 9)5پژوهش در دین و سالمت، گیری دینی در دانشجویان متأهل. های دلبستگی و جهتشخصیت، سبک

90-01 . 

گیری (. بررسی رابطه جهت0909) صدیقی، اکرم.، صفربیگی، شهناز.، محبی، سیامک.، و شاه سیاه، مرضیه.

 . 40-59(، 0)2 دین و سالمت،مذهبی با سازگاری زناشویی زوجین. 

گیری مذهبی با رضایت بررسی رابطه بین جهت(. 0904صدیقی، اَکرم.، معصومی، اَحمد.، و شاه سیاه، مرضیه. )

  .095-010(، 9)22مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، زناشویی زوجین شهر قم. 

 یتو رضا یت(. رابطه صفات شخص0900. )عظما یل،اندب ی.، و فتاحریوشپ یلی،.، و وکادرهن ی،تراب یلیطلوع تکم

 . 00-001، ((59 یاپی)پ 0)04 ی،کاربرد یشناسروان. یمذهب یریجهت گ یانجیگربر اساس نقش م ییزناشو

(. روابط ساختاری بین رضایت زناشویی و حل تعارض بر اساس نقش 0901طهرانی آزاد، لیال.، و مجتبایی، مینا. )

 .415-409(، 50پیاپی  9)09 شناسی کاربردی،فصلنامه روانها. شناختی زوجهای روانمیانجیگر سرمایه

(. شناسایی عوامل 0909قزلسفلو، مهدی.، جزایری، رضوان السادات.، بهرامی، فاطمه.، و محمدی، رحمت اهلل. )

اوره، های مشپژوهشی پژوهش -فصلنامه علمیمؤثر برتعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی. 
09(99 ،)21-4. 

  شناسی و دین.روانوانی در گستره زندگی. (. معنویت، هویت و بهداشت ر0911قمری گیوی، حسین. )

های شناختی از طریق مؤلفه(. پیش بینی سرمایه روان0902پرور، محسن.، جعفری، مریم.، و جوادیان، زهرا. )گل

 .95-44(، 9)0 روان پرستاری،معنویت در پرستاران. 

(. مدل ساختاری 0905رخی، نورعلی. )هادی، سعیده.، اسکندری، حسین.، سهرابی، فرامرز.، معتمدی، عبداهلل.، و ف

ای ههای دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحوارهبینی تعهد زناشویی بر اساس سبکپیش

-91(، 21)1درمانی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانناسازگار اولیه )در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی(. 

99. 

-(. رابطه سبک0905سهرابی، فرامرز.، معتمدی، عبداهلل.، و فرخی، نورعلی. ) هادی، سعیده.، اسکندری، حسین.،

ای هپژوهشی پژوهش-فصلنامه علمی های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. 
 . 42-50(، 91)05مشاوره، 

References 



 یخانواده درمانی کاربرد |                     و همکاران امیرارجمندی |            ..در زنان متأهل براساس  ییتعهد زناشو ینیب شیپ یمدل ساختار  99

 

Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An 

integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5), 1177-1196. 
Forouhari, S., Hosseini Teshnizi, S., Ehrampoush, M. H., Mazloomy Mahmoodabad, S. S., 

Fallahzadeh, H., Tabei, S. Z., Kazemitabaee, M. (2019). Relationship between religious 

orientation, anxiety, and depression among college students: A systematic review and 

meta-analysis. Iranian journal of public health, 48(1), 43-52. 

Jafari, F., Neisani Samani, L., Fatemi, N., Ta'avoni, S., & Abolghasemi, J. (2015). Marital 

satisfaction and adherence to religion. Journal of medicine and life, 8(Spec Iss 4), 214–

218. 

Johnson, M. P., Caughlin, J. P., & Huston, T. L. (1999). The tripartite nature of marital 

commitment: Personal, moral, and structural reasons to stay married. Journal of Marriage 
and the Family, 61(1), 160-177.  

Pargament, K., Koenig, H., & Perez, L. (2000). The many methods of religious coping: 

Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology, 56, 

519-543.  

Park, C., Knott, C., Le, D., Christie, J., & Williams, B. (2017). Positive and Negative 

Religious Coping Styles as Prospective Predictors of Well-Being in African Americans. 

Psychology of Religion and Spirituality, 10.  

Ryu, E. (2011). Effects of skewness and kurtosis on normal-theory based maximum 

likelihood test statistic in multilevel structural equation modelling. Behaviour research 

methods, 43(4), 1066-1074. 
Tanchotsrinon, P., & Maneesri, K. (2017). Validation of the Thai Version of the Marital 

Commitment Scale (MCS). Journal of Population and Social Studies [JPSS], 26(1), 32-

41.  

Underwood, L. G., & Teresi, J. A. (2002). The Daily Spiritual Experience Scale: 

Development, theoretical description, reliability, exploratory factor analysis, and 

preliminary construct validity using health-related data. Annals of Behavioral Medicine, 

24(1), 22-33.  

*** 

 پرسشنامه تعهد زناشویي
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 0 2 9 4 5 کنیم.. من و همسرم به راحتی احساساتمان را برای یکدیگر بیان می0

 0 2 9 4 5 رسیم.سختی به توافق میکنیم بهکه من و همسرم روی یک موضوع بحث می. هنگامی2

 0 2 9 4 5 . من نسبت به همسرم خیلی متعهد هستم.9

 0 2 9 4 5 کند.احساسات من توجه نمی. همسرم به 4

 0 2 9 4 5 دانم.. همسرم را فردی وفادار می5

 0 2 9 4 5 برم.. من از گفتگو با همسرم لذت نمی9

 0 2 9 4 5 کرد.کنم که همسرم نسبت به من بیشتر محبت و عشق ابراز می. آرزو می1

 0 2 9 4 5 داند.. همسرم من را یک فرد ارزشمند می1

 0 2 9 4 5 . برایم سخت است که به همسرم بگویم دوستش دارم.0

 0 2 9 4 5 گویم.. گاهی اوقات به همسرم دروغ می01

 0 2 9 4 5 . ازدواج باعث شده است که بیشتر از قبل خود را ارزشمند بدانم.00

 0 2 9 4 5 شوم قادرم این احساسم را به او بگویم.که از دست همسرم دلخور می. هنگامی02
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 0 2 9 4 5 . اگر قرار باشد دوباره از اول شروع کنم با همین فرد ازدواج خواهم کرد.09

 0 2 9 4 5 . گاهی اوقات من افکار و عقایدی دارم که دوست ندارم به همسرم بگویم.04

 0 2 9 4 5 . از داشتن رابطه جنسی با همسرم رضایت ندارم.05

 0 2 9 4 5 کند.. همسرم مرا درک نمی09

 0 2 9 4 5 بخش و بدون مشکل است.. رابطه جنسی ما رضایت01

 0 2 9 4 5 کند.. همسرم در مورد عقاید و افکارش با من صحبت نمی01

 0 2 9 4 5 بریم.. من و همسرم از بودن در کنار هم لذت نمی00

 0 2 9 4 5 توانم همه چیزهایی که دوست دارم را به همسرم بگویم.. من نمی21

 0 2 9 4 5 . ازدواج به من کمک کرده است تا به اهدافی که در زندگیم ترسیم کرده بودم برسم.20

 0 2 9 4 5 . ازدواج کامالً مرا محدود کرده است.22

 0 2 9 4 5 کنیم.که مشکلی برایمان بوجود می آید من و همسرم سعی در حل آن می. هنگامی29

 0 2 9 4 5 مشاجراتی که بین ما پیش می آید را حل کنیم. . من مطمئن هستم که می توانیم24

 0 2 9 4 5 کنم.. مرتب همسرم را می بوسم و نوازش می25

 0 2 9 4 5 کند.. همسرم از اینکه گاهی اوقات در کنار دوستان یا خانواده ام باشم مخالفت نمی29

 0 2 9 4 5 کند و سکسی است.. همسرم از لحاظ جنسی من را جلب می21

 0 2 9 4 5 ام.. من هرگز با همسرم بحث و جدل نداشته21

 0 2 9 4 5 . همسرم بهترین دوست من است.20

 0 2 9 4 5 کند.. همسرم به جز من به شخص دیگری فکر نمی91

 0 2 9 4 5 گذارد.. همسرم به اهداف شخصی من احترام می90

 0 2 9 4 5 داند.. همسرم من را سکسی و جذاب می92

 0 2 9 4 5 . من و همسرم برای استقالل یکدیگر ارزش قائلیم.99

 0 2 9 4 5 . حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم هرکاری بکنم.94

 0 2 9 4 5 کنیم کافی است.. مدت زمانی که با اقوام و دوستانمان صرف می95

 0 2 9 4 5 . در زندگی ما شوهر رهبر خانواده است.99

 0 2 9 4 5 اگر زن خارج از خانه کار کند بازهم باید مسئول اداره خانه باشد.. حتی 91

 0 2 9 4 5 کنیم.مان احساس نزدیکی بیشتری می. من و همسرم به خاطر عقاید مذهبی91

 0 2 9 4 5 توانم عشق به خدا را درک کنم.کنم با دوست داشتن همسرم بهتر می. احساس می90

 0 2 9 4 5 همراه همسرم برای من مهم است.. عبادت کردن 41

 0 2 9 4 5 کند.های مذهبی به رابطه ما کمک می. در میان گذاشتن ارزش40

 0 2 9 4 5 . همسرم همیشه شنونده خوبی است.42

 0 2 9 4 5 . رابطه بسیار خوبی با همسرم دارم.49

 0 2 9 4 5 دارد.ها را قبول شناسد و آنوخوی مرا کامالً می. همسرم خلق44

*** 
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 0 2 9 4 5 9 . کنممن حضور خداوند را احساس می 0

 0 2 9 4 5 9 کنم.نوعی پیوستگی در تمام ابعاد زندگی تجربه می 2

9 

های دیگری که در حال ارتباط با خداوند در طول عبادت یا زمان 

های روزمره ام فارغ هستم لذتی را احساس می کنم که مرا از نگرانی

 کند.می

9 5 4 9 2 0 

 0 2 9 4 5 9 ام.در مذهب یا معنویتم به قدرت دست یافته 4
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 0 2 9 4 5 9 کنم.در مذهب یا معنویتم احساس راحتی می 5

 0 2 9 4 5 9 کنم.عمیق درونی میاحساس هماهنگی و آرامش  9

 0 2 9 4 5 9 ام کمک کند.های روزانهخواهم که به من در فعالیتاز خداوند می 1

 0 2 9 4 5 9 ام کمک کند.های روزانهکنم خداوند مرا در فعالیتاحساس می 1

 0 2 9 4 5 9 نم.کعشق خداوند را نسبت به خودم احساس می مستقیماً 0

 0 2 9 4 5 9 .کنمخداوند را نسبت به خودم را از طریق دیگران احساس میعشق  01

 0 2 9 4 5 9 کنم.به غیر از خودم در قبال دیگران هم احساس مسئولیت می 00

 0 2 9 4 5 9 هایی که خداوند به من داده شکرگزار هستم.به خاطر نعمت 02

 0 2 9 4 5 9 کنم.زیبایی خلقت را به صورت معنوی لمس می 09

 0 2 9 4 5 9 تر باشم یا با او یکی شوم.آرزو دارم به خدا نزدیک 04

05 
دهند کنم کارهایی که انجام میدیگران راحتی زمانی که فکر می

 پذیرم.اشتباه است می
9 5 4 9 2 0 

 0 2 9 4 5 9 .کنید تا چه اندازه به خداوند نزدیک هستیددر مجموع احساس می 09

*** 
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آرامش را  ترین آسودگی وبه من بیشنماز و دعا ست که اهناراحتیها و کنم تنها در هنگام غمفکر می 0
 4 9 2 0 .بخشدمی

 4 9 2 0 .آرام است ات مذهبی تأمین یک زندگی شاد وطاعهدف از  2
 4 9 2 0 .تر از اعتقادات مذهبی استبرای من داشتن یک زندگی اخالقی مهم 9
 4 9 2 0 برای شکل دادن به روابط اجتماعی است که اماکن مذهبی مهم است. 4
 4 9 2 0 ام وجود دارد.تری نیز در زندگیکنم چیزهای مهممی ام، اما فکراگرچه من فردی مذهبی 5
 4 9 2 0 را نادیده بگیرم. اماعتقادات مذهبی و منافع اقتصادی، اجتماعیبه حمایت  منظوربه دانممیالزم گاهی  9
 4 9 2 0 به حمایت و آرامش است. یابیدست هدف اصلی دعا و نیایش، 1
کند که کمک می یعنی ،کندکند که عضویت من در گروه دوستان و آشنایان میهمان کاری را می دین 1

 4 9 2 0 .دارم متعادل و پایدار نگه ام رازندگی

 4 9 2 0 .ام وارد کنمرا در تمام اعمال و رفتار زندگی دینکنم که ش زیادی میتال 0
 4 9 2 0 .دهدمی خصوص معنای زندگی پاسخ خاصه از این لحاظ مهم است که به بسیاری از سؤاالت من در دین 01
 4 9 2 0 است که اوقاتی از وقت خود را صرف تأمل و تفکر در مورد مذهب بکنم. برای من مهم 00
که چنین حضوری به استحکام روابط  استروم این مذهبی میهای مراسم و آیینکه به یکی از دالیل این 02

 4 9 2 0 .کندمن در اجتماع کمک میاجتماعی و شهرت 

 4 9 2 0 .ام دخالت کنددهم که مالحظات مذهبی در امور روزمره زندگیاما اجازه نمی ام،اگرچه من فردی مذهبی 09
 4 9 2 0 جا بیاورم.تا اعمال را بهاند خوانم که به من آموزش دادهمن عمدتاً به این دلیل نماز می 04
جا ها را در آنافرادی که آنروم که در چنین اماکنی از مالقات مذهبی میاماکن من عمدتاً به این دلیل به  05

 4 9 2 0 .برممی شناسم، لذتمی

 4 9 2 0 .کنمام احساس میاغلب حضور خداوند را در زندگی 09
 4 9 2 0 .اعتقادات مذهبی من پشتوانه واقعی دیدگاه کلی من به زندگی هستند 01
خوانم برایم حس و معنا ها را در جمع میای که آنخوانم به همان اندازهمی تنهاییبه هایی کهو دعا نماز 01

 4 9 2 0 .دندار

 .روم ی( م،...ارتگاهیز ،هینیحس ،)مسجد یمذهباماکن یاید به ناگر اتفاق غیرمنتظره ای برایم پیش   00
 از یکبار درسالر کمت –دکمتر از یکبار در ماه  –هفته ای یکبار جداً حدو-بیش از یکبار در هفته ب –الف

 الف
0 

 ب
2 

 ج
9 

 د
4 

 :اگر قرار باشد که در مسجد به یکی از گروه های زیر ملحق شوم، ترجیح می دهم که 21
انجام  اجتماعیبه گروهی که فعالیت های  -2 .به گروهی که مشغول خواندن قرآن هستند ملحق شوم -0

گروه اول را  احتماالً –ب  .ترجیح می دهم که به گروه اول ملحق شوم –الف  .می دهند ملحق شوم
 .ترجیح خواهم داد

 .ترجیح می دهم که به گروه دوم ملحق شوم –د  .گروه دوم را ترجیح خواهم داد احتماالً –ج  

0 2 9 4 

 4 9 2 0 . من پیرامون مذهبِ خودم مطالعات زیادی انجام می دهم 20
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Abstract  

Aim: The aim of this study was to explain the structural model of predicting 

marital commitment in married women based on religious orientation mediated 

by spirituality. Methods: This was a correlation descriptive study and the 

population of this study consisted of all married women referred to 

neighborhood homes with a total of 1095,000 in 2019 from which 347 people 

were selected by two-stage random sampling. Study tools were included 

Adams & Jones Marital Commitment Inventory (1977), Underwood & Teresi 

Daily Spiritual Experience Scale (2002), Allport & Ross Religious Orientation 

Questionnaire (1967). The data of the present study were analyzed using 

structural equation modeling. Results: In the present study, the indirect path 

coefficient between external religious orientation (P=0.001, β=0.104) and 

internal religious orientation (P=0.001, β=0.201) with marital commitment 

were positive at the level of 0.01. Conclusion: It seems that when couples' 

conflicts escalate so much that the collapse of family life threatens them, 

religious couples rely on religious principles and spirituality to confront each 

other. It is necessary to pay more attention to the role of religious beliefs and 

spirituality in increasing marital commitment in all institutions of society, 

especially the family. 
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