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  چکیده 
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نگرش و التزام عملی به نماز با واسطه گري تاب آوري بر تعهد 

 زن معلم شاغل در مدارس دولتی 187نمونه شامل . ان بیرجند می باشدزناشویی معلمان زن شهرست
هاي   بود که با روش خوشه اي انتخاب شدند و مقیاس1392-93شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 

را تکمیل کردند و ) DCI(و تعهد زناشویی ) CD-RISC(نگرش و التزام عملی به نماز و تاب آوري 
مدل برازش یافته نشان داد . دل یابی معادالت ساختاري بهره گرفته شدبراي تحلیل نتایج از روش م

آوري سهم مثبت معناداري دارد و نیز به طور غیر مستقیم نگرش و التزام عملی به نماز در پیش بینی تاب
با میانجی گري تاب آوري پیش بینی کننده تعهدزناشویی است، بدین ترتیب می توان گفت تاب آوري 

  .ه نقش نگرش و التزام عملی به نماز بر افزایش تعهد زناشویی استتبیین کنند
  
  .نگرش و التزام عملی به نماز، تاب آوري، تعهد زناشویی، زنان معلم :هاي کلیديهاژو
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  همقدم
نماز یک نیاز ضروري و حقیقی انسان است و به میزان ضرورتی که براي فرد و 

کوي فردي و جمعی است و به همان نسبت که اجتماع دارد، داراي فایده ها و آثار نی
در آیات قرآنی و روایات . وجود آن منشأ برکات و خیرات است، فقدان آن زیانبار است

هاي فردي و اسالمی، هم بسیاري از فواید و آثار نیکوي آن مذکور است و هم زیان
 ).1380راشدي، (جمعی ناشی از ترك آن آمده است 

. دهدت مخصوصی است که بنده در پیشگاه خدا انجام مینماز ابراز پرستش و عباد
ناپذیر همه شرایع الهی بوده و در هر دینی به صورتی خاص وجود داشته نماز، جزء جدایی

آن الصلوه کانت علی المومنین کتاباً موقوتا : است؛ چنانکه خداوند در قرآن فرموده است
تعالیم دینی قرار دارد و از چنان ارزشی نماز باالترین درجه و مرتبه ). 1390نسیمی، دن، (

وند، عبدهرئیسی، ظاهري(گیرند ها در عرض آن قرار نمیبرخوردار است که سایر ارزش
؛ به نقل از 14طه، (نماز را براي یاد من به پا دارید«: فرمایدخداوند می). 1389صفري، 

متواضعان و «: یدفرماهمچنین می. ثمره نماز صبوري است) 1390نیا،موسوي، موحدي
ها و گردد و بر مصیبتمطعیان کسانی هستند که دلشان به یاد خدا هراسان می

شان دادیم دارند و از آنچه روزينامالیمات زندگی صبور و شکیبا هستند و نماز برپا می
و نماز در اصالح رفتار ). 1390نیا،؛ به نقل از موسوي، موحدي35حج، (کنند انفاق می
زیرا که نماز انسان را از کارهاي زشت و ناپسند باز . نماز را برپادار«: ري داردنظینقش بی

  ).1390نیا،؛ به نقل از موسوي، موحدي45عنکبوت، (داردمی
شود، شخصیت برخوردار از خواندن نماز موجب دست یافتن به وحدت شخصیت می

اد نیستند، یعنی فرد هاي گوناگون آن با یکدیگر در تضاي است که جنبهتوحید به گونه
کند و آنچه که در اعتقاد به آن باور دارد، در عمل نیز بر اساس همان باورها عمل می

) خویشتن(یابد و در نهایت به یکپارچگی کند در خود تضاد نمیچون این گونه رفتار می
کند اي از شخصیت فرد، جنبه دیگر شخصیت او را تایید میرسد به نحوي که جنبهمی
انسان مومن به هنگام نماز سخن از . با فردي هماهنگ و بسامان مواجه شده استکه 

آیه (نامد کند و رب عالمیان میآورد، او را اهللا خطاب میخداي واحد و یگانه به میان می
داشتن به خداي و همین باور) 1اخالص،) (قل هواهللا احد حکایت از واحد باري تعالی دارد

شود، ایمان آنچه که باعث تفرقه می. ی درونی براي ادمی استآور وحدتیگانه، پیام
الرباب متفرقون خیر ام اهللا : فرمایدداشتن به خدایان و ارباب گوناگون است قرآن می
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هاي متفرق خوب است یا ایمان داشتن به آیا داشتن رب) 39یوسف، (الواحدالقهار 
  ).1390ایمانی، (خداوندي واحد که قهار است 

دارند و همگی داراي اعتماد به اي که اعضاي آن نماز به پا می خانوادهدر محیط
کنند، آنها اند فضاي آرامی حاکم است و اعتماد به نفس یکدیگر را تقویت مینفس

- ها، ظرفهمچون ظروف مرتبطی هستند که به هنگام برداشتن آب از یکی از آن ظرف
تفاوت که در اینجا اعتماد به به نفس خود کنند، با این هاي دیگر جاي خالی آن را پر می

  ).1390ایمانی، (یابد آنان کاهش نمی
توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن آوري را میتاب

آوري ظرفیت افراد براي سالم ماندن و مقاومت و تحمل در در واقع تاب. تعریف نمود
نها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه ت

آوري به معناي توان موفق بودن، زندگی پس تاب. آن و با وجود آن قوي تر نیز می گردد
این فرایند . است )با وجود عوامل خطر(کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار 

شایندي قرار گیرد تا خودبه خود ایجاد نمی شوند مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخو
براي رهایی از آن یا صدمه پذیري کمتر ، حداکثر تالش را براي کشف و بهره گیري از 

در درون و بیرون خود که همواره به صورت ) فردي و محیطی(عوامل محافظت کننده 
  ).2008پرموزیک ، -فرنهام و چامورو (بالقوه وجود دارد بکار گیرد

بر این باور است که ) 1391؛ به نقل از یزدانی، 2004 ،1به نقل از البینسکی(بالك 
آور افراد تاب. باشدتاب آوري، توانایی سازگاري سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی می

داراي رفتارهاي خودشکنانه نیستند؛ از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط 
دهد که ن پیش فرض تشکیل میهسته مرکزي سازه تاب آوري را ای. استرس زا را دارند

براي نمونه طبیعت ( براي رشد و کمال در هر انسان وجود دارد "فطرتی زیست شناختی"
تواند که بطور طبیعی و در شرایط معین محیطی می) گري ارگانیسم انسانیخود اصالح
  ).1391؛ به نقل از یزدانی، 2006پیتردس، (آشکار شود 

تواند موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی یآوري ماز آنجا که افزایش تاب
آوري باالتري دارند، در کیفیت مادرانی که سطح تاب) 2004شاین، سیم و کیم، (گردد 

فه هاي آن هم می توانند نمرات بهتري را به دست آورند؛ این افراد با زندگی و مؤلّ
م نشوند و انعطاف توانند کنار بیایند و در زیر بار مشکالت خمشکالت زندگی بهتر می

                                                           
1. Lubinski 
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 کاکاوند، رنجبر، ؛ به نقل از حق1385کربالیی شیري فرد، (پذیري بیشتري داشته باشند 
  ).1390برماس،  برجعلی،

 به معناي وفادار ماندن به خانواده و اعضاي آن هنگام غم و شادي، 1تعهد زناشویی
باشد   و نیت میي قصد و تعهد بر مبناي احساس و عاطفه و هم بر پایه ناخوشی، و خوشی

). 1391آبادي، حسین؛ به نقل از رضایی، احمدي، اعتمادي، رضایی1999، 2مک کاتی(
تعهد زناشویی را به معناي تمایل فرد جهت حفظ دایمی ازدواج و ) 2001 (3آریاجا و آگینو

اند و آن را شامل اجزاي رفتاري ها تعریف کردهوفادار ماندن به همسر، خانواده و ارزش
مسئولیت، گذشت و فداکاري، وفاداري به قول و عهد، . اندتی و عاطفی دانستهشناخ

، ترجمه ابراهیمی، 4آنجلیس(هاي تعهد است اعتماد و عشق و دوست داشتن از ویژگی
1382.(  

:  تعهد در ازدواج چندین جزء دارد)1391؛ به نقل از رضایی و دیگران، 2004(آلن 
چگونگی درك زن و شوهر از نوع رابطه در گذشته و طول مدت رابطه، انتخاب 

 خوب و عالقه به ماندن   زندگی مشترك، درجه و وسعت یک رابطه  ادامهی برايرفتارهای
 در این رابطه به مدت طوالنی و گرفتن تشویق به سبب ماندن در رابطه توسط هر دو

  .زوج
 زناشویی، تعهد. است تفاهم و جاذبه تعهد، اساسی رکن سه حاوي موفق ازدواج

 بر. است زناشویی رابطه ثبات و کیفیت کننده بینی پیش عامل پایدارترین و قویترین
 سه )1390؛ به نقل از کریمیان، کریمی، بهمنی، 2003 (جونز و کاپینوس اساس همین
  : کردند مشخص را 5زناشویی تعهد نوع
 است رابطه در ماندن باقی براي فرد تمایل معناي به که ):فداکاري(همسر  به تعهد -1

 هویت و شدن رابطه رابطه، جذب در موجود افراد: است دخیل درآن عامل سه و
  .زوجها

 رابطه به شودمی متعهد اخالقاَ فرد که است عملی): ازدواج به تعهد (اخالقی  تعهد-2
 خود، پاسداشت قول به عمل: است زیر ارزشهاي به قاداعت شامل و دهد ادامه

                                                           
1 . marital commitment 
2 . MacCarthey 
3 . Arriaga & Agnew 
4 . Angelis 
5  .  Marital commitment 
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 یک عنوان به ازدواج حفظ و اخالقی و اجتماعی نهاد یک عنوان به ازدواج
  .مقدس مسئولیت

 به ازدواج به اجباري دادن ادامه معناي به که ):افتادن دام در حس (ساختاري تعهد -3
  .است .... و مالی فرزندان، مسایل وضعیت خاطر

  
ز دالیل تعهد زناشویی باالتر در زنان، این است که زنها در روابط بیشتر به یکی ا

در روابط  ي متعهدانه با یک مرد،هر زنی با شروع رابطه. دنبال نیازهاي عاطفی هستند
زناشویی تمام ارگانهاي جسمی و روانی وي تا مدتها تحت تاثیر این رابطه قرار می گیرد 

به این ) که یکی از ابعاد ازدواج است(یر پا گذاشتن تعهد خود و ناخودآگاه نمی خواهد با ز
همچنین برچسب هاي متفاوتی که به زنان و مردان . آرامش درونی و جسمی پایان بدهد

در جوامع امروزي و خصوصا در فرهنگ . در جامعه داده می شود به این امر دامن می زند
گذارند به مراتب برچسب هاي توهین ما به زنانی که تعهد زناشویی خود را زیر پا می 

عسگري،  (آمیزتري را نسبت به مردانی که تعهد خود را زیر پا می گذارند داده می شود
زنان به دلیل فشارهاي فرهنگی و نگاه مردساالرانه همواره تحت ). 1390پاشا، آذرکیش، 

 منزلت او را نظارت مردمانی قرار دارند که منتظرند با کوچکترین اشتباه زن، جایگاه و
  .خراب کنند
-روان آوريتاب بینیدر بررسی پیش) 1390(هاي پژوهش چاري، محمدي یافته
 دراست کهو روستایی بیانگر این شهري دانشجویان در مذهبی اعتقادات براساس شناختی
 دانش روستایی، بعد دانشجویان گروه در و مذهبی باورهاي شهري، بعد دانشجویان گروه

دست آمده از نتایج به. کندمی بینیپیش معنادار و مثبت طوربه را آوريتاب مذهبی
آوري در بین مادرانی بررسی رابطه تاب) 1390(پژوهش حسینی قمی، سلیمی بجستانی 

دهد که رابطه مثبت و معناداري بین جهت گیري که فرزند بیمار داشته اند، نشان می
  . آوري وجود داردمذهبی و تاب

؛ بالدوین، جکسون، آکن و 2010پین، (اري از تحقیقات اخیر در خارج نتایج بسی
پور، باقریان، منصور، ؛ به نقل از صیدي، تقی2011؛ هکبارث، پاوکف، فلنري، 2011کنن، 
؛ 1389قمی، ذاکري،  ؛ بجستانی، حسینی1391دهقانی، رجبی، (و در ایران ) 1390

پور، باقریان، منصور، ز صیدي، تقینجمه، کیخسروانی، بابامیري، دهقانی؛ به نقل ا
آوري و نقش معنوي وتاب معنوي هوش بین دارمعنا مثبت يبیانگر وجود رابطه) ؛1391
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آوري، شماري از در زمینه پیامدهاي تاب. آوري استو مذهبی بودن خانواده در تاب
، ؛ به نقل از سامانی1994، سیلیمن، 2004؛ الزاروس، 1987آنتونسکی، (ها پژوهش

مندي از زندگی اشاره به افزایش سطح سالمت روان و رضایت) 1386جوکار، صحراگرد، 
  . داشته اند

بیانگر ) 1391(یی، علیخانی ؛ کرمی، زکی)1390(نتایج تحقیق هاشمی و جوکار 
در ) 1391(راد مومنی، شهبازي. نقش معنویت در افزایش ظرفیت تاب آوري است

اي با کیفیت زندگی آوري و راهبردهاي مقابلهابپژوهشی بررسی رابطه معنویت، ت
درصد واریانس 38مدار اي هیجانآوري و راهبردهاي مقابلهدانشجویان، معنویت، تاب

- اي مسالهآوري، معنویت و راهبردهاي مقابلهبین تاب. کیفیت زندگی را پیش بینی کرد
  .مدار با کیفیت زندگی رابطه معنادار مثبت وجود داشت

آوري بین دلبستگی به خدا و تاب) 1391(الن، رضایی جمالویی، سبحانی زاهدباب
آوري با کنترل اثر عالوه بر این ضریب همبستگی به خدا و تاب. رابطه مثبت وجود دارد

به عبارت دیگر هر چه افراد دلبستگی و . معناداري زندگی، معنادار محاسبه شده است
آوري آنها بیشتر خواهد بود و این د، میزان تابارتباط معنوي بیشتري با خدا داشته باشن

نتایج این پژوهش با . نتیجه حتی با کنترل اثر معناداري زندگی بازهم معنادار است
و ) 1391؛ به نقل از زاهدبابالن و دیگران، 2001(هاي گرامام، فر، فالوئر و برك پژوهش

ل از زاهدبابالن و دیگران، ؛ به نق2010(متبرادزهاو، کریستوفر، الیسون، جک و مارسوم 
  .باشدهمسو می) 1391

میزان تعهدزناشویی در انجام داد نتایج نشان داد ) 1391 (ناصراي که در مطالعه
داري بیش از کسانی است که ابین افرادي که تقیدات مذهبی زیادي دارند به طور معن

 یزان تعهدتقید مذهبی عامل اساسی افزایش مو . داراي تقیدات مذهبی کم هستند
- ؛ خدایاري فرد، شکوهی2005( نتایج پژوهش هانلر و گنچور .زناشویی به شمار می آید

تواند در ارتباط با تعهد نشان داد که گرایش مذهبی می) 1379یکتا، غباري بناب، 
زناشویی مؤثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی براي زندگی و ارایه دهنده سامانه 

نتایج . توانند زندگی زناشویی را متأثر کنندها میاست که این ویژگیهاي باورها و ارزش
نشان داد تقیدات مذهبی در تمام ابعاد سازگاري ) 1385(پژوهش احمدي و همکاران 

  .زناشویی نقش دارد



 ... تعهد زناشویی زناننگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل 

   

 

59

؛ به نقل از رضایی و 1391(نتایج پژوهش رضایی، احمدي، حسینی، اعتمادي 
 ابعاد و زوجین زناشویی محور، تعهداسالم درمانیزوج آموزش نشان داد) 1391همکاران، 

نتایج تحقیقات . است داده افزایش را زوجین ساختاري و شخصی، اخالقیتعهد یعنی، آن
، 1رینولد، مانسفیلد (کنندة ازدواج است دهد که تعهدزناشویی، دومین عامل حفظ نشان می

؛ به نقل 2008( و دوالهیت  به نظر المبرت).1391؛ به نقل از رضایی و همکاران، 1999
تعهد .  تعهد به همسر براي موفقیت یک ازدواج مهم است،)1391از رضایی و دیگران، 

کنندة کیفیت و ثبات رابطه زناشویی  بینی ترین و پایدارترین عامل پیش زناشویی، قوي
؛ به 2000 (2ها همسو با تحقیقات کلمنس و سوین سن  این یافته).2009( موسکو .است
طور مثبت، با   است که معتقدند تعهد در همسران به)1391 از رضایی و دیگران، نقل

طور مثبت با بیان عشق، سازگاري و کاهش  ثبات و کیفیت زناشویی و همچنین به
  .تعارضات زناشویی ارتباط دارد

 همبستگی باالیی )1391؛ به نقل از رضایی و دیگران، 1999 (3کاجلین و جانسون
؛ به نقل از رضایی 2007( 4فنل. اند شویی با اعتقادات مذهبی گزارش نمودهرا بین تعهدزنا

 در مطالعه طولی خود که به مدت ده سال به طول انجامید، داشتن )1391و دیگران، 
هاي رضایت زناشویی موفق و  هاي مذهبی در طول زندگی را از جمله مؤلفه ارزش

  .مدت و تعهدزناشویی دانسته است طوالنی
 )1391آبادي، سودانی، ؛ به نقل از منجزي، شفیع2005 (5بلنتون و نروبینسو

 نشان و کردند بررسی داشتند باالتر و سال 30 که  زوج15بین  در را زناشویی رضایت
 اعمال. دارد تأثیر زناشویی ارتباط و صمیمیت، تعهد روي بر مذهبی جهت گیري که دادند

 ترتیب این به و بخشد می آن اعضاي و خانواده به اي تازه نیروي مذهبی عقاید و
  .کند می تر قوي را اعضا ایمان و بیشتر معنوي تجارب در را آنها مشارکت

داري بین ، همبستگی معنا)1391(جویباري نتایج پژوهش میکائیلی، گنجی، طالبی
همچنین . آوري روان شناختی با رضایت از زندگی و سالمت عمومی وجود داردتاب

شناختی با رضایت از زندگی و سالمت عمومی آوري رواندار بین تابهمبستگی معنا

                                                           
1. Reynold & Mansfield 
2. Clements & Swenson 
3. Caughlin & Johnson 
4. Fennel 
5. Robinson and Blntvn 
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توان پیش آوريدهد که تابنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري نشان می. وجود دارد
نشان داد بین سطح ) 1391(ي امینی مطالعه. بینی رضایت زناشوئی و سالمت روان دارد

که با افزایش معنادار وجود دارد، به طوريآوري و رضایت از زندگی پرستاران، رابطه تاب
هاي و یافته. آوري پرستاران، میزان رضایت از زندگی آنها نیز افزایش می یابدسطح تاب

- از پورسردار، عباسپور، عبدي؛ به نقل 2004(و الزاروس ) 1987(پژوهش آنتونوسکی 
اي زندگی در فرد، آوري در برابر رویدادهنشان داد که کاهش تاب) 1391، سنگري، زرین

  .اندبا نوعی احساس فشار روانی، اضطراب و یا افسردگی همراه
با توجه به نتایج دو به دوي متغیرها در پژوهش حاضر تاثیر همزمان هر دو عامل 
نگرش و التزام عملی به نماز و تاب آوري در استفاده از تعهد زناشویی بررسی می شود 

تاکنون به وسیله روش مدل یابی معادالت که با بررسی پژوهش هاي در دسترس 
در مجموع با در نظر گرفتن مبانی نظري و پژوهش هاي . ساختاري بررسی نشده است

مسئله . توان تدوین و مورد آزمون قرار دادمی) 1(مذکور مدلی مفهومی همچون شکل
آوري و اصلی پژوهش کنونی این است که آیا نگرش و التزام عملی به نماز و تاب

گر رابطه  برازش کافی دارد و آیا تاب آوري میانجی1عهدزناشویی در قالب مدل شکل ت
بین نگرش و التزام عملی به نماز و تعهد زناشویی است؟ این مدل نقش نگرش و التزام 

  .عملی به نماز را در تبین تعهد زناشویی به تصویر کشیده است
ظري و یافته هاي پژوهشی بر اساس مبانی ن) 1شکل،(مدل مفهومی پیشنهاد شده 

  .پیشنهاد شده است
  
  
  
  
  

مدل فرضی رابطه علی بین نگرش و التزام عملی به نماز و تاب آوري بر تعهد -  )1(شکل 
  زناشویی و سازه هاي مکنون

  
     

آوري واسطه بین نگرش و  نشان می دهد فرض شد که تاب1همانطور که شکل 
  .تالتزام عملی به نماز و تعهد زناشویی اس

 تعهد زناشویی
 

 آوريتاب

 مازنگرش و التزام به ن
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  روش تحقیق
 از نوع همبستگی و غیر آزمایشی است که در آن از روش پژوهش حاضرطرح 

جامعه آماري مورد پژوهش، کلیه . یابی معادالت ساختاري بهره گرفته شده استمدل
) دوره اول و دوم(معلمان زن متاهل شاغل در مدارس دولتی مقاطع ابتدایی و دبیرستان 

به منظور نمونه . باشد می1392-93یرجند در سال تحصیلی پسرانه و دخترانه شهرستان ب
 مورگان با - نفر بر اساس جدول کرجسی 215 معلمان زن شهر 1967گیري از جامعه 

 پرسشنامه توزیع گردید و تعداد 215و تعداد  . شدانتخاباي  خوشهريیگنمونهروش 
ونباخ و روایی سازه از  پرسشنامه تکمیل و جهت بررسی اعتبار ابزارها از آلفاي کر187

  .ها استفاده شدرگرسیون تحلیل داده
  
  ابزارها

 عملی التزام مقیاس نگرش و: انددر این پژوهش سه ابزار مورد استفاده قرارگرفته
  ).DCI(و تعهد زناشویی ) CD-RISC(به نماز و تاب آوري 

 به نسبت یعمل التزام و نگرش ارزیابی ابزار: به نماز عملی التزام مقیاس نگرش و
 سوال تشکیل شده 50از  است، شده ساخته )1388(انیسی جعفر توسط واجب نمازهاي

 گزینه اي از هیچ وقت تا همیشه 5است، که پاسخ هاي آن به شیوه لیکرت و به صورت 
این مقیاس بیشتر جهت . نمره باالتر حاکی از اهمیت بیشتر به نماز است. تهیه شده است

 می ذیل موارد شامل مقیاس زیر چهار داراي جش قرار داده وگیري درونی را مورد سن
        مستحبات، به عمل و توجه. 2اجتماعی،  و فردي زندگی در نماز اثربخشی.1 .باشد

کرونباخ ضریب آلفاي. نماز در قلب حضور و مراقبت. 4نماز،  انجام به اهتمام و التزام. 3
 اجتماعی؛ توجه و فردي زندگی در نماز یاثربخش(ها مقیاسدر پژوهش حاضر براي خرده

به ) نماز در قلب حضور و مراقبت نماز؛ انجام به اهتمام و التزام مستحبات؛ به عمل و
 و ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس در پژوهش 85/0، 83/0، 89/0، 86/0ترتیب 
) 1388(ارانباشد، انیسی و همک بدست آمد که حاکی از اعتبار این مقیاس می9/88حاضر

؛ 92/0کرونباخ با استفاده از روش آلفاي) همسانی درونی(شان ضرایب اعتباردر پژوهش
 .بدست امده است/. 87و تنصیفی /. 96بازآزمایی مقیاس با یک هفته فاصله 

پرسشنامه توسط کانر و  این: )CD-RISC (دیویدسون -کانر آوري تاب مقیاس
 در مقیاس که است ايگزینه پنج سوال 25 ايدار تهیه شده است و) 2003(دیویدسون 
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 است این مقیاس اگر 100شود، حداکثر نمره در این پرسشنامه  می گذاري نمره لیکرت
آوري بیشتر آزمودنی سنجد، نمرات باالتر بیانگر تابآوري را میچه ابعاد مختلف تاب

تحلیل / ز فردي عامل، تصور شایستگی فردي، اعتماد به غرای5این آزمون داراي . است
  .عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و رابط ایمن، کنترل و تاثیرات معنوي است

ردي، تصور شایستگی ف(ها ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از خرده مقیاس
تحلیل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و رابط ایمن، کنترل و / اعتماد به غرایز فردي

 و ضریب آلفاي کرونباخ این 86/0، 80/0، 80/0، 77/0، 78/0به ترتیب ) تاثیرات معنوي
 در.  بدست آمد که حاکی از اعتبار این مقیاس هست84/0مقیاس در پژوهش حاضر 

 و روایی) 1390 همکاران، و رنجبر حق از نقل ؛ به1386 (همکاران و بشارت پژوهش
  .است گرفته قرار تایید مورد پرسشنامه این پایایی

 و آدامز ي وسیله پرسشنامه به این): DCI(ي استاندارد تعهد زناشویی پرسشنامه
 آن ابعاد و ازدواجشان و همسر به افراد پایبندي تدوین شد و میزان 1997در سال  جونز
تعهد به :  سؤال می باشد و داراي سه زیر مقیاس است44کند، شامل می گیري اندازه را

کامالً (این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت . همسر، تعهد به ازدواج و احساس به تعهد
مقدار ضریب آلفاي کرونباخ در پژوهش . گذاري می شودنمره) مخالفم تا کامالً موافقم
به ترتیب ) خصی، تعهداخالقی و تعهد ساختاريتعهدش(مقیاس حاضر براي هر خرده

 بدست آمد 2/76 بود و ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس تعهد زناشویی 74/0، 79/0، 76/0
، )1390(هاي آذرکیش و همکاران که حاکی از اعتبار این مقیاس هست و در پژوهش

 آدامز و . بدست آمد74/0، 78/0، به ترتیب آلفاي کرونباخ )1390(کریمیان و همکاران
میزان پایایی هریک از مقیاسهاي این آزمون تعهد ) 2004به نقل از جونز، (جونز 

را بر روي نمونه /. 86و /. 89و /. 91شخصی، تعهد اخالقی، تعهد ساختاري به ترتیب 
) 1388 محبی، و بهرامی سیاه، شاه( توسط آزمون اعتباریابی مذکور به بدست آورد و در

  .شده است تایید اصفهان دانشگاه مشاوره تیداسا توسط محتوا روایی
  

  هایافته
مدل مفهومی تعهد زناشویی در ارتباط با نقش تاب آوري بر مدل منظور تبیین  به 

طبق گفته ) الف. هاي معادالت ساختاري در مدل مورد مطالعه بررسی شدیابی، مفروضه
البته (توان با آنها  احتماال می یا بیشتر باشد،5اي هاي رتبهاگر تعداد طبقه) 1384(هومن 
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به گونه کلی یکسان نبودن ) ب. اي رفتار کردهاي فاصلهمانند داده) با کمی خطا
سازد، بلکه آنها را هاي چند متغیري مدل هاي لیزرل را ناروا نمیپراکندگی رگرسیون

بنا بر نظر بسیاري از ) پ ).1384؛ نقل از هومن، 1982، 1پدهازر(کند ضعیف می
 8/0هاي باالتر از همبستگی) 1384؛ نقل از هومن، 2،1983از جمله آشر(نظران صاحب

نتایج حاصل از . زا نشان دهنده هم خطی بودن چندگانه استبین متغیرهاي برون
بیانگر تایید مفروضه مذکور زیر ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مورد مطالعه در جدول 

  .است
  

  ز، تاب آوري و تعهد زناشویینماضریب همبستگی،میانگین و انحراف استاندارد ) 1(جدول 
  
  

  

 

  

 
خی  مجذور الگو، برازندگی مناسب هايگزارش شاخص به مربوط دستورالعمل در

 4تطبیقی برازندگی شاخص و 3تقریب خطاي واریانس دوم ریشه آزادي، درجه همراه به
 برازندگی شاخص برخالف5نرمال برازندگی شاخص این چون بر افزون. شد نظرگرفته در

) 1384، به نقل از هومن، 1994بنتلر،  هیوو(دهد  نمی جریمه نمونه حجم براي تطبیقی
 ترتیب نسبی ایجاد با نیز6متقاطع روایی شاخص .گرفت قرار نظر مد حاضر مدل دربررسی

 شد، گرفته نظر دیگردر رقیب هاي بامدل مدل مقایسه جهت مختلف، هاي مدل براي
، 1984جورساگ و سوربوم، (است  مدل بیشتر برازندگی بیانگر مقدارآن، ترین پایین که

 روایی شاخص و تقریب واریانس خطاي دوم ریشه حال هر به). 1384به نقل از هومن، 
                                                           

1-Pedhazur, E 
2 -Asher, H. B. 
3-Root Mean Square Error 
4-Comparative Fit Index 
5-Normed Fit Index 
6-Expected cross-validation index 

  ناشوییتعهد ز  آوريتاب  نماز  متغیر
      1  نماز
    1 0448**  آوريتاب

  1 .109* .157**  تعهد زناشویی
  139,8342 94,1337 155,3957  میانگین

  15,41014 16,23014 22,22160  انحراف استاندارد
  05/0 سطح معناداري کمتر از*  01/0 سطح معناداري کمتر از**
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با  مدلی نیست والزم نیستند صفر مدل با مقایسه مستلزم که چرا هستند، مناسب متقاطع
قابل ). 1384هومن،  از نقل براونوکادك؛(شود  بیان مکنون متغیرهاي کامل استقالل

شد و بر اساس نظر  گرفته نظر در نشانگر عنوان ذکر است میانگین هر خرده مقیاس به
، تحلیل عاملی تاییدي با میانگین هاي حاصله به عنوان نشانگر براي هر )2004(لی 

عالوه بر این برآورد پارامترهاي مدل نیز . متغیر مکنون محاسبه و برازش آن بررسی شد
  .  نشان داده شده استزیریشینه احتمال بدست آمد در شکلکه از طریق روش ب

جهت درك روشن تر نقش میانجی گري تاب آوري، طبق نظر بارون و کنی 
، مدل جداگانه اي نقش مستقیم نگرش و التزام )2003 ؛ نقل از توکار و دیگران،1986(

شاخص اد عملی به نماز را بر تعهد زناشویی بررسی نمود، شاخص هاي برازش نشان د
، )<05/0p (شدغیر معنادار  05/0 در سطح 11 با در جه آزادي 1/20مجذور کاي برابر با 

به هر حال شاخص ریشه دوم واریانس خطاي . ها برازش کامل داردهلذا مدل با داد
؛ نقل از 1999هیو و بنتلر، ( و در فاصله اطمینان قرار گرفت  بدست آمد04/0 تقریب برابر

شاخص برازندگی  و چنین در این مدل شاخص برازندگی تطبیقیهم). 1384هومن،
 می توان استنباط نمود مدل با داده ها برازش خوبی ، لذابه دست آمد 99/0افزایشی 

 که بیانگر تقریب  و در فاصله اطمینان قرارگرفت15/0 شاخص روایی متقاطع نیز .دارد
به هر حال در ). 1384 ومن،؛نقل ازه1984 جورساگ و سوربوم،(معقولی در جامعه است 

 >β ،01/0 P =22/0این مدل مسیر نگرش و التزام عملی به نماز با تعهد معنادار شد 
اما در مدل مفهومی زیر با حضور تاب آوري مسیر مذکور معنادار نمی شود، که حاکی از 

  .میانجی گري تاب آوري است
هاي برازندگی لیزرل، صبه منظور برآورد دقیقتر پارامترها و نیز شاخبه هر حال 

. برآورد گردیدمجدد مسیرهایی که ضرایب آنها معنادار نبود از مدل حذف و پارامترها 
شاخص مجذور شاخص هاي برازش نشان داد . نشان دادبا داده ها برازش مفهومی مدل 

تواند تقریب قابل مدل میلذا   بدست آمد،3 کمتر از 30 با در جه آزادي 60کاي برابر با 
 که 1به هر حال شاخص ریشه دوم واریانس خطاي تقریب. بولی از جامعه ارائه دهدق

 و در  بدست آمد05/0 به کار می رود برابر) خطاها(گیري متوسط باقیمانده ها براي اندازه
همچنین در این ). 1384؛ نقل از هومن،1999هیو و بنتلر، (فاصله اطمینان قرار گرفت 

                                                           
1-Root mean square error of approximation(RMSEA) 
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 شاخص  و95/0 برابر 1 شاخص برازندگی افزایشی ومدل شاخص برازندگی تطبیقی
، 5 و پانتر4؛ هویل1980، 3بنتلر و بونت( به دست آمد91/0 نیز NFI، 2برازندگی نرمال

 می توان استنباط نمود مدل با داده ها برازش خوبی ، لذا)1384؛ نقل از هومن، 1995
 که بیانگر تقریب گرفت و در فاصله اطمینان قرار 61/0 شاخص روایی متقاطع نیز .دارد

  ). 1384 ؛نقل ازهومن،1984 جورساگ و سوربوم،(معقولی در جامعه است 
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  سازه هاي مکنون در بیضی و متغیرهاي مشاهده شده در مربع نشان داده شده. 2شکل
  

 التزام عملی به نماز به طور همانطورکه شکل فوق نشان می دهد مسیر نگرش و
 سهم معناداري در پیش بینی تعهد >β ،01/0 P =45/0آوري  تابمستقیم از طریقغیر

   ). 07/0(زناشویی دارد 

                                                           
1 -Incremental fit index(IFI) 
2 -Normal fit index (NFI) 
3-Bonnet 
4-Hoyle 
5-Panter 

0,65 شایستگی

0,01 پذیرش مثبت

کنترل 0,17-

0,76 تعهدشخصی

0,25 تعهداخالقی

 تعهدساختاري
0,75Chi-Square=67.57, df=32 , P-value=0.00024, RMSEA=0.077

1,08

1,00

0,59

0,49

0,86

0,50

0,21

 تعهدزناشویی

0,45 آوريتاب

0,17  حضور قلب

0,91

  التزام عملی
  به نماز

0,30

  مستحبات
  نماز

0,34

0,84

0,75 اثر نماز

0,81

0,50

 التزام به نماز
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  بحث و نتیجه گیري
آوري در مدل حاضر همانطور که نتایج مسیر نگرش و التزام عملی به نماز و تاب

. نشان داد، نگرش و التزام عملی به نماز سهم معنادار مثبتی در پیش بینی تاب آوري دارد
، حسینی قمی، سلیمی )1390(هاي پژوهش چاري، محمدي ید نتایج فوق یافتهدرتای

؛ هکبارث، پاوکف، 2011؛ بالدوین، جکسون، آکن و کنن، 2010پین، (، )1390(بجستانی 
؛ بجستانی، )1391(، دهقانی، رجبی )1390؛ به نقل از صیدي و همکاران، 2011فلنري، 
، هاشمی و )1391(نی، بابامیري، دهقانی ؛ نجمه، کیخسروا)1389(قمی، ذاکري  حسینی
نشان ) 1391(راد ، مومنی، شهبازي)1391(یی، علیخانی ؛ کرمی، زکی)1390(جوکار 

آثار بالقوه . آوري وجود دارددادند رابطه مثبت و معناداري بین جهت گیري مذهبی و تاب
مطالعه نقش . باورهاي مذهبی به کنار آمدن و مقابله با حوادث آسیب زا منجر می شود

تواند فهم ما را از انطباق ها میآوري در برابر ضربه ها و آسیبباورهاي مذهبی بر تاب
یابد که بین او و از طریق مذهب است که انسان درمی. مثبت با حوادث افزایش دهد و

ا وجود متعالی و برتر مطلق، رابطه وجود دارد و این رابطه یا از راه قلب، یا از راه عقل و ی
در نتیجه باور مذهبی است که . به وسیله اجراي مراسم و اعمال مذهبی برقرار می شود

کنیم هر گاه با قدرتی مافوق خود ارتباط حاصل کنیم می توانیم خود را از حس می
  ).1390نوابخش، (ها نجات دهیم ها و نارحتیناآرامی

- یم از طریق تابهمچنین مسیر نگرش و التزام عملی به نماز به طور غیر مستق
در جهت تایید نتایج پژوهش، . آوري سهم معناداري در پیش بینی تعهد زناشویی دارد

 بلنتون و و روبینسون )1391؛ به نقل از رضایی و دیگران، 2007 (فنلنتایج پژوهش 
؛ به نقل از 1999 (کاجلین و جانسون، )1391؛ به نقل از منجزي و دیگران، 2005(

 همبستگی باالیی را بین تعهدزناشویی با اعتقادات مذهبی )1391رضایی و دیگران، 
نشان داد ) 1379؛ خدایاري و دیگران،2005( و همچنین هانلر و گنچور اند گزارش نموده

تواند در ارتباط با تعهد زناشویی مؤثر باشد زیرا مذهب شامل که گرایش مذهبی می
- هاي است که این ویژگیها و ارزشرهنمودهایی براي زندگی و ارایه دهنده سامانه باور

، امینی )1391(توانند زندگی زناشویی را متأثر کنند و میکائیلی و همکاران ها می
) 1391؛ به نقل از پورسردار و دیگران، 2004(و الزاروس ) 1987(، آنتونوسکی )1391(

ی و آوري روان شناختی با رضایت از زندگداري در پژوهش شان بین تابهمبستگی معنا
  .سالمت عمومی گزارش نمودند
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. آوري افراد، اعتقادات مذهبی استهاي احتمالی رشد تاباز آنجا که یکی از زمینه
در قدیمی ترین آثار . بشر در تاریخ خود فارغ از دغدغه هاي دینی و پرستش نبوده است

.  شودجامانده از دوره هاي باستان، عنصر پرستش و نمادهاي وابسته به آن یافت میبه
دهد که با پیشرفت دانایی بشر، نیاز به معنویت و بررسی سیر تمدن انسانی نیز نشان می

 آنجا از). 1379خدایاري فرد و همکاران، (توجه به دنیاي فرامادي نیز بیشتر شده است 
 شاین، (گردد زندگی کیفیت به بخشیدن بهبود موجب تواند می آوري تاب افزایش که
 و زندگی کیفیت در دارند، باالتري آوري تاب سطح که ادرانیم )2004 کیم، و سیم
فه  مشکالت با افراد این آورند؛ دست به را بهتري نمرات توانند می هم آن هايمؤلّ
 پذیري انعطاف و نشوند خم مشکالت بار زیر در و بیایند کنار توانندمی بهتر زندگی
د بیشتري را داشته باشند و نسبت به زندگی و همسرشان تعه داشته بیشتري
یافته هاي ). 1390رنجبر و همکاران، ؛ به نقل از حق1385 فرد، شیري کربالیی(باشند

هاي زن اجرا شد بهتر هست در این تحقیق داراي محدودیت هاي بود، پژوهش در زوج
زوج هاي زن و مرد با هم اجرا شود و همچنین محدود به جامعه زنان فرهنگی هست 

ر دیگر جوامع هم مطالعه انجام گیرد و در زوجین با مدت زمان پیشنهاد می شود د
مشترك زندگی متفاوت مقایسه گردد و با توجه به اینکه یکی از عوامل افزایش تاب 
آوري اعتقادات مذهبی است و همینطور نگرش و التزام عملی به نماز به واسطه تاب 

ود کسانی که در امر مشاوره آوري در پیش بینی تعهد زناشویی نقش دارد پیشنهاد می ش
  .و ازدواج کار می کنند نقش نماز را در ارتقاي تعهد زناشویی مورد توجه قرار دهند
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  منابع
مندي شغلی در میان آوري و رضایترابطه بین تاب«، )1390(قوام، صغري ابراهیمی -

. یمجله روان شناسی افراد استثنای. »معلمان مدارس عادي و استثنایی شهر تهران
  .67-81ص . 1شماره .سال اول

بررسی رابطه «،)1385(رضا نیا، علیآشتیانی، علی؛ عرباحمدي، خدابخش؛ فتحی -
پژوهی دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه خانواده. »تقیدات مذهبی و سازگاري زناشویی

  .55- 67ص . 5، ش 2دوره 
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مجله رشد آموزش معارف . »نماز آرامش روانی خانواده «،)1390(ایمانی، محسن  -
 .32-36ص . 83اسالمی، ش 

، )1391(اکبر زرین، سهراب؛ سنگري، علیاله؛ عبدياله؛ عباسپور، ذبیحپورسردار، فیض -
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شناختی آوري روانبینی تابپیش «،)1390(حسین؛ محمدي، مژگان چاري، مسعود -

مجله روانشناسی . »براساس اعتقادات مذهبی در دانشجویان شهري و روستایی
 .45-56ص . 6، ش 2معاصر، دوره 

مذهبی گیريرابطه بین جهت «،)1390(بجستانی، حسین قمی، طاهر؛ سلیمیحسینی -
مجله روانشناسی و دین، . »آوري در بین مادران داراي فرزند مبتال به بیماريو تاب
  .69-82ص . 3شماره 

 آوري تاب «،)1390( برماس، حامد احمد؛ برجعلی، علیرضا؛ کاکاوند، فرخ؛ رنجبر، حق -
 روان و مجله سالمت .»ذهنی توان کم فرزندان داراي مادران زندگی کیفیت و

 .177-187ص  .1 ش, 1 دوره, شناسی
سازي آماده «،)1379(یکتا، محسن؛ غباري بناب، باقر خدایاري فرد، محمد؛ شکوهی -
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افزار لیزرل، یابی معادالت ساختاري با کمک نرم، مدل)1384(هومن، حیدرعلی -
 .انتشارات سمت، تهران
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  .ارتش زشکیپعلوم پزشکی، دانشگاه
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