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مقدمه
محبوبندگی هر فرد است وها در زگیريترین تصمیماز مهمالهی و ينهادازدواج

هدف غـایی آن، رسـیدن   کهآفرین استترین بناي گسترده هستی در پیشگاه خالق زوج
بسـیاري از همسـران زنـدگی    .به آرامش روان، اعتالي وجود و نیل به رستگاري اسـت 

اندیشـند  کنند. در این زمان، هرگز به این موضوع نمـی مشترك خود را با عشق آغاز می
کن است شعله عشق آنان به خاموشی گراید و این درست زمانی است کـه  که روزي مم

). دلزدگـی از عشـق   2012و همکـاران،  2شـود (دوالهیـت  آغـاز مـی  1دلزدگی زناشویی
کنـد، در واقـع صـمیمیت و    به ندرت به طور ناگهانی بروز مـی و داردتدریجی يروند

شـود کـه در   ارض مـی بازد و به همراه آن خستگی عمـومی عـ  عشق به تدریج رنگ می
). 1388(بختیـارپور و عـامري،   اسـت شدیدترین نوع آن دلزدگـی بـا فروپاشـی رابطـه     

مـذهبی بـین زوجـین   هـاي نبود ارزشمانند بسیاريدلزدگی زناشویی در نتیجه عوامل 
بر این اساس، ). 2007، 4؛ دوالهیت و المبرت2006و دوالهیت، 3شود (گودمنایجاد می

حـل وکـردن غلبـه بـراي زوجـین کـه هسـتند منبعـی مذهبیاعمالواحتماالً باورها
حـل کمـک در بـراي معنـوي یـک منبـع  بـه اتکـا کنند.میاز آنها استفادهمشاجراتشان

مقدسراشانازدواجوشوندتریکدیگر نزدیکبهتاکندکمک میزوجینبهتعارضات
تفـاوت وکنندمهارهتربراخودخشمکند تاکمک میزوجینبهمذهبیدرگیريکنند.

و همکـاران  5هوك).1392رضاپورمیرصالح و همکاران، کنند (آرامش حلرا باهایشان
تواند رضایت زناشـویی را  ) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که معنویات می2010(

تحت تأثیر قرار دهد و از تعارضات زناشویی جلوگیري کند. 
خـدا، بـه ایمـان درو مذهب، ارتباط با خدا اسـت.  معنویتمهمهايمؤلفهازیکی

دربـه او  وبخشدمیانسانبهمعنويقدرتنوعیکهوجود داردايالعادهنیروي خارق
،در ایـن زمینـه  ).1391کند (خاکساري و خسروي، میزندگی کمکهايسختیتحمل
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عنویـت نقـش   ) نشان دادند که مذهب و م2010(2) و کپتري2011و همکاران (1فینچام
؛مهمی در افزایش رضایت زناشویی، سازگاري زناشویی و کارکرد بهینـه زناشـویی دارد  

معنویت عامل مهمی در پیشگیري، حل تعـارض، مـدیریت اسـترس و خشـم     ،چنینهم
). 2011، 3زوجین و عملکرد مؤثر خانواده و کـاهش دلزدگـی زناشـویی اسـت (رهـودز     

مذهب و معنویت بر کیفیت زناشویی پرداخته به بررسی یادشدههاي هرچند در پژوهش
اما به ارتباط با خدا با دلزدگی زناشویی توجهی نشده است و اینکه آیا ارتبـاط بـا   ،شده

بـه هـر   شـود؟  خدا (ترس، نیاز و محبت به خدا) موجب کاهش دلزدگی زناشـویی مـی  
ـ  انتظار می،حال وان یکـی از  رود در تدوین مدل دلزدگی زناشویی، ارتباط با خدا بـه عن

هـاي مـذهبی در جهـت    هـاي و تجربـه  همانند فعالیتهاي مهم مذهب و معنویت لفهؤم
آید کـه آیـا   این سؤال پیش میبه هر حال،بینی دلزدگی زناشویی نقش داشته باشد. پیش

چه مکانیسـم و فراینـدي کـاهش    درثیر ارتباط با خدا مستقیم است؟ و ارتباط با خدا أت
شود؟  وجب میدلزدگی زناشویی را م

بـدین کـه اسـت فراینديوگذاردمیتأثیرفردشناختیهايجریانبرخداباارتباط
اعتقادوبگیرند؛ یعنی ایماننظردرآمیزموفقیتراآیندهپیامدهايتوانندمیافرادوسیله

راامـور خـدا تمـام  وشـود مـی شروعخوبیبهاوبهتوکلباکاريهراینکهوخدابه
شود فرد میآیندهعملکردهايمورددراطمینانوبینیخوشحسباعث،کندمیکنترل

پیـدا  زنـدگی بـه نسـبت زیبانگاهیایمان،باانسان). 1390زاده و همکاران، (خراشادي
تکامـل سـوي بـه راهـی والهیامتحانمنزلهبهراهاناکامیومشکالتحتیوکندمی

لطـف بـه همیشـه وپنـدارد میالهیخفیهالطافراهاناکامیمؤمنکند. انسانمیتلقی
ترین اثر ایمان و محبت به خداوند ایجاد تفکر مثبت مهم،بنابراین؛استامیدوارخداوند

هیجـانی مـذهبی،   ـبراساس نظریـه شـناختی  ). 1389زاده، در فرد است (توانایی و سلیم
شـان قـرار   معنـا در زنـدگی  هایی را در اختیار افراد براي کشف هدف یـا  مذهب فرصت

تواند موجـب احسـاس امیـدواري، هدفمنـدي و آرامـش در افـراد شـود        دهد که میمی
) بیـان داشـتند کـه    2002و همکاران (4). در این زمینه دینر1390(خاکشور و همکاران، 

1. Fincham

2. Captari

3. Rhoades

4. Diener



1395پاییز و زمستان/ 19/ ش10شناسی/ ساسالم و روانمطالعات10

فـرد زندگیارزیابی رویدادهاي روزمرهوفکريفرآیندبرمیانجییکعنوانبهمذهب
دارامعنـ ومنفی، مثبـت ظاهربهرویدادهايازبسیاريحتی،ترتیبنارد. بدیگذمیتأثیر

رسـد  بـه نظـر مـی   بنابراین، ؛داشتخواهداحساس مثبتیآنهاازفردوشوندمیارزیابی
توانـد  می1ي شناختی و کالمی از جمله کنترل فکر و زبانهاسازمانراهارتباط با خدا از 

قرار دهد. زندگی زوجین را تحت تأثیر
و باورهـاي ها) در مطالعه خود نشان داد که نگرش2011(2مارتیگنانی،در این زمینه

،زوجـین بـین تعامالتوگفتگوهاوداردزناشویی آنهادلزدگیدرمهمینقشزوجین
زناشویی موقعیتی است که زمینه موضوعات مختلفمورددرهاي آنهاخودگوییویژهبه

هاي منفی ممکن است ناشـی  آورد، این خودگوییفراهم میناشوییرا براي تعارضات ز
دهـد و منجـر بـه    تأثیر قرار میاز ضعف ارتباط با خدا باشد که مهارت شناختی را تحت

شود. افراد داراي خطاي شناختی به دلیل مبالغه در بخشی از افکـار  شناختی میتحریف
سازي چند حادثه منفی تفکر خود را اعدهتوانند جوانب مثبت زندگی را ببینند و با قنمی

بـه بـین خوشمثبت وتفکراگر فرد داراي ،در مقابل). 1392کنند (شعیبی، تحریف می
باعـث موفقیـت و  توانـد او خواهـد شـد کـه مـی    و ارتقـاي رشدزندگی باشد، موجب

مفهـومی، نقـش غیرمسـتقیم    الگـوي در تدوین بنابراین، . شودزندگیدررضایت انسان
شود.   کنترل فکر بر دلزدگی زناشویی بحث میراهگوي ابعادي ارتباط با خدا از ال

تأثیر قرار توانند رضایت زوجین را تحتها میدر مجموع افکار، باورها و خودگویی
ها) که خود نـوعی تفکـر   زبان پنهان (ازجمله خودگویی،رسدنظر میهبهمچنین،؛دهد

تواند در صـورت کنتـرل شـدن در ایـن زمینـه      ، میندکاست و به صورت کالم نمود می
) در مطالعه خود نشان داد کـه اختالفـات و   1392ثناگویی (،در همین راستاثر باشد. ؤم

کلمـات و گفتگوهـاي  به کارگیري متفـاوت نحـوه  ازناشیتعارضات زناشویی زوجین
در حـدیثی  (ص)خـدا رسولاي است که اهمیت زبان به گونهاست. مردانوزنانمیان
زبـان دریچـه   شـک  ). بی1404(مجلسی، که تمام زیبایى انسان در زبان استفرمایندمی

توان بـه اعمـاق درون او   خوبى مىه الى کلمات هر کس بروح آدمى است، یعنى از البه
بـه  گـذارد و  عکس سخنان و کلمات هر کـس در روح و جـان او اثـر مـى    ه پى برد و ب

1. Thought Control & language

2. Martignani
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ـ  رمىآن را به رنگ خود دتدریج ثیر متقابـل  أآورد و به این ترتیب این دو در یکـدیگر ت
).  1382زاده، (آقاگلدارند

) در کتاب خود بیان داشت که زیادي سـکوت و کنتـرل   1376اللیثی (،بر اینافزون
زبـان عامـل   ،هاي مهم براي پاکیزه کردن، مهار و هدایت فکر است. همچنینزبان از راه

بـه  عاطفی براي پرداختن به جهان اطـراف، بـه دیگـران و   وهاي شناختی تجلی توانایی
یکی نقش بیرونـی بـراي ایجـاد    ؛دو نقش براي زبان قائل است. ویگوتسکی خود است

زبـان  بیـان دیگـر،  . بـه  نی براي کنترل افکـار رواطراف و دیگري نقش دارتباط با محیط
شـود ش و تفکـر مـی  افزاید و موجب رشد کنمیفردابزار جدیدي را به سازمان درونی 

تواند منجر به مهار و کنترل فکـر گـردد کـه    کنترل زبان میرو، از این). 1986، 1(هیکمن
شود.حاضر بررسی میالگويدر 

ارتباط با خدا یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد تفکر مثبت و کنتـرل زبـان   ،بر این اساس
به طوري که ؛شودقق میاندیشی محمثبتو در سایه ایمان به خداست که استدر افراد 

گونه به پدیده فکر بها داده شده است که یک سـاعت درسـت و زیبـا    در دین اسالم این
پور و حسن،در این راستا). 1382زاده، (آقاگلهفتاد سال عبادت استبرابر با اندیشیدن 
رفتارهـاي کـه ارتبـاط بـا خـدا در قالـب      ند) در مطالعه خود نشان داد1391همکاران (

عبـادت  ماننددارند، رفتارهاییمثبتیارزشزندگیدارامعننکاتبهپرداختندربیمذه
بـه  و تفکـر مثبـت  نگـرش بـه افرادتشویقوامیدایجادباتوانندخداوند میبهو توکل
نتـایج  سـوي دیگـر،   از .شـود آنـان درونـی آرامشباعثروانیفشارزايهايموقعیت

هـوش  بین افکار ناکارآمـد و آن است که دهندةنشان) 1389مطالعه معلمی و همکاران (
هوش معنوي بـاالتر افکـار   بابه این معنا که افرادي.وجود داردمعنوي همبستگی منفی 

)، اگرچـه  1389. با توجه به نتـایج مطالعـه معلمـی و همکـاران (    آمد کمتري دارندرناکا
ولـی بـاهم تعامـل و    ،هوش معنوي و الگوي ابعادي ارتباط با خدا از هـم جـدا هسـتند   

اي هـوش معنـوي، درك و ارتبـاط بـا     هـ به طوري کـه یکـی از مؤلفـه   ؛همپوشی دارند
نقـش هـوش معنـوي در افکـار ناکارآمـد      یادشـده سرچشمه هستی است که در مطالعه 

پیدا کند و اثربخشی آن را تحت تأثیر قـرار  همیشگیتواند جنبه مطرح شده است که می
تفکر مثبـت در افـراد اسـت کـه در الگـوي      ةا خدا ارتقادهنداحتماالً ارتباط بپسدهد، 

1. Hickmann
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شـده در بـاال   یادپیشنهادي مطالعه حاضر بررسی شده اسـت. هرچنـد کـه در مطالعـات     
ةولی در ایـن مطالعـه سـاز   است،تجارب معنوي براساس ابزارهاي غربی سنجیده شده

شود کـه ایـن   ی میالگوي ابعادي ارتباط با خدا براساس تفسیر قرآن و علوم دینی بررس
باشد کـه  می» محبت به خدا«و » نیاز به خدا«؛ »ترس از خدا«الگو داراي سه بعد اساسی 

بندي در درجه نخست، روایاتی است که درخصوص اشکال بنـدگی  زیربناي این تقسیم
وارد شده اسـت،  » محبت«و » نیاز«، »ترس«و طبق روایات وارده از معصومان مبناي آنها 

هــاي دینــی و اعتقــادي ادیــان توحیــدي (و حتــی رســی و تحلیــل آمــوزهباشــد. برمــی
دهد که یـک یـا   غیرتوحیدي) و نیز تحلیل رفتارهاي معتقدان به ادیان به خوبی نشان می

، محـور و  »محبت به خـدا «و » نیاز به خدا«، »ترس از خدا«گانه هاي سهترکیبی از مؤلفه
توان بـا اسـتفاده از ایـن سـه     می،. بنابرایندهندبنیاد اصلی رفتارهاي دینی را تشکیل می

مؤلفه، به ابداع الگویی به منظور فهم و تحلیل بهتر ماهیت سازه ایمان و  ترسیم ساختار 
گانه یاد شده، هـر یـک   . براي ساختن این الگو، ابعاد سهکردایمان در سطح فردي اقدام 

از خـدا (بـیم) هـر کـدام بـه      گیرند: نیاز به خدا (امید) و ترسدر کنار یکدیگر قرار می
عنوان یک مقیاس در محور افقی، از نقطـه صـفر فرضـی مشـترك بـه سـمت معکـوس        

شوند. مقیاس محبت بر نقطه صفر فرضـی مشـترك ایـن دو مقیـاس     یکدیگر کشیده می
گیرد که نیـاز بـه خـدا،    شود، بدین ترتیب، دو زاویه قائمه در طرفین شکل میعمود می

) 1دهند (نمودار س از خدا، زاویه سمت راست را تشکیل میزاویه سمت چپ آن و تر
).1390(مظاهري و پسندیده، 

)1390گانه ارتباط با خدا (مظاهري و پسندیده، : ترکیب ابعاد سه1نمودار 
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هـاي مطلـوب و   هاي افراطی در این ابعاد، حالتنکته قابل توجه این است که حالت
که اگر کنترل و مهـار  اياندازهزا نیز باشند تا توانند کامالً آسیبمیاي نیستند و پسندیده

نشوند، حتی نقشی معکوس در رابطه انسان با خدا ایفا خواهند کرد. امام صـادق(ع) در  
اش گسـتاخ  اي به خدا امید داشته باش که تو را بر نافرمـانی به گونه«فرماید: این باره می

گونه کـه از ایـن   همان». رس که تو را از رحمتش ناامید نسازداي از او بتنکند و به گونه
. در این الگو استشود، آسیب خوف، ناامیدي و آسیب امید، تجرّيحدیث برداشت می

مؤلفـه (زاویـه سـمت راسـت)،    » محبت به خـدا «و » ترس از خدا«هايلفهؤاز ترکیب م
» محبت به خـدا «و » نیاز به خدا«هاي و از ترکیب مؤلفه» احترام به خدا«اي به نامپیچیده

بنـابراین،  آیـد،  به وجود مـی » اعتماد به خدا«اي به نام پیچیدهمؤلفه(زاویه سمت چپ)، 
احترام و اعتماد به خدا هر کدام در دو حیطـه خدامحورانـه و خودمحورانـه (دنیـایی و     

آنچـه مطـرح   با توجه بـه  رو، از این؛)1390گیرد (مظاهري و پسندیده، عقبایی) قرار می
هـاي مـذکور از ایـن بعـد     شد کیفیت و نوع ارتباط با خدا مشهود است که در پـژوهش 

بررسی نشده است.
شود کـه آیـا احتـرام و اعتمـاد     مطرح میپرسش، این باالبا توجه به نتایج مطالعات 

هاي منفـی و کنتـرل  دهنده افکار و خودگوییخدامحورانه برخالف خودمحورانه، کاهش
دلزدگـی زناشـویی در رابطـه بـا     مدل گرچه در پژوهشی ،؟ به هر حالاستان کننده زب

رسـد  اما در مجموع به نظر مـی ،الگوي ابعادي ارتباط با خدا تاکنون بررسی نشده است
رفتارها و تجارب مذهبی فرد در قالب ارتباط با خدا، رضایت زناشـویی را تحـت تـأثیر    

شـود کـه آیـا    مطـرح مـی  پرسشاین پس، شودو ارتقاي آن را موجب میدهدمیقرار 
و درنتیجـه کـاهش دلزدگـی    کنـد مهار مـی الگوي ابعادي ارتباط با خدا، فکر و زبان را 

برازش الگوي مفهومی زیر در ،شود؟ با توجه به آنچه مطرح شدزناشویی را موجب می
مطالعه حاضر بررسی شده است.  

ارتباط با الگوي ابعادي ارتباط با خدا، کنترل زبان وفکردری زناشوییمفهومی دلزدگمدل.1شکل
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روش تحقیق
الگـو هـا از  تحلیل دادهبراي روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع همبستگی است و 

جامعـه آمـاري شـامل کلیـه     .شـد افـزار لیـزرل) اسـتفاده    (نـرم یابی معادالت ساختاري 
1392-93آزاد شهر بیرجند در سـال تحصـیلی   هاي دولتی و دانشجویان متأهل دانشگاه

نفر در دانشگاه آزاد) بود کـه حجـم   2760نفر در دانشگاه دولتی و 1110(شامل حدود 
3870) و با توجه به حجم جامعه (1970نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان (

نشـگاه از  . براي تعیین حجـم نمونـه دانشـجویان متأهـل دو دا    شدنفر برآورد 350نفر) 
گیـري  اي و براي انتخاب دانشجویان در هر دانشـگاه از نمونـه  گیري سهمیهروش نمونه

استفاده شد. به این صورت که پس از کسـب مجـوز از دفتـر نهـاد مقـام      ايمرحلهچند
دانشجویان متأهل هـر دانشـگاه بـه    فهرستن فرهنگی دانشگاه، معظم رهبري و مسئوال

د که با توجه به تعداد دانشجویان متأهـل هـر دانشـگاه و    تفکیک مقطع تحصیلی تهیه ش
نفـر تعیـین   250نفـر و دانشـگاه آزاد   100براساس حجم نمونه، سهمیه دانشگاه دولتی 
کالس چهاردانشکده و از هر دانشکده سهشد. براي انتخاب دانشجویان از هر دانشگاه 

.   شدندمنتخب بررسی هاي دانشجویان متأهل کالستمامبه طور تصادفی انتخاب و 

ابزار پژوهش
تهیـه شـد.   1996مقیاس دلزدگی زناشویی توسط پاینز در سـال  دلزدگی زناشویی: 

گیري درجه دلزدگـی زناشـویی   این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که براي اندازه
مقیاس اصلی خستگی خردهسهعبارت و 21ده است و داراي شدر بین زوجین طراحی 

گـذاري ایـن پرسشـنامه براسـاس     . نمرهاستی عاطفی و خستگی روانی جسمی، خستگ
) تنظـیم شـده اسـت.    7) تا همیشه (نمـره  1اي لیکرت از هرگز (نمره طیف هفت درجه

شـود. ارزیـابی ضـریب پایـایی     گـذاري مـی  به صورت معکوس نمرههاپرسشبرخی از 
بـین متغیرهـا در   پرسشنامه دلزدگی زناشویی نشان داد که داراي یـک همسـانی درونـی   

، 1و از روایـی خـوبی برخـوردار اسـت (پـاینز و نـانز      باشـد  می90/0تا 84/0دامنه بین 
) پایـایی ایـن پرسشـنامه بـا اسـتفاده از      1392پور و همکاران (). در مطالعه عبادت2003

محاسبه شد.81/0روش آلفاي کرونباخ 

1. Pines & Nunes
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ي سه بعدي رابطه انسـان  این پرسشنامه براساس الگو: 1الگوي ارتباط انسان با خدا
) تهیه شده اسـت. ایـن مقیـاس    1390با خدا یا مثلث ایمان توسط مظاهري و پسندیده (

هـاي ایـن آزمـون عبارتنـد از: بـیم      مقیـاس باشد. خردهمقیاس میششماده و 67داراي 
مـاده)،  16مـاده)، محبـت بـه خـدا (    15ماده)، امید (نیاز به خـدا) ( 15(ترس از خدا) (

هاي ماده). هر یک از مقیاس7ماده) و تجرّي (7ماده)، یأس (7بت به خدا (عداوت نس
دنیایی، ترس خودمحـور عقبـایی و   مقیاس خودمحورخردهسهبیم، امید و محبت داراي 

اي لیکـرت از کـامالً   گذاري این مقیاس براساس طیف پـنج درجـه  . نمرهاستخدامحور 
بـراي بررسـی   )1390مظـاهري و پسـندیده (  مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شده اسـت.  

روایی محتوایی، پرسشنامه را بـراي تعـدادي از کارشناسـان مباحـث اسـالمی (اسـتادان       
. در شـد شناسی ارسال کردند کـه روایـی آن تأییـد    حوزه علمیه قم) و متخصصان روان

ن ابلیمیچرخشیبااصلیهايمؤلفهمطالعه حاضر، براي محاسبه روایی از روش تحلیل
درصـد  27/50عاملی به دست آمد که عشق خدامحورانه دواستفاده شد که ساختار ساده 

درصد) از کـل واریـانس رابطـه    27/74درصد (در مجموع 99/23و عشق خودمحورانه 
توکـل واعتمـاد مثلـث هـاي مؤلفـه ،حاضـر پژوهشکنند. درانسان با خدا را تبیین می

احتـرام (خـدا بـه اعتمـاد مثلـث ،)دامحورانـه خ(احتـرام مثلـث ،)خدامحورانهاحترام(
احتـرام مثلث،)عقباییخودمحورانهاحترام(خدابهاحتراممثلث،)عقباییخودمحورانه

) دنیـایی خودمحورانهاحترام(خدابهاعتمادمثلث،)دنیاییخودمحورانهاحترام(خدابه
احتـرام (توکـل واعتمـاد مثلـث مؤلفـه بـه مربوط93/0بارباالترین. داشتندباالییبار

مثلـث مؤلفـه بـه مربـوط 77/0هـم بـار کمترینوخدامحورانهعشقدر) خدامحورانه
،همچنـین . اسـت خودمحورانـه عشـق در) دنیـایی خودمحورانـه احترام(خدابهاعتماد

به دست آمد.75/0ها بیش از مقیاسخردهتمامپایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي 
) توسـط آلگرابـل و   TCAQ(2پرسشـنامه توانـایی کنتـرل فکـر    کنترل فکر: توانایی 

. نمـره باشدمیپرسش25و داراي است ) تهیه شده 1392به نقل رزاق، ؛2005(3مارتینز
اي لیکرت از به شدت مخالف تا به شـدت  گذاري این مقیاس براساس طیف پنج درجه

و به شـدت موافـق نمـره    یکره موافق تنظیم شده است و به گزینه به شدت مخالف نم

1. Human relation with god

2. Thought Control Ability Question

3. Algarabel & Martinez
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، نمره توانایی کنترل فکر به دسـت مـی  پرسش25از مجموع نمرات گیرد.تعلق میپنج
و ضـریب  92/0آید. ضریب پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ در سنجش اولیـه برابـر   

بـه دسـت آمـد (براتـی و     88/0، برابـر  شـد بازآزمایی که به فاصله هشت هفته سنجش 
براي محاسبه روایی از روش تحلیل عـاملی اسـتفاده   مطالعه حاضر ). در1394عریضی، 

از کـل  99/40توانایی کنترل فکـر  عاملی به دست آمد که عاملشد که ساختار ساده تک
پایایی با استفاده از آلفاي کرونبـاخ بـراي   ،کند. همچنینواریانس کنترل فکر را تبیین می

دست آمد.هب82/0متغیر توانایی کنترل فکر 
که براسـاس  استپرسش24ساخته شامل این پرسشنامه محققتوانایی کنترل زبان: 

البالغه و احادیث، روایات و نیز با راهنمایی اسـاتید و مشـاوران مـذهبی    متون دینی نهج
تدوین شده است. در این مقیاس به جنبه شناختی کنترل زبان اشاره دارد کـه در ارتبـاط   

اندیشـیدن در عاقبـت و   گیـرد: دربرمـی سخن گفتن است و موارد زیر را با تفکر قبل از 
آموز بـودن سـخن، درسـتی و    ها قبل از سخن گفتن، توجه به مفید و حکمتپیامد گفته

فـردي و ارزیـابی   ها، بار اخروي داشتن سخن و رعایت احترام در روابط بینصدق گفته
تفکر نسبت بـه محتـوا و مضـامین    ،چنینشود و همبه زبان آورده میسود و ضرر آنچه

تواند منجر بـه افـزایش آگـاهی و دانـش دیگـران      سخن و نسبت به اینکه سخنان آیا می
شود و توجه به عدم اتالف وقت دیگران و توجه به ارزش محتـوایی سـخن در جهـت    

. بعـد دیگـر جنبـه رفتـاري دارد و شـامل      اسـت تبدیل تاریکی جهل به روشنایی دانایی 
زیبایی در کالم، کوشـش در بیـان موضـوعات مهـم و بـا معنـا، رعایـت        رعایت ادب و

گویی در گفتار و رعایت حـدود الهـی و شـرعی در گفتـار و بـازداري از بـدگویی،       نرم
. در اسـت مراقبت در گفتار جهت عدم فاش نمودن راز دیگران و حفظ کنترل در زبـان  

ري نیکـو و مـؤثر و بـازداري    سازي گفتار در جهت گفتاها در دو بعد فعالمجموع گویه
گـذاري  . نمرهاسترفتار در جهت بازداري از لغو و سخنان بیهوده و نامناسب و یا گناه 

. اسـت 6تـا کـامالً مخـالفم=   1اي لیکرت از کامالً موافقم=درجهششآن براساس طیف 
مقیاس بازآزموننتایجودشتوزیعدانشجوبیستبینايهفتهدوفاصلهاین مقیاس در

مطالعـه درآنکرونبـاخ آلفـاي . آمـد دسـت بـه 76/0و 66/0مقیاس براي هر دو خرده
روایـی، در مطالعـه   محاسـبه بـراي . آمددستبه78/0دانشجو75رويدوممقدماتی

بـا . استشدهاستفادهعاملیتحلیلروشنفر اجرا شد و ازدویستمقدماتی دوم روي 
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نیـز بارتلـت آزمـون ودست آمـد ه ب82/0ريبردانمونهکفایتشاخصاینکهبهتوجه
نتـایج . شـد اسـتفاده ابلیمـین چرخشـی بااصلیهايمؤلفهتحلیلروششد، ازمعنادار
ترتیـب بـه کـه دادنشـان رازبـان بـازداري وسازيفعالکنترلعاملیدوسادهساختار

زاده،بیشـها (کـرد مـی تبیینراواریانسکلاز%) 82/65مجموعدر% (74/15و07/50
هاي دانشگاه) براي محاسبه روایی از روش تحلیل در مطالعه حاضر (زوج).نیافتهانتشار

عاملی به دست آمـد کـه عامـل کنتـرل زبـان در      دوعاملی استفاده شد که ساختار ساده 
درصـد (در  84/6سازي درصد و عامل کنترل زبان در جهت فعال51/55جهت بازداري 

کنند. پایایی با اسـتفاده از  کل واریانس کنترل زبان را تبیین میدرصد) از 35/62مجموع 
سـازي زبـان در   هاي کنترل زبان در جهت بـازداري و فعـال  آلفاي کرونباخ براي مقیاس

به دست آمد. 78/0بیش از 

هایافته
سـال و  18سال، حـداقل سـن افـراد    44/27±05/6میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 

سـال، حـداقل   85/3±85/3میانگین مدت زمـان ازدواج  ،ود. همچنینسال ب48حداکثر 
سال بود. 18ماه و حداکثر 6مدت ازدواج در افراد 

سـاختاري معادالتهايمفروضهیابی،الگوپایهبردلزدگی زناشوییمدلتبیینرايب
ـ : ايفاصـله سطحدرمتغیرهاگیرياندازه) الف؛شدبررسیمطالعهموردالگويدر قطب

بـا تـوان مـی احتماالًباشد،بیشترایپنجايرتبههايطبقهتعداداگر) 1384(هومنگفته
پراکنـدگی یکسـانی ) ب. کـرد رفتـار ايفاصـله هـاي دادهمانند) خطاکمیباالبته(آنها

الگـو چنـدمتغیري هايرگرسیونپراکندگینبودنکسانیکلیگونهبه: زادرونمتغیرهاي
نقـل از بـه  ؛1،1982پـدهازر (کندمیضعیفراآنهابلکهسازد،نمیروانارالیزرلهاي

احتمـال، بیشـینه جملـه ازچنـدمتغیري هـاي رگرسـیون هايروشزیرا،)1384هومن،
از . )1384هـومن،  (اسـت مقـاوم خطـا هايجملهتوزیعبودننرمالازتخطیبهنسبت

بـه تـوان مـی اسـت، بـزرگ رحاضـ مطالعـه نمونـه حجماینکهبهتوجهباسوي دیگر، 
زا: بنـا  خطی چندگانه متغیرهاي بـرون همفقدان. پ) کرداطمینانمفروضهاینبرقراري

) 1384نقـل از هـومن،   بـه  ؛ 2،1983آشـر از جملـه  نظـران ( بر نظر بسـیاري از صـاحب  

1. Pedhazur

2. Asher
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خطـی بـودن چندگانـه    همةدهندنشانزا بین متغیرهاي برون8/0هاي باالتر از همبستگی
بیانگر 1تایج حاصل از ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مورد مطالعه در جدول است. ن

.استشدهگفته مفروضه یید أت

هاي : ماتریس همبستگی بین مؤلفه1جدول 
دلزدگی زناشویی، ارتباط با خدا، توانایی کنترل فکر، توانایی کنترل زبان

ه به نقش الگوي ابعادي ارتبـاط بـا خـدا،    دلزدگی زناشویی با توجمدل بررسی رايب
کـه  یابی معادالت سـاختاري اسـتفاده شـد، قابـل ذکـر اسـت       الگوکنترل زبان و فکر از 

؛ 2004(1مقیاس به عنوان نشانگر در نظر گرفته شد و براساس نظر لـی میانگین هر خرده
ـ  ) تحلیل عاملی تأییدي با میانگین1384به نقل از هومن،  وان نشـانگر  هاي حاصله بـه عن

بـر  افزونزیر وارد شد. الگويبراي هر متغیر مکنون محاسبه و برازش آن بررسی و در 
در شـکل ،دسـت آمـد  هیشینه احتمال بپروش راهنیز که از الگوبرآورد پارامترهاي ،این

1. Lee
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) در دستورالعمل مربوط 2008(و همکارانزیر نشان داده شده است. طبق پیشنهاد هوپر
هاي مناسب برازندگی الگو، مجـذور خـی بـه همـراه درجـه آزادي،      خصبه گزارش شا

و شاخص برازنـدگی تطبیقـی در نظـر گرفتـه شـد.      1ریشه دوم واریانس خطاي تقریب
شاخص برازندگی نرمال بر خالف شاخص برازندگی تطبیقی براي از آنجا کههمچنین،

در بررسی ،)1384هومن، نقل از به ؛ 1999، 3و بنتلر2دهد (هیوحجم نمونه جریمه نمی
نیـز بـا ایجـاد ترتیـب نسـبی      4حاضر مد نظر قرار گرفت. شاخص روایی متقاطعالگوي
هاي رقیب دیگر در نظر گرفته شد که الگوبا الگوهاي مختلف، جهت مقایسه الگوبراي 
؛ 1984، 6و سوربوم5است (جورسکاگالگوترین مقدار آن، بیانگر برازندگی بیشتر پایین

ریشـه دوم واریـانس خطـاي تقریـب و شـاخص      ،). به هر حال1384ل از هومن، نقبه 
صـفر نیسـتند و الزم نیسـت    الگـو مستلزم مقایسه با زیراروایی متقاطع مناسب هستند، 

نقل از هـومن،  به ؛ 8و کادك7با استقالل کامل متغیرهاي مکنون بیان شود (براونالگویی
1384  .(
رل مسـیرهایی کـه   هـاي برازنـدگی لیـز   ا و نیز شاخصتر پارامترهبرآورد دقیقرايب

؛ از <97/0t= ،05/0pها معنادار نبود، مسیر ایمان خدامحورانـه و کنتـرل فکـر    ضرایب آن
نسـبت  کـه  هـاي بـرازش نشـان داد    . شاخصشدبرآورد دوباره حذف و پارامترها الگو

ـ دوکمتـر از  29بـه درجـه آزادي   54/50شاخص مجذور کاي برابر با  ؛ت آمـد دسـ ه ب
هـا بـرازش   بـا داده الگوتواند تقریب قابل قبولی از جامعه ارائه دهد و میبنابراین، الگو

گیـري  شاخص ریشه دوم واریانس خطـاي تقریـب کـه بـراي انـدازه     ،دارد. به هر حال
ـ 046/0با برابر ،رودها (خطاها) به کار میمتوسط باقیمانده دسـت آمـد و در فاصـله    ه ب

). 1384ومن، ؛ بـه نقـل از هـ   1999) قرار گرفت (هیو و بنتلر، 067/0و024/0اطمینان (
شاخص برازندگی تطبیقی و شـاخص برازنـدگی افزایشـی برابـر     الگودر این ،چنینهم

1. Root mean square error of approximation (RMSEA)

2. Hu

3. Bentler

4. Expected croos – validation index

5. Joreskog

6. Sorbom

7. Browne

8. Cudeck



1395پاییز و زمستان/ 19/ ش10شناسی/ ساسالم و روانمطالعات20

؛ هویـل و  1980، 1دست آمد (بنتلر و بونتبه97/0و شاخص برازندگی نرمال نیز 99/0
هـا  بـا داده کرد که الگوتوان استنباط یمبنابراین،.)1384نقل از هومن، به؛ 1995، 2پانتر

) 31/0و 42/0در فاصـله اطمینـان (  36/0برازش خوبی دارد. شاخص روایی متقاطع نیز 
، 3قرار گرفت که بیانگر عدم تقریب معقـولی در جامعـه اسـت (جورسـکاگ و سـوربوم     

).  1384نقل از هومن، به؛1984

زناشویی یافته دلزدگی برازشمدل: 3شکل 

در ارتباط با نقش الگوي ابعادي ارتباط با خدا و کنترل زبان و فکر
)معنادار است05/0. همه ضرایب درسطح شودمیشده درمربع نشان داده بیضی ومتغیرهاي مشاهدههاي مکنون درسازه(

مسـیر مثلـث ایمـان خدامحورانـه (احتـرام و      ،دهـد نشان میباالطور که شکل همان
و > ،01/0P=60/0افـزایش کنتـرل زبـان    راه ه خدا) تنها به طور غیرمستقیم از اعتماد ب

بینـی دلزدگـی زناشـویی    در جهـت پـیش  > ،01/0P=41/0سپس افزایش کنترل فکـر  
49/0-= ،01/0P<  ــتقیم ــه دارد (مسیرغیرمس ــان   ،)12/0رابط ــث ایم ــیر مثل ــا مس ام

کنتـرل  راهدا) به طور غیرمستقیم از خودمحورانه (احترام و اعتماد عقبایی و دنیایی به خ
، =-37/0) به ترتیب 18/0) وکنترل فکر(مسیرغیرمستقیم 05/0زبان (مسیر غیرمستقیم 

1. Bonet

2. Hoyle & Panter

3. Joreskog & Sorbom



21مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوي ابعادي ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان

01/0P< 259/0و-= ،01/0P<  ــویی ــی زناش ــزایش دلزدگ را > ،01/0P=0-/53اف
نشان داد.  

1کنـی نظـر بـارون و   بـا  گري کنترل زبـان و فکـر،   تر نقش میانجیدرك روشنرايب

اي نقـش مسـتقیم الگـوي    جداگانهالگوي)، 2003و همکاران، 2؛ به نقل از توکار1986(
هاي بـرازش نشـان داد   شاخصشد وابعادي ارتباط با خدا بر دلزدگی زناشویی بررسی 

استغیرمعنادار 05/0در سطح 5با درجه آزادي 1/10شاخص مجذور کاي برابر با که 
)07/0p> ،(شـاخص ریشـه دوم   ،ها برازش کامل دارد. به هـر حـال  دادهباالگوبنابراین

دست آمد و در فاصله اطمینان قرار گرفت (هیو و ه ب05/0واریانس خطاي تقریب برابر 
شاخص برازندگی تطبیقـی  الگودر این ،). همچنین1384؛ به نقل از هومن، 1999بنتلر، 

که الگود کرتوان استنباط میبنابراین،.به دست آمد99/0و شاخص برازندگی افزایشی 
الگـوي و کمتـر از مقـدار   16/0ها برازش خوبی دارد. شاخص روایی متقاطع نیز با داده

) قـرار گرفـت کـه بیـانگر     2/0و 15/0) بود و در فاصـله اطمینـان (  161/0اشباع شده (
؛ بـه نقـل از هـومن،    1984تقریب معقولی در جامعـه اسـت (جورسـکاگ و سـوربوم،     

در ایـن  ،% دلزدگی زناشویی را تبیین کند. به هر حال15توانست وي یادشده الگ). 1384
مسیر الگوي ابعادي ارتباط بـا خـدا (مثلـث ایمـان خدامحورانـه و خودمحورانـه)       الگو

اخیر با حضور کنتـرل زبـان و   الگويکه در > ،01/0P=25/0و =-24/0معنادار شد
شـود،  با دلزدگی زناشویی غیرمعنـادار مـی  فکر، مسیر ایمان خدامحورانه و خودمحورانه 

مفهـومی  ، الگـوي اسـت، بـه هـر حـال    یادشدهگر روابط کنترل زبان و فکر میانجیپس
سوبل یعنی آزمـون انـدازه   z% دلزدگی زناشویی را تبیین کند. آزمون 24حاضر توانست 

نســبی مســیر غیرمســتقیم در مقابــل مســتقیم الگــوي ابعــادي ارتبــاط بــا خــدا (ایمــان  
،  z=-38/4و z=23/5دامحورانه و خودمحورانـه) و دلزدگـی زناشـویی بـه ترتیـب      خ

05/0P< گري کامل کنترل زبان و فکر است.میانجیدهندةنشانمعنادار شد که

گیريبحث و نتیجه
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ایمان خدامحورانه (احترام و اعتماد به خدا) تنها بـه  

کننـده  بینـی افزایش کنترل زبان و سپس افزایش کنترل فکـر پـیش  راهطور غیرمستقیم از 

1. Baron & Kenny

2. Tokar
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ایمان خودمحورانه (احترام و اعتماد عقبایی و دنیـایی  ،همچنین؛دلزدگی زناشویی است
کاهش کنترل زبان و کنتـرل فکـر،  افـزایش دلزدگـی     راهبه طور غیرمستقیم از ،به خدا)

شود.  زناشویی را موجب می
نشان دادند کـه مـذهب و معنویـت عامـل مهمـی در حـل       یاريبساگرچه مطالعات 

؛ کپتـري،  1392تعارض زوجین و عملکرد مؤثر خـانواده اسـت (مصـلحی و احمـدي،     
) و در ارتباط 2011، رهودز، 2010؛ هوك و همکاران، 2011؛ فینچام و همکاران، 2010

بـه انسـان   اي وجود دارد کـه نـوعی قـدرت معنـوي    العادهو ایمان به خدا نیروي خارق
،پـژوهش ایـن  کند، امـا هـدف   هاي زندگی به او کمک میو در تحمل سختیبخشدمی

هاي شناختی در اثرگذاري ارتباط با خدا بر رضایت زناشویی اسـت.  بررسی نقش مؤلفه
فکـر و زبـان مـی   مهـار آن است که دهندةنشاننتایج برخی از مطالعات سوي دیگر،از 

) نشـان داد  1392ثناگویی (،ویی مؤثر باشد. در این راستاتواند در کاهش مشکالت زناش
کارگیري متفاوت نحوه کلمـات و  اختالفات و تعارضات زناشویی زوجین ناشی از بهکه 

) نیز در مطالعه خـود  2003گفتگوهاي میان زنان و مردان است. اسکیلینگ و همکاران (
. انجامـد یمـ زناشوییرضایتبهدر همسرانکالمی مثبتکه رفتاررسیدندبه این نتیجه 
هاي زوجـین در  ) نشان داد افکار ناخواسته و خودگویی2011مارتیگنانی (،در این زمینه

از آورد. مورد موضوعات مختلف زناشویی زمینه را براي تعارضات زناشویی فراهم مـی 
تحت تـأثیر  راجوانهايزوجزناشویینحوه مذاکره در حل تعارضات، رضایترو، این

راد و ) و ادیـب 1389بختیارپور و عـامري ( ،)، در همین راستا1،2008دهد (دیومیرارق
) در مطالعه خود نشان دادند که هر چقدر میزان باورها و افکار منفـی و  1384راد (ادیب

دلزدگی زناشویی آنان نیز بیشـتر اسـت. اگرچـه در ایـن     ،غیرمنطقی زوجین بیشتر باشد
ولـی باورهـا و افکـار    ،اسـت نشـده  کنتـرل فکـر بررسـی    مطالعات به صورت مسـتقیم  

و نتـایج  اسـت  شـده هاي منفـی بـا دلزدگـی زناشـویی بررسـی      غیرمنطقی و خودگویی
؛ 1962الـیس ( رفتاريعاطفیـعقالنینظریهباشد. براساسراستاي مطالعه حاضر میهم
غیرمنطقـی  هـاي باوروتفکراتاي ازرشته) داشتن1388نقل از بختیارپور و عامري، به 
وخصـومت خطـر بـراي  رپیو عـامل شـود زناشوییروابطدراختاللبهمنجرتواندمی

باشد. دلزدگیوزناشوییاختالفات

1. Dew
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زاي زنـدگی از  داشتن معنا و هدف در زندگی و امید به کمک خدا در شرایط مشکل
رویـارویی بـا   تواننـد در  گیـري از آنهـا مـی   جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با بهره

رو، از این.)1387وند، حوادث فشارزاي زندگی، آسیب کمتري را متحمل شوند (حبیب
،اندیشی و کنترل افکار مشهود است. در ایـن زمینـه  اهمیت نقش ارتباط با خدا بر مثبت

وفکريفرآیندبرمیانجییکعنوانبه) بیان داشتند که مذهب2002دینر و همکاران (
) نیز نشـان  1999(1پاتریکگذارد. کركمیتأثیرفردزندگیروزمرهدهايارزیابی رویدا

تصور مثبتـی  ،در واقع؛افراد مؤمن و کسانی که با خدا ارتباط و به او ایمان دارندکه داد 
ایمان نتیجهتغییر شناختی و تفکر بنابراین،.و با همسر خود مهربان هستندرنداز خدا دا

ایمـان خدامحورانـه   کـه یافتـه نشـان داد  بـرازش الگـوي  سـوي دیگـر،  به خداست. از 
شود نگـرش فـرد   ارتباط با خدا و عشق به خدا موجب می.کننده کنترل زبان استتبیین

بـا انسـجام،   ،دار و معنـادار باشـد و در رفتارهـا   به همه هستی و زندگی انسـان، هـدف  
می و غیرکالمی را بـه  رویه و آرامش عمل کند. باور به خدا، همه رفتارهاي کالوحدت 

اتـر باشـد، تقـو   دهـد، هرچـه ایـن حالـت قـوي     سوي کسب رضایت خداوند سوق می
ایمـان  بنـابراین، .)1389(ازجمله در حیطه کالمـی) فـرد بیشـتر خواهـد بـود (پنـاهی،       

ثر ؤتواند مي زبانی نیز میابر اینکه در کنترل افکار نقش دارد، در تقوافزونحورانه مخدا
تواند به عنوان عاملی در کنترل رفتار باشد و بـر  ایمان خدامحورانه می،حال. به هر باشد

اعضا و جوارح انسان مانند زبان نیز تأثیر بگذارد. خداوند در قرآن کریم به نعمت زبـان  
، (رحمـن » الرَّحمنُ علَّم الْقُرْآنَ خلق االنسان علَّمه الْبیـانَ «فرماید: و میاست اشاره فرموده 

تـرین بـال بـراي انسـان خواهـد شـد و       هرگاه زبان رها و هرز باشد، بـزرگ پس).1-4
برانداز نخواهـد بـود.   محصول آن جز فتنه، گناهان بزرگ و انحرافات ویرانگر و خانمان

و امـا حـق زبـان آن    «فرمایـد:  امام سجاد(ع) در بیان حقوق اعضا، در مورد حق زبان می
دهی و او را گفتاري عادتبرحذر داري و به نیکگوییاست که او را از دشنام و زشت

آمیخته بـا ادب بـه حرکـت درآوري و افسـار آن را جـز در مـوارد منـافع دیـن و دنیـا          
گویی دور نمایی... زیبایی عقل و خـرد بـه   نگهداري و از پرچانگی بازداري و از بیهوده

ـ ). 1385آملـی،  (جـوادي »زبـانی و درسـت سـخن گفـتن بسـتگی دارد     نیک بـراي  سپ
جلوگیري از گناهان زبان باید به کنترل آن پرداخـت. ذکـر زبـانی خداونـد و پرهیـز از      

1. Kirkpatrick
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گناهان زبان، از سنخ رفتارهاي معنـوي اسـت کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا او قـرار دارد.        
اي کسـانی کـه   «خواهد که همواره به ذکـر و یـاد او بپردازنـد:    خداوند از اهل ایمان می

و اسـت  خـدا نزدیـک   زیـرا ،)41، (احـزاب »ا را بسـیار یـاد کنیـد   خـد ،ایدایمان آورده
احتـرام و  ،)، بنـابراین 1369لینـی،  (کتعـالی اسـت   درخواست مورد اجابت از ناحیه حق

که فرد از گناهان زبان پرهیـز و  شوداعتماد به خدا (مثلث ایمان خدامحورانه) باعث می
امدهاي مثبتـی را بـراي فـرد بـه دنبـال      که این کنترل زبان نیز پیکندزبان خود را کنترل 

،تـو بـوده  اختیـار سـخن در «فرماینـد:  (ع) مـی امیرالمومنینحضرت،دارد. در این زمینه
گرفتـار  آنبنـد هرگاه سخن گفتی تـو در اي، ولیمادامی که آن را بر زبان جاري نکرده

را از نعمتـی ات حفظ کن؛ بسـا سـخنی کـه   نقرهوطالانت را همانندشوي؛ اکنون زبمی
بر اعضا وخداونددانی از گفتن آن خودداري کن.کند. پس هر چه نمیانسان سلب می

خواهـد کـرد، در آن روز   پرسـش از آنهاقیامتکرده که روزواجبچیزهاییجوارحت
خطـایش ،خوار خواهد شد. هر کس پر حرف شد، کندحکومتکسی که زبانش بر او

شود و هرکس حیایش کـم  کم میحیایش،شود و هر کس این چنین باشدزیادتر میهم
ر کـه دلـش   میـرد و هـ  از گناهان و امور شبهناك کم خواهد شد، دلش میدوري اوشد،

در صورتی که فرد بتواند زبان ،). بر این اساس1404شود (مجلسی، میدوزخمرد، وارد
، کنـد و در گفتگو با همسر خود از کلمات و جمالت مناسب استفاده مهار کردهخود را 

اعتماد و احتـرام بـه خداونـد بـه طـور      پسان ایجاد خواهد شد. تعارض کمتري بین آن
.بینجامدتواند به کاهش دلزدگی زناشویی کنترل زبان میراهغیرمستقیم از 

بحث دیگري مطرح است که چگونه تغییر شناختی و افکار ،شدگفتهافزون بر آنچه 
نفی خـود را در امـور   تواند افکار مشود و فرد میمنفی ناشی از ایمان به خدا حاصل می

بـاره ) مدیریت کند که در این 2002مختلف از جمله روابط زناشویی (دینر و همکاران،
هر کس پرهیزکاري کنـد، خداونـد راه خروجـی    «فرماید: قرآن کریم در سوره طالق می

)، امام باقر(ع) نیـز ایمـان را   3و 2(طالق، » دهد...براي رهایی وي از مشکالت قرار می
بـه  ؛کنـد خداوند حاصل ایمان را پرهیزگاري معرفی مـی یادشدهداند، در آیه میعبادت 

شـود کـه   بعد عملی ایمان باعث رهایی از مشکالتی از جمله افکار منفی مـی بیان دیگر،
افکـار  مهـار موجـب پرهیزگاري را در کالم و گفتار بیان کـرد کـه   آن، توان از جمله می

بزار سازمان درونی فـرد جهـت رشـد کـنش و تفکـر      زبان ا،شود. به هر حالمزاحم می



25مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوي ابعادي ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان

).1986شود (هیکمن، می
در ارتباط با چگونگی رابطه بین کنترل شناختی زبان و فکـر، ارسـطو   ،افزون بر این

در پـس شود، اي خاص، کیفیتی خاص حاصل میبا فعالیت دائم به شیوهکه معتقد است 
نظـر  بـه ،بنـابراین ؛ارانه داشته باشـید شوید که رفتار پرهیزگپرهیزگار میانسان صورتی 

شود کـه  افکار منفی میبا رویاروییانسان موفق به کنترل افکار خود در ، زمانی رسدمی
زبان و گفتار خود را به طور مکرر کنترل کند و این مطلب حاصل که قبالً آموخته باشد 

زي رفتارها جهـت  ساسازي رفتاري، رویکرد درمانی است که مبناي آن فعالفعالالگوي
شود که کنتـرل روزمـره بـر    له استنباط میئاین مسپستغییر ساختارهاي شناختی است. 

،کنـد. بـه بیـان دیگـر    میآسانگفتار و زبان، توانایی فرد را در جهت کنترل افکار منفی 
هاي حتی غیربحرانی، عادي و روزمره، توان کنتـرل  اجراي عملی کنترل زبان در موقعیت

ـ برمبناي ،کند. در مجموعمیآسانهاي بحرانی با موقعیترویاروییدر افکار را  گاه ددی
سازي رفتاري و هیجانی در بافتار موقعیتی، به ابـزار نیرومنـدي   سازي رفتاري، فعالفعال

کـه  ). الزم به ذکـر اسـت   1392شود (مارتل و هرمان، هاي خاص تبدیل میدر موقعیت
یعنی مسیر برگشت از رفتـار (اجتنـاب   ،ختی رفتاريشناالگوياین الگو مؤید بخشی از 

(رایـت و  اسـت  هـا)  وارهرفتاري) بـه سـمت شـناخت (پـردازش شـناختی و شـناخت      
هـاي مختلـف   رفتار کنترل زبـان بـه طـور مکـرر و در موقعیـت     پس). 1393همکاران، 

هـاي خـاص  بـا موقعیـت  رویاروییکننده کنترل شناختی افکار منفی در تواند تسهیلمی
حاضر الگويکه در شودتواند منجر به مهار و کنترل فکر کنترل زبان میبنابراین،باشد. 

جاهد شَهوتَک و غالب غَضَبک و خالف سوء «:نیز این نتیجه به دست آمد. به بیان دیگر
با هـوا و هوسـت مبـارزه    عادتک، تَزْك نَفْسک و یکْملْ عقْلُک و تَستَـکْملْ ثَواب ربک؛ 

هاى بدت مخالفت کن، تا روحت پـاك و عقلـت   کن، بر خشمت مسلّط شو و با عادت
). بـا  1383آمـدي،  (تمیمـی » نـى کد و پاداش پروردگارت را به تمامى دریافت شوکامل 

سازي رفتار بـر اثرگـذاري   فعالراهها از توجه به حدیث فوق، تزکیه و مخالفت با عادت
گذارد.با افکار و حوادث منفی صحه میرویاروییو بیشتر بر عقل 

تـوان  حاضر و نتایج به دست آمده از مطالعات مختلـف مـی  الگويبا توجه به نتایج 
ازجملـه کنتـرل زبـان و درنتیجـه     ،هاي شناختیسازماناهکه ارتباط با خدا از رکردبیان 

نجر بـه کـاهش دلزدگـی    تواند زندگی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد و مکنترل فکر می
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معتقـد و الـیس دارندترقويبیولوژیکیاساسغیرمنطقی. باورها و افکارشودزناشویی 
باورهـاي حـالی کـه  در؛انجامدمیبشتريمشکالت روانیبهغیرمنطقیباورهاياست

شـدن دارد که رهـا دارند. الیس بیان میافراد در زندگیموفقیتدرايویژهنقشمنطقی
اسـت سـطح   ممکـن خودخوارشـماري وخویشـتن تحقیـر دستازپرانگیزهايهانسان
وتیـ موفقسـمت بـه راآنهانهایتدروبردباالراآنهازناشوییروابطناکامی درتحمل

هر چقدر فرد بتواند افکـار ناکارآمـد خـود را کنتـرل و از     ،سوق دهد. بنابراینپیشرفت
و از پیـروز شـود  تواند بر مشکالت بهتر میکند،هاي مثبت و کارآمد استفاده خودگویی

پـس ). 1389(بختیـارپور و عـامري،   کنـد زناشویی جلوگیري ورفتارياختالفاتبروز
تواند زندگی زوجین را تحت تأثیر قـرار دهـد. بـر    کنترل زبان و درنتیجه کنترل فکر می

شناسـایی  ضـمن ،هاي قبل و بعـد از ازدواج در آموزششود کهپیشنهاد می،این اساس
هاي آموزشی براي شناسـایی و اصـالح   افکار ناکارآمد، دورهنیزباورهاي مذهبی افراد و 

در جهت کاهش يگام مؤثرشود و این باورها در جهت آموزش بهداشت کالم طراحی
.ه شوددلزدگی زناشویی و افزایش رضایتمندي زناشویی آنان برداشت

بـزار خودگزارشـی و مقطعـی بـودن     هاي پژوهش حاضـر اسـتفاده از ا  از محدودیت
در ارتباط با دلزدگـی زناشـویی   الگودر مطالعات آینده این شودمطالعه بود. پیشنهاد می

.شوددر رضایت و سازگاري زناشویی زوجین بررسی نیززوجین متقاضی طالق و 
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منابع

، شـناختی هاي علومفصلنامه تازه،»نگاهی به تفکر و زبـان «،)1382زاده، فردوس (آقاگل
.85ـ57، ص1، ش5س
بررسـی باورهـاي ارتبـاطی بـا دلزدگـی      «،)1384راد، مجتبـی ( راد، نسترن و ادیبادیب

،»زناشویی و عقاید آن در زنان متقاضی طالق و زنان خواهان ادامه زنـدگی مشـترك  
.180، ص13ش، هاي مشاورهها و پژوهشفصلنامه تازه

قم: انتشارات دارالحدیث.،کم و المواعظعیون الح،)1376اللیثی، علی بن محمد (
رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسـر  «،)1388بختیارپور، سعید و عامري، زینب (

هـاي  فصلنامه یافته، »و باورهاي غیرمنطقی با دلزدگی زناشویی در دبیران متأهل اهواز
.70ـ53، ص10، ش4س، شناسینو در روان

بررسـی پایـایی و اعتباریـابی پرسشـنامه     «،)1394(براتی، هاجر و عریضی، حمیدرضـا  
، شناسـی کـاربردي  دانش و پژوهش در روان،»توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکـاران 

.  41ـ33، ص1، ش16س
هـاي دینـی در تربیـت و اسـتحکام     نقـش التـزام بـه آمـوزه    «،)1389احمد (پناهی، علی
.  96ـ77، ص1، ش1س، شناسی و دینفصلنامه روان،»خانواده

اندیشـی از دیـدگاه   بررسی تأثیر مثبت«،)1389زاده، الهه (توانایی، محمد حسین و سلیم
، مجموعه علوم قرآن و فصلنامه پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم،»قرآن و حدیث

.  64ـ39، ص7شحدیث، 
ي رابطه الگوهاي ارتباطی زنان و مـردان بـا توجـه بـه پایبنـد     «،)1392ثناگویی، محمد (

، 4س، شناسـی و دیـن  مجلـه روان ، »مذهبی و رضامندي زناشویی در روابط زوجـین 
.  109ـ91، ص1ش

. قم: انتشارات اسراء.حق و تکلیف در اسالم،)1385جوادي آملی، عبداهللا (
، )1391خـانی، احمـد و جعفـري، مسـعود (    پور، امین؛ سیف نراقـی، مـریم؛ قـره   حسن

مت روان در والدین کودکان استثنایی و عـادي  بررسی رابطه دلبستگی به خدا و سال«
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.  20ـ1، ص6، ش2س، فصلنامه افراد استثنایی، »شهر همدان
گیري مذهبی و اختالالت روانی بـا پیشـرفت   رابطه جهت«،)1387مراد (وند، علیحبیب

.  93ـ79، ص3ش، شناسی و دینفصلنامه روان،»تحصیلی
ا و تصور مثبت و منفـی از او و رابطـه   خد«،)1391خاکساري، زهرا و خسروي، زهره (

، 5س، شناسـی و دیـن  فصلنامه روان، »آموزاننفس و سالمت روانی دانشآن با عزت
.  98ـ83، ص29ش

نقش تصور از خـدا و  «،)1392زاده، فاطمه (بناب، باقر و شهابیخاکشور، فاطمه؛ غباري
ــدگی  ــاي زن ــذهبی در معن ــت م ــلنامه روان،»هوی ــنفص ــی و دی ، 2، ش6س، شناس

.  56ـ43ص
بررسـی نقـش   «،)1390زاده، فاطمـه و دسـتجردي، رضـا (   زاده، سمیه؛ شهابیخراشادي

هاي اسنادي بر اضطراب اجتمـاعی  دلبستگی دوران کودکی، دلبستگی به خدا و سبک
.  59ـ43، ص4، ش4س، شناسی و دینفصلنامه روان، »دانشجویان شهر بیرجند

تهران: کتابخانه الکترونیکی امید ایران.،افکار منفی،)1392شعیبی، فاطمه (
ترجمـه  ،آموزش درمـان شـناختی رفتـاري   ،)1393رایت، بسکو، مونیکا و تیز، مایکـل ( 

زاده و حسن حمیدپور، تهران: انتشارات ارجمند.اهللا قاسمحبیب
گـري  هاي فرزنـدپروري، مـدل سـالمت روان بـا میـانجی     سبک،)1392رزاق، حسین (

آموزان سال چهارم دبیرستان شهر بیرجنـد،  کر و هوش هیجانی دانشتوانایی کنترل ف
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند.پایان

رضاپور میرصالح، یاسر؛ اسـماعیلی، معصـومه؛ فـرحبخش، کیـومرث و ذکـایی، محمـد       
شناسـی مـذهبی در گفتگوهـاي درون شخصـی     بررسی ابعاد هسـتی «،)1392سعید (

، شناسـی بـالینی  فصـلنامه روان ، »ن مذهبی برخوردار از سازگاري زناشویی بـاال زوجی
.  53ـ19ص، 10ش، 3س
،)1392نژاد، محمدرضا (آبادي، عبداهللا وفلسفینژاد، شکوه؛ شفیعپور، بهناز؛ نوابیعبادت

آوري فـردي و باورهـاي معنـوي و    اي کارکردهاي خانواده بـراي تـاب  نقش واسطه«
.45-29، ص13، ش3، سشناختیهاي روانها و مدلروش، »دلزدگی زناشویی



29مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوي ابعادي ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان
سـازي رفتـاري  درمـان افسـردگی بـا فعـال    ،)1392مارتل، دیمید جیان و هرمان، دون (

محمـد  ترجمـه سـامان نونهـال و علـی    ،(راهنماي کاربردي براي متخصصـان بـالینی)  
موسوي، تهران: انتشارات ارجمند.
مقایسه هـوش معنـوي   «،)1389ري درگی، زهره (معلمی، صدیقه؛ رقیبی، مهوش و ساال

مجلـه علمـی پژوهشـی دانشـگاه علـوم      ، »و سالمت روان در افراد معتاد و غیر معتاد
.  242ـ235، ص3، ش18، دوره پزشکی شهید صدوقی یزد

مثلث ایمان، الگوي ابعادي رابطه انسـان  ،)1390مظاهري، محمدعلی و پسندیده، عباس (
دارالحدیث.، قم: انتشارات با خدا

بیروت: مؤسسه الوفاء.،بحاراالنوار،)1404مجلسی، محمدباقر (
تهـران:  ،افزار لیـزرل یابی معادالت ساختاري با کاربرد نرممدل،)1384هومن، حیدرعلی (
انتشارات سمت.

Captari, D. (2010), "investigating the correlation between burnout &
spirituality among resident assistant at liberty university", Social &
behavioral sciences.1-40.

Dew, J. P. (2008), The relationship between debt change and marital
satisfaction change in recently married couples, Family Relations, v.57, p.
60-71.

Dollahite, D.C., Hawkins, A.J., & Parr, M.R. (2012). "Something More: The
Meanings of Marriage for Religious Couples in America", Marriage &
Family Review, 48(4), 339-362.

Dollahite, D. C., & Lambert, N. M. (2007), "Forsaking all others: How
religious involvement promotes marital fidelity in Christian, Jewish, and
Muslim couples", Review of Religious Research, 48(3), 290-307.

Diener, E., Lucas,R.E., & Oishi,S. (2002), Subjective well-being. In R.C.
Snyder, S.J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology. Oxford:
Oxford University Press.

Fincham, F. D. ,Ajayi, C. Beach, S. R. H. (2011), Spirituality & marital
satisfaction in African American couples.Journal of psychology of
religion & spirituality. 3 (4) : 259-268.

Goodman, M. A., & Dolahite, D. C. (2006), How religious couples perceive
the influence of God in their marriage. The Review of Religious Re 155.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008), "Structural equation
modeling: Guidelines for determining model fit", Electronic Journal of
Business Research Methods, 6 (1), 53-60.



1395پاییز و زمستان/ 19/ ش10شناسی/ ساسالم و روانمطالعات30

Hook J, Worthington E, Davis D, Jennings D, Gartner A.(2010), Empirically
supported religious and spiritual therapies, J Clin Psychol; 66: 46-72.

Hickmann, M. (1986), Psychological aspects of language: acquuisition. In
P. Fletcher& M. Garman (Eds), Language acquisition (pp/ 9- 29),
Cambridge: Cambridge University Press.

Kirkpatrick, L.A. (1999), Attachment and religious representations and
behavior, In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment:
Theory, research, and clinical applications (pp. 803-822), New York:
Guilford

Rhoades, C. J. (2011), Objective & perceived spiritual & religious
compatibility as predictors of marital functioning. Ph. D dissertation,
loyala university Maryland. (2011). 1-131.

Schilling , E. A ., Baucom , D. H ., Burnett, Ch. K ., Sandin , A ., Rogland ,
L. (2003), "Altring The Cours Of Marriage: The Effect Of (PREP)
Communi cation Skills Acquisition On Couples Risk Of Becoming
Maritally Distressed", Journal Of Family Psychology, 17 , 41-53.

Tokar, D. M., Withrow, J. R., Hall, R. J., & Moradi, B. (2003),
"Psychological Separation, Attachment Security, Vocational SelfConcept
Crystallization, and Career Indecision: A Structural Equation Analysis",
Journal of Counseling Psychology, Vol.50, No.1,77-102.


