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 چکیده 

صد نفر  های در مرحله عقد، ازدواج و دارای فرزند بود.و تعهد زناشویی در زوج ورزیهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد عشق

نتایج  .تعهد زناشویی آدامز و جونز و مثلث عشق استرنبرگ در این پژوهش شرکت کردندهای زوج( با پر کردن پرسشنامه 50)
ورزی، بعد تعهد/تصمیم هیچ رابطه معناداری با جنسیت، دوره تحولی و تحلیل واریانس دو راهه نشان داد که در متغیر وابسته عشق

ه ازدواج معنادار بود و اثر اصلی جنسیت و نیز تعامل جنسیت و ها ندارد. در بعد صمیمیت و شهوت تنها اثر اصلی مرحلنیز تعامل آن
مرحله، رابطه معناداری با این ابعاد نداشت. در میان متغیر وابسته ابعاد تعهد زناشویی، تنها در میزان تعهد ساختاری تفاوت جنسیتی 

ت همچنین در ابعاد تعهد شخصی و تعهد دیده شد و تفاوتی در مراحل مختلف زندگی زناشویی از نظر تعهد ساختاری وجود نداش
اخالقی نیز تفاوت معناداری بین مراحل مختلف و نیز زنان و مردان دیده نشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه 

بت معنادار ورزی با ابعاد تعهد زناشویی نشان داد که ابعاد صمیمت و شهوت با تعهد شخصی و تعهد اخالقی رابطه مثبین ابعاد عشق
 داری داشت.دارند اما رابطه این ابعاد با تعهد ساختاری معنادار نبود. تصمیم/تعهد با هر سه بعد تعهد زناشویی رابطه مثبت معنی

 تعهد ساختاری؛ تعهد اخالقی؛ تعهد شخصی ؛تصمیم/تعهد ؛شهوت ؛صمیمیت ها:کلیدواژه

 

 

 مقدمه

عشق، بخش قدرتمندی از تجربیات فردی هر انسان است و به عنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر وضعیت روانی و رفتاری 
افراد شناخته شده است. در میان نظریات معاصری که به بررسی مفهوم عشق پرداخته اند، نظریه مثلث عشق استرنبرگ  گسترده تر از بقیه 

ق حاصل فعل و انفعال سه عنصر مهم است: تعهد، صمیمیت و شهوت. تعهد/تصمیم شامل جنبه شناختی عشق و می باشد. به زعم وی عش
تصمیم به بودن درون یک رابطه می باشد. این بعد شامل تصمیم های خودآگاهانه و ناخودآگاهانه ای می شود که فرد برای دوست داشتن 

 (.1386فرح بخش و شفیع آبادی، دیگری اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن می کند )
( بعد تعهد/تصمیم، در کوتاه مدت به تصمیم فرد برای عشق ورزی به فرد خاص و در بلند مدت به تعهد 1997بنا به نظر استرنبرگ )

احساس نزدیکی،  فرد برای ادامه در رابطه عاشقانه گفته می شود و این دو جنبه الزاما با یکدیگر در تمام روابط وجود ندارند. صمیمیت به
( با تحلیل خوشه ای داده های مربوط به مقیاس عشق و 1984یکپارچگی و وابستگی در روابط عاشقانه گفته می شود. استرنبرگ و گریج )

 -1(، ده خوشه مربوط به متغیر صمیمیت را شناسایی نمودند.: 1977( و پرسشنامه روابط نزدیک لوینگر، راندز و تلبر )1970دوستی رابین )
دریافت حمایت  -5درک متقابل،  -4احترام متقابل،  -3تجربه نمودن شادمانی و مسرت با شریک،  -2تمایل به افزایش آرامش شریک، 

 -9ارزش گذاشتن به شریک در زندگی خود،  -8شریک کردن طرف مقابل در هویت خود،  -7حمایت هیجانی و عاطفی،  -6هیجانی، 
(. 1997، 1این احساس که فرد در زمان نیاز می تواند روی شریک حساب کند )استرنبرگ -10مقابل، ارتباط صمیمانه متقابل با طرف 

، 3، تیچنر2شهوت نیز به جنبه انگیزشی یک رابطه اشاره می کند و با برانگیختگی جسمی، هیجانی و رابطه جنسی تعریف می شود )دوران
 (. 2008، 5و گلدشتاین 4گرای
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اقی ماندن در یک رابطه در طول زمان است. تعهد زناشویی دامنه ای است که تا آن حد، افراد تمایل به تمایل به ب تعهد زناشویی
حفظ رابطه در بلند مدت دارند، برای ازدواجشان فداکاری می کنند، قدم هایی برای نگاه داشتن و قوی نمودن به هم پیوستگی، اتحاد و 

زمانی که ازدواجشان رضایت بخش نیست، با شریک خود می مانند. در واقع تعهد زناشویی، دارند و حتی اتصال با شریک مقابل خود بر می
(. در مورد رابطه 2005، 1رغم نوسان در میزان رضایت طی زندگی مشترک است )هارمونتمایل فرد برای پافشاری در حفظ ازدواج علی

 هایی صورت گرفته و همگی اثر مهم این سازه را تایید نموده اند. هشتعهد زناشویی با متغیر های مختلف اثر گذار بر زندگی زناشویی پژو
از گروه نمونه وی علت عمده  83/0( به بررسی علت طالق در افراد مطلقه پرداخت و به این نتیجه رسید 2005) 2برای مثال هریس

زهای نخست فروکش می کند، توجه به رفاه و طالق را فقدان تعهد ذکر نمودند. بعد از شیدایی اوایل ازدواج و پس از آن که شور رو
خوشبختی همسر، مهمترین نیروی پیوند دهنده روابط زن و شوهر می شود. این احساسات کم و بیش با زندگی مشترک و نقش بعدی 

ل یکدیگرند. مراقبت از فرزندان منطبق هستند. زن و شوهر در هر شرایطی نظیر بیماری و سالمت، آسایش، ناراحتی، ثروت و فقر مسئو
مسئولیت، معیاری فراهم می آورد تا زن و شوهر خود را بر اساس آن بسنجند. اگرچه بعضی از زوج ها در آغاز زندگی مشترک، خود را 

 تنسبت به رابطه زناشویی متعهد می دانند اما ممکن است میزان تعهد آنان آنقدر نباشد که در برابر توفان های ناگزیر و ناشی از نامالیما
(. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد عشق ورزی  و 1388، نقل از شاه سیاه، بهرامی و محبی، 2004زندگی بتوانند مقاومت کنند )هیسیئو، 

 ها در مراحل عقد، ازدواج و فرزنددار شدن بود.تعهد زناشویی در زوج

 

 روش
 کنندگانشرکت

ای از نفر(  به شکل نمونه تصادفی خوشه 100زوج ) 50باشد که تعداد جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و مردان شهر ساری می 
( در مرحله عقد به سر می برند، به 1اجتماعی انتخاب شدند. این افراد در یکی از سه گروه زیر قرار دارند: ) -منطقه مختلف اقتصادی 4

( دارای 3( عروسی کرده اند و اما دارای فرزند نمی باشند؛ )2نکرده اند؛ )-صورت قانونی زن و شوهر هستند اما هنوز زندگی مستقل را آغاز 
 فرزند هستند.

 
 ابزار

نامه میزان پایبندی افراد به ازدواج و همسرشان و سه بعد تعهد زناشویی را این پرسش: 4و جونز 3پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز
های این ی است. آدامز و جونز میزان اعتبار هریک از مقیاسکند و شامل تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختارگیری میاندازه

. در 86/0، و تعهد ساختاری 80/0، تعهد اخالقی 91/0اند: تعهد شخصی ی یاد شده را به این شرح به دست آوردهپرسشنامه، در مورد نمونه
ش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به این صورت ( ضریب اعتبار تمام خرده مقیاس ها با استفاده از رو1390پژوهش قنبری هاشم آبادی )

 .82/0و تعهد ساختاری  80/0خالقی ، تعهد ا79/0بودند: تعهد شخصی 
سوال است که سه  45( ساخته شد. این پرسشنامه شامل 1986این پرسشنامه توسط استرنبرگ ) پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ:

سنجد. در )به طور کامل( می 9)اصال( تا  1ای لیکرت در دامنه ی بین درجه 9یاس مولفه صمیمیت، تصمیم/تعهد و شهوت را در یک مق
و برای خرده مقیاس ها به  89/0( اعتبار برای کل آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1386پژوهش فرح بخش و شفیع آبادی )

نفر  30دست آمد. اعتبار آزمون از طریق آزمون مجدد بر روی برای تصمیم/تعهد به  66/0برای شهوت و  54/0برای صمیمت،  65/0ترتیب 
 به دست آمد. 58/0کنندگان ن شرکتاز ای

 ی اجراشیوه

 کنندگان اجرا و نتایج را تجزیه و تحلیل کردند.پژوهشگران کلیه ابزارهای پژوهش را به طور همزمان روی شرکت
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 نتایج

رابطه میزان عشق ورزی و ابعاد آن در مراحل مختلف زندگی زناشویی و نیز تعامل جنسیت با مراحل زندگی زناشویی از برای بررسی 
در متغیر وابسته عشق ورزی بعد تعهد/تصمیم هیچ رابطه  خالصه شده است. 1. نتایج در جدول استفاده می شودتحلیل واریانس دو راهه 

نیز تعامل آنها نشان نداد. در بعد صمیمیت تنها اثر اصلی مرحله ازدواج معنادار بود و اثر اصلی جنسیت و معناداری با جنسیت، دوره تحولی و 
 تعامل جنسیت و مرحله رابطه معناداری با بعد صمیمیت نداشت. در بعد شهوت نیز تنها اثر اصلی مرحله ازدواج معنادار بود.

 

 1جدول 

 مقایسه میانگین ابعاد عشق ورزی در مراحل زندگی زناشویی، زن و مرد و تعامل مرحله و جنسیتنتایج تحلیل واریانس دو راهه برای 

متغیر 
 وابسته

 F pمقدار درجه آزادی bMS wMS متغیر مستقل

 02/0 02/4 2 95/295 04/1191 مرحله  صمیمیت
 24/0 36/1 1  84/403 جنسیت

 35/0 03/1 2  29/306 مرحله*جنسیت

 01/0 25/4 2 83/308 45/1312 مرحله  شهوت
 75/0 09/0 1  12/30 جنسیت

 08/0 53/2 2  30/782 مرحله*جنسیت

 35/0 04/1 2 12/232 97/341 مرحله  تصمیم/تعهد
 98/0 001/0 1  12/0 جنسیت

 46/0 77/0 2  54/179 مرحله*جنسیت

 

از  زندگی زناشویی و نیز تعامل جنسیت افراد و مرحله ازدواج نیزبرای بررسی ابعاد تعهد زناشویی و میزان آن در مراحل مختلف 
و  تحلیل واریانس دو راهه برای بررسی اثر اصلی مرحله ازدواج) عقد، بدون فرزند و دارای فرزند(، اثر اصلی جنسیت و نیز اثر تعاملی جنسیت

جنسیت و نیز اثر تعاملی آنها در ابعاد تعهد شخصی و تعهد ان می دهد که اثر اصلی مرحله و نش 2له استفاده میشود. نتایج در جدولمرح
 . و اثر اصلی مرحله و نیز تعامل جنسیت و مرحله معنادار نبود اخالقی معنا دار نبود. در بعد تعهد ساختاری فقط اثر اصلی جنسیت معنادار بود

        

 2جدول                          

 راهه برای مقایسه میانگین ابعاد تعهد در مراحل زندگی زناشویی، زن و مرد و تعامل مرحله و جنسیت نتایج تحلیل واریانس دو         
 F pمقدار درجه آزادی bMS wMS متغیر مستقل متغیر وابسته

 16/0 88/1 2 47/43 76/81 مرحله  تعهد شخصی
 07/0 29/3 1  38/143 جنسیت

 63/0 46/0 2  11/20 مرحله*جنسیت

 15/0 88/1 2 27/42 46/79 مرحله  اخالقیتعهد 
 46/0 54/0 1  21/23 جنسیت

 78/0 24/0 2  47/10 مرحله*جنسیت

 51/0 67/0 2 70/39 59/26 مرحله  تعهد ساختاری
 02/0 50/5 1  39/218 جنسیت

 86/0 15/0 2  93/5 مرحله*جنسیت

 
 ابعاد عشق ورزی با ابعاد تعهد زناشویی از ضریب همبستگی پیرسونرابطه میان فرضیه بعدی این پژوهش یعنی برای بررسی 

همبستگی بین ابعاد عشق ورزی با تعهد شخصی و تعهد اخالقی معنادار است.  نشان داده شده است. 3استفاده شده است. نتایج در جدول
 رابطه معناداری دارد.   بعد تصمیم/تعهد تنها باتعهد ساختاری 
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  3جدول                      

 ضریب همبستگی بین ابعاد عشق ورزی و ابعاد تعهد زناشویی                                     

 تصمیم/تعهد شهوت صمیمیت 

 **57/0 **47/0 **46/0 تعهد شخصی

 **37/0 **43/0 **29/0 تعهد اخالقی

 **40/0 12/0 17/0 تعهد ساختاری

 

 بحث

بین نمره کل ابعاد شهوت و صمیمیت در مراحل مختلف زندگی زناشویی تفاوت معنادار وجود در پژوهش حاضر مشخص گردید که 
های بعدی است اما بعد تصمیم/تعهد در مراحل مختلف تفاوت دارد، بدین صورت که ابعاد شهوت و صمیمیت در اوایل ازدواج بیشتر از دوره

( می باشد. به نظر وی با افزایش مدت زمان ازدواج، صمیمیت و شهوت 2007)معناداری را نشان نداد. این یافته همسو با پژوهش تانگ 
ای در ابعاد گردد. این تفاوت بین مرحلهتر شدن روابط، تعهد افراد به ازدواج و حفظ آن بیشتر میشود اما با طوالنیاوایل آشنایی کم می

( و هارمون 1995(، سیلبرمن )1385بخش و شفیع آبادی )(، فرح1385شناس )های حفاظی طرقبه، فیروزآبادی و حقورزی در پژوهشعشق
 ( نیز مورد تایید قرار گرفته است. 2005)

ورزی با هم تفاوت معناداری نداشتند. همچنین تعامل جنسیت و مرحله ازدواج نیز در ابعاد در این پژوهش زنان و مردان درابعاد عشق
ورزی تایید شده بود. فرح بخش و شفع های قبلی تفاوتهای جنسیتی در ابعاد عشقدر پژوهشورزی معنادار نبود. این درحالی است که عشق

ورزی در ورزی در تعامل با مرحله ازدواج یافتند. به نظر آنان ابعاد عشقهای جنسیتی در ابعاد عشق( در پژوهش خود تفاوت1385آبادی )
( نیز در 1995شود. سیلبرمن )ورزی در مردان کم رنگ تر از زنان میج عشقزنان متفاوت از مردان است و با افزایش مدت زمان ازدوا

پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که میزان تعهد/تصمیم و شهوت با مدت زمان ازدواج و جنسیت رابطه دارد، اما این رابطه به صورتی 
دارد و شهوت فقط در مردان رابطه منفی معناداری با مدت  متفاوت است: تعهد فقط در زنان رابطه مثبت معناداری با مدت زمان ازدواج

 یابد. زمان ازدواج دارد بدین معنی که با افزایش مدت زمان ازدواج تعهد زنان افزایش و میزان شهوت مردان کاهش می
تاری تفاوت معناداری فرضیه دیگر این پژوهش بررسی سیر تحولی ابعاد تعهد زناشویی بود. در این پژوهش تنها در میزان تعهد ساخ

ای نشان نداند. یعنی میزان تعهد زناشویی در مراحل مختلف بین دو جنس دیده شد و هیچ یک از ابعاد دیگر تفاوتهای جنسیتی و بین مرحله
ن تفاوت به نفع های دو گروه، ایشود. با مقایسه میانگینیکسان است و جز در تعهد ساختاری، تفاوت بین زن و مرد در ابعاد دیگر دیده نمی

 مردان است و مردان در بعد تعهد ساختاری نمره بیشتری از زنان به دست آوردند. 
های خارج از ایران نیز باالتر بودن سطح تعهد مردان را در شاید در نگاه اول این یافته بر خالف انتظار باشد اما برخی پژوهش

ود نشان داده است که تعهد شخصی و اخالقی مردان باالتر از زنان می باشد. ( در پژوهش خ2005پژوهش خود به اثبات رساندند. هریس )
همچنین وی رابطه معناداری را بین مدت زمان ازدواج با تعهد ساختاری و شخصی نیافت اما به این نتیجه رسید که بین مدت زمان ازدواج 

 و تعهد اخالقی رابطه وجود دارد. 
دی مشابه پژوهش هریس بوده است. گانتر رابطه معناداری بین سالهای ازدواج و تعهد شخصی و ( نیز تا حدو2004) های گانتریافته

ساختاری نیافت اما بیان کرد تعهد اخالقی با افزایش سالهای ازدواج رو به کاهش می رود. همچنین یک یافته دیگر این پژوهش، باالتر 
های پیشین بوده است و گانتر علت ی بوده است، یافته ای که بر خالف پژوهشبودن نمره مردان نسبت به زنان در تعهد ساختاری و اخالق

( هیچ رابطه معناداری بین مرحله 2005داند. هارمون )این تفاوت را در استفاده از ابزار چندبعدی برای سنجش تعهد در پژوهش خود می
 ازدواج و جنسیت با ابعاد تعهد زناشویی نیافت. 

اند و نیز عدم وجود پژوهشی های بسیار محدود در داخل کشور که به موضوع تعهد زناشویی پرداختهپژوهش های متناقض،این یافته
-در داخل کشور در زمینه بررسی تفاوت این سازه مهم در مراحل مختلف زندگی زناشویی، همگی ضرورت تکرار این پژوهش را ایجاب می

دسترس بودن نمونه اشاره نمود. این احتمال وجود دارد که به دلیل جو فرهنگی و  توان به درهای پژوهش کنونی میکند. از محدودیت
 مذهبی جامعه ما صحبت کردن از تعهد و بیان نظر واقعی درباره این متغیر، در شرایطی بی طرفانه و بدون سوگیری انجام نشود.
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