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 چکیده
 اساس بر ییزناشو تعهد ینبی شیپ هدف با حاضر پژوهش ای
 تیمیصم و خانواده یرپذی انطباق و یهمبستگ خود، یافتگیزیتما

 با یپژوهش در. گرفت انجام همدان، شهر متأهل زن معلمان در ییزناشو
 انیم از نفر 346 حجم به ای نمونه ،یهمبستگ نوع از یفیتوص روش
 یتصادف یرگی نمونه روش به همدان شهر متأهل زن معلمان یتمام
 فرم مطالعه، در کنندگان شرکت. شدند انتخاب ای مرحله چند

 ییزناشو تعهد رداستاندا ی نامه پرسش ،شناختی تیجمع مشخصات
 و اسکورون) خود یافتگیزیتما ی نامه پرسش ،(1997 جونز، و آدامز)

 خانواده یهمبستگ و یرپذی انطباق یابیارز اسیمق ،(2003 ت،یاسم
 تامپسون، و والکر) تیمیصم اسیمق و( 1985 همکاران، و السون)

 چندگانه ونیرگرس لیتحل از حاصل جینتا. نمودند لیتکم را( 1983
 نتری شیب زناشویی تیمیصم ن،بی شیپ یرهایمتغ انیم از که داد نشان
 یهمبستگ آن، از پس و دارد ییزناشو تعهد ینبی شیپ در را نقش

 حدود مجموع در ریمتغ سه نیا و دارند قرار خود یافتگیزیتما و خانواده
 های افتهی. کنند یم ینیب شیپ را ییزناشو تعهد انسیوار درصد 62

 و خانواده در افراد ی هیاول یتحول تجارب تیهما از نشان پژوهش
 روابط بر خانواده کی یاعضا یهمبستگ و کودک و مادر ی رابطه تیفیک
 .دارند نیزوج یفرد نیب

 انطباق و یهمبستگ خود، یافتگیزیتما ،ییتعهدزناشو :واژگان کلیدی

 ییزناشو تیمیصم خانواده، یرپذی

Abstract 
This study has been conducted with the aim to predict 
marital commitment based on differentiation, family�s 
cohesion and adaptability, and marital intimacy among 
married women teachers in Hamadan city. In this 
descriptive correlational research, sample of 346 persons 
across all married female teachers in Hamadan were 
selected by multistage random sampling. Participants in 
the study completed a demographic form, the standard 
questionnaire of marital commitment (Adams & Jones, 
1997), differentiation of self inventory (Skowron & 
Smith, 2003), flexibility and cohesion evaluation scale-
III (Olson et al., 1985) and intimacy scale (Walker & 
Thompson, 1983). The results of multiple regression 
analysis showed that among all the predictors, marital 
intimacy has the biggest role in predicting marital 
commitment and after that are family cohesion and 
differentiation. In total, these three variables predict 
about 62% of the variance of marital commitment. The 
findings show that the experiences of the early 
development of the family, the quality of the relationship 
between mother and child and cohesion of family 
members, have important effects on couples� 
interpersonal relations. 

Keywords: Marital commitment, differentiation, 
cohesion and adaptability of the family, marital intimacy 
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 مقدمه
ترین عامل ترین و اصلییازهای عاطفی انسان، ایجاد روابط انسانی است و در این میان ازدواج به عنوان مهمیکی از ن

ی ترین جنبه(. در میان تعامالت گوناگون انسانی، تعهد مهم2003ها معرفی شده است )لوکاس، ارتباطی میان انسان
باشد بخش دارای اهمیت بسزایی میبه عنوان مکانیزمی دوامکیفی یک رابطه است. پایبندی به عهد و پیمان ازدواج نیز 

(. تعهد در ازدواج باعث افزایش 2013رود )میچر، مدت به شمار میهای موفق و طوالنیهای ازدواجو از ویژگی
ی ازدواج است )رینولد و کننده( و دومین عامل حفظ2009شود )موسکو، رضایت از زندگی و رضایت زناشویی می

هایی (. زوج1382امامی، (. بدون تعهد، رابطه سطحی، ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود )تبعه1999یلد، منسف
-که در مورد تعهد خود در برابر همسر و دیگران به بلوغ فکری الزم نرسیده و وفاداری دوسوگرایانه را در پیش می

-وفایی خواهد بود )مکین روابط غالباً منتج به بیگیرند، در ازدواج و کار با دیگران دچار مشکل خواهند شد و ا
 (.1999کارتی، 

های مطالعاتی خانواده و ازدواج، توجه زیادی به خود معطوف کرده ی حوزه، اخیراً در همه1مفهوم تعهد زناشویی
ظ و است و به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و چقدر برای حف

(، تعهد زناشویی مشتمل بر سه بعد 1997(. مطابق مدل آدامز و جونز )2006تداوم ازدواجشان انگیزه دارند )آماتو، 
تعهد نسبت به همسر )تعهد شخصی(، تعهد نسبت به ازدواج )تعهد اخالقی( و محدودیت اجتماعی )تعهد ساختاری( 

پذیری زوجین باشد. تعهد نسبت به ازدواج، به مسئولیتیاست. تعهد نسبت به همسر شامل عشق، رضایت و فداکاری م
شود، محدودیت اجتماعی نیز به پیامدهای عاطفی، مالی و اجتماعی خاتمه برای حفظ ازدواج و احترام به آن گفته می

 دادن به روابط زناشویی اشاره دارد. 
سال از  45یی که بیش از هاهای زوج( در یک بررسی روی ویژگی2004گاراندون، میرز و هاتی )-رزن

شان متعهد بودند و رضایت زناشویی ها به همسر و ازدواجازدواجشان گذشته بود، دریافتند که اکثریت این زوج
ها نشان داده است که سطوح باالتر تعهد زناشویی با دادند. همچنین نتایج پژوهشی تعهد اسناد میخویش را به مؤلفه

(، 1985ها و اختالفات زناشویی پایین )اسونسون و تراهاگ، (، درگیری2000سونسون، ابراز عشق باال )کلمنتس و ا
( و خیانت پایین )فیهر، 1987(، تعارض زناشویی پایین )اسکانزونی و آرنت، 2002بخشودگی باال) فینک و همکاران، 

دهد که بین سالمت روانی می ها نشان( در ارتباط است. نتایج بسیاری از پژوهش2007، به نقل از هریس و لی، 1998
ی مثبت و معنادار وجود دارد )ویتسون و شان رابطهها با پایبندی به تعهداتهای روانی و شخصیتی آنافراد و ویژگی

باشد های شخصیتی و روانی فرد میهای تعهد زناشویی، ویژگیکنندهبینیترین پیش( و یکی از مهم2003الشیخ، 
بوئن است که بر روابط اولیه  2ی تمایزیافتگیها در این زمینه، نظریه(. از بانفوذترین دیدگاه0820)گودنفورد و آگنیو، 

ی ظهور (. درجه2003داند )یونگ، کالسکو و ویشار، در خانواده تأکید کرده و آن را بر روابط بعدی مؤثر می
شناختی از فرایند احساسی )هیجانی( است که  تمایزیافتگی در هر فرد بیانگر میزان توانایی فرد برای جداسازی فرایند
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کند. های صمیمیت و پذیرش دوسویه را در ازدواج بررسی می(. تمایزیافتگی بنیان1978کند )بوئن، فرد تجربه می
رود زن و مردی که سطح تمایزیافتگی پایینی دارند، در زمان ازدواج، بلوغ هیجانی کمتر و ظرفیتی محدود انتظار می
دهند های زناشویی تمایزیافته، همسران به یکدیگر اجازه میشدن داشته باشند. در مقابل، در نظاممیت و یکیبرای صمی

تر داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمتری ای صمیمانهپذیرتر و رابطهکه نقشی انعطاف
( نشان داد که 1393های پژوهش زارعی و حسینقلی )(. یافته1978؛ بوئن، 1988)کر و بوئن،  را تجربه کنند

ی منفی و قوی بین ( در پژوهشی رابطه2000ی مثبت معناداری دارد. گلید )تمایزیافتگی با تعهد زناشویی رابطه
( نیز در پژوهش خود نشان دادند 2009) تمایزیافتگی باال و تعارضات زناشویی را نشان داد. اسکورون، استنلی و شاپیرو

سانی که تمایزیافتگی باالیی دارند، در طول زمان مشکالت روانی و تعارضات بین فردی کمتری نسبت به افراد با ک
 تمایز پایین دارند. 

توان کیفیت اخالقی، اجتماعی و روانی افراد را مورد ارزیابی قرار داد، مالک و معیار دیگری که براساس آن می
باشد )مالشریفی، وخشور و موعه قوانین حاکم بر محیط و جو خانواده میی ارتباطی اعضای خانواده و مجشبکه

، 1باشد همبستگیی سیستمی می( که منطبق بر نظریه2000ی السون )(. الگوی حلقوی پیچیده1384زاده، سلیمی
ز تغییرات کند. خانواده هم از درون تحت فشار ناشی اها را بررسی میو ارتباطات خانواده و زوج 2پذیریانطباق

سازی با انتظارات نهادهای اجتماعی های خویش است و هم تحت فشار خارجی برای برونتکاملی اعضا و زیرمنظومه
باشد، پاسخگویی به انتظارات درونی و بیرونی مستلزم دگرگونی مداوم جایگاه اعضای خانواده در رابطه با یکدیگر می

ی ، ترجمه1974تگی سیستم خانواده، به رشد خود ادامه دهند )مینوچین، است، تا اینکه بتوانند با وجود تداوم پیوس
(. زمانی که سطوح همبستگی خیلی باال هستند، توافق باالتر و استقالل کمتر در خانواده وجود دارد و در 1373ثنایی، 

یستم خانواده محدود دانند که تعلق و یا تعهد به آنها در سسطح پایین، اعضای خانواده خود را مالک چیزهایی می
کنند، غالباً ثبات بیش از حد و یا تغییر زیاد و پذیری بسیار باال و یا پایین را تجربه میهایی که انطباقاست. خانواده

(. مولیس، بریلسفورد و مولیس 2000شوند )السون، کنند و موجب عدم تعادل در سیستم خانواده میسریع را تحمل می
پذیری خانواده نشان دادند که ارتباط معناداری بین کشف هویت، تعهد و همبستگی و انطباق( در پژوهش خود 2003)

( نشان دادند که همبستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم از 1392زاده )تنها، آیتی و شهابیوجود دارد. دهقان
-بینیی مذهبی درونی، پیشگیرگیری مذهبی بیرونی و به طور مستقیم از طریق افزایش جهتطریق کاهش جهت

 ی نگرش منفی به ارتباط پیش از ازدواج است.کننده
ها ی بسیار مهم در ثبات و استحکام ازدواجنیز یک مقوله 3پذیری، صمیمیتعالوه بر تمایزیافتگی، همبستگی و انطباق

سازگاری و رضایت زناشویی  کند و به طور مثبتی باها به ارتباط را محکم میرود. زیرا که تعهد زوجبه شمار می
ی شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر (. صمیمیت، نزدیکی، تشابه و یک رابطه1998مرتبط است )هلر و وود، 
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است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشأ تشابه و 
ها، روابط ( در پژوهشی نشان داد یکی از نیازهای عاطفی زوج2008(. پیالژ )2001ی، رود )باگاروزنزدیکی به کار می

منصور و باشد. سپاهتوأم با صمیمیت است که منبع مهمی برای شادی، احساس معنا و رضایت زناشویی در زندگی می
ت بیشتر در روابط تواند موجب رضای( در پژوهشی نشان دادند که میزان صمیمیت در زوجین می1385مظاهری )

هایی که صمیمیت باالتری ( نشان داد که زوج2007زناشویی آنها گردد. پژوهش پاتریک، سلز، جوردانو و فولرود )
ی خود داشته و در نتیجه رضایت باالتری را دارند قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه

 کنند.تجربه می
(. 2002باشد )کوهان و کلینبائوم، ترین عامل مؤثر بر بروز طالق میها، فقدان تعهد مهمشبر اساس نتایج پژوه

باتوجه به مشکالت خانوادگی در جامعه و باالرفتن میزان طالق، شناسایی عوامل تأثیرگذار و مرتبط با تعهد زناشویی و 
از اختالفات زناشویی و پربارکردن ارتباطات میان  گیریتواند در پیشها میهای مبتنی بر این یافتهریزی آموزشبرنامه

زوجین، به ویژه افزایش تعهد زناشویی کمک نماید. از آنجا که تعهد در دین و فرهنگ ما نیز یک ارزش بسیار عالی 
باشد و حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد و از سوی دیگر، متغیر تعهد زناشویی در ایران از متغیرهایی است می
ی اصلی پژوهش با وجود اهمیت بسیار در پایداری زناشویی، مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است، مسئله که

بینی پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی توانایی پیشحاضر این است که آیا تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق
 تعهد زناشویی را دارند؟

 روش

ی معلمان زن متأهل شهر همدان در سال ی آماری شامل کلیهی بود. جامعهپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگ
نفر  2124نفر ) 3924های آموزش و پرورش نواحی یک و دو تعداد آنها بود که طبق آمار اداره 92-93تحصیلی 

که د شد نفر برآور 350حدود  1ی دو( بود. تعداد گروه نمونه براساس فرمول کوکراننفر ناحیه1800ی یک، ناحیه
اعتبار، تعداد های بینفر در نظر گرفته شد. پس از حذف پرسشنامه 400اعتبار تعدادی بیهانامهبرای حذف اثر پرسش

ای انجام گرفت؛ به ای خوشهگیری با استفاده از روش چندمرحلهپرسشنامه مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. نمونه 346
ی ی پژوهش انتخاب شد؛ در مرحلهر دو مرحله و به صورت تصادفی از جامعهی مورد بررسی داین ترتیب که نمونه

ی دوم، انتخاب و در مرحله باشد، یک ناحیهاول، از بین نواحی آموزش و پرورش شهر همدان که شامل دو ناحیه می
مراجعه به مدرسه  ها زن بودند انتخاب شد و از میان معلمان این مدارس، کسانی که در روزکه کادر آن مدرسه 50

حضور داشتند انتخاب گردیدند. شرایط ورود به پژوهش شامل تمایل معلمان برای شرکت در پژوهش، گذشت 
شد. شرایط خروج از سال در شهر همدان می 5حداقل یک سال از زندگی زناشویی و سکونت به مدت بیش از 
ی سوگ و بارداری در شش ماه ناختی، تجربهشپژوهش شامل طالق والدین، وجود بیماری یا اختالل حاد روان

-درصد از شرکت 46شد که از طریق مصاحبه، افرادی که دارای این شرایط بودند از مطالعه خارج شدند. گذشته می
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درصد دارای مدرک کارشناسی بودند و بیشترین درصد فراوانی  3/61سال بودند،  50تا  40ی سنی کنندگان در بازه
درصد(  25/22سال ) 20تا16درصد( و  27/24سال ) 15تا 11های زندگی زناشویی به ترتیب به بازه یمربوط به سابقه

 گشت. باز می

 ابزار

فرم مشخصات جمعیت شناختی: این فرم شامل اطالعاتی از قبیل سن، میزان تحصیالت، فرزند چندم خانواده، نوع 
 باشد.رزندان میی زندگی مشترک و تعداد فازدواج، چندمین ازدواج، سابقه

( با هدف سنجش تعهد زوجین نسبت به 1997: این پرسشنامه توسط آدامز و جونز )1پرسشنامه استاندارد تعهد زناشویی
گویه  44هنجاریابی شده است. این پرسشنامه  1388همسر و ازدواج طراحی و در ایران توسط عباسی مولید درسال 

ی باالتر در این تنظیم شده است. نمره 5تا  1بندی تا قویاً موافقم( با نمره دارد و بر اساس طیف لیکرت )قویاً مخالفم
مقیاس به معنای تعهد زناشویی باالتر است. در پژوهش آدامز و جونز پایایی سؤاالت پرسشنامه از طریق روش آلفای 

( 1388ه، بهرامی و محبی) سیابه دست آمده است. در اعتباریابی آزمون توسط شاه 89/0کرونباخ برای کل پرسشنامه 
آمد. در پژوهش حاضر،  به دست  85/0روایی محتوا توسط اساتید مشاوره دانشگاه اصفهان تأیید شد و آلفای کرونباخ 

      به دست آمد. 95/0ی ضریب آلفای کرونباخ، پایایی این پرسسشنامه از طریق محاسبه

توسط اسکورن و فریدلندر ساخته شد و  1998شنامه در سال ی این پرسفرم اولیه :2ی تمایزیافتگی خودپرسشنامه
 46ی نهایی آن توسط جکسون  در توسط اسکورن و اسمیت، مورد تجدید نظر قرار گرفت و پرسشنامه 2003در سال 

 1های این پرسشنامه در یک طیف لیکرت از (. آیتم2003ی بوئن ساخته شد)اسکورن و اسمیت، ماده بر مبنای نظریه
شوند. این مقیاس شامل چهار گذاری می)کامالًدر مورد من صحیح است( نمره 6 در مورد من صحیح نیست( تا )اصالً 

 276ی واقعی خرده مقیاس واکنش هیجانی، موقعیت من، گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران می باشد. حداکثرنمره
افتگی است. ضریب آلفای گزارش شده توسط تر تمایزیی سطوح پایینی کمتر این پرسشنامه، نشانهاست. نمره

( ضرایب پایایی این پرسشنامه را به 1385است. یونسی) 88/0ی تمایزیافتگی خود اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه
دهد، در پژوهش جهان بخشی و محاسبه کرد که پایایی باالی این پرسشنامه را نشان می 85/0روش آلفای کرونباخ 

های واکنش پذیری عاطفی، و برای خرده مقیاس 69/0( پایایی کل آزمون با روش آلفای کرونباخ 1391کالنترکوشه)
محاسبه گردید. در  75/0و  61/0،  64/0،  73/0جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی عاطفی با دیگران به ترتیب 

پذیری ی واکنشهابرای خرده مقیاس ی ضریب آلفای کرونباخپژوهش حاضر، پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه
 به دست آمد. 66/0و  74/0، 63/0، 77/0آمیختگی با دیگران به ترتیب عاطفی، جایگاه من، گریزعاطفی و هم

سؤالی است که توسط السون و همکاران  20: این مقیاس  یک ابزار 3پذیری و همبستگی خانوادهمقیاس ارزیابی انطباق 
ی عملکرد خانواده تدوین شده است. دو بعد محوری در عملکرد خانواده یعنی لقوی پیچیده( براساس الگوی ح1985)

                                                           
1 Dimensions of Commitment Inventory (DCI) 
2 Differentiation of Self Inventory-Revised (DSI-R)  
3 Flexibility And Cohesion Evaluation Scale-III (FACES-III) 
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ی تمام ی کل مقیاس برابر است با جمع نمرهکند. نمرهپذیری )قدرت تغییر کردن( را ارزیابی میهمبستگی و انطباق
ی ق پذیری خانواده با جمع نمرهی انطبای سؤاالت فرد و نمرهی همبستگی خانواده با جمع نمرهها، نمرهپرسش

ی انطباق ی به هم تنیده و باال بودن نمرهی خانوادهی همبستگی، نشانهآید. باال بودن نمرهسؤاالت زوج به دست می
( نشان داد مقیلس 1380( و گلچین)1389ی آشفتگی خانواده است. نتایج پژوهش کیانی و فرحبخش)پذیری نشانه

برای همبستگی خانواده  77/0برای کل ابزار، آلفای  68/0همبستگی خانواده با آلفای کرونباخ  پذیری وارزیابی انطباق
پذیری از همسانی درونی نسبتاً خوبی برخوردار است. ضرایب همبستگی در بازآزمایی برای برای انطباق 62/0وآلفای 

ثبات بسیار خوب پرسشنامه است ی دهندهبوده و نشان 80/0و برای انطباق پذیری  83/0همبستگی خانواده 
-ی ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسدر پژوهش حاضر، پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه (.1387)ثنایی،

 دست آمد.به  74/0و  85/0به ترتیب پذیری های همبستگی و انطباق

و صمیمیت توسط والکر و سؤالی است که برای سنجش مهر  17این پرسشنامه یک ابزار  :1مقیاس صمیمیت
کننده در مقیاس صمیمیت از طریق جمع نمرات سؤاالت و ی شرکتتدوین شده است. نمره 1983تامپسون در سال 

از همسانی درونی خوبی برخوردار  97/0تا 91/0حاصل می شود. این پرسشنامه با ضریب آلفای  17تقسیم آن بر عدد 
( 1385توسط ثنایی ترجمه شد و اعتمادی و همکاران ) 1379نامه در سال (. این پرسش1983)والکر و تامپسون،  است

گزارش کردند. در پژوهش حاضر،  96/0در پژوهش خود ضریب پایایی کل آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
 دست آمد.به  97/0ی ضریب آلفای کرونباخ، پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه

 روش اجرا

های مورد نیاز تهیه، سپس از طریق هماهنگی با حراست سازمان نامهی مورد نظر، پرسشن حجم نمونهپس از تعیی
ی یک به صورت حضوری و پس از جلب ی آموزش و پرورش ناحیهآموزش و پرورش استان همدان و اداره

های ورود د مالککنندگان و بیان هدف پژوهش، به تعداد الزم در میان معلمان واجمشارکت و همکاری شرکت
ها را تکمیل نامهها را با دقت بخوانند و پرسشهای آزمونها خواسته شد تمام مادهاین مطالعه توزیع گردید و از آن

نام ها بدون ذکر نام ونامهاطمینان افراد از عدم افشای اطالعات، پرسش کنند. برای از بین بردن مالحظات اداری و
-خود، همبستگی و انطباقمقیاس )تعهدزناشویی، تمایزیافتگی 4ی پرسشنامه حاوی تههر بس خانوادگی طراحی شد.

 25ای بود که در هر ها به گونهها، بستهبه منظور کنترل تأثیر ترتیب آزمون .پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی( بود
های آمار توصیفی و استنباطی ها در ابتدا قرار داده شده بود. در این بررسی از روشدرصد، یکی از پرسشنامه

 SPSSافزار آماری ها به کمک نرم)همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره( استفاده شده است. تحلیل داده
 انجام گرفت. 18ی نسخه

 هایافته

 دهد.کنندگان را بر حسب متغیرهای پژوهش نشان میهای شرکت، میانگین و انحراف استاندارد نمره1جدول

                                                           
1 Intimacy Scale (IS)          
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نتایج جدول باال، تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چندگانه در جدول فوق بیانگر آن است که مدل  طبق

همانطور که در جدول فوق مشاهده (. p>01/0باشیم )دار بوده و مجاز به استفاده از آن میرگرسیون اعمال شده معنی

 .1جدول

 های پژوهشسنجی برای متغیراطالعات روان 
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرها

 پذیریانطباق

 همبستگی

 تعهد زناشویی

 زناشویی صمیمیت

 تمایزیافتگی کلی

 پذیری عاطفیواکنش

 جایگاه من

 گریز عاطفی

 درهم آمیختگی با دیگران

14 

14 

60 

12/1 

97 

11 

20 

13 

18 

50 

50 

215 

7 

236 

60 

65 

72 

61 

04/30 

84/39 

82/160 

48/5 

07/158 

43/33 

29/44 

38/43 

97/36 

5/97 

22/6 

05/27 

32/1 

53/22 

1/9 

99/6 

7/9 

3/8 

  

 . 2جدول

 ی متغیرهای مستقل اصلی و تعهد زناشوییتحلیل رگرسیون چندگانه رابطه

 مجموع مربعات منبع تغییر مدل
درجه 

 آزادی
 Fآماره میانگین مربعات

 سطح

 داریمعنی
R 2R 

 1مرحله

 211/149829 1 211/149829 رگرسیون

 811/298 344 035/102791 باقیمانده 592/0 770/0 >001/0الف 418/501

  345 246/252620 مجموع

 2مرحله

 676/78368 2 351/156737 رگرسیون

 542/279 343 894/95882 باقیمانده 618/0 788/0 >001/0ب 347/280

  345 246/252620 مجموع

 3مرحله

 362/52892 3 086/158677 رگرسیون

 688/274 342 159/93943 باقیمانده 625/0 793/0 >001/0ج 555/192

  345 246/252620 مجموع
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-درصد از میزان واریانس تعهد زناشویی را پیش 62، متغیرهای مذکور مجموعاً حدود 2Rشود، با توجه به مقدار می

 کنند. بینی می

کنندگان، اقدام به تحلیل بینی واریانس تعهد زناشویی شرکتبه منظور بررسی نقش متغیرهای مستقل در پیش

را  گام نشان داد که متغیر صمیمیت زناشویی بیشترین نقشبهگام شد. نتایج رگرسیون گامبهی گامرگرسیون چندگانه

 بینی تعهد زناشویی دارد و پس از آن متغیرهای همبستگی و تمایزیافتگی قرار گرفتند. در پیش

 گیریبحث و نتیجه

پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی با تعهد ی تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباقهدف این پژوهش بررسی رابطه

تمایزیافتگی با تعهدزناشویی رابطه دارند و این متغیرها حدود  زناشویی بود. نتایج نشان داد که همبستگی، صمیمیت و

بینی تعهدزناشویی را پذیری خانواده توان پیشکنند اما انطباقبینی میدرصد از واریانس تعهد زناشویی را پیش 62

د زناشویی ی گام به گام نشان داد که صمیمیت دارای بیشترین همبستگی با تعهندارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره

(، 1999های پیستول و لورانس )کند که این یافته با پژوهشدرصد تغییر واریانس تعهد زناشویی را تبیین می 59است و 

توان ( همسو است. در تبیین این یافته می2010زادگان )پرور و مهدی( و غفوری، گل2009فرو)(، جین2006جودی )

عناصر متعددی نظیر محبت، هیجان، خودافشایی، تطابق، تشابه،  گفت صمیمیت، یک عنصر ترکیبی است و شامل

شود. شرایط دوران ی این عناصر منجر به ایجاد و تداوم صمیمیت میشود. ترکیب و تعادل همهاستقالل و دلبستگی می

گیری صمیمیت دارند. ی مادر و کودک نقش مهمی در شکلکودکی به ویژه تجارب خانوادگی و کیفیت رابطه

برای افراد دارای سبک دلبستگی  شود.یمیت در دوران بزرگسالی از دلبستگی ایمن در دوران کودکی ناشی میصم

 . 3جدول 

 ضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل اصلی و تعهد زناشویی 
 داریسطح معنی Beta t خطای معیار B متغیر )عامل( مدل

 1مرحله
 >001/0 758/18  968/3 437/74 مقدار ثابت

 >001/0 392/22 770/0 704/0 763/15 صمیمیت

 2مرحله

 >001/0 917/8  871/5 352/52 مقدار ثابت

 >001/0 626/16 662/0 814/0 541/13 صمیمیت

 >001/0 971/4 198/0 173/0 860/0 همبستگی

 3مرحله

 >001/0 750/4  973/7 869/37 مقدار ثابت

 >001/0 322/16 649/0 813/0 277/13 صمیمیت

 >001/0 861/4 192/0 172/0 835/0 همبستگی

 008/0 657/2 89/0 040/0 107/0 تمایزیافتگی
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ی نزدیک برقرار کنند، به دیگران تکیه کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آنها ایمن آسان است که با دیگران رابطه

کنند. اعتماد به خود و اعتماد به دیگری دو ویژگی اساسی افراد توانند به طور کامل به دیگران اعتماد تکیه کنند و می

شود. این افراد در روابط عشقی، اعتماد، صمیمیت و هیجان مثبت بیشتری دارند و در مورد عشق، ایمن محسوب می

 رسد کهشود. با توجه به این توضیحات، طبیعی به نظر میکمتر بدبین هستند و روابطشان کمتر دچار شکست می

افرادی که سبک دلبستگی ایمن باالتری دارند )صمیمیت زناشویی باالتری دارند( دارای تعهدزناشویی باالتری باشند. 

 2ی تعهدزناشویی است و کنندهبینی با توجه به  تحلیل رگرسیون گام به گام، همبستگی خانواده نیز دومین متغیر پیش

( و رزمی 2003های پژوهش مولیس و همکاران )کند. این یافته با یافتهیدرصد تغییر واریانس تعهد زناشویی را تبیین م

کند. بینی میها نشان دادند که همبستگی خانواده به صورت مثبت، تعهد بین فردی را پیشباشد. آن( همسو می1383)

واده داشته و همبستگی مندی از زندگی و روابط عاطفی خانکارکرد خانواده، تأثیر مستقیمی بر نیازها، اهداف، رضایت

پذیری متقابل های همبسته که همراه با احساس مسئولیترسد جوّ مثبت خانوادهدر آن نقش اساسی دارد. به نظر می

تواند نزدیکی و یکسانی زیاد نماید. همچنین علت این نتیجه میی مساعد برای تعهدزناشویی را فراهم میاست، زمینه

( همبستگی خانواده، احساس انسجام، 1999باشد. طبق نظر السون )« تعهد زناشویی»و  «خانوادههمبستگی»دو مفهوم 

(، همبستگی را به 2003پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر دارا هستند. لینگرن )

خانواده مشتمل بر  کند. از نظر او دو کیفیت مرتبط با همبستگیصورت نزدیکی عاطفی با افراد دیگر تعریف می

دهد که عالوه بر صمیمیت و همبستگی، است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می« دیگرگذراندن با هموقت»و « تعهد»

ی پژوهشی با کند. این یافتهبینی میی مثبت دارد و آن را به صورت مثبت پیشتمایزیافتگی نیز با تعهد زناشویی رابطه

، میلر، اندرسون و 2004؛ اسکورن و دندی، 1998؛ هاوس و مالینکرود، 1987کرامر،  های قبلی )گلن ونتایج پژوهش

؛ حامدی و 1390؛ زارعی و همکاران، 2013مطلق و همکاران،؛ جمالی2000؛ اسکورن، 2008؛ پیالژ، 2004کال، 

همسو است. طبق  (1393؛ زارعی و حسینقلی،1392؛ آریامنش و همکاران، 1391؛ بیرامی و همکاران، 1391همکاران، 

خود به عنوان های فردی با تعهد زناشویی در ارتباط هستند. تمایزیافتگی( تجربیات و مشخصه1987نظر گلن و کرامر )

ی توانایی فرد توان اظهار کرد، درجههای فردی با تعهد زناشویی ارتباط دارد. در تبیین این یافته مییکی از مشخصه

رفتار از احساسات، بیانگر میزان تمایزیافتگی خود است و هدف اصلی آن توازن میان  برای اجتناب از تبعیت خودکار

تر تمایزیافته تمایل دارند تا خودمختاری در روابطشان داشته باشند و احساسات و شناخت است. در واقع افراد بیش

های افراد تمایزیافته یژگیمایلند صمیمیت بیشتری در روابطشان بدون غرق شدن در احساسات داشته باشند. این و

 شود. ها و افزایش تعهدزناشویی میموجب استحکام روابط زوج

توانند از طریق افزایش صمیمیت بین همسران و های این پژوهش مشاوران خانواده و ازدواج میبا توجه به یافته

ی پژوهش حاضر به جمعیت نمونهها بهبود بخشند. درمان مشکالت مربوط به صمیمیت، تعهد زناشویی را در میان آن
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های زوجی صورت گیرد و از شود که پژوهش مشابهی در گروهمعلمان زن اختصاص داشت؛ بنابراین پیشنهاد می
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