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  مقدمه -1-1

واطف هور عخانواده از ارکان عمده و نهاد اصلی هر جامعه اي به شمار می رود و کانون اصلی ظ

 به سختی ري کهانسانی و روابط صمیمانه میان افراد است. خانواده ملیتی به قدمت انسان دارد، به طو

رین طبیعی ت رین وت وان جامعه اي را تصور کرد که خانواده در آن وجود نداشته باشد. خانواده مشروعتمی

ا در رامعه جواحد تولید مثل و فراگیر ترین واحدهاي اجتماعی به شمار می رود، زیرا همه ي اعضاي 

ناختی شامعه جبرمی گیرد. خانواده واحدي است اجتماعی با ابعاد گوناگون اقتصادي، حقوقی، روانی و 

و سالمت  ه ي جامعه است و حیات). هر خانواده در حکم سلولی براي تشکیل پیکر1380(نوابی نژاد،

ب ازي مناسساشد، از این رو بستر بمیمجموعه ي این سلول ها ضامن سالمت و حیات اجتماعی جامعه 

  ). 1385 اشد (نیلی پور،بمیبراي موفقیت خانواده، مهمترین گام براي سالمت و ارتقاء جامعه 

ی زن و مرد است. از جمله مظاهر زندگی خانواده به عنوان موسسه اي است که ناشی از پیوند زناشوی

اجتماعی انسان، وجود تعامل هاي سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز 

صمیمیت و همدلی یکدیگر است. خانواده محل ارضاي نیازهاي مختلف جسمانی، عقالنی و عاطفی است و 

اشد. بمیشناخت چگونگی ارضاء آن ها ضرورتی انکار ناپذیر داشتن آگاهی از نیازهاي زیستی و روانی و 

ود. بنابراین ازدواج به عنوان شمینهاد خانواده یکی از نهادهاي مهم اجتماعی است که با ازدواج شروع 

نخستین سنگ بناي تشکیل خانواده، همواره در گستره ي تاریخ فصل کاملی از اصول و قواعد را در تعالیم 

ی به خود اختصاص داده است. اهمیت و ارزش ازدواج تا حدي است که خداوند رحمان و دینی و اجتماع

سوره روم، درباره ي ازدواج تأکید کرده و رسول  21رحیم در سوره ها و آیه هاي متعدد از جمله در آیه 

 یعنی با افراد هم شأن خود ازدواج کنید» فانکحو االکفا«خدا (ص) براي استمرار آن می فرماید: 

). تا کنون در عمده بحث هایی که براي تعریف ازدواج سالم وجود داشته، باور بر این 1383(مظاهري، 

است که در واحد هاي زناشویی قوي عناصر زیر موجود است: صمیمیت، تعهد، ارتباط عاطفی، مهارت 

  ). 1،2008هاي حل تعارض و معنویت(شروود

علوم اجتماعی اهمیت درك ازدواج را به وسیله ي مطالعات انجام شده در این حوزه شناسایی کرده 

است. با این حال پژوهشگران ازدواج توجه خود را بیشتر بر رضایت و پایداري در روابط  زناشویی متمرکز 

                                                             
1  . Shervod  



3 

زدواج هستند، متغیر هاي کرده اند. در حالی که مطمئناً رضایت و پایداري از مؤلفه هاي داراي اهمیت در ا

اشد، تعهد بمیدیگر نیز سزاوار توجه فزاینده اي هستند. به ویژه متغیري که شایسته توجه بیشتري 

کننده مهم براي ازدواج  بینیپیشاست. فهمیده شده است که تعهد زناشویی بین همسران یک  2زناشویی

ج، وفاداري نسبت به همسر خویش، ارزش هاي هاي رضایت بخش و پایدار است، تعهد مادام العمر به ازدوا

اخالقی قوي، احترام نسبت به همسر خویش به عنوان بهترین دوست و تعهد نسبت به وفاداري جنسی از 

سال هستند. ازدواج سالم به معنی حضور  20ویژگی هاي ازدواج هاي رضایت بخش با عمري بیش از 

ط و عدم حضور عناصري نظیر خشونت و خیانت چندین عنصر مانند تعهد، رضایت زناشویی، ارتبا

). تعهد زناشویی حدي است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روي ازدواجشان 2008اشد(شروود، بمی

دارند و با همسرشان  می نند. براي حفظ و تقویت اتحادشان گام برکمیدارند، براي رابطه شان فداکاري 

  ). 2005، 3ده نیست، می مانند (هارمونه ازدواج شان پاداش دهنکمیحتی هنگا

به نظر می رسد هم تعهد نسبت به همسر و هم تعهد نسبت به نهاد ازدواج براي موفقیت یک ازدواج 

وانند به تمی). تا زمانی که زوجین تعهد ازدواج را جدي نگیرند، ن2008، 4مهم باشد(المبرت و دوالهیت

اشد.از بمی 5عوامل مرتبط با تعهد زناشویی جهت گیري مذهبیساختار زندگی زناشویی سالم برسند. از 

آن جایی که دو نهاد مذهب و خانواده ارزش هاي مشابهی را مورد تأکید قرار می دهند و براي تقویت 

نند. این کمی بینیپیشنزدیک بین آن دو را  يرابطهاجتماعی شدن به هم وابسته هستند، پژوهشگران 

واند روابط زناشویی را تقویت و تمین عباراتی از این قبیل گردید که مذهب جهت گیري منجر به بیا

واند در زناشویی مؤثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمود هایی براي تمیاستحکام بخشد. نگرش  مذهبی 

وانند زندگی زناشویی را تمیزندگی و ارائه دهنده ي سامانه ي باورها و ارزش ها است که این ویژگی ها 

). از سوي دیگر نگرش هاي افراد در مورد مذهب، استمرار و انتقال 62005أثر سازند (هانلر و گنچونزمت

ارزش ها و رفتارهاي مذهبی به نسل هاي دیگر را شکل می دهد. از این رو رابطه مذهب و خانواده را 

ه منزله ي مسئولیتی براي اثر گذار و اثرپذیر در نظر گرفت. این که افراد به ازدواج ب يرابطهوان یک تمی

تمام عمر، مهرورزي به یکدیگر، فراهم آوردن اسباب آرامش همدیگر و وفاداري و تعهد نسبت به همسر را، 

چگونه  بر مبناي مذهب تفسیر می نمایند، تأثیرپذیري روابط زناشویی از مذهب را نشان می دهد 

است.  8ذار برزندگی زناشویی صمیمت زناشویی). از دیگر عوامل استحکام بخش و تأثیر گ2005، 7(ماهونی
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نیاز به صمیمیت و ارتباط نزدیک با دیگري، از نیازهاي اساسی هر فرد است. صمیمیت بخش مهمی از 

یک ازدواج پرشور و هیجان است. صمیمیت از جمله عواملی است براي تحکیم روابط زناشویی، ایجاد 

) 8719(9). استرنبرگ 1390محبت بیشتر و جلوگیري از گسیختن پیوندهاي مودت ضروري است(کاوند،

صمیمیت را رفتارهایی می داند که نزدیکی عاطفی را افزایش می دهد. نزدیک بودن عاطفی شامل 

حمایت و درك متقابل، برقراري ارتباط و سهیم کردن خود، فعالیت ها و دارایی هایمان با فرد دیگر است 

دیکی، تشابه و ). صمیمیت یک نیاز اساسی انسانی است. صمیمیت به عنوان نز2005(به نقل از پلیج 

رابطه شخصی دوست داشتنی با شخص دیگر است و مستلزم آگاهی، درك عمیق، پذیرش و بیان افکار و 

). در ازدواج هاي موفق، تبادل و ارضاي متقابل نیاز هاي صمیمیت 200110احساسات است (باگاروزي، 

وان گفت تمیا آن جا که ود، تشمیزوجین در حد قابل قبول موجب تحکیم روابط محبت آمیز بین آن ها 

  )2010یکی از اصول در ازدواج هاي موفق، همانا ایجاد صمیمیت بین زوجین است (ولستون، 

از عوامل مورد بررسی در تعهد زناشویی است. بسیاري از همسران  11از سوي دیگر دلزدگی زناشویی 

ضوع نمی اندیشند که روزي نند. در این زمان هرگز به این موکمیزندگی مشترك خود را با عشق آغاز 

ند زوج هایی که به تازگی ازدواج کرده کمیممکن است شعله عشق آنان به خاموشی گراید. الیس عنوان 

نند که ممکن است زمانی عشق افسانه اي آن ها کم رنگ شود و این درست کمیاند، کمتر به این فکر 

روان  - ). از دیدگاه اصالت وجودي1384د، زمانی است که دلزدگی آغاز شده است (ادیب راد و ادیب را

تحلیلی، دلزدگی یک حالت تجربه شده ي خستگی جسمی، عاطفی و روانی است که در نتیجه  اختالف 

). دلزدگی به عنوان نشانگان فرسودگی 199612ود (پاینز، شمیخیلی زیاد بین انتظارات و واقعیت ناشی 

، 13، به نقل از لینگارد1996شده است (پاینز،  عاطفی، زوال شخصیت و کاهش فضیلت شخصی تعریف

) و نتیجه ي درگیري طوالنی مدت در موقعیت هایی است که از نظر عاطفی و احساسی مطابات 2004

  زیادي دارند.

ت به ر نسببنابراین با توجه به اینکه امروزه یکی از مشکالت اصلی زوجین عدم تعهد زن و شوه

ویی بر اساس تعهد زناش بینیپیشاشد، هدف پژوهش حاضر بمیی یکدیگر و عدم ثبات زندگی زناشوی

  اشد. بمیمتغیر هاي جهت گیري مذهبی، صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی 

  

  

                                                             
9.Stranberg 
10 .Bagarvzy 
11 .Marital boredom 
12 .Pines 
13 .Lingard 



5 

  بیان مسأله -1-2

با پیمان ازدواج، ارتباطی شکل می گیرد که در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی، امنیتی بی نظیر 

دارد. تمام روابط در دوره هایی از پستی و بلندي به پیش می روند. اما سؤالی که وجود دارد این است که 

اولین تعهد عاطفی و چرا بعضی از روابط باقی می ماند درحالی که بعضی به پایان می رسد؟ ازدواج 

حقوقی است که دو نفر آن را در بزرگسالی می پذیرند. هر ازدواج موفق حاوي سه رکن اساسی تعهد، 

کننده ي  بینیپیشجاذبه و تفاهم است که در این بین تعهد زناشویی قوي ترین و پایدارترین عامل 

اگون، تعهد مهمترین جنبه ي ). در میان تعامالت گون2009، 14کیفیت و ثبات زناشویی است (موسکو

ه صحبت کمیود اما هنگاشمیکیفی یک رابطه است. هر فرد در طول زندگی خود متعهد به امور مختلفی 

) تعهد 2008(15ند. به عقیده ي کلیکمیاز تعهد در ازدواج در میان باشد، موضوع اهمیتی اساسی پیدا 

مدت است و اشاره دارد بر شرایط پایداري که  در یک رابطه شامل توافق و قصد بر حفظ رابطه در دراز

اشد (به نقل از بمیزوج ها را در کنار هم نگه می دارد، در واقع ثبات جزء اصلی تعهد 

  واند دربردارنده ي انواعی از تعهد باشد از جمله:تمی).ازدواج 162001ایمپت،

 تیم ل هسکلیت آن قائ تعهد به ازدواج شامل؛ احساس تقدس و ارزشمندي اي که براي ازدواج در

و  و عقاید اورهابجداي از رابطه ما با شخص خاص در ازدواج. معموًال این نوع از تعهد دربرگیرنده 

  ست.اارزش هاي مذهبی، سنت ها، محیط خانوادگی و تربیتی است که فرد در آن رشد یافته 

 از خود  ، صمیمیت،تعهد به همسر؛ ناشی از احساس تعلق خاص به همسر بوده که با احساس تعلق

  گذشتگی و وفاداري نسبت به همسر همراه است. 

  تعهد اجباري؛ شامل عوامل بیرونی خواه واقعی یا خیالی است که علی رغم گرایش فرد به ترك

واند مانع از آن گردد. مثل عدم تأیید خانواده و دوستان، هزینه ي امور مربوط به طالق، تمیرابطه 

افتن یک شریک مناسب و عوامل درونی مثل وابستگی عاطفی و فقدان وابستگی به فرزندان، نی

  ).1997، 17اعتماد به نفس (آدامز و جونز

تعهد زناشویی به معناي وفادار ماندن به خانواده و اعضاي آن هنگام غم و شادي، وقایع خوشایند و 

اشد. زوجینی که در بمیناخوشایند زندگی، تعهد بر مبناي احساس و عاطفه و  بر پایه ي قصد و نیت 

مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکري نرسیده اند و رفتار دوسوگرایانه را تعقیب 

نند، در ازدواج و در کارکردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و غالباً نتیجه ي امر، بی وفایی کمی
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عهد مفهوم مهمی است که باعث جدا )معتقد است که ت2004).آماتو (1999، 18خواهد بود (مک کارتی

). طراحان مدل در هم پاشیدگی 19،2004ود(آماتوشمیکردن نظریه ي تغییرات اجتماعی از اقتصادي 

زناشویی دارد(آدامز و جونز،  يرابطهزناشویی معتقد بودند که تعهد معناي درجه اي است که هر شخص با 

شتند که تعهد باعث تغییر یک ارتباط به صورت ) اعتقاد دا1974). هم چنین دین و اسپانیر (1999

ود. آنان اعتقاد داشتند که رابطه هایی با شمیارتباطی متقابل می گردد و همچنین باعث ثبات زناشویی 

وانند از دگرگونی ها به دور باشند که در تمیتعهد باال، انعطاف پذیري بیشتري دارند و عمالً زوجین زمانی 

نیت بیشتري داشته باشد. بعد از شیدایی اوایل ازدواج و پس از آن که شور کنار یکدیگر احساس ام

ند، توجه به رفاه و خوشبختی همسر مهمترین نیروي پیوند دهنده ي روابط کمیروزهاي نخست فروکش 

ود. زن و شوهر در هر شرایطی نظیر بیماري و سالمت، آسایش و ناراحتی و ثروت و فقر، شمیزن و شوهر 

دیگرند. مسئولیت معیاري فراهم می آورد تا زن و شوهر، خود و یکدیگر را با آن بسنجند. مسئول یک

زناشویی متعهد می دانند اما  يرابطهاگرچه بعضی از زوج ها در آغاز زندگی مشترك خود را نسبت به 

یمات زندگی ممکن است میزان تعهد آن ها آن قدر نباشد که در برابر طوفان هاي ناگزیر و ناشی از نا مال

ه در جاذبه و محدودیت ها کمیوان احساس تداوتمی). تعهد زناشویی را 2004، 20مقاومت کنند (هاسیاو

  ). 2011ود تعریف کرد (نلسون، شمیپیدا 

ند و تا کمیتعهد، ماهیت وابستگی فرد را نشان می دهد؛ این که فرد در رابطه چقدر احساس امنیت 

در دراز مدت ارزشمند است. تعهد زناشویی شامل سه بعد تعهد  ند که رابطهکمیچه حد احساس 

). تعهد شخصی، به معنی عالقه و تمایل 2008، 21شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاري است (رامیرز

زناشویی است. این تعهد منعکس کننده تلقی هاي فرد نسبت به شریک زندگی و  يرابطهفرد براي تداوم 

). بعد دیگر تعهد 2008زان اهمیت رابطه براي هویت فرد است (رامیرز، رابطه اش و همین طور می

زناشویی، تعهد اخالقی است که نشان دهنده ي میزان احساس تعهد فرد به ادامه رابطه است. ارزش ها و 

باور هاي بنیادین فرد درباره ي مسیر رفتار صحیح در رابطه، بر محوریت تعهد اخالقی قرار دارد 

ند به دلیل عوامل خارجی باید کمی). تعهد ساختاري به این معناست که فرد احساس 1201، 22(نلسون

در رابطه باقی بماند. به طور کلی سطح پایین تعهد زناشویی در ازدواج منجر به عدم رضایت و طالق می 

گردد. بررسی مطالعات در مورد تعهد نشان می دهد که تعهد باعث حفظ و بقاي ارتباط در زندگی زوجین 
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کننده ي تعهد زناشویی باشند. از جمله این عوامل  ینیبپیشوانند تمیود. عوامل زیادي هستند که شمی

  وان به جهت گیري مذهبی، صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی اشاره نمود. تمی

معنویت یکی از توانمندي هاي انسان است که راه هاي کنار آمدن و استراتژي هاي حل مسأله را 

یت اجتماعی، در برابر سردرگمی ها و مصیبت ها، ند و به عنوان یک منبع از حماکمیبراي افراد فراهم 

ند و به مردم احساسی از کنترل غیر مستقیم برروي کمیاحساسی از معناداري را در قلب شان ایجاد 

). 201123ود (شاکولهارا شمیپیش آمدها می دهد که در نهایت به کاهش انزوا و تنهایی در افراد منجر 

کننده رفتار هاي سالم اعضاي  بینیپیشثبت، تشویق کننده و معنویت به عنوان یک وضعیت ذهنی م

). به نظر پژوهشگران یکی از خصوصیات ویژه هرفرد در کنار ویژگی هایی از 1386خانواده است (فتحی،

قبیل تعهد، قدردانی، بخشش، حل مسئله و ... بعد معنویت و جهت گیري مذهبی است، به طوري که این 

) منظور از جهت گیري 1967خانواده در ارتباط است. بر اساس نظریه آلپورت (بعد با جنبه کلی سالمت 

مذهبی، گرایش به انجام اعمال و تفکرات مذهبی است. نوع جهت گیري در افراد درونی و بیرونی 

اشد. مذهب درونی، مذهبی فراگیر و داراي اصول سازمان یافته است در حالی که مذهب بیرونی امري بمی

زاري است که براي ارضاي نیاز هاي فردي مورد استفاده قرار می گیرد. منظور آلپورت از جهت خارجی و اب

گیري مذهبی درونی عبارت از یک تعهد انگیزشی فراگیر که غایت و هدف است نه وسیله اي براي 

در  ). به طور کلی معنویت به عنوان یک مکانیزم کنار آمدن1382دستیابی به اهداف فردي (آذربایجانی،

). الرسون 2008، 24برابر انواع فشار ها و مشکالت مورد استفاده قرار می گیرد (ریبادو و تاکاهاشی

) در پژوهش خود دین را به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر تعهد زناشویی 1992) و جانسون (1989(

  به اثبات رساندند.

باشد صمیمیت است. صمیمیت به عنوان  واند با تعهد زناشویی در ارتباطتمیدیگر عواملی که  از

ود. اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن شمیتوانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف 

صمیمانه برقرار کند.  يرابطهاست که فرد به درجه اي از رشد فردي دست یابد تا بتواند با دیگران 

اخت خود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و رشد هویت، وان به عنوان توانایی شنتمیصمیمیت را 

براي ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروري است. مفهوم پردازي رایج از صمیمیت، 

سطح نزدیکی به همسر، به اشتراك گذاري ارزش ها و ایده ها، فعالیت هاي مشترك، روابط جنسی، 

یر نوازش کردن است. فردي که میزان صمیمیت باالتري را شناخت از یکدیگر و رفتارهاي عاطفی نظ

ند قادر است خود را به شیوه ي مطلوب تري در روابط عرضه کند و نیاز هاي خود را به شکل کمیتجربه 

                                                             
23 .shakvlhara 
24 .Rybadv & takahashi 
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واند در زوج هایی که میزان صمیمیت تمیمؤثرتري به شریک و همسر خود ابراز کند. رضایت زناشویی 

د. به عبارت دیگر، زوج هایی که صمیمیت باالتري دارند ممکن است قابلیت باالتري دارند، بیشتر باش

بیشتري در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و در نتیجه تعهد و رضایت 

) در پژوهش خود ارتباط 1387). کامکار و جباریان (2007، 25زناشویی باالتري را تجربه کنند (پاتریک

درصد از مشکالت 57با تعارضات زناشویی و تعهد زناشویی را بررسی نمودند و نشان دادند که  صمیمیت

 ین زوجین بوده است.بمیدر روابط زوجین به دلیل وجود مشکل در روابط صمی

متغیر دیگر مورد بررسی در این پژوهش دلزدگی زناشویی است. دلزدگی زناشویی  ناشی از عدم 

تناسب بین انتظارات و واقعیت است و میزان آن به میزان سازگاري زوجین و باورهایشان بستگی دارد. 

به تدریج این پدیده امري تدریجی است و به ندرت ناگهانی اتفاق می افتد. در حقیقت، عشق و صمیمیت 

تحلیل می رود و همراه با آن فرسودگی کلی به وجود می آید. این پدیده با فروپاشی رابطه و با رشد 

ود و اگر در این مرحله شمیآگاهی و توجه به چیزهایی که به اندازه ي گذشته خوشایند نیستند، شروع 

ه بد به بدتر می رسد. در کاري براي جلوگیري از پیشرفت این روند صورت نگیرد، همه چیز از مرحل

). وقتی 2002، 26ود (پاینزشمیزناشویی  يرابطهبدترین حالت، دلزدگی منجر به قطع شدن و گسستن 

ود و سبب تحلیل شمیتوقعات عاشقانه محقق نشوند، احساس سرخوردگی مستقیماً به همسر نسبت داده 

 ). 1996ز، ود (پاینشمیود و دلزدگی جایگزین عشق شمیرفتن عشق و تعهد 

ه این بگویی با توجه به اهمیت بررسی عوامل مرتبط با تعهد زناشویی، این پژوهش به دنبال پاسخ

ابطه اشویی رگیري مذهبی، صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی با تعهد زنجهتسوال است که آیا بین 

  اشند؟بمیتعهد زناشویی  بینیپیش و آیا این متغیرها قادر به ؟وجود دارد

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

هــا ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی انسان رخ می دهد، در حالی که بعضی ازدواج

وانند به مصــیبت هــایی در مقابــل تمیموجب رشد و شکوفایی زوجین است، بسیاري از زن و شوهر ها نیز 

یکدیگر بدل شوند، ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضاي نیاز هاي عاطفی و روانی در جریان ازدواج، هنــر 

و مهارتی است که عالوه بر سالمت روان و تجارب سالم اولیه، نیازمند داشتن و کسب نگرش هاي منطقی، 

). واژه ي 1385ام وظایف خاص خــویش اســت (اعتمــادي، مهارت هاي ارتباطی، مهارت هاي زندگی و انج

تعهد و پایبندي به معناي تصمیمی عقالنی که مستلزم مقید بودن فرد به اعمالی خاص است و یــا حــالتی 

                                                             
25 .Patrick 
26 .Pines 
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). باتوجــه بــه افــزایش 1384دال بر وابستگی عاطفی یا عقالنی به ایده آلی مطلوب آمده اســت (داورپنــاه، 

اشد و ضــروري اســت تــا بمیش آمار طالق در کشور کانون خانواده ها در خطر ازدواج هاي بی ثبات و افزای

). در این میان بسیاري از زوج ها به خاطر مشکالت مربــوط 1391به پژوهش و تدبیر مجهز شویم (اسدپور،

به زندگی زناشویی و عدم امنیت و اعتماد در زندگی و کاهش تعهد زناشویی به زوج درمانگران و مشــاوران 

نند. از این رو براي حل مشکالت مربوط به روابط زناشویی زوج ها باید عواملی که در ارتقــاء و کمیجعه مرا

). ثبات ازدواج در گرو تعهــد زناشــویی 1391تضعیف تعهد زناشویی اثرگذار است را بررسی کنیم (اسدپور، 

بــر ایــن باورنــد کــه ارزش  است که عوامل مختلفی در ارتقاء و تضعیف آن مؤثر است. برخی از نویسندگان

رســد ). بــه نظــر می2006، 27اشــد (گــودمن و دوالهیــتبمیبراي تعهد در ازدواج  بینیپیشهاي مذهبی 

هاي مذهب به عنوان یک عامل مهم و کلیدي در افزایش تعهــد اســت. مــذهب ترکیبــی از باورهــا و شــیوه

باورهــاي فــرد را شــکل مــی دهــد. ترویج شده توسط نهادهاي مذهبی است که رفتار، نگرش، ارزش هــا و 

واند بخشی بنیادي از روابط زناشویی بسیاري از زوج ها باشد و ممکن است ثبــات زناشــویی در تمیمذهب 

). مطالعات و تجارب بالینی نشان می دهــد 2012طول دوره ي زندگی را تحت تأثیر قرار دهد (اسچرامن، 

یري را در هنگام برقراري و حفظ روابط صــمیمانه و که در جامعه ي معاصر، زوج ها مشکالت شدید و فراگ

ننــد.ایجاد و حفــظ روابــط صــمیمانه و ارضــاي نیــاز هــاي کمیارضاي انتظارات و نیاز هاي یکدیگر تجربــه 

عاطفی و روانی در جریان ازدواج یک مهارت و هسته است که عالوه بر سالمت روانی و تجارب سالم اولیــه 

). مطالعــات 2001مهارت ها و انجام وظایف خــاص اســت (باگــاروزي، داشتن نگرش هاي منطقی و کسب 

نشان می دهد که برخورداري از صمیمیت در میان زوج هاي متاهــل، از عوامــل مهــم ایجــاد ازدواج هــاي 

) و اجتناب از روابط صمیمانه از عواملی است که موجــب شکســت در 2004، 28پایدار است (کرافورد و آنگر

، زوج هایی که صمیمیت باالتري دارنــد ممکــن اســت قابلیــت  ).2006، 29د (بلوموشمیزندگی خانوادگی 

بیشتري در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و در نتیجــه تعهــد و رضــایت 

سطوح باالي تعهــد زناشــویی بــا ابــراز عشــق بیشــتر، ). 2007، 30زناشویی باالتري را تجربه کنند (پاتریک

سازگاري و ثبات زناشویی باالترو رضایت زناشویی رابطه دارد و سطوح پایین آن با دلزدگی زناشویی رابطــه 

). دلزدگی به منزله ي شکل نهایی استرس و فرآیند تدریجی کــه شــخص در پاســخ بــه 1392دارد(اسدي،

  .)31،1996دهد(پاینزاسترس هاي طوالنی مدت، درد و فشارهاي جسمی، روانی و عاطفی می

                                                             
27 .Goodman & Dolahite 
28 .Craford& Anger 
29 .Blume  
30 .Patrick 
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بنابراین حفظ و تداوم سیستم خانواده به عنوان مهمترین سیستم اجتماعی از اهمیت زیادي 

برخوردار است، به گونه اي که بحث پیرامون خانواده و راه هاي تحکیم زندگی زناشویی از بحث هاي 

مل آورد تا ند که تدابیري به عکمیوده و علوم مربوط به آن به ویژه مشاوره تالش بمیمتداول مجامع عل

ثبات، صمیمیت، کارکرد هاي صحیح و تعالی زوجین فزونی یابد. در نتیجه ضروري است تا به طور اهم و 

  به دقت به مطالعه در زمینه افزایش تعهد زناشویی و خانواده پرداخت.

همچنین پژوهش هاي گذشته در این باره نشان داده است که ازدواج هایی با تعهد باال صمیمیت 

). و این نشان دهنده 2007دارند و درگیري هاي زناشویی کمتري هم مشاهده میشود (فنل ، بیشتري

ه دین یکی از کمیاهمیت  موضدر تداوم سیستم خانواده در جوامع بشري بوده ، بخصوص در جوامع اسال

ها  ود .باید به طور موثري بتوان بین این مقولهشمیبخش هاي پر اهمیت زندگی هاي خانوادگی حساب 

  ارتباط برقرار کرد تا به حفظ بنیان خانواده کمک کند .

  

  اهداف پژوهش -1-4

  :هدف کلی 

جهت گیري مذهبی، صمیمت زناشویی و دلزدگی زناشویی با تعهد زناشویی و تعیین   يرابطهتعیین 

  تعهد زناشویی  بینیپیشسهم این متغیرها در 

  :اهداف جزئی

  جهت گیري مذهبی درونی با تعهد زناشویی يرابطهتعیین  - 1

  جهت گیري مذهبی بیرونی با تعهد زناشویی يرابطهتعیین - 2

رضایت) با  از خودگذشتگی، صمیمیت زناشویی و مولفه هاي آن(نزدیکی عاطفی، يرابطهتعیین  - 3

  تعهد زناشویی

افتادن عاطفی ،از پا  از چا دلزدگی  زناشویی و مولفه هاي آن (خستگی جسمی، يرابطهتعیین  - 4

  با تعهد زناشویی افتادن روانی)

 بینــیپیشتعیــین ســهم جهــت گیــري مــذهبی، صــمیمیت زناشــویی و دلزدگــی زناشــویی در - 5

  تعهدزناشویی

  تعهد زناشویی  بینیپیشتعیین سهم مولفه هاي صمیمیت زناشویی در - 6

  شوییتعهد زنا بینیپیشتعیین سهم مولفه هاي دلزدگی زناشویی در  - 7
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  فرضیه هاي پژوهش-1-5

 رونی با تعهد زناشویی رابطه وجود دارد. بیجهت گیري مذهبی  بین-1

  جهت گیري مذهبی درونی با تعهد زناشویی رابطه وجود دارد. بین - 2

  بین صمیمیت زناشویی و مولفه هاي آن با تعهد زناشویی رابطه وجود دارد. - 3

  با تعهد زناشویی رابطه وجود دارد. دلزدگی  زناشویی و مولفه هاي آن بین - 4

 بینیپیشتعیین سهم جهت گیري مذهبی، صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی در - 5

  تعهدزناشویی

  تعهد زناشویی  بینیپیشتعیین سهم مولفه هاي صمیمیت زناشویی در - 6

  تعهد زناشویی بینیپیشتعیین سهم مولفه هاي دلزدگی زناشویی در  - 7
  

 پژوهشسواالت -1-6

تعهد زناشویی  بینیپیشسهم جهت گیري مذهبی، صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی در - 1

  چقدر است ؟

  تعهد زناشویی چقدر است ؟ بینیپیشسهم مولفه هاي صمیمیت زناشویی در - 2

  ؟تعهد زناشویی چقدر است بینیپیشسهم مولفه هاي دلزدگی زناشویی در - 3

   تعاریف مفهومی متغیر ها -1-7

 تعهد زناشویی حدي است که در آن افراد دیدگاه بلندمدتی روي ازدواجشان : تعهد زناشویی

کنند. براي حفظ، تقویت و همبستگی اتحادشان گام بر دارند، براي رابطه شان فداکاري می

  ).2005ه ازدواجشان ثمربخش نیست با همسرشان می مانند(هارمون،کمیدارند و حتی هنگامی

  جهت گیري مذهبی عبارت است از اعتقاد به قواي الهوتی و ماوراء : مذهبیجهت گیري

الطبیعه و رعایت یک سلسله قواعد اخالقی در زمینه ي ارتباط با خود، سایر بندگان و خدا و 

انجام مناسک عبادي در جهت تقریب خالق و جلب رضایت او به منظور تعالی روح .منظور از 

یا باور دینی است که خود مشتمل بر ایده ها و نگرش هایی که  جهت گیري درونی بعد اعتقادي

انتظار می رود پیرامون یک آیین به آن اعتقاد دارند مثل اعتقاد به خدا، دوزخ و بهشت و جهنم. 

منظور از جهت گیري بیرونی بعد مناسکی یا اعمال و رفتارهاي دینی است. همان اعمالی که 

آورند. مانند نماز، روزه، حج رفتن در مذهب اسالم (جان پیروان یک آیین آن را به جا می 

  ).1378بزرگی، 
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 ود. شمی: صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت صمیمیت زناشویی

ت دي دساینگونه تعاریف مبتنی برخویشتن، حاکی از آن است که فرد به درجه اي از رشد فر

اخت وانایی شنوان به عنوان تتمیمیمانه برقرار کند. صمیمیت را یابد تا بتواند با دیگران رابطه ص

هت جخود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و رشد هویت براي ظرفیت قابلیت شخص در 

  ).1389صمیمیت، بسیار ضروري است (پور سردار، 

 د افرا : دلزدگی (افول عشق در زندگی زناشویی) حالتی است که بسیاري ازدلزدگی زناشویی

ز آنچه نند بیشتر اکمیوند زیرا احساس شمیدربرابر توقعات زیادشان از روابط زناشویی دچار آن 

ن ه از پا افتادخشند و شامل سه مؤلفبمینند دریافت کرده اند، کمینند یا فکر کمیدریافت 

  ).1996اشد(پاینز، بمیدن عاطفی و از پا افتادن روانی جسمی، از پا افتا

  تعاریف عملیاتی-1-8

 اي اســت  کــه افــراد در منظــور از تعهــد زناشــویی در ایــن پــژوهش،  نمــره :تعهــد زناشــویی

) بــه دســت آورده انــد و مقیــاس انــدازه 1997( 32ي تعهد زناشویی، که آدامــز و جــونزپرسشنامه

  گیري این متغیرفاصله اي است 

 منظور از جهت گیري مذهبی در این پژوهش، نمره اي است که افراد در جهت گیري مذهبی :

) بدست آورده اندو مقیاس اندازه گیري این 1967( 33پرسشنامه جهت گیري مذهبی آلپورت

  متغیر فاصله اي است .

 منظور صمیمیت در این پژوهش، نمره اي است که افراد در پرسشنامه ي صمیمیت زناشویی :

) به دست آورده اند و مقیاس اندازه گیري این 1983( 34یمیت زناشویی واکر و تامپسونصم

  متغیر فاصله اي است 

 منظور از دلزدگی زناشویی در این پژوهش، نمره اي است که افراد از مقیاس دلزدگی زناشویی :

) به دست آورده اند. و مقیاس اندازه گیري متغیر فاصله اي است 1996(35دلزدگی زناشویی پاینز

 .  
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  مقدمه -2-1

ر که د هدف از پیشینه پژوهش، فصلی است حاوي چکیده اي از مطالعات عمیق و وسیع از آن چه

 ها وجود نامه مورد موضوع مورد پژوهش و موضوع هاي مشابه در کتاب ها و مقاالت و پژوهش ها و پایان

با  اده ردارد. به عبارت دیگر این فصل مشتمل بر اطالعات مهم و مربوط به پژوهش است که خوانن

ش راي گسترند و ابعاد جدیدي بکمیمطالعات، پژوهش ها و نوشته هاي دیگران در این زمینه آشنا 

ا این برتبط مطالعات بعدي فراهم می سازد. این فصل به دو بخش مبانی نظري و تحقیقات انجام شده م

ها و هنظریتعریف تعهد زناشویی و بیان ود. در بخش مبانی نظري، ابتدا به شمیپژوهش تقسیم 

 ي مذهبی،ت گیرهاي مرتبط با آن و سپس به تعریف و بیان  نظریه ها و دیدگاه هاي مرتبط با جهدیدگاه

قات تحقی صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی می پردازیم. در قسمت تحقیقات انجام شده ابتدا به

 داخلی سپس به تحقیقات خارجی می پردازیم.

  

  زناشوییمبانی نظري تعهد  -2-2

 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی -2-2-1

ازدواج موفق داراي ارکان اساسی تعهد، جاذبه و تفاهم است. در واقع تعهد زناشویی، قوق ترین و 

). تعهد مادام 2009، 36کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است (موسکو بینیپیشپایدارترین عامل 

خویش، ارزش هاي اخالقی قوي، احترام نسبت به همسر خویش  العمر به ازدواج، وفاداري نسبت به همسر

به عنوان بهترین دوست و تعهد نسبت به وفاداري جنسی از ویژگی هاي ازدواج هاي رضایت بخش با 

ود و شمیسال هستند. تعهد به عنوان یک تصمیم براي ادامه زندگی زناشویی محسوب  20عمري بیش از 

  ).1997، 37ی روانی به شریک زندگی (آدامز و جونزعبارت است از ارتباط و وابستگ

) به عنوان اولین اشخاصی بودند که تعهد در ارتباط زناشویی را مورد بررسی 1974دین و اسپانیر (

اشد بمیآن ها به این نتیجه رسیدند که تعهد به طور فزاینده اي مربوط به تنظیم زناشویی «قرار دادند. 

). دو جز از تعهد در زندگی زناشویی الزم است این دو جز تحت عنوان تعهد ابزاري و 1382(تبعه امامی، 
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اشد. آن ها چنین فرض کردند که ازدواج هاي داراي تعهد شخصی داراي قید و بند بمیتعهد شخصی 

آن ها به این  اشند.بمیهاي نزدیک تر و خصوصی تر هستند و داراي عشق بیشتر و مشکالت کمتري 

ند، عملکرد نوع تعهد است، ازدواج کمینتیجه دست یافتند که آن چه به داخل و عمق ازدواج راه پیدا 

داراي تعهد شخصی مشکالت کمتري داشتند و هرچه این تعهد در طول زمان افزایش می یافت بیان و 

ه اي را در مورد عدم رضایت ) مطالع1993). کایر (1388ابراز عشق بیشتر نمودار شد (عباسی مولید، 

همسر به صورت غیر تصادفی انجام داد. او چنین بحث کرد که تعهد شخصی  76زناشویی با استفاده از 

باید باعث شود که یک شخص در ازدواجش، سطح باالي عشق و شادي را حفظ کند. درحالی که تعهد 

  ود که شخص از ازدواج خود غفلت کند.شمیابزاري باعث 

  

  تجربه ي تعهد زناشویی -2-2-2

) سطح تعهد زناشویی را به صورت درجه اي که فرد گرایش به حفظ رابطه داشته 1986( 38روزبولت

ند به آن وابسته بوده و جهت گیري بلند مدتی را به سوي آن حفظ کمیو از لحاظ روانشناختی احساس 

وان به شیوه هاي متعددي تجربه کرد. تعهد نقشی تمیند، تعریف کرده است. تعهد نسبت به رابطه را کمی

تمام و کمال در برانگیختن زوجین براي روبه رو شدن با فراز و نشیب هاي ازدواج به منظور باقی ماندن 

ند. تعهد به جاي اینکه مبتنی بر عواطفی باشد که ماهیتأ ناپایدار هستند، بر اساس کمیدر ازدواج، بازي 

در مطالعه محققان، همسران که تعهد تالش و صرف انرژي براي روابط را گزارش  انتخاب هوشیارانه است.

نمودند و مهم نبود که آن ها چطور احساسی داشتند. تعهد زناشویی به صورت نویدي از ستایش کردن و 

اشد. زوجین متعهد در برابر نقص ها شکیبا تر بوده، بمیمواجه شدن با تعارض ها در مواقع ضروري 

ات واقع گرایانه تري را ایجاد کرده و تکنیک هاي کاهش تنش نظیر حس شوخ طبعی را هنگام انتظار

واند به عنوان انتخابی تمیبه طور خالصه تعهد زناشویی  .سروکار داشتن با تفاوت ها ب کار می گرفتند

ي عاطفی، سودمند براي ادامه دادن به یک رابطه مستقل، خالصه گردد و فرایندي پویاست که مؤلفه ها

  ).39،2001شناختی و رفتاري را در بر می گیرد (آراج و آگنیو

  سه نوع تعهد زناشویی  -2-2-3

ود صراحتاً به سه نوع شمیاگرچه تعهد یا قصد ادامه ي رابطه، اغلب سازه اي کلی در نظر گرفته 

د که در آن از ) از شش مطالعه استفاده کر1988). فهر (1997ود (آدامز و جونز، شمیمتمایز تقسیم 

شرکت کنندگان خواست که تعدادي از کلماتی که براي توصیف مفاهیم عشق  تعهد می پسندند را 
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لیست کنند. این فرایند به این نتیجه منتهی گردید که تعهد شامل مؤلفه هاي شناختی و رفتاري است. 

  این سه نوع تعهد شامل:

  ماندن در رابطه.الف) تعهد نسبت به همسر براساس تمایل به القی   

  لیت. مسئو وب) تعهد به ازدواج، مرتبط با تعهدات اجتماعی یا مذهبی و پیمان هاي یکپارچگی   

ت مشکال وج) تعهد اجباري بر اساس احساس به دام افتادگی در یک رابطه به دلیل هزینه ها   

  موجود در فسخ کردن پیوند.                                          

و  ن سه نوع تعهد متمایز از یکدیگر هســتند، بــه آســانی در یــک مقیــاس کلــی قــرار نمــی گیرنــدای

ام رنــد. هرکــدهایی مبتنی بر این موضوع وجود دارد که آن ها هرکدام از منابع متفاوتی نشأت می گینشانه

در  اصاز این سه نوع تعهد زناشویی طی زمان هاي خوشی مشهود هستند اما تعهد اجبــاري بــه طــور  خــ

  ).     1390طی زمان هاي سخت آشکار می گردند (رضایی، 

  تعهد به همسر (تعهد شخصی)  - 2-2-3-1

اولین بعد تعهد زناشویی، تعهد شخصی است که تحت عناوین مختلف از جمله: تعهد به نیروهاي 

)، تعهد 1997)، تعهد نسبت به همسر، (آدامز و جونز، 1980)، رضایت (روزبولت، 1979جاذبه (لوینگر، 

). تعهد شخصی به معنی 1999، 40) و وفاداري (استانلی و مارکمن1997مشتاق (لیدون و کولیجیو، 

زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و  رضایتمندي زناشویی است  يرابطهعالقه و تمایل فرد براي تداوم 

ه این خاطر که ). شخص ممکن است احساس کند که به صورت شخصی متعهد است ب1999، 41(جانسون

). لیدون و کولیجیو 2006، 42به شریک رابطه اش، خود رابطه اش و یا هویت زوجی دلبسته است (تانگ

) با ارائه مفهوم تعهد مشتاق این بعد را این گونه تعریف نمودند، عالقه و اشتیاق به حفظ رابطه و 1997(

ود که تمایل به در شمینگیخته تداوم آن، تعهد شخصی به وسیله ي درك مواهب مثبت در همسر برا

تماس بودن را افزایش می دهد. این تعهد ظرفیتشان را براي حل مشکالت به شیوه اي که مزایاي 

رند و به جاي اینکه یکدیگر را مورد سرزنش قرار دهند بمیمشترك و بلند مدت را بسط دهد، باال 

نند یک تعهد قوي نسبت به همسر به یبمیمشکالت را به صورت مشترك و همراه با مسئولیت مشترك 

، 43ود و اغلب به عنوان یک عشق شناخته می گردد (لی و آگنیوشمیاحتمال بسیار کم به طالق کشانده 

2003  .(  
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  تعهد به ازدواج (تعهد اخالقی)  - 2-2-3-2

ت به دومین بعد تعهد زناشویی، تعهد اخالقی است که تحت عناوین مختلف از جمله، تعهد نسب

ازدواج، تعهد ضمانت، التزام اخالقی   و تعهد اخالقی  توسط محققان مختلف ارائه شده است. بسیاري از 

مدل هاي نظري تعهد بر این عقیده اند که تعهد زناشویی مبتنی است بر یک اساس وفاداري اخالقی به 

). یک نهاد 2001 44ز،ازدواج و رابطه زناشویی و این عقیده که ازدواج یک نهاد مقدس است (شیلد

اجتماعی مهم که تضمین کننده مراقبت و حمایت بوده و وفاداري و پایبندي به آن ارزش شناخته 

خشد که بمی). تعهد به ازدواج به عنوان یک بنیاد این احساس را در افراد شدت 2005ود (هارمون، شمی

). به طور کلی 2004، 45هستند (آماتوملزم به حفظ ازدواج به عنوان یک وظیفه ي اخالقی یا اجتماعی 

  تعهد اخالقی تحت تأثیر سه مؤلفه قرار دارد:

  دواجتقدس بنیان و نهاد از - 1

واند تمی وع رابطه زناشویی که به ارزش ها و اصول اخالقی فرد اشاره دارد و فردنوفاداري به  - 2

  اشد.مطابق با اعتقاداتش به ازدواجش خاتمه دهد یا همچنان به آن متعهد ب

  حساس دین و مرهونیت نسبت به همسر. ا - 3

واند بر اساس عقاید راسخ مذهبی، باور مقدس بودن ازدواج، حس شخصی تمیتعهد نسبت به ازدواج 

). این نوع تعهد 2005 46شرافت عهد و پیمان هاي شخص یا غیر اخالقی پنداشتن طالق، باشد (هریس،

  تی، استقامت و فداکاري می گردد. موجب فعال سازي فضیلت هاي اخالقی نظیر دوس

                                                                                     

  تعهد اجباري (تعهد ساختاري)  - 2-2-3-3

برچسب هاي متنوعی که براي این طبقه از تعهد زناشویی مورد استفاده قرار می گیرند شامل  

ه ها و ساختارها است. موقعیت هایی وجود دارد که شخص احساس رضایتمندي اجبارها، موانع، هزین

). کشش اولیه نسبت به 2006ندارد اما به دلیل اجبارهاي بیرونی مجبور است در رابطه بماند (تانگ، 

وند و تعهد مورد آزمون قرار می گیرد، ممکن است شمیهمسر هم چنان که عناصر منفی رابطه شناسایی 

این نوع تعهد ارزیابی هزینه هاي فسخ رابطه را شامل می گردد که این هزینه ها دلیلی است محو شود، 

). موانع بیرونی یا اجبارها شامل 2005نند مجبورند در رابطه بمانند (هریس، کمیکه افراد احساس 

ن سرمایه ها و منافع غیرقابل برگشت (دارایی، مایملک، زمان و پول) شیوه هاي سخت خاتمه داد
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هاي قانونی و دادگاه، تقسیم پیچیده ي دارایی مسئولیت نگهداري از کودکان) واکنش هاي (هزینه

اجتماعی نامطلوب همکاران، خانواده و دوستان، فقدان چاره هاي جذاب (همسر جایگزین، فقدان حمایت 

ي بچه ها وارد مالی، تغییر سبک زندگی یا فرصت هاي شغلی بادوام) و استرس هاي بالقوه اي که بر رو

) محدودیت هاي اجباري ذاتی نظیر، الف) وابستگی عاطفی به 1997( 47ود است. آدامز و جونزشمی

همسر، ب) تأیید جویی، ج) فقدان جرأت مندي، د) خجالتی بودن،  و) گناه و ه) از دست دادن هویت به 

) از روي مطالعات تجربی خویش نتیجه گرفت، 2006( 48عنوان یک زوج را نیز در نظر گرفتند. تانگ

مواقعی که تعهد هاي شخصی و اخالقی پایین هستند، محدودیت هاي ساختاري براي جلوگیري از 

انحالل زناشویی اهمیت می یابند. افراد همواره تا زمانی که رابطه به چالش کشیده نشده است از این نوع 

  تعهد آگاه نیستند.

  ا و مدل هاي مرتبط با تعهد زناشویینظریه ه -2-2-4

در تبیین مفهوم تعهد زناشویی دو دسته نظریه و مدل وجود دارد. نظریه و مدل هایی که به طور 

عام به تبیین تعهد زناشویی می پردازد و نظریه ها و مدل هایی که تعهد زناشویی را به طور خاص تبیین 

  ند.کمی

  عام تعهد زناشویینظریه ها و مدل هاي  - 2-2-4-1

  نظریه وابستگی - 2-2-4-1-1

یکی از تأثیرگذارترین تئوري ها روي پژوهش پیرامون روابط زناشویی، نظریه وابستگی است 

) مطرح کردند که پیامدهاي تعامالت اجتماعی بر اساس 1978). کلی و تیو (2003، 49(استرچمن و گابل

واند رضایت بخش یا تمیند یا هزینه هایی که وي باید متحمل شود، کمیپاداش هایی که فرد دریافت 

نند که با کمیغیر رضایت بخش باشد. پاداش ها تجارب مثبتی هستند که احساس لذت و شادمانی ایجاد 

سالمت هیجانی و عاطفی و احترام به خود همراهند. از طرف دیگر هزینه ها تجارب منفی هستند که به 

ود. مطابق با این نظریه، روابط زناشویی زمانی شمیراحتی هاي جسمانی و روانی منجر گرفتاري ها و نا

تداوم می یابد که تجارب یکی از زوجین مالك ها و معیارهاي قابل قبول هر دو زوج را دارا باشد. اولین 

اداش ها و معیار براي ارزیابی تجارب فعلی، سطح مقایسه جذابیت و رضایتمندي است. در این ارزیابی، پ

ود. به عبارت دیگر فرد بر اساس توقعات شخصی خودش از رابطه شمیهزینه ها توامًا با هم مقایسه 

مشترك و عرف اجتماعی، تجارب فعلی اش را مورد بررسی قرار می دهد تا به میزان پاداش ها و هزینه 
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هزینه هاي از دست رفته  هاي ازدواجش پی ببرد. اگر میزان پاداش هاي به دست آمده بیشتر از میزان

باشد، رابطه رضایت بخش و اگر میزان هزینه ها و مشکالت بیشتر از پاداش ها برآورده شود، رابطه غیر 

  رضایت بخش و فاقد جذابیت تلقی می گردد. 

معیار دوم براي ارزیابی تجارب فعلی، سطح مقایسه جایگزین هاي در دسترس است. در این ارزیابی، 

وناگون و در دسترس از لحاظ کیفیت مورد مقایسه قرار می گیرند. کیفیت جایگزین ها جایگزین هاي گ

واند از تحمل کردن رابطه زناشویی تا ازدواج مجدد و یا تنها ماندن متغیر باشد. اگر همسري اعتقاد تمی

خود دارد که رابطه زناشوي فعلی اش از هرگونه جایگزین دیگري بهتر است، پس وي به رابطه مشترك 

وان گفت که میزان تعهد تمیاشد. به طور کلی مطابق با نظریه وابستگی بمیوابسته است و به آن متعهد 

زوجین به یکدیگر براي حفظ و تداوم ازدواج، تابع سطح مقایسه پاداش ها و هزینه هاي رابطه و کیفیت 

  ).2006اشد (استرچمن و گابل، بمیجایگزین هاي در دسترس 

  

  مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه - 2-2-4-1-2

وان عکس العمل مردم را در تمی) مدلی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن 1983رزبالت و زومبرت (

مواجهه با رابطه مخدوش بررسی و براساس آن نارضایتی ها را طبقه بندي کرد. این مدل براي تمام انواع 

د آن در روابط رومانتیک بررسی می گردد. براساس مدل روابط کاربرد دارد. اما در اینجا چگونگی کاربر

مذکور چهار پاسخ عمده به نارضایتی از رابطه وجود دارد و این پاسخ ها، در دو بعد فعال و غیر فعال و 

 ).1386نند (بیات، کمیسازنده و مخرب، تغییر 

ي کالمی استفادهد صدا: پاسخی فعال و سازنده است. به ابن ترتیب که بعضی ها از عکس العمل ها

نند که شرایط را بهبود بخشند. تاکنیک هاي اصلی در این وضعیت عبارت کمیکرده و با این کار تالش 

عنی یرابطهاست از: پیشنهاد راه حل جستجوي کمک یا تالش براي تغییر خود یا شریک یا هردو سوي 

  ).1386هم خود هم شریک (بیات، 

ل است. وفاداري ضرورتأ پاسخ حمایت کننده اي است که در آن وفاداري: پاسخی سازنده و غیر فعا

کمی  "شد. موقعیت هایی چون کمیشخص به طور غیر فعال اما خوش بینانه براي بهبود رابطه انتظار 

  گیرد.دراین مقوله قرار می"بخشم یا فراموش کنمبمیتصمیم دارم که سعی کنم ک"،"نمکمیصرفش وقت

ود. مانند سرباز زدن از مشکل. در نتیجه شمیغیر فعال محسوب  چشم پوشی: پاسخی مخرب و

ود. این احتمال وجود دارد که شمیچون براي بهبود اوضاع تالشی صورت نمی گیرد، وضعیت بدتر 
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اشخاص از بحث در مورد مشکل سرباز زنند زمان کمتري را براي شریکشان بگذارند و آن ها را مورد انتقاد 

  ).1386ند (بیات، کمیوضعیتی غالبأ شخص از همه راه هاي ارتباطی چشم پوشی  قرار دهند. در چنین

اشد. بمیخروج: پاسخی مخرب و فال به حساب می آید. خروج شامل قطع سریع و کامل رابطه 

ار مهم ود. نکته بسیشمیپاسخ هاي  خروج، بیرون ماندن از خانه مشترك، آمادگی براي طالق را شامل 

یا  ده ادامهین کننمدل، بعد مخرب سازنده و یا تأثیرگذاري عمیقی که بر رابطه دارد، تعیاین که در این 

نند در کقطع  قطع رابطه است. پاسخ هاي چشم پوشی و خروج قابلیت آن را دارند تا رابطه را خراب یا

شخاص ا رزشیاحالی که صدا و وفاداري در ذات خود قصد بقاي رابطه را دارند. این عبارت قضاوت هاي 

اسخ په است، ود. اگر کسی که سال ها مورد سوء استفاده جنسی و روانی واقع شدشمیخاصی را شامل ن

ي کمک خیم ووخروجی را انتخاب کند، این پاسخ براي او بسیار سازنده خواهد بود و به بهبود شرایط 

ه ط رابطخ و شرایند. این مدل به سادگی قابل توصیف نیست و بیشتر تحقیقات بر انتخاب پاسکمی

  ). 1386متمرکز هستند (بیات، 

نند کمیفاده ا استبعضی از یافته هاي تحقیقاتی عبارت اند از: زنان بیشتر از مردان از پاسخ هاي صد

 پاسخ می پوشی در حالی که آن هایی که بی سوادند یا سواد کمی دارند بیشتر از طریق وفاداري یا چشم

وي  ، پاسخجایگزین هاي در دسترس بیشتري براي ارتباط داشته باشنددهند. اگر هر کدام از طرفین 

 ش از اینطه پیاحتماأل فعال (خروج یا صدا) خواهد بود نه غیر فعال (وفاداري و چشم پوشی). اگر راب

شد، ر نبارضایت بخش بوده است و سرمایه بیشتري صرف آن شده و جایگزین هاي مناسب تري در اختیا

ه و ضایت بودرور از نوع سازنده (صدا و وفاداري) خواهد بود. وقتی رابطه بسیار تلخ و داحتماأل پاسخ از 

تی ت. وقتالش اندکی صرف آن شده و جایگززین هاي معقولی وجود دارد، محتمل ترین پاسخ خروج اس

وجهی ابل تمشکالت رابطه کم هستند و نیز جایگزین هاي کمی وجود دارد یا سرمایه گذاري و تالش ق

  ).1386رین پاسخ وفاداري است (بیات، تمیشت آن نهفته است. عموپ

  

  مدل زوال رابطه داك - 2-2-4-1-3

ند که رابطه شکست خورده یک اتفاق نیست کمی) با ارئه مدل زوال روابط عنوان 1982(50داك 

ه چهار ند ککمیود. او بیان شمیبلکه روندي است که در یک فرایند سیستماتیک و در طول زمان واقع 

وند که چهارچوب خاصی از نارضایتی شمیروع شمیمرحله زوال رابطه وجود دارد و هرکدام از آن ها هنگا

  به وجود می آید.

                                                             
50 .Duk 
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ود که رابطه آسیب دیده در شمیروع شمیالف: دوره درون روانی (تمرکز بر شریک): این دوره هنگا

قع یکی از طرفین یا هر دو از فرم رابطه آسیب ، تجلی می یابد. در وا"نمیتوانم بیشتر تحمل کنم "جمله 

دیده ناراضی اند و این نگرانی زمان زیادي را به خود اختصاص می دهد. در این مرحله حرف روشنی به 

ود که مشکل را مشخص کند. ناراحتی با شخص باقی می ماند و اگر فشار وارده به او شمیشریک گفته ن

نند و اطمینان دارد که کمیه سخن پراکنی نکمیک یا دو دوست صمیافزایش یابد، راز خود را فقط با ی

؛ به نقل از عباسی مولید، 1982این راز را حتی به شریک خود نمی گوید، در میان می گذارند (داك، 

1388.(  

ود، دوره شمیحاصل  "قانع شده ام که عقب نشینی کنم "ب: دوره تمرکز بر رابطه: وقتی ذهنیت 

اشد پایان آن بدون نتیجه می ماند. بیشتر ما با شرایطی بمیود. اگر رابطه رسشمیشروع  تمرکز بر رابطه

را به  "به تو زنگ می زنم"، "درتماس خواهم بود "آشنا هستیم که در آن یکی از طرفین جمله اي مانند: 

دیگري می گوید. اگر در این شرایط کسی که ارتباط خود را قطع کرده باشد، باید شجاعت الزم را داشته 

ود که ممکن است باعث شمیابطه را به شریک خود بگوید. آنگاه مباحثه اي شروع باشد که علت قطع ر

  ).1386ترمیم رابطه شود یا براي همیشه رابطه را قطع کند (بیات، 

ج: دوره اجتماعی (مواجهه با جریانات عمومی): گاهی رابطه آن چنان مخدوش و ناسالم است که با 

گسترش بحث و مجادله، زمینه سرایت مشکل به دیگران و  "منظورم همین بود"پیش کشیدن ذهنیت 

ود. شمیود. در حقیقت با تکیه بر جمع، از فشار موضوعی نارضایتی ها و شکست ها کاسته شمیفراهم 

در عین عمومیت دادن به مشکالت و فاش کردن فرم رابطه مخدوش، به معنی سعی در اعتماد به دیگران 

که در چنین وضعیتی نیز ممکن است، مشکالت رفع و رابطه زخم  حالی رجلب اعتماد دیگران است. د

خورده ترمیم شود اما هر یک از طرفین به دنبال جذب کمک دیگران بر می آیند. به این معنی که هریک 

  ).1386نند تا دیگران یا گروه واسطه طرف اورا بگیرد نه طرف همسر او را (بیات، کمیبه نوبه خود سعی 

ود شمیروع شمیختن مشکالت (پاك کردن ذهن): مرحله دور ریختن مشکالت هنگاد: دوره دور ری

) می گوید: وقتی رابطه اي از بین 1999ود. داك (شمیبارز  "غیرقابل تحمل شدهحاال دیگر  "که ذهنیت

می رود، آن را زیر سنگ قبري دفن کنیم. مدل داك کاربردهاي عملی مناسبی براي ترمیم روابط دارد و 

ود. وي اعتقاد دارد که شمیند که با بکار بردن آن ها ترمیم روابط امکان پذیر کمیستراتژي ها نگاه به ا

در بعضی از دوره ها، رفتارهاي خاصی بیش از دیگر رفتار ها براي قرار دادن صحیح هر چیز در جاي خود 

اري مجدد با شریک باشد و ود. در دوره درون روانی باید هدف اصلی ترمیم رابطه و برقرشمیمؤثر واقع 

  این کار را از طریق ثبت جنبه هاي مثبت انجام دهد نه با پرداختن به جنبه هاي منفی. در دوره اجتماعی 
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