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Abstract
Background and Objective: The marital commitment of couples is
constructive in stabilization of family unit and various factors can
influence the level of marital commitment. The current study aimed at
revealing some of these factors through predicting martial commitment
based on personality characteristics, attachment styles, and religious
orientation in married students.
Methods: The study is descriptive and correlational. The statistical
population consisted of all married female students of Lorestan University
in 2014/2015 academic year. Through applying Cochran's formula, 200
subjects were selected among them as the sample, using convenient
sampling method. In order to gather data, Martial Commitment Inventory
(DCI) by Adams Jones, Adult Attachment Scale (AAS) by Collins and
Read, Personality Inventory (NEO), and Religious Orientation Scale
(ROS) by Allport and Ross were used. The data were analyzed using
correlation coefficient and Step by Step Regression Analysis. In this
study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of
interest was reported by the authors.
Results: The findings indicated that personality characteristics (F=28.37),
the attachment styles (F=24.44), and also religious orientation (F=18.65)
significantly predicted the level of marital commitment at the significance
levels of 0.001, 0.05, and 0.001 respectively. Out of these factors,
attachment styles were a stronger predictor for marital commitment.
Conclusion: The results illustrated that people’s personality
characteristics, the attachment styles formed in the family environment,
and also their religious orientation have a direct effect on the personal
relationship and martial commitment in the adulthood. The findings can
be used to propose some strategies to maintain and develop productive
relationship among couples and offer better training to people on how
they should try to know each other.

Please cite this article as: Sadeghi M, Ghaderijavid S, Shalani B. Prediction of Marital Commitment based on Personality Traits, Attachment
Styles, and Religious Orientation in Married Students. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2019;5(3):18-31.
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Summary
Background and Objective
Since a society is formed by families, it can be said that
the health of the society depends on the health of the
family and the health of family depends on the health
of its members. Marriage is the first step in forming a
family, and assessing the level of health and marital
Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat

satisfaction requires an examination of the factors
affecting it (1). Research findings indicate that many
factors, including individuals’ personality traits (2-5).
Another important factor in commitment and marital
satisfaction is the attachment style of couples in
adulthood. Patterns that are created in the first year of
life remain relatively stable to adulthood and shape
romantic relationships (6). Although in most studies
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there is a positive relationship between attachment
style and marital commitment, the findings are not
completely consistent in this regard (7). Given that the
religious and family institutions emphasize similar
values and are interdependent to strengthen
socialization, researchers predict the close relationship
between them. Religious orientation can be effective in
marital communication because of providing guidelines
for life (8). Sullivan has shown that those who are at a
higher level of religiosity have more marital stability
than those with a lower religious level (9).
Chronic stress has a great influence on marital
satisfaction and may also be related to other variables
such as intimacy and financial concerns. Education at a
university can add stress to marital relationships, which
may in turn affect the satisfaction and eventually
marital commitment. Nowadays, the number of female
students has increased with many of them entering the
job market upon graduation. Also, in addition to
university responsibilities, ladies have other
responsibilities such as child care and household
chores. As a result, they feel less satisfied. Therefore, it
is important to determine the factors affecting the
marital commitment of married female students.
Moreover, considering the importance of commitment
in marital life, it is necessary to take some steps to
improve marital and family relationships, especially to
improve commitment among student couples. In order
to accomplish this, we must first gain proper
information about this construct and identify factors
influencing it so that appropriate actions can be taken
to create, maintain, and increase marital commitment in
couples.
Personality trait, attachment style, and religious
orientation are important factors in marital satisfaction
and commitment, and marital commitment leads to
lasting marriage. On the other hand, lack of marital
commitment in marriage leads to extra-marital
relationships, and ultimately will result to separation
and divorce. Thus, the purpose of this study was to
explore whether it is possible to significantly predict
marital commitment based on personality traits,
attachment styles, and religious orientation in married
students.
Methods
Compliance with ethical guidelines: In the present
study, the subjects participated in the study consciously
and with full consent. The participants were told that
they did not need to introduce themselves and that the
information obtained from the questionnaires would be
kept confidential.
The statistical population consisted of all married
female students of Lorestan University in 2014/2015
academic year. Through applying Cochran's formula,
200 subjects were selected from among them as a
sample, using convenient sampling method. In order to
gather data, Martial Commitment Inventory (DCI) by
Adams Jones, Adult Attachment Scale (AAS) by
Collins and Read, Personality Inventory (NEO), and
Religious Orientation Scale (ROS) by Allport and Ross
Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat
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were used. The data were analyzed using correlation
coefficient and Step by Step Regression Analysis.
Results
The findings indicated that there is a significant
correlation between marital commitment and
personality traits (r=0.354; P<0.001). There is also a
positive and statistically measurable correlation
between marital commitment and attachment styles
(r=0.149; P<0.05), and between marital commitment
and religious orientation (r=0.34; P<0.001). The results
also showed that personality characteristics (F=28.37;
P<0.001), attachment styles (F=24.44; P<0.05) and
religious orientation (F=18.65; P<0.001) predict the
level of marital commitment, with attachment styles
being the strongest predictor.
Conclusion
The results of this study showed that among the
components of personality, neuroticism had positive
relationship with moral component of marital
commitment and had a negative significant relationship
with the structural component. Also, the components of
extraversion, consistency, and conscientiousness had
positive and significant relationships with the structural
component. Moreover, extraversion, adaptability, and
accountability had positive and significant relationships
with marital commitment, but there was no measurable
relationship between neuroticism and openness to
experience with marital commitment. In explaining the
relationship between personality trait and adaptation to
marital commitment, it can be said that some of these
attributes are accompanied by confidence on the other
side, and trust is an important factor in marital
commitment.
The results also showed that, overall, attachment
styles can predict the marital commitment. It can be
said that since the desire to forgive and control the
negative emotions are characteristics of the secure
people, who are more likely to forgive mistakes in
couples, the probability of marital commitment
increases. Controlling negative emotions is also
associated with marital continuity in couples.
The results also showed that there is a significant
positive relationship between religious orientation and
marital commitment. Considering the components of
religious orientation, the external religious orientation
had a positive and significant relationship with the
component of personal commitment and the internal
religious orientation had a positive and significant
relationship with the structural commitment. It can be
argued that religion provides general guidance to
humans, which will lead to the strengthening of marital
ties. These guidelines include laws on sexual relations,
gender roles, self-sacrifice, and conflict resolution in
marital relationships (13). Having a similar and
harmonious religious emotions and tendencies and
mutual religious beliefs between couples can contribute
to emotional coordination, which is one of the most
important issues in the marital satisfaction of couples
(14, 15).
Due to an ever-increasing rise in the number of
extra-marital relationships and divorce in Iran and the
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world, early counseling trainings aiming at introducing
the concept of commitment in marriage can help to
grow and strengthen the sense of commitment in
couples and thus the stability and sustainability of
marriages.
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 موقع اجمللة على شبكة اإلنرتنتhttp://journals.sbmu.ac.ir/jrrh :

توقعات االلتزام بعقد الزواج استنادا اىل خصائص الشخصیة ،أمناط التعلق والتوجه
الديين عند الطالب اجلامعیني املتزوجني
مسعود

صادقي1

 ،سارا قادري

جاويد1

 ،بیتا

شالنی*2

 -1قسم علم النفس ،كلية االداب والعلوم االنسانية ،جامعة لرستان ،خرمآابد ،ایران.
 -2قسم علم النفس ،كلية العلوم االنسانية ،جامعة تربيت مدرس ،طهران ،ایران.
* املراسالت املوجةة إىل السيدة بيتا شالنی؛ الربيد اإللكرتونّ:

bita.shalani@modares.ac.ir

معلومات املادة
الوصول 9 :شعبان 4114
شوال 4114
وصول النص النهایيّ 43 :
شوال 4114
القبولّ 22 :
حمرم 4114
النشر اإللكرتوينّ 23 :

املل ّخص

الكلمات الرئیسة:
االلتزام بعقد الزواج
التوجه الدیين
خصائص الشخصية
الطالب اجلامعيني املتزوجني
أمناط التعلق

منةجیة البحث :هذا التحقيق التوصيفي هو من النوع التضامين .اجملتمع االحصائي یشمل كافة
الطالبات املتزوجات يف جامعة لرستان يف العام الدراسي 2442-2445( 4391-95م) ،حيث مت
اختيار  244شخص عرب أسلوب اخذ العينة املتوفرة من خالل االستفادة من قاعدة كوكران .ومت
جتميع املعلومات املطلوبة يف التحقيق عرب االستفادة من أستمارات االلتزام بعقد الزواج أدامز جونز
( ،)DCIخصائص الشخصية ( ، )NEOمنط التعلق عند الكبار يف العمر لدى كالينر و رید والتوجه
الدیين لدى البورت ومت حتليلها وتفسريها من خالل االستفادة من ضریب التضامن وحتليل رغرسيون
خطوة خبطوة .متت مراعاة مجيع املوارد االخالقية يف هذا البحث؛ فإن مؤلفي البحث مل یشريوا إىل اي
تضارب يف املصاحل.

خلفیة البحث وأهدافه :االلتزام بعقد الزواج بني الزوجني یلعب دورا مهم جدا يف نظام أستحكام
األسرة وهناك عوامل كثرية ترتك أثرا عليها .أن التحقيق الراهن مت من أجل اظهار بعض هذه العوامل
هبدف توقع االلتزام بعقدالزواج ا ستنادا اىل خصائص الشخصية ،التوجه الدیين و أمناط التعلق عند
الطالب اجلامعيني.

الكشوفات :أظهرت الكشوفات ان خصائص الشخصية مبعدل  F=22/32يف مستوى
 ،P<4/444أمناط التعلق مبعدل  ،F=21/11يف مستوى  P<4/45و كذلك التوجه الدیين
مبعدل  F=42/25يف مستوى  ،P<4/444قد توقعوا معدل االلتزام بعقد الزواج .من بني هذه
املتغيريات كانت أمناط التعلق من أفضل التوقعات جتاه التزام بعقد الزواج.
االستنتاج :أظهرت نتائج التحقيق ان خصائص الشخصية عند االفراد وأمناط التعلق منطلقة من جو
األسرة وكذلك التوجه الدیين لدیهم یرتك االثر على العالقات ما بني االفراد وعلى االلتزام بعقد الزواج
يف مرحلة كرب السن .ميكن االستفادة من هذه النتائج من اجل العثور على طرق تؤدي اىل حفظ و
تنمية العالقات املثمرة بني الزوجني و التدریب والتوعية االفضل اىل االفراد من أجل التعرف على
بعضهم البعض.
يتم استناد املقالة على الرتتیب التايل:
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پیشبینی تعهد زناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیت ،سبکهای
دلبستگی و جهتگیری دینی در دانشجویان متأهل
مسعود

صادقی1

 ،سارا قادری

جاوید1

 ،بیتا

شالنی*2

 -8گروه روانشناسی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 -2گروه روانشناسی ،دانشکدهی علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
*مکاتبات خطاب به خانم بیتا

شالنی؛ رایانامهbita.shalani@modares.ac.ir :

چکیده

اطالعات مقاله
دریافت 22 :فروردین 8931
دریافت متن نهایی 22 :خرداد 8931
پذیرش 81 :تیر 8931
نشر الکترونیکی 8 :مهر 8931

سابقه و هدف :تعهد زناشویی زوجین در پایداری نظام خانواده نقش بسیار مهمی دارد و عوامل
متعددی بر آن تأثیر میگذارد .پژوهش حاضر در جهت آشکار ساختن برخی از این عوامل با هدف
پیشبینی تعهد زناشویی بر پایهی ویژگیهای شخصیت ،جهتگیری دینی و سبکهای دلبستگی
در دانشجویان انجام شد.
روش کار :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری شامل تمامی دانشجویان زن

واژگان کلیدی:

متأهل دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  8931-35بود که با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد
 211نفر با روش نمونهگیری در دسترس ،انتخاب شدند .دادههای پژوهش با بهرهگیری از
پرسشنامههای تعهد زناشویی آدامز جونز ( ،)DCIویژگیهای شخصیت ( ،)NEOسبک
دلبستگی بزرگساالن کالینز و رید و جهتگیری دینی آلپورت گردآوری؛ و با استفاده از ضریب
همبستگی و رگرسیون گامبهگام تجزیه و تحلیل شد .در این پژوهش همهی موارد اخالقی رعایت
شده است و مؤلفان مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردهاند.

تعهد زناشویی
جهتگیری دینی
دانشجویان متأهل
سبکهای دلبستگی
ویژگیهای شخصیت

یافتهها :یافتهها نشان داد که ویژگیهای شخصیت به میزان  F=21/92در سطح ،P<1/118
سبکهای دلبستگی به میزان  F=21/11در سطح  P<1/15و همچنین جهتگیری دینی به
میزان  F=81/25در سطح  ،P<1/118میزان تعهد زناشویی را پیشبینی کردند .از میان این
متغیّرها ،سبکهای دلبستگی ،پیشبینیکنندهی بهتری برای تعهد زناشویی بود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشاندهندهی این است که ویژگیهای شخصیتی افراد ،سبکهای
دلبستگیِ شکلگرفته در محیط خانواده و همچنین جهتگیری دینی آنها بر روابط میانفردی و
تعهد زناشویی زوجین در بزرگسالی تأثیر میگذارد .از این نتایج میتوان برای یافتن راهکارهایی در
جهت حفظ و گسترش روابط ثمربخش در بین زوجین و آموزش و آگاهی دادن بهتر به افراد برای
شناخت یکدیگر استفاده کرد.

استناد مقاله به این صورت است:
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مقدمه
با توجه به این مسئله که خانواده جامعه را تشکیل میدهد،
میتوان گفت سالمت جامعه به سالمت خانواده وابسته است و
سالمت خانواده نیز به سالمت اعضای آن بستگی دارد .این به
آن معنی است که سالمت افراد تحت تأثیر روابط آنها قرار
میگیرد .ازدواج اولین گام در تشکیل خانواده است و ارزیابی
میزان سالمت و رضایت زناشویی نیازمند بررسی عوامل مؤثر
بر آن است ( .)8مطالعات انجامشده برای شناسایی و درک
عوامل مؤثر بر روابط زوجین بهطور چشمگیری در دهههای
اخیر افزایش یافته است ( .)2یکی از ویژگیهای ازدواجهای
موفق و طوالنیمدت وجود تعهد زناشویی 8است ( .)9تعهد
زناشویی به گرایش پایدار زوجین برای حفظ و تداوم ازدواج
اطالق شده است .تعهد ابعاد چندگانهیی دارد و دربرگیرندهی
دالیل شخصی ،اخالقی و اعتقادی ویژهیی است که شخص را
به ادامهی زندگی پایبند میکند ( .)1تعهد سازهیی است که
ممکن است تحت تأثیر عوامل فردی مانند ویژگیهای
شخصیتی قرار گیرد ( .)1-5شخصیت ،فراگیرترین مفهوم
روانشناختی است که بر تمامی کارکردهای انسان تأثیر
میگذارد .برایناساس ،ویژگیهای شخصیتی از مؤلفههای
اثرگذار بر نوع روابط انسانی ،تعامالت اجتماعی و بهطورکلی،
تمامی فعالیتهای انسان است ( .)3مدل پنجعاملیِ شخصیت2
یکی از مسلطترین و تاریخیترین مدلهای شخصیت است و
بسیاری از روانشناسان بر این باورند که این مدل ،بسیاری از
ی
متغیّرهای شخصیت را در بر میگیرد .الگوی پنجعامل ِ
شخصیت برای ارزیابی پنج عامل اصلیِ بیثباتی هیجانی،
برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،توافقپذیری و وجدانی بودن
طراحی شده است ( .)81شکلفورد و گوتز 9در پژوهشی به
بررسی همبستگی بین عوامل شخصیتی بر پایهی آزمون
پنجعاملی شخصیت و رضایتمندی زناشویی با احتمال
عهدشکنی در همبستگی زناشویی پرداخته و دریافتهاند که
افرادِ دارای سبکهای شخصیتی تکانشی ،اعتمادپذیری پایین
و وجدانگرایی کمتر ،احتمال بیشتری دارد که درگیر روابط
فرازناشویی شوند .همچنین افرادی که همسران آنها نمرات
پایینتری در توافقپذیری و وجدانگرایی کسب کردند،
رضایتمندی کمتری از پیوندشان دارند و نیز برآورد احتمال
بیشتری از درگیر شدن در روابط خارج از گسترهی زناشویی
1

) Marital commitment
) Five factor model
3
( Shackelford & Goetz
2
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در آنها به دست آمد ( .)88پژوهش حسینی و همکاران
دربارهی کارکنان متأهل سازمان بهزیستی نیز نشان داد که
ویژگیهای شخصیتیِِبرونگرایی ،سازگاری و مسئولیتپذیری،
رابطهی مثبت؛ و ویژگیهای شخصیتیِ روانرنجورخویی و
گشودگی به تجربه ،همبستگی منفی با تعهد زناشویی داشتند
( .)5یکی دیگر از عوامل برجستهی تأثیرگذار در روابط
بینفردی ،سبک دلبستگی است .نظریهی دلبستگی که
چارچوبی برای درک روابط ،واکنشهای بینفردی و رضایت از
رابطه را فراهم کرده است ،نشان میدهد که الگوهای
ل
شکلگیری رابطه در دوران کودکی به عنوان نتیجهی تعام ِ
نوزاد با پدر و مادر خود ،گسترش پیدا میکند .با این تعامالت،
کودک انتظارات خاصی را دربارهی چگونگی ارتباط با دیگران
شکل میدهد .الگوهایی که در سال اول زندگی تا بزرگسالی
ایجاد میشود ،نسبتاً پایدار باقی میماند و روابط عاشقانه را
تشکیل میدهد ( .)82در بیشتر پژوهشها به وجود رابطهی
مثبت بین سبک دلبستگی با تعهد ،رضایت زناشویی و کیفیت
زندگی زناشویی اشاره شده است ( .)21-89زوجین با سبک
دلبستگیِ ایمن ،تفاهم بیشتری را نشان میدهند و مشاجرات
زناشویی کمتری نسبت به افراد با سبک دلبستگی ناایمن
دارند .عبدی و همکاران نشان دادهاند که بین سبک دلبستگی
اجتنابی و دوسوگرا با خیانت اینترنتی رابطهی معنادار وجود
دارد ( .)83همچنین پژوهش خوارزمی نیز نشان داده است که
رابطهی معناداری بین سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با
میزان رابطهی خارج از زناشویی وجود دارد ( .)28رضایی نیز
در مطالعهی خود میگوید که سبک دلبستگی ناایمن با بُعد
شناختی و عاطفی در تمایل به روابط فرازناشویی ارتباط
معنادار دارد ( .)22اگرچه در بیشتر پژوهشها به وجود
رابطهی مثبت بین سبک دلبستگی با تعهد زناشویی اشاره
شده است؛ باوجوداین ،تمامی یافتهها در این جهت نیست؛
برای مثال در پژوهشی برخالف انتظار مشاهده شد که نمرات
زنان و مردان در پرسشنامهی رضایت زناشویی ،با دلبستگی
مرتبط نبود .نتایج این پژوهش حاکی از این است که نمرات
زنان در پرسشنامهی همسازی زناشویی ،با نوع دلبستگی آنها
مرتبط نیست ( .)29مطالعهی دیگری نیز نشان داده که اثر
ی اضطرابی بر تعهد زناشویی معنادار
مستقیمِ سبک دلبستگ ِ
نیست و این اثر تنها با میانجیگری خودکنترلی و
طرحوارههای ناسازگار وجود دارد (.)21
با توجه به اینکه نهادهای مذهب و خانواده ارزشهای
مشابهی را تأکید میکنند و برای تقویت اجتماعی شدن به هم
مجلهی پژوهش در دین و سالمت
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وابستهاند ،پژوهشگران رابطهی نزدیک بین آن دو را پیشبینی
میکنند .جهتگیری دینی 8میتواند بهدلیل ارائهی
رهنمودهایی برای زندگی ،در ارتباط زناشویی مؤثر باشد (.)25
پژوهشهای بسیاری نشان داده است که همبستگی مثبتی
بین جهتگیری مذهبی و رضایت و تعهد زناشویی وجود دارد
( .)98-22 ,1سالیوان 2نشان داده افرادی که در سطح باالتری
از دینداری قرار دارند ،نسبت به افراد دارای سطح دینی
پایینتر ،ثبات زناشویی بیشتری دارند و از ازدواج خود راضیتر
به نظر میرسند ( .)92هانلر و گنچوز 9در مطالعهیی که
دربارهی زوجین انجام دادهاند ،به این نتیجه رسیدهاند که
دینی بودن تأثیر عمدهیی بر رضایت زناشویی دارد ،اما دینی
بودن زوجین نمیتواند حل مسائل زناشویی را در زوجین
افزایش دهد ( .)25کال و هیتون 1با انجام مطالعهیی دربارهی
 1512زن و شوهر به این نتیجه رسیدهاند که از میان ابعاد
مختلف دینداری ،حضور در کلیسا بیشترین رابطه را با ثبات
زناشویی دارد و زوجینی که بهطور منظم با هم به کلیسا
میروند ،کمترین احتمال را برای طالق دارند ( .)99دادلی و
کونینسکی 5در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که
تجانس دینی با همسر ،عبادت و حضور در کلیسا (متغیّرهای
دینداری) یکی از مهمترین پیشبینیکنندههای تداوم زندگی
زناشویی هستند ( .)91همچنین اورتینکال و ونستیوگن 2در
مقایسهی زوجهایی که فقط یک بار ازدواج کردند با زوجهایی
که چندین بار ازدواج کردند به این نتیجه رسیدهاند که دینی
بودن ،همبستگی مثبت با زندگی زناشویی دارد ( .)95اینکه
افراد موضوعی مانند ازدواج به منزلهی مسئولیتی برای تمام
عمر ،مهرورزی به یکدیگر ،فراهم آوردن اسباب آرامش یکدیگر
و وفاداری و تعهد به همسر را چگونه بر مبنای مذهب تفسیر
میکنند ،نشاندهندهی تأثیرپذیری روابط زناشویی از مذهب
است ( .)92یافتههای چندین مطالعه نشان داده که از میان
مؤلفههای دینداری ،گرایش و عواطف دینی ،بیشترین رابطه را
با تعهد زناشویی دارد و اینکه توجه کردن به باورهای مذهبی
طی مراحل درمان میتواند در بهبود روابط زن و شوهر مؤثر
باشد (.)91 ,92
استرس مزمن تأثیر بسیاری بر رضایت از زناشویی دارد و
ممکن است به متغیّرهای دیگری مانند صمیمیت و نگرانیهای
1

) Religious Attitude
( Sullivan
3
( Hünler & Gençöz
4
( Call & Heaton
5
( Dudley & Kosinski
6
( Orathinkal & Vansteenwegen
2
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مالی مرتبط باشد .تحصیالت در دانشگاه میتواند استرس را به
روابط زناشویی منتقل کند و ممکن است درنهایت رضایت و
تعهد زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به اینکه امروزه
بر تعداد زنان دانشجو افزوده شده و زنان بیشتری وارد بازار کار
میشوند ،همچنین عالوه بر مسئولیتهای دانشگاه،
مسئولیتهای دیگری چون مراقبت از فرزندان و کارهای
مربوط به خانه را نیز بر عهده دارند ،درنتیجه کمتر احساس
رضایت میکنند .بنابراین مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر
تعهد زناشویی دانشجویان زن متأهل حائز اهمیت است.
همچنین با توجه به اهمیت تعهد در زندگی زناشویی درجهت
حفظ سالمت و بهداشت روانی دانشجویان متأهل و درنتیجه
جامعه ،ضرورت انجام اقداماتی برای بهبود روابط زناشویی و
خانوادگی بهویژه افزایش میزان تعهد زناشویی زوجین دانشجو
مطرح میشود ،اما برای تحقق این امر ابتدا باید اطالعات
مناسبی دربارهی این سازه به دست آورد و عوامل تأثیرگذار بر
آن را شناسایی کرد تا بتوان اقدامات مناسبی برای ایجاد،
حفظ و افزایش آن در زوجها انجام داد.
با توجه به اینکه متغیّرهای ویژگی شخصیت ،سبک
دلبستگی و جهتگیری دینی از عوامل مهم در رضایتمندی و
تعهد زناشویی به شمار میرود و تعهد در زندگی زناشویی به
دوام ازدواج و متعهد ماندن زوجین به زندگی زناشویی و
خانواده منجر میشود و از طرفی با توجه به اینکه نداشتن
تعهد زناشویی در ازدواج موجب شکلگیری روابط فرازناشویی
و خارج از ازدواج میشود و درنهایت به طالق و جدایی منجر
خواهد شد ،هدف پژوهش حاضر پیشبینی تعهد زناشویی بر
اساس ویژگیهای شخصیت ،سبکهای دلبستگی و
جهتگیری دینی در دانشجویان متأهل بود.

روش کار
پیروی از اصول اخالق پژوهش :در این پژوهش افراد به
صورت آگاهانه ،با رضایت کامل و به طور شفاهی وارد مطالعه
شدند و توضیحات الزم دربارهی نحوهی پر کردن پرسشنامهها
و اهداف پژوهش به آنها داده شد .برای رعایت حقوق
شرکتکنندگان نیز به آنها توضیح داده شد که نیازی به
معرفی خود ندارند و اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها،
محرمانه خواهد ماند .همچنین به دانشجویان گفته شد در
صورت تمایل ،نتیجهی پژوهش به آنان ارسال خواهد شد.

مجلهی پژوهش در دین و سالمت
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پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعهی
آماری شامل تمامی دانشجویان زن متأهل دانشگاه لرستان در
سال  8931-35بود .با توجه به حجم جامعه که نزدیک به
 111نفر بود ،با استفاده از فرمول کوکران  211نفر بهصورت
نمونهگیریِ در دسترس انتخاب شدند .معیارهای ورود به
پژوهش شامل متأهل بودن ،مشغول به تحصیل بودن حین
پژوهش و تمایل به شرکت در آن؛ و معیارهای خروج نیز
شامل مجرد بودن و کامل نبودن یا مخدوش بودن
پرسشنامهها بود.

پنج عامل  A ،O ،E ،Nو  Cبه ترتیب ضرایب ،1/25 ،1/19
 1/23 ،1/11و  1/23را به دست آوردند (.)18

ابزارهای پژوهش
پرسشنامهی تعهد زناشویی آدامز و جونز :1این
پرسشنامه را آدامز و جونز در سال  8332برای مقاصد
پژوهشی تهیه کردهاند که سه بُعد تعهد زناشویی شامل تعهد
شخصی ،2تعهد اخالقی 9و تعهد ساختاری 1را اندازهگیری
میکند .این پرسشنامه  11سؤال دارد و بر اساس مقیاس
ال مخالف تا کامالً موافق) با نمرهبندی  8تا 5
لیکرت (کام ً
تنظیم شده است .دامنهی سؤالها از  8تا  822است .بیشتر
سؤالهای پرسشنامه به شکل مستقیم و فقط پرسشهای ،88
 92 ،95 ،91 ،92 ،91 ،23 ،21 ،29 ،82 ،82و  91بهطور
معکوس نمرهگذاری میشوند .روایی و پایایی پرسشنامه در
جامعهی ایرانی را عباسی و همکاران بررسی کردهاند و با
محاسبهی شاخصهای روایی ،محتوا و همسانی درونی سؤالها
تأیید شده است .در پژوهش یادشده ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد مختلف عبارت است از تعهد شخصی= ،1/18تعهد
اخالقی= 1/19و تعهد ساختاری= .1/23ضریب پایایی نیز پس
از اصالح نهایی با روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون 1/18
به دست آمده است (.)93
پرسشنامهی ویژگیهای شخصیت :5این پرسشنامه فرم
کوتاهشدهی پرسشنامهی شخصیتی  NEOاست که کاستا و
مککری 2در سال  8315تهیه کردهاند و دارای  21سؤال است
( .)11نحوهی پاسخ دادن بر پایهی طیف لیکرت است .کسب
نمرهی باال در هر خردهمقیاس ،بیانگر سطوح باالتر آن ویژگی
در فرد است .مککری و کاستا در سال  8319فرم  21سؤالی
را برای  211دانشجو به فاصلهی سه ماه اجرا کردند و برای

پرسشنامهی سبک دلبستگی بزرگساالن :7کولینز و

رید1

این پرسشنامه را در سال  8331تهیه کردهاند و در سال
 8332بازنگری شد .مبنای نظری این آزمون نظریهی
دلبستگی است .این مقیاس چگونگی ارزیابی فرد از مهارتهای
ارتباطی و سبک رابطهی صمیمانهی وی را بررسی میکند و
دارای  81عبارت است که افراد در طیف لیکرت پنجدرجهیی
میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات پاسخ
میدهند .در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با استفاده از روش
آزمون-بازآزمون بیانگر آن است که تفاوت بین دو اجرای
مقیاسهای  D ،Aو  Cمعنادار نیست و این آزمون در سطح
 35درصد قابل اعتماد است (.)12
پرسشنامهی جهتگیری دینی :9آلپورت و راس 81در سال
 8322این مقیاس را برای سنجش جهتگیری دینی درونی و
برونی تهیه کردهاند .این پرسشنامه شامل  28جمله است و بر
پایهی یک مقیاس چهاردرجهیی لیکرت نمرهگذاری میشود.
عبارات  2تا  28جهتگیری مذهبی برونی؛ و عبارات  82تا 22
جهتگیری مذهبی درونی را میسنجند .جانبزرگی این
مقیاس را در ایران ترجمه کرده و اعتبار آن با ضریب آلفای
کرونباخ  1/292محاسبه شده است ( .)19عالوهبراین ،همسانی
درونی با استفاده از آلفای کرونباخ 1/28؛ و پایایی بازآزمایی
آن  1/21به دست آمده است.
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شد .بدین منظور ابتدا به محاسبهی
میانگین و انحراف استاندارد پرداخته شد و سپس دادهها با
استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام تجزیه و
تحلیل شد.

یافتهها
در جدول شمارهی  8شاخصهای آمار توصیفی متغیّرهای
جمعیتشناختی نشان داده شده است .بر پایهی یافتههای
توصیفی پژوهش ،میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان
 22/92±1/99و مدت ازدواج  8/15±1/22بود.

1

) Dimensions Of Commitment Inventory )DCI(: Adams & Jones
) Personal Commitment
3
) Moral Commitment
4
) Structural Commitment
5
)) Dimensions Of personality traits (NEO-FFI
6
( Costa & McCrae
2
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7

) Dimensions Of Attachment Styles
) Kollins & Ried
9
) Dimensions Of Religious Orientations
10
) Alport & Rass
8
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جدول  )1شاخصهای آمار توصیفی متغیّرهای جمعیتشناختی
متغیّر

میانگین

انحراف معیار

سن

22/92

1/99

مدت ازدواج

8/15

1/22

جدول  )3ماتریس ضریب همبستگی متغیّرهای تعهد زناشویی،

جدول شمارهی  2میانگین و انحراف معیار متغیّرهای تعهد
زناشویی ،ویژگیهای شخصیتی ،سبکهای دلبستگی و
جهتگیری دینی را نشان میدهد.

ویژگیهای شخصیت ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری دینی
1

متغیّرها
تعهد زناشویی
ویژگیهای شخصیت

جدول  )2شاخصهای توصیفی متغیّرهای تعهد زناشویی،

سبکهای دلبستگی

***

ویژگیهای شخصیت ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری دینی و

جهتگیری دینی

*

***p<1/15

متغیّر

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

تعهد زناشویی

815/88

81/81

832

812

تعهد شخصی

98/11

5/19

28

22

تعهد اخالقی

95/15

1/21

52

22

تعهد ساختاری

18/31

89/19

815

91

ویژگیهای شخصیت

895/5

81/95

828

812

روانرنجورخویی

29/21

2/23

91

2

برونگرایی

22/11

5/32

11

85

گشودگی به تجربه

21/32

1/81

92

85

موافقتپذیری

22/18

5/91

18

89

با وجدان بودن

92/81

2/11

12

85

سبکهای دلبستگی

51/92

2/52

12

91

ایمن

83/11

2/13

22

89

اجتنابی

81/51

2/51

91

88

اضطرابی

82/52

1/22

23

2

جهتگیری دینی

55/31

2/22

22

23

برونی

91

1/91

11

81

درونی

25/31

9/31

91

85

همانطور که مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار تعهد
شخصیتی
ویژگیهای
،815/88±81/81
زناشویی
 ،895/52±81/95سبکهای دلبستگی  51/92±2/52و
جهتگیری دینی  55/31±2/22به دست آمده است.
در جدول شمارهی  9ماتریس ضریب همبستگی متغیّرهای
تعهد زناشویی ،ویژگیهای شخصیت ،سبکهای دلبستگی و
جهتگیری دینی ارائه شده است .همانطور که در جدول
شمارهی  9مشاهده میشود ،بین تعهد زناشویی با ویژگیهای
شخصیت ( )r=1/95و جهتگیری دینی ( )r=1/91رابطهی
مثبت وجود داشت که در سطح  P<1/118معنادار است.
دورهی  ،5شمارهی  ،9پاییز 8931

2

8
*

خردهمؤلفههای آنها

22

همچنین بین تعهد زناشویی و سبکهای دلبستگی نیز رابطهی
مثبت وجود داشت ( )r=1/812که در سطح  P<1/15معنادار
است.

2

1/951
1/812

1/911

**p< 1/18

**

-1/283

**

1/289

*P< 1/118

در جدول شمارهی  1ماتریس ضریب همبستگی
خردهمؤلفههای تعهد زناشویی ،ویژگیهای شخصیت،
سبکهای دلبستگی و جهتگیری دینی نشان داده شده است.
همانطور که از این جدول استنباط میشود ،از بین
خردهمؤلفههای ویژگیهای شخصیت ،روانرنجورخویی با
خردهمؤلفهی تعهد اخالقی در سطح  P<1/15رابطهی مثبت و
با تعهد ساختاری در سطح  P<1/18رابطهی منفی و معناداری
داشت .همچنین خردهمؤلفههای برونگرایی ،موافقتپذیری و
با وجدان بودن در سطح  P<1/118با خردهمؤلفهی تعهد
ساختاری رابطهی مثبت و معنادار داشت ،ولی خردهمؤلفهی
گشودگی به تجربه ،با هیچکدام از خردهمؤلفههای تعهد
زناشویی رابطهیی نداشت .از بین خردهمؤلفههای سبکهای
دلبستگی تنها خردهمؤلفهی سبک دلبستگی اجتنابی با
خردهمؤلفهی تعهد شخصی در سطح  P<1/15رابطهی منفی و
معنادار داشت ،اما خردهمؤلفههای ایمن و اضطرابی با هیچکدام
از خردهمؤلفههای تعهد زناشویی رابطه نداشت .از سوی دیگر،
از بین خردهمؤلفههای جهتگیری دینی ،جهتگیری برونی با
تعهد شخصی در سطح  P<1/18رابطهی مثبت؛ و جهتگیری
درونی با تعهد ساختاری در سطح  P<1/118رابطهی مثبت و
معناداری داشت.
برای پیشبینی تعهد زناشویی زنان بر پایهی ویژگیهای
شخصیت ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری دینی از تحلیل
رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد که نتایج آن
در جدول شمارهی  5نشان داده شده است.
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جدول  )4ماتریس ضریب همبستگی خردهمؤلفههای تعهد زناشویی ،ویژگیهای شخصیت ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری دینی
1

متغیّر

2

 )8تعهد شخصی

8

 )2تعهد اخالقی

1/891

 )9تعهد ساختاری

-1/185

 )1روانرنجورخویی

1/155

3

5

4

6

8

2
-1/131
***

9

1/821

**

1

-1/212

 )5برونگرایی

1/189

-1/823

*

1/921

*

 )2گشودگی به تجربه

-1/112

1/119

1/113

-1/891

1/112

 )2موافقتپذیری

1/158

1/113

*

1/912

*

-1/199

*

1/512

 )1با وجدان بودن

-1/825

-1/131

*

1/199

*

-1/119

*

1/522

 )3سبک دلبستگی ایمن

-1/191

1/882

1/121

-1/113

**

1/812

 )81سبک دلبستگی اجتنابی

***-1/811

1/131

1/191

*-1/212

**1/285

 )88سبک دلبستگی اضطرابی

-1/119

1/815

-1/182

*

*

 )82جهتگیری دینی برونی

**

 )89جهتگیری دینی درونی

7

9

11

11

12

13

1/222

111

5

-1/538

1/999

-1/921

1/812

1/121

1/121

1/151

1/174

*1/921

-1/892

*1/958

2
*

1/252

**

1/291

***

-1/823

1/811

2
*

1

1/53

-1/82

-1/82

3

*1/22

**1/211

1/15

*

-1/912

***

88

-1/828

1/115
***P<1/15

81

**P< 1/18

1/11

82

-1/19

1/89

*P< 1/118

جدول  )5نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی تعهد زناشویی بر پایهی ویژگیهای شخصیت ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری دینی
متغیّرهای پیشبین

R

R2

F

P-value

B

β

t

P-value

ویژگیهای شخصیت

1/951

1/825

21/92

1/118

1/913

1/951

5/92

1/118

جهتگیری مذهبی

1/112

1/833

21/11

1/118

1/222

1/222

1/25

1/118

سبکهای دلبستگی

1/128

1/222

81/25

1/118

1/911

1/822

2/12

1/18

در گام نخست ،ویژگیهای شخصیت وارد معادله شد
( )R2=1/825که نتایج نشان داد با توجه به میزان F=21/92
در سطح  P<1/118معنادار است؛ یعنی  82درصد از واریانس
تعهد زناشویی ازطریق ویژگیهای شخصیت پیشبینی میشود.
در گام دوم ،جهتگیری مذهبی به معادله اضافه شد که مقدار
 R2=1/833افزایش یافت که با توجه به میزان  F=21/11در
سطح  P<1/118معنادار شد ،یعنی  83درصد واریانس تعهد
زناشویی ازطریق ویژگیهای شخصیت و جهتگیری مذهبی
پیشبینی شد و در گام سوم ،با اضافه شدن سبکهای
دلبستگی مقدار  R2=1/222افزایش یافت که مقدار F=81/25
در سطح  P<1/118معنادار شد و  22درصد واریانس تعهد
زناشویی ازطریق ویژگیهای شخصیت ،جهتگیری مذهبی و
سبکهای دلبستگی پیشبینی شد.

بحث

ویژگیهای شخصیتی ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری
مذهبی انجام شد .نتایج پیشبینیِ متغیّرِ تعهد زناشویی نشان
داد که ویژگیهای شخصیت ،جهتگیری مذهبی و سبکهای
دلبستگی می توانند میزان تعهد زناشویی بین زوجین را
پیشبینی کنند .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد از بین
مؤلفههای شخصیت ،روانرنجورخویی با مؤلفهی اخالقی تعهد
زناشویی رابطهی مثبت؛ و با مؤلفهی ساختاری رابطهی منفی و
معناداری داشت .همچنین مؤلفههای برونگرایی ،توافقپذیری،
و با وجدان بودن با مؤلفهی ساختاری رابطهی مثبت و
معناداری داشت .همینطور ویژگیهای شخصیتی برونگرایی،
سازگاری و مسئولیتپذیری رابطهی مثبت و معناداری با تعهد
زناشویی داشتند ،اما بین ویژگیهای شخصیتی
روانرنجورخویی و گشودگی به تجربه با تعهد زناشویی
رابطهیی یافت نشد .این نتایج با پژوهشهای حسینی و
همکاران ( ،)5اشمیت ،کلیگل و شاپیرو ،8به نقل از اورورک 2و

پژوهش حاضر با هدف پیشبینی تعهد زناشویی بر پایهی

1

) Schmitt, Calygel & Shapiroo
) O’Rourke

2
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همکاران ( ،)2باک 8و همکاران ( ،)2گوتیرز 2و همکاران ( )3و
شکلفورد و گوئتز )88( 9همخوان است .هر رابطهیی بدون
تعهد ،سطحی و ناپایدار است .ویژگیهای شخصیتی بر ماهیت
و کیفیت روابط عاشقانهی بزرگساالن تأثیرگذار است .بین
سالمت روانی افراد و شخصیت آنها با روابط خانوادگی ،عاشقانه
و دوستانه ارتباط دوسویه وجود دارد و درواقع ویژگیهای
شخصیتی افراد بر میزان تداوم زناشویی و پایبندی به تعهدات
آنها تأثیر میگذارد ( .)1در تبیین ارتباط ویژگی شخصیتی
سازگاری با تعهد زناشویی ،میتوان گفت برخی از این ویژگیها
با ایجاد اعتماد در طرف مقابل همراه است و اعتماد عامل
مهمی در تعهد زناشویی است .افرادی که به شریک زندگی
خود اعتماد دارند ،به عشق بیشتری نسبت به شریک زندگی
خود تمایل؛ و نسبت به رابطه رضایت و تعهد دارند.
نتایج همچنین نشان داد سبک دلبستگی بهصورتکلی
توان پیشبینی تعهد زناشویی را دارد .این نتایج با پژوهشهای
ارنبرگ ،رابرتسون و پرینگل ،)89( 1ابراهیمی و کیمیایی (،)81
بشارت و گنجی ( ،)85جولیکا 5و همکاران ( ،)82تیم و کیلی2
( ،)82زارعی و حسینقلی ( )81مبنی بر ارتباط سبکهای
دلبستگی با رضایت ،تعهد و کیفیت زندگی زناشویی همسو
است .پژوهشها نشان داده است نوع و میزان دلبستگی افراد
نهتنها در رابطهی زناشویی بلکه در تمام روابط میانفردی
میتواند پیشبینیکنندهی خوبی برای دوام داشتن یا نداشتن
آن رابطه باشد .در تبیین این یافته میتوان گفت ازآنجاکه
تمایل به بخشش و مهار هیجانهای منفی ،دیگر خصیصهی افراد
ایمن است ،هر اندازه تمایل به بخشش و سختگیری نکردن
نسبت به خطاها در ارتباط زوجین بیشتر باشد ،احتمال تعهد
زناشویی نیز افزایش مییابد .مهار هیجانهای منفی نیز در
ارتباطهای زوجین با افزایش تداوم زناشویی همراه است .همچنین
اطالعات موجود بیانگر این مطلب است که سبک دلبستگی،
کیفیت روابط جنسی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بدین صورت
که افراد با سبک دلبستهی ایمن برخالف افراد با سبکهای
دلبستگی ناایمن ،تمایل بیشتری به تجربهی مسائل جنسی در
شرایط همراه با تعهد دارند و از تمام جنبههای رابطهی
جنسیشان لذت میبرند .ازآنجاکه رابطهی جنسی از مؤلفههای
مهم و مؤثر بر رضایت و تعهد زناشویی است ،پس انتظار میرود
1

( Buck
) Gutiérrez
3
( Shackelford & Goetz
4
( hrenberg, Robertson & Pringle
5
( Jarnecke
6
( Timm & Keiley
2
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افراد با سبک دلبستهی ایمن از رضایتمندی زناشویی باالتری
برخوردار باشند ( .)83همچنین میتوان گفت افراد دلبستهی
ایمن به این دلیل که قادرند رابطهی صمیمی با دیگران برقرار و به
آنها اعتماد کنند ،در روابط زناشویی خود هیجان مثبت بیشتری را
تجربه میکنند و کمتر دچار شکست میشوند؛ درنتیجه صمیمیت
و تعهد زناشویی بیشتری دارند .دلبستههای ایمن ،تجربههای
عشق خود را بهصورت شادیآور ،قابل اعتماد ،حمایتکننده و
دلپذیر توصیف میکنند.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که بین جهتگیری
مذهبی افراد و تعهد زناشویی رابطهی مثبت معنیدار وجود
دارد .از مؤلفههای جهتگیری مذهبی ،مؤلفهی جهتگیری
مذهبی برونی با مؤلفهی تعهد شخصی رابطهی مثبت معنادار؛
و مؤلفهی جهتگیری مذهبی درونی با مؤلفهی تعهد ساختاری
رابطهی مثبت و معناداری داشت .این یافته با پژوهش
حسینخانزاده ( ،)1دودلی 2و همکاران ( ،)91کال و هیتون
( ،)99سولیوان ( ،)92هانلر و گنچوز ( )25و اورتینگال و
ونستیوگن ( )95مبنی بر رابطهی مثبت بین مذهب و رضایت
و تعهد زناشویی همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت
مذهب راهنماییهایی کلی در اختیار انسانها قرار میدهد که
اگر به آنها عمل کنند ،به محکم شدن پیوند زناشویی منجر
میشود .این راهنماییها شامل قوانینی دربارهی روابط جنسی،
نقشهای جنسیتی ،ازخودگذشتگی و حل تعارضات در روابط
زناشویی است ( .)92یکی از دالیلی که نشان میدهد مذهب
میتواند دیدگاه فکری زوجین را تحت تأثیر قرار دهد ،این
است که افراد مذهبیتر ازدواج خود را دارای کیفیت معنوی
بیشتری میبینند ()92؛ بنابراین به نظر میرسد اگر زوجین
بهطور عمیق به معنوی بودن ازدواج خود اعتقاد داشته باشند،
مشاجرات دائم میتواند ترس روانی ازدستدادن رابطه با
خداوند و احساس گناه را با خود به همراه داشته باشد ،ازاینرو
سعی در حفاظت از زندگی مشترک خود دارند.
مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائهدهندهی باورها
و ارزشها است که این ویژگیها میتواند در زندگی زناشویی
تأثیرگذار باشد ( .)25رابطهی مذهب و خانواده را میتوان یک
رابطهی اثرگذاری و اثرپذیری در نظر گرفت .این یافته به این
معنا است که مهمترین عامل از عوامل دینداری در کسب
رضایت و تعهد زناشویی در بین زوجین ،داشتن گرایش و
عواطف دینی همسان و هماهنگ بین زوجین است که این
توافق به سهم خود میتواند هماهنگی عاطفی را که یکی از
7
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موارد مهم و اساسی در رضایت زناشویی است ،ایجاد کند (,92
 .)91باور دینی مشترک و همسان بین زوجین که به توافقاتِ
شناختی بین آنان منجر میشود ،رضایت زناشویی را در پی
خواهد داشت .حال با توجه به اینکه تعهد زناشویی عاملی در
حفظ تقویت و همبستگی بین زوجین است ،سطوح باالی آن
موجب ابراز عشق بیشتر و ثبات زناشویی باالتری میشود.
یافتههای این پژوهش ،تلویحی مشاورهیی نیز به دنبال
دارد و آن اینکه بهدلیل افزایش روزافزون آمار روابط
فرازناشویی (عهدشکنی) و طالق در ایران و جهان ،به نظر
میرسد آموزشهای مشاورهیی زودهنگام با هدف آشنایی
زوجین با مفهوم و جایگاه تعهد در ازدواج و آگاهسازی
خانوادهها از نحوهی شکلگیری روابط بینفردی در فرزندان و
نوع سبک دلبستگی افراد ،میتواند به رشد و تقویت هرچه
بیشتر احساس تعهد در زوجین و درنتیجه ثبات و پایداری
ازدواجها کمک کند.

نتیجهگیری
با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت ویژگیهای
شخصیت ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری مذهبی،
پیشبینیکنندهی تعهد زناشویی هستند ،پس میتوان انتظار
داشت درمانگران و مشاوران خانواده و ازدواج بتوانند با تکیه بر
یافتههای چنین پژوهشهایی ،اقداماتی مؤثر در جهت حل
تعارضات زوجینی که ابتدای راه و همچنین افرادی که در
میانه ی راه هستند ،انجام دهند و به این افراد کمک کنند تا
درک درست و کاملی از شخصیت خود و طرف مقابل کسب
کنند و قادر باشند انتظارات و روابط بین فردی خود را در
زندگی زناشویی تنظیم کنند .با توجه به نقش مهم کیفیت
پیوندهای عاطفی اولیهی مادر-کودک و تأثیر عمیق سبک
دلبستگی در روابط افراد ،میتوان در جلسههای مشاورهی قبل از
ازدواج با ارزیابی سبک دلبستگی افراد ،آنها را در انتخاب صحیح
همسر و جلوگیری از طالق یاری کرد.

محدودیتهای پژوهش
بهدلیل اینکه عهدشکنی پدیدهیی است که تحت تأثیر فرهنگ
قرار میگیرد ،ازاینرو نمیتوان نتایج این پژوهش را به جوامع
دیگر تعمیم داد .همچنین پژوهش حاضر دربارهی افراد دارای
مدارک دانشگاهی انجام شده است؛ به همین دلیل برای تعمیم
آن به افراد با مدارج علمی متفاوت باید جوانب احتیاط را در
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نظر گرفت و درنهایت با توجه به انجام پژوهش دربارهی
جامعهی زنان باید در تعمیمپذیری آن به جامعهی مردان
احتیاط کرد.

پیشنهادهای پژوهش
پیشنهاد میشود پژوهشهای کیفی دربارهی تأثیر فرهنگ،
مذهب و حتی خانواده بر تعهد زناشویی و همچنین
پژوهشهای بینفرهنگی برای مقایسهی جوامع ،فرهنگها و
مذاهب نیز انجام شود .عالوهبراین ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده به بررسی افراد با مدارج علمی متفاوت و
همچنین بررسی جامعهی مردان پرداخته شود.

قدردانی
از تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی
میشود.

مالحظات اخالقی
کمیتهی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی این پژوهش
را تأیید کرده است.

حامی مالی
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