
ABSTRACT
The present study aims at investigating
the relationship between attachment
styles, responsibility and forgiveness and
marital commitment. It was done through
a descriptive method. The statistical
population of the study was composed of
married personnel in university of medical
sciences in Sari city. 256 of them were
selected through random selection. To
gather data, we used four questionnaires
as follows: Adams and Jones Marital
Commitment Questionnaire, Hazan and
Shaver Attachment Scale Questionnaire,
Harrison Gough’s Responsibility Scale,
and Ehteshamzade et al Interpersonal
Forgiveness Scale. To analyze data, we
used descriptive statistics and Pearson’s
correlation coefficient as well as multi-
variable regression simultaneously. The
findings showed that there is a meaningful
relationship between attachment styles,

 چکیده
هدفاینپژوهش،بررسیرابطۀبینسبکهای
ب���ا بخش���ودگی و مس���ئولیتپذیری دلبس���تگی،
تعهدزناش���وییمیباش���د.ای���نپژوه���شباروش
توصیفیانجامش���د.جامعۀآم���اریاینپژوهش،
کارکنانمتأهلدانش���گاهعلومپزش���کیشهرستان
کهتع���داد265نفرباروش س���اریتش���کیلبودند
نمونهگیریتصادفیس���ادهانتخابش���دند.برای
گردآوریدادههاازچهارپرسشنامۀتعهدزناشویی
آدامزوجونز،پرس���شنامۀمقیاسدلبستگیهازن
وش���یور،مقیاسمس���ئولیتپذیریگافومقیاس
و احتش���امزاده بینف���ردی بخش���ودگی س���نجش
تجزیهوتحلی���ل ب���رای ش���د. اس���تفاده هم���کاران
دادهه���اازروشه���ایآم���اریتوصیف���یوضری���ب
همبس���تگیپیرس���ونورگرس���یونچندمتغی���رهبه
روشهمزم���اناس���تفادهش���د.یافتههانش���انداد
کهبینس���بکهایدلبستگی،مس���ئولیتپذیری

رابطۀ بین سبک های دلبستگی، مسئولیت پذیری و بخشودگی 
با تعهد زناشویی

The Relationship between the Attachment Styles, Responsibility and 
Forgiveness and Marital Commitment

? سیده فاطمه رسولی / کارشناسارشدروانشناسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدساری.
leila.hosseitabaghdehi@yahoo.comسیده لیال حسینی طبقدهی / استادیارگروهمدیریت،واحدرامسر،دانشگاهآزاداسالمی،رامسر،ایران

عین اهلل مظلومی زیدی/ استادیاردانشگاهآزاداسالمیواحدساری.

Sayyida Fatima Rasuli /MAofPsychology/IslamicAzadUniversity,Sari
Sayyida Leyla Husseini Tabaqdehi /AssistantProfessorinDepartmentofManagement/IslamicAzadUniversity,Ramsar
Aynullah Mazlumi Zeydi /AssistantProfessorinIslamicAzadUniversity,Sari

سال سوم، شماره اول، پیاپی7، بهار و تابستان1396، ص83-102



  84 سال سوم، شماره اول، پیاپی7، بهار و تابستان1396

responsibility and forgiveness and marital
commitment. The results of regression
analysisshowedthatamongthreesubscales
of attachment styles, safe attachment
style plays a greater role in predicting the
variable of marital commitment. Besides,
responsibility and forgiveness are able to
predictmaritalcommitment.Ingeneral,the
findings of the study suggest the important
and influential role of the variables of
attachment,responsibilityandforgivenessin
predictingmaritalcommitment.

KEY WORDS: marital commitment,
attachment styles, responsibility,
forgiveness.

وبخش���ودگیب���اتعهدزناش���وییرابط���ۀمعناداری
نش���ان رگرس���یون تحلی���ل نتای���ج دارد. وج���ود
س���بکهای خردهمقی���اس س���ه بی���ن از ک���ه داد
دلبس���تگی،سبکدلبس���تگیایمنسهمبیشتری
درپیشبین���یمتغیرتعهدزناش���وییایف���امیکند.
نی���ز بخش���ودگی و مس���ئولیتپذیری همچنی���ن،
توانای���یپیشبینیمتغیرتعهدزناش���وییرادارند.
ک���یازنقشمهمو بهطورکل���ی،نتایجپژوهشحا
تأثیرگذارمتغیرهایدلبستگی،مسئولیتپذیریو

بخشودگیدرپیشبینیتعهدزناشوییبود.

ک���ل���ی���دواژه ه���ا:ت��ع��ه��دزن���اش���وی���ی،س��ب��که��ای
دلبستگی،مسئولیتپذیری،بخشودگی.

مقدمه
»ازدواج«،یکپیوندمقدس،عقالنیوعاطفیبیندونفر،جهترس���یدنبهخانوادهایمستقل،
ک���هفرددرس���ایهآنحسآرامش،هماهنگی،همدلیوهمس���وییدرزندگیمیکن���د.ازدواج،عاملی
برایرش���د،ش���کوفایی،تکاملطرفینورفعنیازهایاساس���یانساناس���ت.بهعبارتدیگر،ازدواج
س���نگبنایخانوادهاستومیتوانآنرایکیازمهمترینتصمیمگیریهادرزندگیهرفرددانست
)حفاظیطرقبه،فیروزآبادیوحقش���ناس،1385(.تعهد،جاذبهوتفاهم،س���هرکناساس���یازدواج
موفقاس���ت.درواق���ع،تعهدزناش���وییقویترینوپایدارترینعاملس���هرکناساس���یازدواجموفق
کیفیتوثباترابطه اس���ت.درواقع،تعهدزناش���وییقویترینوپایدارترینعاملپیشبینیکنندۀ
زناش���وییاس���ت)رضایی،احم���دی،اعتمادیورضای���یحس���ینآبادی،1391(.تعهدزناش���ویی،را
کرد)نلسون،کرک،ان کهدرجاذبهومحدودیتهاپیدامیش���ود،تعریف میتواناحس���استداومی
وس���رس2011،1(.آدامزوجونز2)2004(،تعهدزناش���وییرابهعنوانتمایلزوجینبرایتداومرابطه
کردهاند.آماتو3)2008(،معتقداس���ت: زناش���وییبدونتوجهبهنوس���انمیزانرضایتمن���دیتعریف
تعهدزناش���وییبهاینمعنیاس���تکهزوجینتاچهاندازهبرایروابطزناش���وییخود،ارزشقائلندو
چقدربرایحفظوتداومازدواجش���انانگیزهدارند.س���طوحباالیتعهدزناشوییباابرازعشقبیشتر،
س���ازگاریوثباتزناش���وییباالتر،مهارتهایحلمس���ئلهمناسبترورضایتزناش���وییارتباطدارد

1.NelsonJ.A,KirkA.M,AneP,SerresS.A
2.Adams,J.M,Jones,W.H
3.Amoto,P.R



85   رابطۀ بین سبک های دلبستگی، مسئولیت پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی    

ک���هدرموردتعهدخوددربرابر کاپینوسوجانس���ون2003،2(.درمقابل،زوجهایی )مس���ترز2008،1؛
همسرودیگرانبهبلوغفکریالزمنرسیدهباشندورفتاریدوسوگرایانهراتعقیبمیکنند،درازدواج
کارک���ردبادیگراندچارمش���کلخواهندش���دوغالب���ًانتیجۀاینام���ربیوفاییخواهدب���ود.دراین و
کهمیزانامنیتوفاصلهازشریکزندگیراپدیدمیآورد)عباسیمولید، میان،»تعهد«ابزاریاس���ت

فاتحیزادهوقمرانی،1392(.
کهبرنامۀس���عادتوتکاملبش���رازس���ویخداونداس���ت،خانواده ازمنظرآموزههاوتعالیماس���الم
که کریم،روشنمیشود دارایجایگاهوقداس���تویژهایاست.بانگاهیبهمفهومخانوادهدرقرآن
اواًل،ازازدواجوش���روعش���کلگیریخانوادهبهعنوان»میثاقغلیظ«وپیوندیمستحکموپایداریاد
شدهاست)نساء:21(.ثانیًا،حریمخانواده،حریمامنیت،سکونتوپایگاهمؤانستوالفتورحمت
معرفیش���ده)روم:21(کهبرایورودبهاینحریم،ادبوآدابیازجملهاس���تیناسواس���تیذان)نور:
27(مقررمیگردد.برایناساس،خداوندمتعالازیکسو،خانوادهرامهمترینپایگاهپاسخگوینیاز
ذاتیوطبیعیانس���ان،یعنیسکونتومؤانستمیشماردوازسویدیگر،انسانرابهرعایتتقوای
الهیدراینحریمدعوتمیکندواورانس���بتبههمۀاعضایخانوادهوارحاممس���ئولوپاس���خگو
کانونمیش���مارد)میرخانی،1391،ص میداند)نس���اء:1(وخداب���اوریوعبودیترارمزق���وتاین
کهقرآنصفاتمؤمنانرایادآورمیش���ود،بهپایبندیبهتعهداتزندگیش���انووفادار 991(.زمانی
کهوفادارباشد بودنبههمسرشاناشارهمیکند)مؤمنون:8(.حضرتعلی†میفرمایند:»شخصی
س���هصفتخ���وبدرزندگیاشپایدارمیش���ود:1.بهاواحتراممیش���ود؛2.آرام���شدارد؛3.رحمت
اله���یازنظرمادیومعنویبراونازلمیش���ود«)نهجالبالغه،خ41(.ازاینرو،بهنظرمیرس���دتعهد
بهازدواج،هدفمقدس���یبرایزوجهایمذهبیاس���توایندس���تهاززوجینمعتقدند:آنهانهتنها
درقبالهمس���رخودبایدمتعهدباش���ند،بلکهدربرابرخداوندنیزبرایحفظرابطهخودبایستیتعهد
کهبهآنهاکمکمیکندتادرمشکالت داش���تهباش���ند.بنابراین،مذهبدیدگاهیبهزوجینمیدهد

بهیکدیگرمتعهدبمانند)ماهونی،2005(.
بهطورکلی،مطالعاتپیرامونمفهومتعهددرازدواجازدهۀ1990آغازش���دوپژوهش���گرانازطریق
گون،بهمفهومسازیوتبیینآنپرداختند.درمیاناندیشمندانمتعددی گونا مدلهاونظریههای
کردهاند؛جانس���ون3وهمکاران)1999(مدلیارائهداده کهدررابطهباتعهدزناش���ویینظریهپردازی
کهدرآنتعهدزناش���وییبهس���هنوعتعهدش���خصی،تعهداخالقیوتعهدس���اختاریتقس���یم اس���ت
میش���ود.اینسهقس���متتعهدمربوطبهرضایتازرابطهمیباش���ند.تعهدشخصی،بهمعنیعالقه
وتمایلفردبرایتداومرابطهزناش���وییاس���ت.ای���نتعهد،منعکسکنندۀتلقیهایفردنس���بتبه
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ش���ریکزندگیورابط���هاشوهمچنینمیزاناهمیترابطهبرایهویتفرداس���ت)رامیرز2008،1(.
منظ���ورازتعهداخالقی،میزاناحس���استعهدفردبهادامهرابطهاس���ت.ارزشهاوباورهایبنیادین
فرددربارۀمسیررفتارصحیحدررابطه،درمحوریتتجربۀتعهداخالقیاست)جانسونوهمکاران،
1999(.ای���نتعه���دمنعکسکنندۀباورفردبهقداس���تحرم���ترابطه،میلبهس���ازگاریارزشهای
طرفینوحستعهداخالقینس���بتبهشریکزندگیورابطهاست)نلسونوهمکاران،2011(.تعهد
ساختاری،بهمعنایمیزاناحساسشریکزندگینسبتبهتعهدبهادامهرابطهعاشقانهشاناست.
تعهدس���اختاری،بهاینمعناس���تکهفرداحساسمیکندبهدلیلعواملخارجیبایددررابطهباقی
کوران2012،2(.تأثیرموانعیامحدودیتهادراتمامرابطه،سرمایهگذاریهایمادی بماند)تانگو
ومعنویمربوطبهگذشتهوحال،وجودجایگزینهایقابلقبولبرایرابطه،همهوهمهبهعنوان

عواملمحوریتعهدساختاریتلقیمیشوند)جانسونوهمکاران،1999(.
عواملمختلفیبرس���طحتعهدزوجینمؤثراس���ت.یکیازمدلهایتبیینیورویکردهایمش���هور
دراینزمینه،نظریۀسبکهایدلبستگیاست.مهمترینخصوصیتنظریهدلبستگیبالبی،اشاره
بهاثراتبلندمدتتجربیاتمرتبطبادلبس���تگیاس���ت.بالبیمعتقداست:دلبستگیدررابطۀوالد-
کودکبهرابطۀعاش���قانۀبزرگس���الیفردانتقالمییابدومیتواندبررفتار،ش���ناخت،هیجاناتدرهر
زمان���یاززندگ���ی،ازنوزادیتابزرگس���الیتأثیربگذارد.کیفیتوالگویدلبس���تگیدرروابطعاش���قانۀ

بزرگسالیممکناستشبیهالگویدلبستگیفرددررابطهباوالدینشباشد.
کودکیاجانش���ینویارائهش���دهاست،ولی گرچهنظریۀبالبیدراصلدربارۀپیوندعاطفیبین ا
پژوهشهایانجامشدهازاوایلدهۀ1980بهبعد)ماننداینزورث1985؛کوبکواسکیری،1988(
دالیلیبرایارتباطبیناصولوابستگیباروابطنزدیکبزرگساالنارائهدادندوایندالیلبرتحلیل
کنشهایرابطۀدلبستگیمتمرکزاست.پیونددلبستگیبهطورخاص،شاملحفظنزدیکی،پایگاه
امنواعتراضجداییاس���ت.براساسنظربس���یاری،ازجملۀاینویژگیهایرابطۀکودک-مراقب
قابلتعمیمبهبسیاریازروابطبزرگساالنبانزدیکانخود،اعمازخویشانودوستانصمیمیاست.
دردورانبزرگسالی،دلبستگیهایقدیمیباقیماندهووابستگیهایجدیدیایجادمیشود.روابط
کودکیهرگزدارایآن کهدلبستگیهاینامتقارن کیفیتدوجانبههستند دلبستگیبزرگسالیدارای
نبودند.هدفازنظامدلبستگیحتیبرایبزرگساالن،دسترسیبهچهرۀدلبستگیاست.البتهبرای

بزرگساالنممکناستتماسبدنیواقعیغالبًاضرورینباشد)رشیدی،1393(.
کهبهبررسیارتباطحمایتجویی،روابط کولینوفینی)2000( درحمایتازایننظریه،پژوهش
بینف���ردیصمیمیوتفاهمزناش���وییپرداختهاس���ت،نش���اندادکهس���بکدلبس���تگیایمنباعث
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میش���ودتاتداومبیشتریدرروابطبینفردیصمیمیوایجادتفاهمزناشوییبهوجودآیدوهمواره
س���بکدلبس���تگیاجتناببهدنبالحمایتجوییمؤثرنمیرود.بهعالوهسبکدلبستگیمضطرب
بیتوجهیضعیفیرابههمس���رخویشنش���انمیدهد.همچنین،اس���کندریوهم���کاران)1395(،
درپژوهش���یب���اعنوان»رابطۀس���بکهایدلبس���تگیباتعه���دزناش���وییدرافرادمرتک���ببیوفایی
کههرچقدرمیزانس���بکدلبس���تگیاضطرابیدراف���رادباروابط زناش���ویی«ب���هایننتیجهرس���یدند
کمترخواهدبود،وهرچقدرمیزاندلبستگی فرازناشوییبیشترباشد،میزانتعهدزناشویینیزدرآنها
کمترخواهدبود،وسبک اجتنابیبیش���ترباشد،میزانتعهدزناش���ویینیزدرافرادباخیانتزناشویی
دلبس���تگیایمندرافرادباخیانتزناش���وییپیشبینیکنندۀتعهدزناش���وییآنهانمیباشد.مطالعه
هادی،اس���کندری،س���هرابی،معتمدیوفرخی)1395(،نش���اندادکهاثرمستقیمسبکدلبستگی
اضطراب���یبرتعهدزناش���وییمعن���ادارنبوده،امااثرغیرمس���تقیموکلآنبامیانجیگ���ریخودکنترلی
وطرحوارهه���ایناس���ازگارمعن���اداربودکهایننش���انمیدهداث���ریکهدلبس���تگیاضطرابیبرتعهد
زناشوییداردبهواسطۀاثرمتغیرهایخودکنترلیوطرحوارههایناسازگارمیباشد.درنهایت،نتایج
کهدررابطه،دلبستگیدلمشغولیاایمن پژوهشپیستولولورانس1)1999(،نشانداداشخاصی
کهدلبستگیاجتنابیبیمناک کردهبودند،وفاداریش���خصیقویترینسبتبهافرادی راتصدیق

کردهبودند،داشتند. یادلبستگیاجتنابیراتصدیق
ازس���ویدیگ���ر،باتوج���هبهرویکردصف���ات،یک���یازویژگیش���خصیتیمرتبطباتعهدزناش���ویی،
مسئولیتپذیریووظیفهشناسیاست.مسئولیتپذیری،اشارهبهخلقوخویقابلاعتماد،هشیار،
مسئولومنظمداردوخودمسئولیتپذیردرهنگاممواجهبابازخوردمنفیدربارۀیکعملیاتصمیم،
منابعبیشتریرابرایعملوایستادگیدرحلمشکالتاختصاصمیدهد)اسچلولز-هارت،تورو-
عبهرامآبادی،درهواژدری،1389(.مس���ئولیتپذیری،رفتار کرونینگوفری2009،2،بهنقلاز:زار
کهیکنفرتصمیمخودرابرایانجام تکلیفمحوروهدفمحورراشاملمیشودومشخصمیکند
یکعملادامهمیدهدوبهسرانجاممیرساند.دراینزمینهپژوهشجارویس3)2006(،نشانداد
کهازبینعواملش���خصیتینئو،وظیفهشناسیووجدانگراییباال،تعهدزناشوییافرادراپیشبینی
کهزنانوظیفهشناس،شوهرانشانرا میکنند.همچنین،فوروکاو4وهمکاران)2002(نش���اندادند
کنترلکنندهتوصیفمیکنندوهموارهتالش���یهدفمند باصفاتیمانندحمایتکننده،ش���ریفوکمتر
ب���رایحفظوثباتروابطزناش���وییخودنش���انمیدهند)بهنقلاز:اح���دی،1386(.پژوهشهای
مختلف���یازجملهفتاحیوهم���کاران)1394(،عبدیوهمکاران)1394(،ممبینینیا)1393(،بین

1.Pistol,M.C,lorance,C.V
2.Schulz,H,Thurow,K,Fery
3.Jarvis,M.O
4.Forocav
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کردهاند.براس���اساین گزارش مس���ئولیتپذیریوتعهدزناش���وییزنانوم���ردانرابطۀمعناداریرا
کندودر درمردانوزنانراپیشبینی میتواندتعهدزناش���وییباال پژوهشها،مس���ئولیتپذیریباال

افرادمتأهلهرچهمسئولیتپذیریباالترباشد،تعهدزناشویینیزباالتراست.
کهبهنظرمیآیدبیشترتأثیرات عالوهبرسبکهایدلبستگیوویژگیشخصیتیمسئولیتپذیری
زمینهایبرتعهدزناش���وییداش���تهباش���ند،بخش���ودگینیزبهعنوانی���کعاملپس���ینیتأثیرگذاربر
کرمی،1389(. رضایتوتعهدزناشوییمحسوبمیشود)زکییی،خدادادی،علیخانی،رستمیو
کهدر باس���کینوانرای���ت1)2004(معتقدن���د:بخش���ودگی،مجموع���هایازتغییراتانگیزش���یاس���ت
کهیکفردصدمهدیده،فردخاطیرامیبخش���د نتیجۀیکخطایدرونفردیرخمیدهد،زمانی
کممیش���ود،دیگر وانگیزشه���ایاساس���یاومانن���دانتقامجوی���یواجتنابازتماسب���افردخاطی
انگیزشهایس���اختاری-رابطهایهمچونانگیزشبرایازس���رگیریی���کرابطهمثبتبازگردانده
کثرمواردقربانیبهارزیابیاقدامات گرچهدرا میش���ود.اینتغییراتانگیزش���یاتفاقمیافتد،حتیا
کارمیچ���ل2)2003(،درباره مض���روصدمهزنن���دۀف���ردخاطیادام���هدهدوآنه���اراناعادالن���هبدان���د.
بخش���ودگیمیگوید:»بخش���ودگیبهعنوانیکتجربههیجانیدرموقعیتهایدرونفردی،میان
فردخاطیوفردقربانیخودرانشانمیدهد«)بهنقلاز:زهتابنجفی،درویژهوپیوستهگر،1390(.
درهمی���نرابط���هفینچام،پلی���ریورگالیا3)2002(نیزبخش���ودگیرابهعنوانعامل���یدرتحلیلبهتر
کردهاند. تعارضاتزناشوییودرنهایت،دستیابیبهرضایتمندیوسازگاریزناشوییبهترتوصیف
همچنین،محمدی)1393(درپژوهش���یباعنوان»بررسیرابطهصمیمیتزناشوییوبخشودگیبا
کارکنانزنمتأهلشاغلدرآموزشوپرورششهرشاهرود«بهایننتیجهرسیدکه تعهدزناشوییدر
بینصمیمیتزناش���وییوبخشودگیباتعهدزناش���وییرابطۀمعناداریوجوددارد.بهعبارتدیگر،

کند. بخشودگیمیتواندتعهدزناشوییراپیشبینی
ب���ام���رورپژوهشه���ایپیش���ینوباتوج���هبهافزای���شروزاف���زونآمارط���القوپیمانش���کنیهای
زناش���ویی،تحقیقاتپیشگیرانهجهتشناس���اییعواملسببسازومرتبطباتعهدزناشوییضروری
کهرابطۀهری���کازمتغیرهایپژوه���شرابهصورت ب���هنظرمیرس���د.باوجودتحقیق���اتمتعددی
کردهاند؛اماپژوهش���یکهبهصورتهمزمانبهرابطۀسبکهای گانهباتعهدزناش���وییبررس���ی جدا
دلبستگی،مس���ئولیتپذیریوبخشودگیباتعهدزناشوییپرداختهباشد،یافتنشد.بنابراین،این
پژوهشبهبررس���یرابطۀس���بکهایدلبستگی،مسئولیتپذیریوبخش���ودگیباتعهدزناشوییدر
کارکنانمتأهلعلومپزشکیساریپرداختهوسهمهریکازمتغیرهایپیشبینرادررابطهباتعهد

زناشوییمشخصمیکند.
1.BaskinT,Enirght,R
2.Karmichael
3.Finchan,F,Paleri,G,Recalia,C
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روش پژوهش
اینپژوهش،مقطعی-توصیفیوازنوعهمبس���تگیاست.دراینپژوهش،سبکهایدلبستگی
کنترل )ایمن،اجتنابی،دوس���وگرا/اضطرابی(،مسئولیتپذیریوبخش���ودگی)کنترلانتقامجویانه،
رنج���ش،درکواقعبینان���ه(بهعن���وانمتغیرپیشبی���نوتعهدزناش���ویی)تعهدش���خصی،اخالقیو
کارکنانمتأهلدانش���گاهعلوم س���اختاری(بهعن���وانمتغیرمالکبود.جامعۀآم���اریپژوهش،همۀ
پزش���کیشهرستانس���اریبودندکه265نفرآنهاباروشنمونهگیریتصادفیسادهانتخابوازآنها

گردآوریدادههاازابزارهایزیراستفادهشد: خواستهشدتابهابزارهایپژوهشپاسخدهند.برای
پرسش نامه استاندارد شده تعهد زناشویی:اینپرسشنامهتوسطآدامزوجونزدرسال1997
تهیهشدهودارای44سؤالوسهُبعدتعهدزناشوییرااندازهگیریمیکند.اینابعادعبارتنداز:تعهد

شخصی،تعهداخالقی،تعهدساختاری.
گونبرایبهدس���تآوردنپایاییورواییپرس���شنامه،آنرا گونا آدامزوجونز،درش���شپژوهش
ب���رروی470نف���رمتأهل،347نف���رمجردو46نفرمطلقهاجراکردند.دراینمطالعات،همبس���تگی
ومعناداربود.بهطورکلی،ابعاداینپرس���شنامهازبیش���ترینحمایت هرس���ؤالبانمرۀکلآزمونباال
تجربیونظریبرخورداربود.آدامزوجونز،میزانپایاییهریکازمقیاسهایاینآزمونرابرروی
نمونهمذکوربهاینشرحبهدستآوردند:تعهدشخصی0/91،تعهداخالقی0/89وتعهدساختاری
کرونباخبرایخردهمقیاسهایتعهدش���خصی0/66،تعهداخالقی 0/86.درای���نپژوه���ش،آلفای

کرونباخپرسشنامه0/87بهدستآمد. کلآلفای 0/76،تعهدساختاری0/78وبرای
مقی���اس دلبس���تگی ه���ازن و ش���یور1:ب���رایجم���عآوریاطالع���اتمربوطبهس���بکدلبس���تگی،از
پرس���شنامههازنوش���یور)1995(اس���تفادهشد.اینپرسشنامهدارای15س���ؤالاستکهسهسبک
کثرنمره دلبس���تگیایمن،اجتنابیودوس���وگرارادرمقیاس5درجهایلیکرتمیسنجد.حداقلوحدا
کرونب���اخ)پایایی( آزمودن���یدرخردهمقیاسه���ایآزمونبهترتی���ب5و25خواهدب���ود.ضریبآلفای
پرس���شهایخردهمقیاسهایایمن،اجتنابیودوس���وگرادرموردیکنمونهدانش���جویی)1480نفر
ش���امل860دخت���رو620پس���ر(ب���رایکلآزمودنیهابهترتیب0/85،0/84،0/86محاس���بهش���دکه
نشاندهندۀهمسانیدرونیخوبمقیاسدلبستگیبزرگسالبودهاست.ضرایبتوافقکندال)روایی(

برایسبکهایدلبستگیایمن،اجتنابیودوسوگرابهترتیب0/61،0/80و0/75محاسبهشد.
مقیاس مس���ئولیت پذیری )CPI-RE(:برایس���نجشمیزانمس���ئولیتپذیریازخردهمقیاس
کالیفرنیا2استفادهشدهاست.اینپرسشنامه462سؤال مسئولیتپذیریپرسشنامهش���خصیتی
که42مادهازآنمربوطبهحسمس���ئولیتپذیریاس���ت.اینپرس���شنامهبراینخس���تینبار دارد

1.HazanC,ShaverP
2.CaliforniaPsychologicalInventory)CPI(
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توسطهارسیونگاف1درسال1951منتشرشد.درپژوهشی،ضرایبپایاییمقیاسمسئولیتپذیری
بهسهروشدونیمهسازیسؤاالتفردوزوج،آلفایکرونباخوگتمنمحاسبهشدهاستکهبهترتیب
کیازپایاییمطلوبمقیاسمذکورمیباشد.همچنین، 0/70،0/69و0/69بهدستآمدهاستوحا
ب���راس���اسنتایجاینپژوه���شبرایبررس���یضرایباعتب���ارخردهمقیاسمس���ئولیتپذیری،ازروش
مالکیهمزماناس���تفادهش���دهاس���تومقدارآنبرابربا0/61بود،کهدرسطح0/001معنادارمیباشد
ک���یازاعتب���ارمطلوبورضایتبخشمقیاسمذکوراس���ت)بهنق���لاز:طباطباییوطباطبایی، وحا

کاییومحمدیآریا،1391(. کا
مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران:اینپرسشنامهدرسال1389
درایرانساختهشد.هدفآن،سنجشمیزانبخشودگیبینفردیوابعادآندرافرادمختلفمیباشد.
پژوهشاحتش���امزادهوهمکاران)1389(،جهتس���نجشرواییمقیاسبخشودگیدرخانوادهاصلی
اس���تفادهش���دکههمبستگیبینایندومقیاسمعناداربهدس���تآمد.اینرابطهحاکیازرواییخوب
اینمقیاسمیباشد.همچنین،پایاییپرسشنامهیاقابلیتاعتمادآنبااستفادهازروشاندازهگیری
دامنۀضریباعتمادآلفایکرونباخازصفربهمعنایعدمپایداری، آلفایکرونباخمحاسبهشد.معمواًل
تامثبتیکبهمعنایپایاییکاملقرارمیگیردوهرچهمقداربهدستآمدهبهعددمثبتیکنزدیکتر
کنترلانتقامجویی کرونباخارتباطمجددو باش���د،قابلیتاعتمادپرسشنامهبیش���ترمیش���ود.آلفای

0/77،کنترلرنجش0/66،درکوفهمواقعبینانه0/57وکلپرسشنامه0/80میباشد.

یافته های پژوهش
نمونهموردمطالعه،شامل265نفر)140زنو125مرد(آزمودنیبودکه8/7درصدپاسخدهندگان
زیر30س���ال،44/9درصد،30تا40س���ال؛35/5درصد،41تا50سالو10/9درصد،باالی50سال
کاردانی،30/6درصد سنداشتند.ازنظرتحصیالت،11/7درصدپاسخدهندگاندیپلم،7/9درصد
کارشناسیارش���دو7/2درصددارایمدرکدکتریبودند.نتایجمربوطبه کارشناس���ی،42/6درصد

میانگین،انحرافاستانداردوهمبستگیبینمتغیرهایپژوهشدرجدول2ارائهشدهاست.

1.Gough
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جدول 1. میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی سبک های دلبستگی، 
مسئولیت پذیری بخشودگی و تعهد زناشویی

12345678910

11.دلبستگیایمن

1**20/34.ناایمناجتنابی

1**0/17**30/49.ناایمندوسوگرا

4.سبکدلبستگی
کل

0/82**0/58**0/77**1

1**0/26-0/11-**0/06-**0/37-5.مسئولیتپذیری

کنترل .6
انتقامجویانه

-0/15*0/06-0/07-0/13*0/14*1

کنترلرنجش .7-0/30**-0/06-0/16**-0/25**0/110/48**1

0/091**0/35**0/130/20-0/03-0/01**0/22-8.درکواقعبینانه

کل 1**0/61**0/72**0/86**0/20**0/23-*0/12-0/05-**0/29-9.بخشودگی

1**0/48**0/45**0/27**0/35**0/23**0/40-**0/040/43**0/37-10.تعهدزناشویی

M18/63713/52415/91748/07928/26431/17717/01819/61867/815166/46

SD3/9293/0053/5167/7365/4813/6323/1672/8267/16220/924

*P<0/05**P<0/01

کهبیش���ترینس���طحبینش���رکتکنندگاندرسبکدلبس���تگیمربوطبه جدول1،نش���انمیدهد
کنترلانتقامجویانه)31/17( سبکدلبس���تگیایمن)18/63(ودرخردهمقیاسهایبخشودگیدر
میباشد.میانگیننمرۀمتغیرتعهدزناشوییدربینشرکتکنندگان،166/46باانحرافمعیار20/92
بهدس���تآمد.طبقماتریسهمبستگیبینسبکدلبستگیناایمندوسوگرا،مسئولیتپذیری،هر
کلباتعهدزناش���وییرابطهمثبتومعناداروبین س���هخردهمقیاسبخش���ودگیومتغیربخش���ودگی
کلباتعهدزناش���وییرابطههمبس���تگیمنفیومعناداریوجود س���بکدلبس���تگیایمنودلبستگی
دارد.همچنی���ن،نتایجنش���انمیدهدارتباطبینخردهمقیاسس���بکدلبس���تگیناایمناجتنابیو

تعهدزناشوییمعنادارنیست.
ب���همنظ���ورتعیینس���همهری���کازخردهمقیاسه���ایس���بکهایدلبس���تگیدرپیشبینیتعهد

کهنتایجآنبهشرحذیلاست. زناشوییازتحلیلرگرسیونچندگانهاستفادهشد
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جدول 2. نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به تعهد زناشویی از طریق سبک های دلبستگی
مجموع مدل

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

ضریب 
همبستگی 

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

سطح 
معناداری

26150/90438716/96825/4370/4760/2260/2170/000رگرسیون

89440/930261342/686باقیمانده

115591/834264کل

نتایججدول2،نشاندهندۀآناستکهباتوجهبهضریبهمبستگیچندگانهR=0/476،شدت
رابطهبینمتغیرهایمالکوپیشبینمتوس���طبودهاس���ت.همچنین،مجذورضریبهمبس���تگی
چندگانهR2=0/226،بیانگرایناستکهمتغیرهایپیشبین)مؤلفههایسبکدلبستگی(،22/6
درصدازتغییراتمتغیرمالک)تعهدزناشویی(راتبیینمیکنند.نسبتمیانگینمجذوراترگرسیون
اس���توآزمون)F=25/437(باسطحمعناداری)sig=0/000(بااطمینان95 برباقیماندهبس���یارباال
کهمدلرگرسیون کیازاینواقعیتاست درصدمعنادارمیباش���د.نگاهبهسطحمعناداریمدل،حا

بهدستآمدهقابلیتپیشبینیمتغیرمالکرادارد.

جدول 3. ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر تعهد زناشویی
ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهمدل

T
سطح 

معناداری Bبتااشتباه معیار
214/17/27129/4460/000ثابت

3/4840/001-0/222-1/1820/339-سبک ایمن

0/4650/3910/0671/1880/236ناایمن اجتنابی

5/3640/000-0/337-2/0040/374-ناایمن دوسوگرا

نتایججدول3نشانمیدهد،آزمونtمحاسبهشده)1/188(برایمتغیرپیشبینناایمناجتنابی
بامتغیرمالکتعهدزناش���وییمعنادارنش���دهاس���توآزمونtمحاسبهش���دهبرایمتغیرهایپیشبین
س���بکایمنوسبکناایمندوس���وگرابامتغیرمالکتعهدزناشوییبااطمینان95درصد،معنادارشده
کهاثرمتغیرهایسبکهایایمن است.همچنین،ضرایبرگرسیوناستانداردشدهنیزنشانمیدهد
وناایمندوسوگرادرپیشبینیمتغیرتعهدزناشوییبهترتیب0/222-و0/337-میباشد.بهعبارت

دیگر،میتوانگفت:متغیرسبکایمنسهمبیشتریدرپیشبینیمتغیرتعهدزناشوییدارد.
بهمنظ���ورتعیینس���هممتغیرمس���ئولیتپذیریدرپیشبینیتعهدزناش���وییازتحلیلرگرس���یون

کهنتایجآنبهشرحزیراست. چندگانهاستفادهشد
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جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به تعهد زناشویی از طریق مسئولیت پذیری

مدل
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

ضریب 
همبستگی

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

سطح 
معناداری

6586/64016586/64015/8920/2390/0570/0530/000رگرسیون

109005/194263414/468باقیمانده

115591/834264کل

کهباتوجهبهضریبهمبستگیچندگانهR=0/239،شدترابطه نتایججدول4،نشانمیدهد
بینمتغیرهایمالکوپیشبینضعیفبودهاس���ت.همچنین،مجذورضریبهمبس���تگیچندگانه
کهمتغیرپیشبین)مس���ئولیتپذیری(،تنه���ا5/7درصدازتغییرات R2=0/057،بیانگ���رایناس���ت
متغی���رمالک)تعهدزناش���ویی(راتبیینمیکنند.نس���بتمیانگینمجذوراترگرس���یونبرباقیمانده
استوآزمون)F=15/892(باسطحمعناداری)sig=0/000(با95درصداطمینانمعنادار بسیارباال
کیازاینواقعیتاستکهمدلرگرسیونبهدستآمده میباشد.نگاهبهسطحمعناداریمدلنیزحا

قابلیتپیشبینیمتغیرمالکرادارد.

جدول 5. ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر تعهد زناشویی
ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهمدل

T
سطح 

معناداری Bبتااشتباه معیار
140/7076/58021/3830/000ثابت

0/9110/2290/2393/9860/000مسئولیت پذیری

نتایججدول5نشانمیدهد،آزمونtمحاسبهشده)3/986(برایمتغیرپیشبینمسئولیتپذیری
بامتغیرمالکتعهدزناش���وییمعنادارش���دهاس���ت.همچنین،ضرایبرگرسیوناس���تانداردشدهنشان
کهاثرمتغیرمسئولیتپذیریدرپیشبینیمتغیرتعهدزناشویی)0/239(میباشد.بهعبارت میدهد

دیگر،میتوانگفت:متغیرمسئولیتپذیریقابلیتپیشبینیمتغیرتعهدزناشوییدارد.
بهمنظورتعیینسهمهریکازخردهمقیاسهایبخشودگیدرپیشبینیتعهدزناشوییازتحلیل

کهنتایجآنبهشرحزیراست. رگرسیونچندگانهاستفادهشد
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جدول 6. نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به تعهد زناشویی از طریق خرده مقیاس های بخشودگی

مدل
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

ضریب 
همبستگی

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

سطح 
معناداری

31812/038310604/01333/0350/5250/2750/2680/000رگرسیون

83779/796261320/995باقیمانده

115591/834264کل

کهباتوجهبهضریبهمبستگیچندگانهR=0/525،شدترابطه نتایججدول6،نشانمیدهد
بینمتغیرهایمالکوپیشبینمتوس���طبودهاست.همچنین،مجذورضریبهمبستگیچندگانه
کهمتغیرهایپیشبین)مؤلفههایبخش���ودگی(،تنها27/5درصد R2=0/275،بیانگرایناس���ت
ازتغیی���راتمتغی���رمالک)تعه���دزناش���ویی(راتبیینمیکنند.نس���بتمیانگینمجذوراترگرس���یون
اس���توآزم���ون)F=33/035(باس���طحمعن���اداری)sig=0/000(با95درصد برباقیماندهبس���یارباال
کهمدل ک���یازاینواقعی���تدارد اطمین���انمعنادارمیباش���د.نگاهبهس���طحمعن���اداریمدلنیزحا

رگرسیونبهدستآمدهقابلیتپیشبینیمتغیرمالکرادارد.

جدول 7. ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر تعهد زناشویی
ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهمدل

T
سطح 

معناداری Bبتااشتباه معیار
65/72410/7636/1060/000ثابت

0/7650/3720/1332/0580/041کنترل انتقام جویانه

1/1710/40/1772/9270/004کنترل رنجش

2/9030/4200/3926/9190/000درک و فهم واقع بینانه

کنت���رل نتای���جج���دول7نش���انمیده���د،آزم���ونtمحاس���بهش���دهب���رایمتغیره���ایپیشبی���ن
کنترلرنجشودرکوفهمواقعبینانهبامتغیرمالکتعهدزناش���وییبااطمینان95 انتقامجویان���ه،
درصد،معناداراس���ت.همچنین،ضرایبرگرس���یوناس���تانداردشدهنش���انمیدهدکهاثرمتغیرهای
کنترلرنج���شودرکوفهمواقعبینان���هدرپیشبینیمتغیرتعهدزناش���ویی کنت���رلانتقامجویان���ه،
ب���هترتی���ب0/177،0/133و0/392میباش���د.ب���هعبارتدیگ���ر،میتوانگفت:متغی���ردرکوفهم

واقعبینانهسهمبیشتریدرپیشبینیمتغیرتعهدزناشوییدارد.
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بحث و نتیجه گیری
هدفاینپژوهش،بررسیرابطۀبینسبکهایدلبستگی،مسئولیتپذیریوبخشودگیباتعهد
کارکنانمتأهلعلومپزش���کیساریمیباش���د.براس���اسیافتههایفرضیۀاولپژوهش، زناش���ویی
بینسبکهایدلبستگیباتعهدزناشوییرابطۀمعناداریوجودداردومتغیرسبکدلبستگیایمن
س���همبیش���تریدرپیشبینیمتغیرتعهدزناش���وییایفامیکند.ضرایبرگرس���یوناستانداردشدهنیز
کهاثرمتغیرهایسبکهایایمنوناایمندوسوگرادرپیشبینیمتغیرتعهدزناشویی نشانمیدهد
معن���ادارمیباش���د.نتایجای���نپژوهش،بانتای���جپژوهشهایفتح���یوهم���کاران)1391(،قنبری
هاشمآبادی)1390(،جودی1)2006(،وپیستولولورانس)1999(همسوبودهاست.درتبییناین
کیفیتوالگویدلبستگیدرروابطعاشقانۀبزرگسالیممکناستشبیهالگوی یافتهمیتوانگفت:
دلبس���تگیفرددررابطهباوالدشباش���د.تداومای���نالگوهایاولیهدردورهه���ایبعدیبهدوروش
تبیی���نمیگ���ردد:اولاینکه،انتظارمیرودیکرابطۀباثب���اتبینکودکومراقببهوجودبیایدکه
گاهی تابزرگس���الیثابتباقیبماند.دوماینکه،رش���دمدلهایذهنییاابرازدلبس���تگیکهخارجازآ
فرداتفاقمیافتد،میتواندرفتارها،افکارواحساساتاورادرموقعیتهایعاشقانۀبعدیراهنمایی
کند.درواقع،یکرابطۀدلبس���تۀایمنمیتواندعملکردوشایس���تگیرادرروابطاجتماعی وهدایت
کند.مهمترینویژگیروابطدلبس���ته،احس���اسامنیتوتعلقاس���ت،بهطوریکهفرددیگر تس���هیل

احساستنهاییوناراحتینکند.
کودک-مراقبقاب���لتعمیمبه براس���اسنظربس���یاریازجملهنظری���ۀبالبیویژگیهایرابط���ه
بس���یاریازروابطبزرگس���االنبانزدیکانخود،اعمازخویش���انودوس���تانصمیمیاست.دردوران
بزرگس���الی،دلبس���تگیهایقدیم���یباق���یمان���دهووابس���تگیهایجدی���دیایجادمیش���ود.روابط
کودکیهرگزواجدآن کهدلبس���تگیهاینامتق���ارن کیفیتدوجانبهاند دلبس���تگیبزرگس���الیدارای
نبودند.هدفازنظامدلبس���تگیحتیبرایبزرگس���االن،دسترس���یبهچهرۀدلبس���تگیاس���ت.البته
برایبزرگس���االنممکناس���تتماسبدنیواقعیغالبًاضرورینباشد)رشیدی،1393(.افرادیکه
س���بکهایدلبس���تگیایمندارند،اغلبازروابطخوداحس���اسرضایتبیش���تریمیکنند،ارتباط
زندهت���روخودابرازگریصمیمانهتریداش���تهوبالطبعرضایتبیش���تریازارتباطخوددارند،روابط
بلندمدتت���ریبرق���رارمیکنندونس���بتب���هدیگرانمتعهدترهس���تند.ای���نافرادبیش���تربهحمایت
کههمسرش���اندرموقعیتهایدشوار همسرش���اناعتمادمیکنند،چونتجربهبهآنهانش���انداده

کردهاست)شعیبی،1392(. آنهاراحمایت
افرادیباس���بکدلبستگیاجتنابیازیکطرفتمایلبهبرقراریرابطۀصمیمانۀعاطفیدارند
وازس���ویدیگر،ازای���ننزدیکیعاطفیاحس���اسناراحتیمیکنند،ایناحساس���اتبانگرشهای

1.Judy,A
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منف���یدرب���ارۀخ���ودوهمسرش���انهم���راهاس���ت؛آنه���اخ���ودراب���یارزشمیدانن���دونمیتوانندبه
کنند،اغلبباهمسرشاناحساسصمیمیتنمیکنندواغلباوقاتاحساسات همسرش���اناعتماد
کهبه کافیراندارند.درمقاب���ل،روابطی کردهوپنه���انمیکنندوتعهدزناش���ویی خ���ودراس���رکوب
ص���ورتمک���ررمیلبهصمیمیتراارض���اءمیکنند،منجربهدلبس���تگیهایایمنت���ردربینزوجها
میش���وند.س���بکدلبس���تگیایمنعمومًاباخودافش���ایی،اعتمادبههمس���رورابطۀجسمیبیشتر
همراهاس���ت.بزرگساالنایمنهمچنیننگرشهایس���ازندهتریبهحلاختالفاتنشانمیدهند؛
یعنینظراتخودرابیانمیکنند،نظراتهمسرش���انرامیش���نوندوس���عیمیکنندتابتوانندروی
کنند.اماافرادناایمن،همیش���همنتظریکشکستیاخراب کنندوآنهاراحل کار حلمسائلش���ان
ش���دنرابطههس���تندوازاینرو،هرگونهحادثهایرابهصورتمنفیتعبیروتفس���یرمیکنندوتعهد

الزمرابههمسرخودندارند.
براس���اسیافتههایفرضیۀدوم،بینمسئولیتپذیریوتعهدزناشوییرابطۀمعناداروجوددارد.
گفت:متغیرمس���ئولیتپذیریقابلیتپیشبینیمتغیرتعهدزناش���وییرا ب���هعبارتدیگر،میت���وان
دارد.نتای���جای���نپژوهش،ب���انتایجپژوهشه���ایاردالنوهم���کاران)1394(،فتاح���یوهمکاران
)1394(،ممبینینیا)1393(،جوادی)2011(،حیدری)2008(،سلیمیوهمکاران)2014(وعبدی

وهمکاران)1394(همسومیباشد.
گالس���رمعتقداس���ت:»ناخشنودیوافس���ردگینتیجهعدم دربارۀمس���ئولیتورابطۀآنبازندگی،
احس���اسمسئولیتاست.فردغیرمس���ئولبرایخودودیگرانارزشقائلنیست.درنتیجه،خودو
دیگرانراآزردهمیکند«)ش���فیعآبادیوناصری،1380(.براس���اسنظریۀچلبی،احساسمسئولیت
کن���د،محیطدرونی کس���بموفقیتتالش کههمزمانفعالباش���د،برای بهش���خصاجازهمیدهد
کند،خودتنظیمباش���د،خودورزباش���دودرعینحال،نس���بتب���هدیگران کنت���رل وبیرون���یخ���ودرا
احس���استعلقعاطفیداش���تهباش���د)چلبی،1375(.ازنگاهیدیگر،ازدواجموجبرش���داجتماعی
افرادودرنتیجهافزایشاحس���اسمسئولیتآنهادرمقابلدیگرانبخصوصهمسروفرزندمیشود.
افرادمس���ئولیتپذیردارایوجدانبس���یارقویمیباش���ندوخودرادرقبالحفظارزشهایجامعهو
دینمتعهدمیدانند.بنابراین،برایحفظازدواجوایجادزندگیآرام،مسئولیتپذیرینقشباالیی
گفتهمیشود،حس کهبرایانتخابهمس���ر راایفامیکند.برایناس���اس،یکیازمعیارهایاساس���ی
گفت:درحقیقت،ازدواجاولینمرحلهخروجفردازخودبینی مس���ئولیتپذیریافراداس���ت.میتوان
وطبیعتفردیورفتنبهس���متمداردیگربینیاس���ت.درواقع،مس���ئولیتپذیریوبیرونآمدناز
حصارخودبینی،متعهدش���دندربرابردیگرانوبهدنبالآنفراهمش���دنزمینۀرشداجتماعی،یکی

ازعللوفلسفههایمهمازدواجدرمردانوزناناست.
همچنی���ن،براس���اسیافتههایپژوهشبینبخش���ودگیوتعهدزناش���وییرابط���همعناداروجود
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کنترلرنج���ش،متغیردرکوفهمواقعبینانهباتعهد کنترلانتقامجویانه،متغیر دارد.متغیره���ای
زناش���وییرابطۀمثبتمعناداردارد.نتایجاینپژوهشب���انتایجپژوهشهایمحمدی)1393(و
گف���ت:هنگامیکهفرد فینچ���انوهمکاران)2002(همس���ومیباش���د.درتبییناینیافتهمیتوان
کیفیترابطهزناش���وییورضایتزناش���ویی قادربهبخش���شباش���د،رابط���ۀمیانهتکحرم���تو
ضعی���ف،تعدیلمیش���ود.تواناییبخش���شهمس���رمیتواندبهعام���لپابرجاییرابط���هوافزایش
کهقادربهبخش���شهمس���رخودهستند،اعتقاد گردد.درحقیقت،افرادی رضایتزناش���وییمنجر
ب���رتق���دسرابطهزناش���وییخ���وددارندواینتواناییبخش���شهمس���ربهاس���تحکامبیش���تررابطه
زناش���وییوافزای���شرضایتزناش���وییمیانجام���د.همچنین،میت���وانرابطهبخش���ودگیوتعهد
کرد.طبقاینمدل،تعهددرزندگی زناش���وییرابامدلس���رمایهگذاریراس���بالت1)1993(توجیه
کیفیتجایگزینهاوس���رمایهگذاریهامتأثرمیشود.اومعتقد زناش���وییازرضایتمندیزناش���ویی،
ک���هفرددریک اس���ت:رضایتمن���دینوعیارزش���یابیذهنیازپاداشهاوتنبیههاینس���بیاس���ت
کهتعهدبهوس���یلهمیزانرضایتمندیایجادش���ده رابطهتجربهمیکند.راس���بالت،تصریحمیکند
کنن���د،هزینههاو دررابط���هتقوی���تمیش���ود.برایاینک���هافرادس���طحرضایتمندیخ���ودراتعیین
پاداشهایروابطشانرابرآوردمیکنند.مزایاوپاداشهایبالقوهباانتظاراتفرددرموردرابطه،
مقایس���همیشود.ایناستانداردهایشخصیبهعنوانمعیارسنجششناختهمیشوند.اینسطح
کهنتایجبهدستآمده کنونیاست.زمانی رضایتمندی،عملکردیازسنجشسطحونتایجرابطه
کهنتایجبهدستآمدهپایینتر بیشازس���طحمعیارباش���د،فردازرابطهاشخشنوداست،امازمانی

ازاستانداردهایدرونیباشند،عدمرضایتمندیاتفاقمیافتد.
گفتهش���دهوباتوجهبهوابس���تگیس���بکزندگیافرادهر ع���الوهبرهم���هتحلیلهاوتبیینهای
جامع���هب���هفرهن���گوآدابورس���ومآن،نمیتواننق���شمؤثردی���نوباورهایمذهب���یدرزندگی
ک���ه خانوادگ���یرادرنظ���رنداش���ت.برایناس���اس،الرس���ون2)1989(دربررس���یخ���ودنش���انداد
رفتنتعهدمذهبی،بخشیدنحسهدفمندیبهخانواده جهتگیریمذهبیتأثیریعمیقبرباال
وارزشهایمبتنیبرنیازهاورفاهدیگراندارد.جانس���ون)1996(نیزدرپژوهشخوددریافتهاند
ک���هدینداریواعتقاداتمذهبیعمدتًاهمبس���تگیباالییباتعهداخالق���یزوجیندارد.درمقابل،
کهازلحاظمذهبیضعیف گرینوبیور3)1995(بیانمیکنند:شکس���تنتعهدزناش���وییدرافرادی
کهاعتقاد گال4)2006(نشاندادهش���دهاست هس���تند،مش���اهدهمیش���ود.همچنین،درمطالعه
کمکوراهنماییرا ک���هامنیتوراحتیوهمچنین ب���هخدامیتواندبهعنوانیکمنبعپناهندگی

1.Rusbult,C.E
2.Larson,L.E
3.Green,S.G.,&Bauer,T.N
4.GallTL
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کهوقتیخدارادرزندگی کردهاند کند.دراینپژوهش،زوجهابیان کمک فراه���ممیکند،بهافراد
خ���ودم���دنظرقرارمیدهند،تعهدزناش���وییقویتریدارند.بنابراین،میت���وانگفت:افراددیندار
جازرابطهزناش���وییندارندودینداریآنهاباع���ثمتعهدماندنآنهابهرابطه تمایل���یبهرابطهخار

باهمسرشانمیشود)ویلسونو1وهمکاران،2010(.
درکلمیتوانگفت:دیندارییکیازمهمترینعواملمؤثربرتعهدزوجینبهرابطهوثباتکانون
خانوادهاس���تورضایتزناش���وییرابهدنبالدارد.دینداریافرادباعثمیش���ودتاآنهابهازدواجو
تش���کیلخان���وادهبهعن���وانیکامرالهیومقدسبنگرن���دوبهتداومازدواجوحف���ظکانونخانواده
گرفتهو متعهدترباش���ند.درصورتیکهآموزشهایدینیبتواندبهنحومؤثریدرباورهایافرادجای
درآننهادینهش���ودوس���پسباواس���طههاییازقبیلانجامفرایضدینیوشرکتدرمناسکدینیو

گردد. گردد،میتواندموجبتحکیمپیوندهایزناشوییوارتقایتعهدزناشویی اجتماعیتقویت
کهتنهاش���امل ازجمل���همحدودیتهایای���نپژوهش،مقطعیبودنوجامعهپژوهشمیباش���د
کارکنانمتأهلعلومپزش���کیس���اریمیباش���دواینمس���ئلهتعمیمنتایجراب���امحدودیتواحتیاط

مواجهمیسازد.
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