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 هددای زوجحاضددر شناسددایی عواودد  وددعهر حددر تیهددد زناشددویی از ن ددر  : هدددپ پدد وه هددد 

اخددن پدد وه  حدده شددحوه کحفددی و حددا اسددتفاده از روش تحلحدد  وحتددوا انجددام   روش:اخرانددی بددود. 
زوج در اخدددن  85گحری هدفهندددد و ویحدددار اشدددجاع ن دددری، تیدددداد  شدددد. حدددر اسدددان روش نهونددده

وطالیه شرکت کردندد. حدرای گدردیوری اطتعدات از روش وصداحجه نحهده سداختارخافته عهحد  
هدا، سده وقولده اصدلی شاخسدتگی زوجدی،  از تحلحد  وحتدوای دادهحید  ها: یافتهاستفاده شد. 

وقوله فرعدی  89ای شناسایی شدند. شاخستگی زوجی دارای  شاخستگی فردی و عواو  زوحنه
هددا، نگددرش شددو   از: دلگروددی و اطهحنددان ح شدی، اصددالت، ودددخرخت تیار   بدود کدده عجارتنددد

عی، پشددتحجانی و ههراهددی، هددا، شددجکه اجتهددا طجیاندده، ههدداهنگی و وشددورت، شددفافحت نق 
هدای  ای حرای راحطه، تتش حرای حرقراری ارتجاط و ارائه خادیوری صداقت، وتصور شدن یخنده

وقولدده فرعددی: الگددوگحری از خددانواده اصددلی، تجددار   ;ولهددونو و شاخسددتگی فددردی دارای 
  های وذهجی و وینوی، نگرش وثجت حده ازدواجو و عواود خانواده اصلی، اعتقادات و ارزش

 گیری: نتیجدههدای جهیحدت شدناختی بدود.  ای شاو  خک وقولده فرعدی حدا عندوان وخژگی زوحنه
هدا در  افدزاخ  تیهدد زناشدویی و پاخدداری ازدواج، وسدتلزم حده دسدت یوردن و داشدتن وهارت

توان حا سداخت حسدته یووزشدی وجتندی حدر  هر سه حوزه است و حا توجه حه نق  هر حوزه وی
 یهد زناشویی شد.اخن عواو  حاعث بهجود ت
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  مقدمه
شگده  وشخص، عنوان خکگی از عواوگل حیگاتی در رشگد و  بگات رواحگ  شخ گی تعهد حه 

کهگ  وی که ورا حعضی رواح  پاخگان وی اسد و حه تفسیر این کنگد  خاحنگد و حعضگی دخگگر نگه 
در پگگگژوهش ولگگگش و  (.>;:>، 2شسگگگر ووخجگگگل و حگگگا رد  حگگگه نقگگگل از؛ CCC;، 1)آداوگگگز و جگگگونز

علد اصلی طالق خود را نبگود تعهگد در راحطگه ، کننده % افراد شرکد=B( =::>)3جانسون
کردند. در خ  زوینه کگه از  زناشویی خود اعالم  کنان اوکالهاوگا ::=>خابی تلفنی   4نفگر از سگا

گرفته بودند عاوگل  :;از  هگا شگده اسگد  ویگز ووجگب طگالق آنپرسیده شگد وگه ، که طالق 
کگگه  B?هگگا فقگگدان تعهگگد و  درصگگد آن ?Bشگگده  وعرفی درصگگد خیانگگد خگگا رواحگگ  فرازناشگگویی 

، 5اسگتنلی) اند راحطه نزدخکگی حگا فقگدان تعهگد دارد را دلیگل عهگده بگرای طگالق خگود دانسگته
<::?.) 
( تعهگگد حگگه ههسگگر را B::>، 7حگگه نقگگل از  وبگگرت و دو هیگگد؛ :::>) 6کلهگگنو و سونسگگن 
کیفید زندگی زناشگویی وی ترین پیش قوی کننده  بینگی  ترین پیش داننگد. تعهگد قگوی بینی 

کیفیگگد زنگگدگی اسگگد نیگگرا ههگگان کگگه اسگگتنلی  کننگگده  تعهگگد حگگا ، کنگگد ( بیگگان وی?::>)طور 
عنوان  تعهگد حگه ارتبگاط دارد.، شادی بیشتر و رفتگار سگازنده در زوگان وشگکالت، ارتباط بهتر
ههسگگگگر و ، شگگگگناختی حگگگگه راحطگگگگه فگگگگردی بگگگگرای حفگگگگد و نگهگگگگداری دلبسگگگگتگی روانق گگگگد 
شگده اسگد  ودت نسبد حه راحطه و تهایگل حگه اداوگه راحطگه تعرخگف  گیری طو نی جهد خ 
گا) خا خد، آر گنیو، ر ، سطوح حا ی تعهد زناشگویی حگا ابگراز عشگش بیشگتر (.@::>، 8گود فرند و آ

تر و رضگاخد زناشگویی  هگای حگل وسگجله وناسگب وهارت، سازگاری و  بات زناشویی حگا تر
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3. Welch, B. L., & Johnson, C. A. 
4. Oklahoma. 
5. Stanley, S. M. 
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 ،3فیلتون و وسال، کول، تیلگهن، =::>، 2کاپینوس و جانسون؛ B::>، 1راحطه دارد )وسترز
<::B .)4اسپرخچرسال  ? بات رواح  زناشویی را برای بیش از ، سطوح حا ی تعهد (<::;) ،
A  کروکگگگد و ، کگگگورن، لگگگی)نقگگگل از کنگگگد  بینگگگی وی سگگگال پیش ?;و ، (:::>، 5کگگگوردک)سگگگال

خنگگگ کگگه در آن افگگراد دخگگدگاه حلندوگگدتی روی  7تعهگگد زناشگگویی .(:;:>، 6 و حگگدی اسگگد 
کاری وی بگرای راحطه، ازدواجشان دارنگد تقوخگد و ههبسگتگی ، بگرای حفگد؛ کننگد شگان فگدا

گگگام بروی دهنگگده  کگگه ازدواجشگگان پادا  دارنگگد و حگگا ههسرشگگان حتگگی هنگاوی اتحادشگگان 
گینو?::>، 8)هاروونوانند  وی، نیسد خاجا و آ ( نیز تعهد زناشویی را حه وعنگای ;::>) 9(. آر

هگا تعرخگف  خگانواده و ارز ، تهایل فرد جهد حفد دائهی ازدواج و وفادار واندن حه ههسر
؛ CCA;آداوگز و جگونز ) اند. شناختی و عگاطفی دانسگته، را شاول اجزای رفتاری اند و آن کرده

گنزالز و هرناند کرده حه سه نوع وتهایز تقسین ( تعهد زناشویی راC::>، 10زحه نقل از  اند  حندی 
کگه حگه وعنگای تهایگل فگرد بگرای ؛ (11)تعهگد شخ گی که شاول: الف( تعهد نسبد حه ههسر

تعهگد حگه ازدواج(: )12ب( تعهگد اخالقگی .حاقی واندن در راحطه و تداوم راحطه زناشویی اسد
کگگگه فگگگرد اخالقگگگّا وتعهگگگد وی ه اداوگگگه دهگگگد و شگگگاول اعتقگگگاد حگگگه ایگگگن شگگگود حگگگه راحطگگگ عهلگگگی 

نهگاد اجتهگاعی و اخالقگی  عنوان خ  پاسداشد ازدواج حه، هاسد: عهل حه قول خود ارز 
: حه وعنای اداوگه دادن 13عنوان خ  وسجولید وقدس. ج( تعهد اجباری و حفد ازدواج حه

کگه علگی اجباری حه ازدواج و شاول عواول بیرونی گگراخش رغن  خگواه واقعگی و خیگالی اسگد 
گردد. وثل عدم تائید خانواده و دوستان فرد حه ترک راحطه وی واحستگی حگه ، تواند وانع از آن 
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نیگگافتن خگگ  شگگرخ  وناسگگب و عواوگگل درونگگی وثگگل واحسگگتگی عگگاطفی و فقگگدان ، فرزنگگدان
 نفو. اعتهادحه

خادی جهد شناسگایی عواوگل وگ  ر حگه تعهگد زناشگویی و اسگتحکام ازدواج    تحقیقات ن
که زندگی شادی دارنگدهای ( اعتقاد دارد نوج:::>) 1شده اسد. ون دن برگ انجام نگگاه ؛ ی 

کننگگد و در زوان واقگگع بینانگگه ای حگگه ازدواج دارنگگد و حاضگگرند خواسگگته هگگای  های خگگود را فگگدا 
کنگار خکگدخگر وی، سخد زندگی گگاتهن وتعهگد و در  گگاتهن و  هگای  ( تعاول@::>) 2واننگد. 

قگدردانی و ابگراز رضگاخد از ، ابراز عشش و عواطگف، های ههسر حرفوثبد شاول: توجه حه 
کگگه ههسگگر را نگگگران وی، شگگرخ  زنگگدگی و ازدواج ههگگدلی ، کنگگد حسگگاس بگگودن حگگه وسگگائلی 

که ههسر وی پذیرفتن حرف، کردن گر حا آن وخالف حاشد هایی  کردن ، گوخد حتی ا شوخی 
 ،در تحقیش دخگگر وارسگتون داند. ویها  حا ههدخگر را از عواول اصلی ووفقید و دوام ازدواج

خگدر، وان ، هیچد گگر CCB;)3وگ  دانیگل و ر ( عواوگل وگ  ر بگر تعهگد زناشگویی را: حهاخگد 
کاری، بیان تعهد، صداقد، بیان عشش، بودن دانگد. ههچنگین در تحقیگش  وی ،توجه و فگدا

، گیری تعهگد تگدرخجی بگودن فرآخنگد شگکل، هگا دوسگتی و رفاقگد نوج، (:;:>)4 دخگر سگیبلی
داشگگتن طرحگگی بگگرای آخنگگده و ، پرهیگگز از الگوهگگای ونفگگی، داشگگتن الگوهگگای والگگدخنی وثبگگد

کلهگگگات ت ییگگدی و تحسگگگین را عواوگگگل وگگ  ر بگگگر شگگکل گیری تعهگگگد و وانگگگدگاری  اسگگتفاده از 
کگگوی هگگا دانسگگته ازدواج کگگه عواوگگل وگگ  ر بگگر تعهگگد ، (:;:>) 5اند.  در تحقیگگش خگگود نشگگان داد 

گگو  دادن انگدگار عبارتهگای و زناشویی و حفد ازدواج ، ههکگاری، قگدرت نحگان، انگد از: 
انگگد.  برده را نام، سگگازگاری و درک، خگگود افشگگایی، ههگگدلی ،هگگا اصگگالد و وگگدیرخد تعار 

ساز  و پشگتیبانی از ، ارتباط درسد و روشن، طبعی شوخ، ( احترام;;:>)6ههچنین نیهتز
کردههای و  ر بر تعهد و استحکام ازدواج  ههدخگر را و لفه کگه هگای اند و اخنکه نوج وطرح  ی 

                                       
1. VanDenBerghe, E. 
2. Gottman, J. M. & Gottman, J. S. 
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گشگگایی  ارتبگگاط وگگ  رتر و وشکل، از ههسگگازی بیشگگتر، نسگگبد حگگه هگگن تعهگگد بیشگگتری دارنگگد
گسگگگدیل ارضگگگاخد بیشگگگتر نسگگگبد حگگگه زنگگگدگی برخوردارنگگگد )برانگگگد، کارآوگگگدتر  (.?::>، 1و را

گنیو گودفرند و آ واوگل ترین ع های شخ یتی و روانی فرد را از وهن ( ویژگیB::>)2ههچنین 
کننده تعهد زناشویی دانسته اند. پیش  بینی 
، وانگ ، هیچگد، وارسگتونحعضی وحققان اعتقاد دارندکگه تعهگد خگ  تجرحگه اسگد.  

خگگدر  کگگه تعهگگد در افگگراد اظهگگار داشگگته، (CCB;)وگگ  دانیگگل و ر وختلگگف حگگه  هگگای نوجو  اند 
حگگگگ  وگونگگگگه تعهدشگگگگان را در روا هگگگگا کگگگگه نوج و این شگگگگود هگگگگای وتفگگگگاوت تجرحگگگگه وی رو 

که بهترین  آن نیز وتفاوت اسد.، کنند سازند و تجرحه وی شان وی زناشویی ها اعتقاددارند 
کشگگف تعهگگد افگگراد کگگردن درکگگی شخ گگی، رو  بگگرای  کگگه افگگراد از تعهگگد دارنگگد.  پیگگدا  اسگگد 
توانگد  وعیارهگای جواوگع وی، هگای فرهنگگی در جواوگع وختلگف ههچنین حا توجه حه تفاوت
ها و  و وانگدگاری ازدواج وتفگاوت حاشگند و اخنکگه هرکگدام از نظرخگه برای عواول وگ  ر بگر تعهگد

حسگگگته حگگگه فرهنگگگگ ، شگگگده در وگگگورد تعهگگگد و اسگگگتحکام زنگگگدگی زناشگگگویی تحقیقگگگات وطرح
  اند. های خاص خود پرداخته ووجودشان و حا توجه حه وبانی نظری و تبیین

کگگه سگگاختار و ویژگی لگگذا حگگه نظگگر وی  سگگتحکام ازدواج در هگگای رواحگگ  وتعهدانگگه و ا رسگگد 
، ازجهلگگه در فرآخنگگد تشگگکیل راحطگگه زناشگگویی)جواوگگع غربگگی حگگا ایگگران تفگگاوت داشگگته حاشگگد 

و...(. حنگابراین تعرخگف تعهگد و تگداوم ازدواج ، وذهب و وسائل فرهنگی، ای خانواده هسته
کگه در جاوعگه وگا وحققگین بیشگتر دخگد  ییاز آنجاهای وختلف وتفاوت اسد و  در فرهنگ
کهتر سراغ  شناختی حه وسائل زناشویی دارند آسیب رونگد تگا نظگرات و  ووفگش وی هگای نوجو 

و اخنکه برای پاخگداری ؛ ها درحاره علل دوام و پاخداری ازدواجشان را جوخا شوند تجربیات آن
این پژوهش درصدد ؛ کنند های استفاده وی و حفد تعهد زناشویی از وه رفتارها و وهارت

وختلگف و دارای تعهگد و اسگتحکام  هگای نوجل و توصیف تجرحه تعهگد در اسد تا حا تحلی
شود  گیرد و حفد وی ت ویری از اخنکه تعهد وگونه شکل وی، زناشویی از طریش و احبه

                                       
1. Brandeau-Brown, F. E., & Ragsdale, J. D. 
2. Goodfriend, W., & Agnew, C. R. 
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جدخگگد و  هگگای نوجراهنهگگایی بگرای ، شگده های شناسایی را حگه دسگگد آورد تگا از طریگگش و لفگگه
 حاشد.کارشناسان وربوط حه حوزه خانواده و ازدواج 

 روش پژوهش
کیفگگی اسگگد. تحلیگل وحتگگوا خکگگی از  _ 1پگژوهش حاضگگر خگ  وطالعگگه تحلیگگل وحتگوایی 
که حا تحلیل داده رو  کیفی اسد  کیفی و طبقه های پژوهش  کوشگد  هگا وی حنگدی آن های 

(. در ایگن رو  طگی فراخنگد <::>، 2گرانیهاخن و  نگدون)ها دسد خاحد  تا حه وعنای درونی آن
های اصگلی و الگوهگای آشگکار و پنهگان  وقولگه، های فرعگی وقولگه، کدها، حندی ونظن طبقه

کیگنگ وشخص وی (. ایگن رو  سگعی در >;:>، 4رودرشگ فگورون و دام؛ B::>، 3وشگود )الگو و 
کیفگگی و طبقه حگگا تقلیگگل داده، درک وعنگگا روشگگی ، هگگا دارد. نیگگرا تحلیگگل وحتگگوا حنگگدی آن هگگای 

، هگگای وتنگگی بگگرای اخجگگاد دانگگش از داده، پاخگگا وناسگگب بگگرای حگگه دسگگد آوردن نتگگاخ  وعتبگگر و
پژوهشگگر ، ارائه حقایش و راهنهای عهلی برای عهلکرد اسگد. در ایگن رو ، بینش جدخد

ایگن اوکگان را فگراهن ، ورزد و در اصگل شده اجتنگاب وگی کارگیری طبقات از قبل تعیین از حه
که طبقات و ناوشان از درون داده وی ن پژوهشگر بگرداده هگا تهرکگز ها بیرون آخد. حنابرای کند 

هگا حگا خوانگدن وکگرر وگتن بگرای  دارد تا حتواند حه درک و بینش دسد خاحد. احتدا تحلیگل داده
کلی انجام وی کلهگه خوانگده وی، پگذیرد. سگپو وتگون کسب بینش  کگدها  کلهگه حگه  شگود و 

کگدها تگا نام شوند. این فرآخند حه استخراج وی هگا تگداوم  گگذاری آن طور پیوسگته از اسگتخراج 
کدها ها و تفاوت خاحد و سپو بر اساس شباهد وی گیرنگد  در داخل طبقات قگرار وی، های 

کینگنگگز)شگگوند  قول وی هگگا نقگگل شگگواهدی از وگگتن داده، و در پاخگگان حگگه ازای هگگر وفهگگوم ، الگگو و 
<::B شناسگگگایی عواوگگگل وگگگ  ر بگگگر تعهگگگد ، کگگگه هگگگدف پگگگژوهش حاضگگگر ییاز آنجا(. حنگگگابراین

                                       
1. content analysis. 
2. Graneheim, U. H., & Lundman, B. 
3. Elo, S., & Kyngäs, H. 
4. Forman, J., & Damschroder, L. 
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گرفد.  1دار رو  تحلیل وحتوای جهد، بود ها دخدگاه نوجزناشویی از   وورد استفاده قرار 
ههگگون اسگتفاده  گیری نهونگهحه صورت هدفهند و از رو   گیری نهونهدر این پژوهش  
که دارای ویژگی .شد گروهی اسد  (. در =C=;، هوون)اند  های وشاحه نهونه ههگون شاول 
کگه ت وین انتخگاب افگرادی اقگدام وی گیری هدفهند پژوهشگر تعهدّا حه نهونه ی  کننگده کنگد 

که حتوانند اطالعات وگورد  اطالعات وههی هستند و وهن ترین اصل انتخاب افرادی اسد 
کسول)نیاز برای پاسخگویی حه س ا ت پژوهش را فراهن آورند  (. تعگداد نهونگه در >;:>، 2وا

گیری هدفهنگد انتخگاب  نهونگه صگورت نوج حه:;کگه ایگن  نفر( بودنگد. :>نوج ) :; این تحقیش
سگال از زنگدگی وشگترک  A( بگیش از ;ها برای ورود حگه نهونگه عبگارت بودنگد از:  شدند. والک

از سگگطح رضگگاخد و تعهگگد زناشگگویی حگگا یی برخگگوردار  هگگا ( نوج>شگگده حاشگگد و  سپری هگگا نوج
که بگرای اطهینگان از  قبگل، هگا کگردن از تعهگد و رضگاخد زناشگویی حگا ی نوج حاصگل حاشند 

گروه نهونه و و احبه تعهگد زناشگویی جگونز و آداوگز  پرسشگناوه ها نوج، انتخاب شدن برای 
(;CCA و پرسشگگناوه )>A ( سگگ الی رضگگاخد زناشگگویی سگگلیهانیان و نگگوابی نگگژاد;=A= را پگگر )

 کردند. 

 ابزارهای پژوهش پژوهش
خافته  آوری داده جهگع وصاحبه:  عهیگش انجگام هگا حگا اسگتفاده از و گاحبه نیهگه سگاختار

گفتهان کگه ، های تفسگیری هگای تفسگیری بگرای ههگه سگند شد. نیگرا  ونگدان اههیگد دارد 
شگده  شناسی طراحی حدون رو ، های فکری ها و جرخان ت ور وجود و پیشرفد این سند

گگو  دادن حگه  برای وطالعه آزوودنی کگردن و  گفتارهاخشان حسگیار دشگوار اسگد. سگ ال  ها و 
ایگگن فرآخنگگد ؛ داننگگد و وگگه احسگگاس و حگگاوری دارنگگد هگگا وگگه وی آن گوخگگد: حگگه وگگا وی، دخگگگران

کهن، گگگگو  دادنپرسگگگیدن و  ؛ C::>، 3لینگگگدلف و تیلگگگور)الگگگگوی و گگگاحبه اسگگگد  ههگگگان 

                                       
1. directed Content Analysis. 
2. Maxwell, J. A. 
3. taylor, B. & leinlof, T. 
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گیوخان   (.BB=;، ترجهه: 
ایگگن پرسشگگناوه ویگگزان پایبنگگدی افگگراد حگگه ههسگگر و  (:MCQ)1پرسشننناوه تدهنند زناشنن یی
( بگرای CCA;کنگد. ایگن آزوگون توسگ  آداوگز و جگونز) ویگیری  ازدواجشان و احعگاد آن را انگدازه
؛ کند گیری وی شده اسد و سه حعد تعهد زناشویی را اندازه وقاصد پژوهشی تهیه و تدوین

، تعهگد اخالقگی و تعهگد سگاختاری )عباسگی وولیگد، اند از: تعهد شخ ی این احعاد عبارت
;=BB( آداوگگز و جگگونز .);CCA ه دسگگد آوردن پاخگگایی و ونظور حگگ پگگژوهش وختلگگف حگگه @( در

کردنگد.  @<نفر وجگرد و  A<=، نفر وت هل A;<آن را روی ، روایی پرسشناوه نفگر وطلقگه اجگرا 
کل آزوون حا  و وعنادار بود و حه طورکلی احعاد  در این وطالعات ههبستگی هر س ال حا نهره 

( CCA;) ایگگن پرسشگگناوه از بیشگگترین حهاخگگد تجربگگی و نظگگری برخگگوردار بگگود. آداوگگز و جگگونز
های این آزوون را بر روی نهونه وذکور حه ایگن شگرح حگه دسگد  ویزان پاخایی هرخ  از وقیاس

کگگل  :/@Bتعهگگد سگگاختاری ؛ :/BCتعهگگد اخالقگگی ؛ :/;Cآوردنگگد: تعهگگد شخ گگی  و پاخگگایی 
کرونبگگگاخ  کردنگگگد :/>Bپرسشگگگناوه را حگگگه رو  آلفگگگای  (. در BB=;، عباسگگگی وولیگگگد)گگگگزار  

( روایگی وحتگوایی ایگن آزوگون وگورد تائیگد BB=;عباسی وولیگد ) ای وقدواتی توس  وطالعه
گرفد. هر س ال آزوون دارای خ  وقیاس  کاواّل وخالفن ?قرار  نظری ، وخالفن، در جه ای: 

کاواّل ووافقن اسد، ندارم گزخنه نهره، ووافقن و  گیرد. داونه  تعلش وی ?تا  ;ای بین  که حه هر 
کلگی ، و نهره حا تر در این آزووننهره اسد  >A;تا  ;کلی نهرات بین   هگا نوجحا  بودن تعهد 

 (.BB=;، عباسی وولید)دهد را نشان وی
فگگورنیر و ، ایگگن پرسشگگناوه توسگگ  اولسگگون (:ENRICH)2وقیناس رانناخن زناشنن یی اننن خ 

کگر CBC;در سال  3دراکهن کگه حگه ( طراحیAC=;، )حه نقل از  نگایی اا خگابی   شگده  ونظگور ارن
های قگدرت و پرحارسگازی رواحگ  زناشگویی حگه  زا خا شناسگایی زوینگه های حالقوه وشکل زوینه
کگه شگاول  ?;;رود. نسگخه اصگلی آزوگون  کار وگی خگرده وقیگاس اسگد. خگرده  >;سگ ال دارد 

                                       
1. marital commitment questioner. 
2. Enrich Marital Satisfaction Scale. 
3. Olson, D. H., Fournier, D. G., Druckman, J. M. 
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ووضگگگگگوعات ، رضگگگگگاخد زناشگگگگگویی، 1هگگگگگای ایگگگگگن آزوگگگگگون شگگگگگاول تحرخگگگگگف آروگگگگگانی وقیاس
هگگای وربگگوط حگگه اوقگگات  فعالید، 5وگگدیرخد وگگالی، 4حگگل تعگگار ، 3ارتبگگاط، 2 گگیتیشخ

های وربوط حه  نقش، 9فرزندان و فرزند پروری، 8خانواده و دوستان، 7رواح  جنسی، 6فراغد
(. در ایگگگن @B=;، اسگگگد )حگگگه نقگگگل از ویانگگگه 11گیری وگگگذهبی و جهگگگد 10برابگگگری زن و وگگگرد

کوتگگاه  کگگه در خگگ  طیگگف ، (=A=;، یان و نگگوابی نگگژادای )سگگلیهان وگگاده A<پگگژوهش از فگگرم 
گزخنه کگاواّل ووافگش   ;ای لیکرت )کگاواّل وخگالف   لیکرت پن   شگود  گگذاری وی ( نهره?تگا 

کگگر، CBC;شگگده اسگگد. اولسگگون و ههکگگاران ) استفاده ( ضگگرخب AC=;، حگگه از نقگگل  نگگایی اا
کرونباخ این وقیاس  خان )؛ :/>Cپاخایی آلفای  آزوایی )حه فاصگله -حاز( ضرخب @A=;وهدو

حگگه نقگگل از سگگید ، =CC;فگگاورز و اولسگگون )؛ :/<Cو بگگرای زنگگان  :/=Cخگگ  هفتگگه( بگگرای وگگردان 
( اعتبگگگار آن را حگگگا رو  آلفگگگای <C=;، آحگگگاد آحادی و اصگگگ ری ابراهین قنبگگگری هاشگگگن، وحروگگگی
کردنگگد. :/>Cو روایگگی آن را حگگا پرسشگگناوه سگگازگاری زناشگگویی  :/:Cکرونبگگاخ   ،دخنگگر گگگزار  
گگگگگرخفین )، 12اخهگگگگونز ( ضگگگگراخب روایگگگگی خگگگگرده ;B=;، نقگگگگل از عگگگگاوری حگگگگه؛ ?CB; رسگگگگن و 
تگگا  :/>=هگگای پرسشگگناوه رضگگاخد زناشگگویی انگگرخ  حگگا وقیگگاس رضگگاخد از زنگگدگی از  وقیاس

کردند. در این پژوهش :/;< کرونبگاخ ایگن وقیگاس ، گزار   حگه  :/@Bضرخب پاخایی آلفگای 
 دسد آود.

                                       
1. idealistic distortion. 
2. personality issues. 
3. communication. 
4. conflict resolution. 
5. financial management. 
6. leisure activities. 
7. sexual relationship. 
8. family and friend. 
9. children and parenting. 
10. equalitarian roles. 
11. religious orientation. 
12. Diener,E.D., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. 
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 اطالعات حلیلتجزیه و تآوری و  شیوه جمع
گاهانه و شفاهی از وشارکد  اجرای پرسشناوه تعهد و ، کنندگان پو از اخذ رضاخد آ

خکگگی از  و گگاحبه، و توضگگیح اهگگداف وطالعگگه هگگا نوجرضگگاخد زناشگگویی روی  های رودررو در
گردخگد و  کز وشاوره شهر تهران انجام شد. و احبه ها حا دستگاه ضب  دخجیتال ضب   ورا

دقیقه بود. س ا ت دووگرافی  وعهول در احتدا پرسیده شد و حعد  ?Bتا  :<ها بین  زوان آن
کلی و حاز "ازنظر شها تعهد زناشویی خعنی وه " آغاز و سپو ترتیب  س ا ت حا خ  س ال 

گسگتر  ، انتخگاب، شونده و روند و احبه س ا ت حا توجه حه شراخ  و احبه وحگدود خگا 
کردند. و  حگه دسگد هگا نوجکه بیشترین اطالعات را از  شده بود س ا ت طوری طراحی پیدا 

کگه نیگگاز حگه توضگیح و روشن هگگای  شگد تگا وثال خواسگگته وی هگا نوجسگگازی بگود از  در جاهگایی 
حه این ؛ بیشتری را بیاورند. و احبه تا رسیدن حه غنای  زم و اشباع اطالعات اداوه خافد

کگگه حگگا اداوگگه و گگاحبه شگگد. حعگگد از انجگگام  فه نهیهگگا اضگگا اطالعگگات جدخگگدی حگگه داده، وعنگگا 
گگگو  احتگگدا آن، و گگاحبه کلگگی نسگگبد حگگه  هگگا را حگگا دقگگد  داده و حعگگد از حگگه دسگگد آوردن دخگگد 

گردخگد. سگپو وگتن وکتگوب و گاحبه ها حه تهام و احبه، ها آن کاوگل وکتگوب  ها  صورت 
کگگدها بگگر اسگگاس واحگگدهای وعنگگا برگرفتگگه از ، خوانگگده شگگد جهگگالت و عبگگارات وهگگن تعیگگین و 
کشگگگف شگگگد. سگگگپو بگگگر اسگگگاس شگگگباهد شگگگرکدتوصگگگیفات  کگگگدها ادغگگگام و ، کنندگان 

کگدهای اولیگه دسته گردخد. ایگن رونگد اداوگه خافگد تگا  های  های فرعگی و وقولگه وقولگه، حندی 
 وشخص شد. ، اصلی

کدگذاری داده برای اعتبار سنجی خافته  گوحگا  ها و بررسی اعتبار  ها از رو  پیشگنهادی 
گوحا رخشه در تگداوم و وبتنگی ، کاربردی بگودن، وهار وحور ارز  واقعی استفاده شد. رو  

خلگگر)بگگر واقعیگگد بگگودن دارد  (. در ایگگن پگگژوهش بگگرای ارز  واقعگگی =;:>، 1هولگگووی و فگگر  و
کنندگان  کنندگان وراجعگگگه شگگگد و شگگگرکد ها حگگگه شگگگرکد پگگگو از اسگگگتخراج و لفگگگه، بگگگودن
کردنگگگد. حگگگا تائیگگگد و لفگگگه های استخراج وقولگگگه وسگگگیله  شگگگده حه ستخراجهای ا شگگگده را تائیگگگد 

                                       
1. Holloway, I., & Wheeler, S. 
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کگاربردی بگودن خگا قاحلیگد اجگرا، کنندگان شرکد پژوهشگگر ، ارز  واقعی وحقش شد. برای 
های جدخگدی حگه  وراتب وگذکور تکگرار شگد و خافتگه، وجددّا حا دو نوج دخگر و احبه نهودند

هگگگای وختلگگگف بگگگرای  دسگگگد نیاوگگگد. بگگگرای  بگگگات و تگگگداوم نیگگگز سگگگ ا ت وشگگگاحه در قالب
کگگه شگگرکد کنندگان شگگرکد های ههسگگان و غیگگر وتناقضگگی حگگه  کنندگان پاسگگخ وطگگرح شگگد 

که در قالب دادنگد. وبتنگی بگر واقعیگد بگودن ، شده بگود های وختلف وطرح س ا ت وشاحه 
که فرآخند پژوهش خالی از هرگونه تع ب حاشد. حدین  پژوهش نیز حدین طریش حاصل شد 

کگگه و کدگگگذاری توسگگ  وتخ گگص دخگگگری نیگگز انجگگام شگگد  راتگگب وگگذکور تکگگرار شگگد. ونظگگور 
گرفتگگگه و وفگگگاهین استخراج ههچنگگگین حگگگه شگگگده و  ونظور بررسگگگی صگگگحد وحتگگگوای صگگگورت 

گرفگگد. ، بررسگگی  بگگات وفگگاهین حگگا دو نوج از و گگاحبه شگگدگان وجگگددّا و گگاحبه صگگورت 
 های جدخدی حه دسد نیاود. وراتب وذکور تکرار شد و خافته

 ها یافته

 ها زوحتحصیالت و ویانگین سن ، ازدواح های توصیفی وتغیرهای ودت شاخص .1جدول 

 
 تحصیالت ودت ازدواح

 ویانگین سن
 لیسانو فوق لیسانو دیپلن فوق دیپلن سالB-;C; سال?;-<; سال;;-:;

 >< @ C = > نوج = نوج < نوج = تدداد

 
کگگه در جگگدول  ههگگان نوج  =هگگا شگگاول:  زوان ازدواج نوج وگگدت، شگگود وشگگاهده وی ;طور 

 هگا سال بود. ویانگین سگنی نوج B-;C;سال و سه نوج هن بین  ?;-<;نوج  <، سال ;;-:;
نفگگر از  =نفگگر لیسگگانو و  C، لیسگگانو نفگگر فوق @سگگال بگگود. ازلحگگاال تح گگیالت تعگگداد  ><

نفگگر دارای وگگدرک دیگگپلن بودنگگد. و ویگگانگین تعگگداد فرزنگگدان  >و  دیپلن کنندگان فگگوق شگگرکد
کدگذاری وربوط حه عواول قولهنیز دو فرزند بود. در جدول نیر و ها نوج و  ر بر تعهگد  حندی و 

خافته حا  ( >شود. در جدول ) وشاهده وی، ها نوجزناشویی حاصل از و احبه نیهه ساختار
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گذاری وربوط حه عواول وو ر بر تعهد زناشویی حاصگل از و گاحبه  کد  نتاخ  وقوله حندی و 
خافته حا  ههین  آوده اسد. ها نوجساختار

 
های  وقوله

 اصلی
های  هایی ازجهله وثال کدهای اولیه های فرعی وقوله

 شوندگان وصاحبه

شاخستگی 
 نوجی

دلگزمی و اطمینبن 
 بخطی

اههیگگگگد دادن حگگگگه ههسگگگگر، نشگگگگان دادن عشگگگگش حگگگگه 
ههتگگگا دانسگگگتن ههگگگدخگر، عگگگدم تردخگگگد  ههسگگگر، بی

نسبد حه ههدخگر و وطهگجن بگودن حگه آخنگده راحطگه، 
حخگگگش  آراوشترین شگگگراخ ،  حگگگاهن بگگگودن در سگگگخد
هگگای ههگگدخگر، حخشگگی از  بگگودن راحطگگه، دخگگدن تال 
ترین فرد  تنگ شدن، وهن زندگی ههدخگر بودن، دل

 زندگی ههدخگر بودن

گوخد: " در دنیگا  ساله وی B=ورد 
توانگگگگگگگد جگگگگگگگای  کو نهی هگگگگگگگی 

 ههسرم را برای ون حگیرد"

اصبلت )خود افطبیی و ببس 
 بودن(

کگگردن در  وگگورد راحگگد بگگودن حگگا ههگگدخگر، صگگحبد 
کردن، بیان آزادانه احساسگات  نگرانی ها، درد و دل 

در وگگگورد راحطگگگه، بیگگگان آزادانگگگه نیازهگگگا حگگگه ههگگگدخگر، 
کردن در وورد راحطه  گفتگو 

گوخگگگد " وگگگن  ای وی سگگگاله =<زن 
هاخن از ههسرم و خا  تهام خواسته

راحتی حگگگگگا  در وگگگگورد راحطگگگگه را حگگگگه
 گذارم". ههسرم در ویان وی

 هب مذیزیت تعبرض

کره در وورد وشگکالت،  گفتگو و وذا گذشد، صبر، 
حگگل وشگگکالت توسگگ  خودوگگان در ورحلگگه اول، قهگگر 

خواهی، پگگگگگگذیر  و قضگگگگگگاوت  نکگگگگگگردن، وعگگگگگگذرت
نکگگگگگردن، تگگگگگال  بگگگگگرای حگگگگگل تعگگگگگار ، پگگگگگذیر  

 نظرها، درک ههدخگر، ههدلی اختالف

گوخگگگگگگد"  ای وی سگگگگگگاله :<خگگگگگگانن
وان حگا  وقد در طگول زنگدگی هی 

 ههگگگگدخگر حگگگگه خگگگگاطر وسگگگگائل حگگگگه
 اخن" وجود آوده قهر نکرده

 نگزش ضوخ طبعبنه

طبعی، سگگگعی در خوشگگگحال  رو بگگگودن، شگگگوخ خگگگو 
کگگردن ههگگدخگر، حگگا ههگگدخگر خگگو  بگگودن، احسگگاس 
 لذت حاهن بودن، اخجاد نشاط و شادی در خانه

گوخگگگگگگگگگگد "  ای وی سگگگگگگگگگگاله >=زن 
بهتگگگگرین لحظگگگگات زنگگگگدگی وگگگگن 
کگگگگه ههسگگگگرم در  زوگگگگانی هسگگگگد 
خانه هسد، وون وحگی  خانگه 

 .کند" شاداب و پر از انرژی ویرا 

شاخستگی 
 نوجی

 همبهنگی و مطورت

کگردن، هگداخد و  کردن در اوگور، راهنهگایی  وشورت 
دهی در وسگگگگگگگگیر پیشگگگگگگگگرفد شخ گگگگگگگگی،  جهگگگگگگگگد

 ها گیری نظرخواهی و ههاهنگی در ت هین

گوخگگگگگگگگگگد "  ای وی سگگگگگگگگگگاله B=زن 
کگگگگه  کارهگگگگای  ههیشگگگگه در وگگگگورد 
وربگگگوط حگگگه خگگگودم، نظگگگر وشگگگورتی 

گیگگگگرم و او هگگگگن حگگگگا  ویههسگگگرم را 
کاوگگگگگل پیشگگگگگگنهاد ها و  اشگگگگگتیاق 
 کند". نظرات خود  را ارائه وی
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های  وقوله
 کدهای اولیه های فرعی وقوله اصلی

های  هایی ازجهله وثال
 شوندگان وصاحبه

شاخستگی 
 نوجی

ضفبفیت 
 پذیزی( هب)مسئولیت نقص

هگگگگگگا،  تقسگگگگگگین وظگگگگگگاخف و وشگگگگگگخص بگگگگگگودن نقش
پذیری، اشتراک در وسائل وگالی، تعگادل  وسجولید

کگگگگار و خگگگگانواده، پگگگگذیرفتن و انجگگگگام  وناسگگگگب بگگگگین 
 های جنسیتی نقش

گوخگد" وگن از  ای وی لهسا C=ورد 
کارهگگگگگای خانگگگگگه خیگگگگگالن  حاحگگگگگد 
راحد اسد وون ههسگرم تهگام 

کهال آن  دهد". ها را انجام وی و 

 رحم( ضبکه اجتمبعی)صله

هگگا، ارتبگگاط حگگا دوسگگتان  ارتبگگاط وناسگگب حگگا خانواده
هگگگای  وشگگگترک، ارتبگگگاط وثبگگگد و وناسگگگب حگگگا فاویل

 ههدخگر
 

گوخگگد" وقتگگی  ای وی سگگاله ?=زن 
دخگگگدن پگگگدر و وگگگادرم ههسگگگرم حگگگه 

رود، حسگگگگگگگگیار خوشگگگگگگگگحال  وگگگگگگگگی
کگگگگگگه حاضگگگگگگر  طوری شگگگگگگوم حه وی

نیسگتن حسگن را حگا ویگزی عگگو  
 کنن"

شاخستگی 
 نوجی

 پطتیببنی و همزاهی

توجگگه و احتگگرام حگگه عالئگگش ههسگگر، تگگ وین آسگگاخش و 
رفاه، عدم وقاخسه حا دخگران، پشگتیبانی از ههگدخگر 
در احعگگاد وختلگگف، وکهگگل ههگگدخگر بگگودن، توجگگه و 
کگگگردن نیازهگگگا )وگگگادی، عگگگاطفی، روحگگگی و  برطگگگرف 
کگگردن  جنسگگی(، تگگال  بگگرای رشگگد وتقابگگل، دلگگگرم 
گگاه بگودن از نیازهگای  ههدخگر در زوان وشگکالت، آ
کگگگردن ههسگگگر پگگگیش دخگگگگران،  ههگگگدخگر، برجسگگگته 
کگگردن وسگگیر پیشگگرفد بگگرای ههگگدخگر، دخگگدن  فگگراهن 
 وسگگائل از نگگگاه ههسگگر، حسگگاحگر نبگگودن، حهاخگگد

 عاطفی، فداکاری

گوخگگد" وگگن تهگگام  سگگاله وی ;<زن 
وراحگگل تح گگیالت دانشگگگاهین 
ام و  را در ونزل ههسرم اداوه داده

او در ایگگن وسگگیر از هگگی  تالشگگی 
خغ نکرده"  در

 صذاقت

هگگگگای روزوگگگگره ههگگگگدخگر،  اطگگگگالع داشگگگگتن از فعالید
هگگگگا، در دسگگگگترس بگگگگودن، در  وتعهگگگگد بگگگگودن حگگگگه قول

کارهای ههدخگر بودن، راسگتگویی، صگادق  جرخان 
 بودن

گوخگگگگگد" در  وی <<ای وگگگگگرد سگگگگگاله
سگگگگال زنگگگگدگی وشگگگگترک  B;طگگگگی 

ههسگگرم ههیشگگه حگگا وگگن صگگادق 
 ام" بوده و دروغی نشنیده
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های  وقوله
 اصلی

های  هایی ازجهله وثال کدهای اولیه های فرعی وقوله
 شوندگان وصاحبه

شاخستگی 
 نوجی

ای  متصور ضذن آینذه
 بزای رابطه

کوتاه وگگگگگگگگدت و  وگگگگگگگگدت، ویان داشگگگگگگگگتن اهگگگگگگگگداف 
حلندوگگگدت، وشگگگاهده پیشگگگرفد در راحطگگگه، داشگگگتن 
 اهگگداف و وعنگگای وشگگترک در زنگگدگی، ت ویرسگگازی

ای بگگرای راحطگگه  در وگگورد آخنگگده راحطگگه، ترسگگین آخنگگده
نگری در وگگگگورد  )واننگگگگد: عروسگگگگی فرزنگگگگدان(، آخنگگگگده

 راحطه، حاور حالباس سفید رفتی حالباس سفید برگرد

گوخگگگد" وگگگن  ای وی سگگگالهA<زنگگگی 
که حاخگد حالبگاس سگفید  حاور دارم 
حگگه خانگگه حخگگد رفگگد و حالبگگاس 

 سفید برگشد"

شاخستگی 
 نوجی

بزقزاری تالش بزای 
 ارتببط

گفتگو درحگاره  گفتگو درحاره وشکالت،  گو  دادن، 
گفتگو در وگورد  کردن،  گفتگو  وقاخع روزانه، دوستانه 
خ وصیات وثبد و ونفی ههگدخگر، صگرف زوگان 

گفتگو، تال  برای بهتر شدن راحطه  برای 

گوخگد" وگن  ای وی ساله ><وردی 
و ههسگگرم هگگرروز حگگه وگگدت خگگگ  
اخ  سگگاعد در وگگورد راحطگگه و شگگر

وان حا ههدخگر در خلوت  زندگی
 کنین صحبد وی

هبی  ارائه یبدآوری
 ملموس

هگگای عاشگگقانه، تولگگد  خرخگگدن هدخگگه، ارسگگال پیاو 
هگگای وهگگن  گگرفتن، سگگالگرد عروسگگی، خگگادآوری تارخخ

های عاشگگگقانه، انجگگگام  زنگگگدگی، نوشگگگتن خادداشگگگد
که  حه ههدخگر  کارهای عهلی برای 

گوخگگگگد" وگگگگا  ای وی سگگگگاله :<زنگگگگی 
های  تقریبگگگگگگگّا در تهگگگگگگگام وراسگگگگگگگن

خگگگگانواده وثگگگگل تولگگگگد فرزنگگگگدان و 
سالگرد ازدواج و... حتهّا جشگن 

 گیرخن". ساده وی

شاخستگی 
 فردی

الگو گیزی اس خبنواده 
 اصلی

خگگگگادگیری انجگگگگام وظگگگگاخف و پگگگگذیرفتن وسگگگگجولید، 
گگگگگگرفتن الگوهگگگگگای وثبگگگگگد از والگگگگگدین و اعضگگگگگای 

اعضگای خانواده، پرهیز از الگوهای ونفی والدین و 
خانواده، تال  در جهد اخجاد فضای صهیهی در 

 وحی  خانه

گوخد " انجام  ای وی ساله ><ورد 
کارهگگگای خگگگارج از خانگگگه حگگگه  تهام

عهده حنده هسد و ون ایگن را از 
گرفته  ام " پدرم خاد 

 تجبرة خبنواده اصلی

ها، احتگگگگرام  اعتهگگگگاد بگگگگودن انسگگگگان ارزشگگگگهند و قابل
کگگگردن  ههگگگدخگر، ابگگگراز راحگگگد گذاشگگگتن و حهاخگگگد 

بینی و شگگگگادبود در  نظگگگگرات و احساسگگگگات، خگگگگو 
وحگگی  خانگگه، پگگذیرفد اشگگتباهات و عگگذرخواهی 

 توس  اعضای خانواده

گوخد " پدر  ای وی ساله A=خانن 
ها  وگگگگن نگگگگگاه وثبتگگگگی حگگگگه انسگگگگان

کگگگگه  داشگگگگد و اعتقگگگگاد داشگگگگد 
اعتهگگگاد و احتگگگرام  ها قابل انسگگگان
هگای  حاشند و این جگز  ارز  وی

کنن حگگگگه  و سگگگگعی وگگگگی وگگگگن شگگگگده
کنن" انسان  ها از این دخد، نگاه 
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های  وقوله
 کدهای اولیه های فرعی وقوله اصلی

های  هایی ازجهله وثال
 شوندگان وصاحبه

شاخستگی 
 فردی

هبی  اعتقبدات و ارسش
 معنوی و مذهبی

توکگگگل بگگگر خگگگدا، توجگگگه حگگگه وسگگگائل دخنگگگی، پوشگگگش 
وناسگگگگگب، داشگگگگگتن حگگگگگرخن در وقابگگگگگل ناوحروگگگگگان، 

 قناعد داشتن، توجه حه وسائل اخالقی

گوخگگگگگگد "  ای وی سگگگگگگاله A<وگگگگگگرد 
ههسگگگگگر وگگگگگن ههیشگگگگگه در طگگگگگول 

وان حگگگگگگگرخهش را  زنگگگگگگگدگی دوران
کگرده  نسبد حگا ناوحروگان حفگد 
و پوشگگش وناسگگبی داشگگته اسگگد 
و ایگگگن وسگگگجله بگگگرای وگگگن خیلگگگی 

 خوشاخند اسد".

 نگزش مثبت به اسدواج

کاول کننگگگگگگده بگگگگگگودن  ارزشگگگگگگهند دانسگگگگگگتن ازدواج، 
های  ازدواج، نقگگگگگگگگگش ازدواج در رشگگگگگگگگگد در زوینگگگگگگگگگه

 وختلف

گوخگگگگگد " از  ای وی سگگگگگاله C=وگگگگگرد 
که  ام، وراحگل  کگرده ازدواجزوانی 

ام ونگگگد برابگگگر شگگگده  رشگگگد و ترقگگگی
 اسد".

عواول 
 ای زوینه

هبی جمعیت  ویژگی
 ضنبختی

تولگد فرزنگگد، تعگداد فرزنگگدان، وگدت ازدواج، جاخگگگاه 
اجتهگگاعی ههسگگر، شگگناخد قبگگل از ازدواج، تجرحگگه 

 اولین عشش در ازدواج

گفگگد" حعگگد  ای وی سگگاله @=وگگرد 
از تولگگگگگگگگگگد فرزنگگگگگگگگگگدم احسگگگگگگگگگگاس 
وسگگگگگجولید بیشگگگگگتری در قبگگگگگال 

 کردم".  راحطه و ههسرم وی

 
که در جدول حا  وشاهده وی ههان  های  درنتیجه تحلیل وحتوای و احبه، شود طور 

گرفته حا وشارکد کدگذاری اولیه  صورت  در ورحلگه دوم ، کد اولیه =;;کنندگان در ورحله 
;A  گردخگگد. وقولگگه =وقولگگه فرعگگی و درنهاخگگد های اصگگلی عبگگارت  وقولگگه اصگگلی اسگگتخراج 

کگگه شگگاول وقولگگه -;بودنگگد از  ، های فرعگگی: دلگروگگی و اطهینگگان حخشگگی شاخسگگتگی نوجگگی 
شگگگفافید ، ههگگگاهنگی و وشگگگورت، نگگگگر  شگگگوخ طبعانگگگه، هگگگا وگگگدیرخد تعار ، اصگگگالد
ای بگرای  وت گور شگدن آخنگده، صگداقد، پشگتیبانی و ههراهگی، ها و شبکه اجتهگاعی نقش
شاخستگی فردی  ->اسد. ، های ولهوس تال  برای برقراری ارتباط و ارائه خادآوری، راحطه

گیگگگری از خگگگانواده اصگگگلی ، آوده در خگگگانواده اصگگگلی دسگگگد تجگگگارب حه، کگگگه شگگگاول: الگگگگو 
عواوگگل  -=اسگگد. ، نگگگر  وثبگگد حگگه ازدواج، هگگای وعنگگوی و وگگذهبی اعتقگگادات و ارز 

تعگداد ، وگدت ازدواج، های جهعید شگناختی واننگد تولگد فرزنگدان ول: ویژگیای شا زوینه
 فرزندان و... اسد. 
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 گیری بحث و نتیجه
ایرانگی  یهگا نوجاز نظگر  زناشگوییپژوهش حاضر حاهدف شناسایی عواول و  ر بر تعهگد  

گرفد. حدین ونظور دخدگاه  کگه بگیش از  ها نوجصورت   Aحگا تعهگد و رضگاخد زناشگویی حگا  
کیفگگی حگگا اسگتفاده گذشگگد از زنگگدگی وشترکشگان وی سگال بررسگگی  از رو  تحلیگگل وحتگوای 

شاخسگتگی فگردی و ، های پگژوهش سگه وقولگه اصگلی شاخسگتگی نوجگی شد. بر اسگاس خافتگه
کگگه هگگر خگگ  از وقگگو ت دارای وقولگگه، ای عواوگل زوینگگه  های فرعگگی بودنگگد. وقولگگه کشگگف شگگد 

های: دلگروگگگی و اطهینگگگان  وقولگگگه .وقولگگگه فرعگگگی بگگگود >;اصگگگلی شاخسگگگتگی نوجگگگی داری 
کید بگر پگذیر  کگانری و  (تعهگد و ابگراز عشگش نسگبد حگه ههسگر، حخشی)ت  حگا نتگاخ  تحقیگش 

گفتگو و بیان وستقین احساسگات ؛ (;;:>نیهتز )، (>CC;) 1استفورد اصالد )اشاره دارد حه 
( و <::>) 2برنجگگی و ویگگوس، اخنجلگگز، در وگگورد راحطگگه و ههگگدخگر( حگگا نتگگاخ  تحقیگگش فینکنگگوئر

هگای بگرای حگل  بگرای اسگتفاده از رو  ها نوجودیرخد تعار )حه توانایی ؛ (<::>) 3اخگرخ 
کگگردن( حگگا نتگگاخ  ؛ هگگا در زنگگدگی زناشگگویی اشگگاره دارد وثگگل تعار  ههکگگاری و عگگذرخواهی 

گگگاتهن و لوخنسگگون نگگگر  شگگوخ طبعانگگه )حگگه ؛ (<::>)5( و تگگالهن و هاسگگیو:::>)4 تحقیگگش 
حخش اشگاره دارد( حگا نتگاخ   کارگیری تعاوگل شگاد و لگذت ای حفگد و حگهبر ها نوجهای  تال 

ههگگاهنگی و وشگگورت )اشگگاره دارد حگگه بیگگان عقاخگگد و نظگگرات در وگگورد ؛ (;;:>تحقیگگش نیهتگگز )
کارهای او کانری و ، دخگر عبارت حه، ههسر و  نظر وشورتی دادن حه ههدخگر( حا نتاخ  تحقیش 

ها  ره دارد حگه تقسگین و انجگام وظگاخف و وسگجولیدها )اشگا شفافید نقش؛ (>CC;) استفورد
شگگگبکه ؛ (<::>( و تگگگالهن و هاسگگگیو ):::>) 6( حگگگا نتگگگاخ  تحقیگگگش اولسگگگونهگگگا نوجوسگگگیله  حه

هگا در جهگد حفگد و  بگات  اجتهاعی)اشاره دارد حه ارتباط حا دوستان و آشناخان و خانواده
کگانری و اسگتفورد ) حهاخگد )شگاول رفتارهگای  پشگتیبانی و؛ (>CC;راحطه( حا نتگاخ  تحقیگش 

                                       
1. Canary, D. J., & Stafford, L. 
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کگگه حهاخگگد حگگه ههسگگر و عالقه وی فیزخکگگی و تشگگویش ، بهزخسگگتی روانگگی ونگگد بگگودن حگگه شگگود 
و  ، وان ، هیچد ،وارستون ( و;;:>) 1حا نتاخ  تحقیش نیهتز دهد( ههدخگر را نشان وی

خدر  عنوان  حهطور صادقانه  صداقد )اشاره دارد حه رفتارهایی حا ههسر حه؛ (CCB;)دانیل و ر
که تعهدشان را حه ههسرشان نشان دهند( حا نتاخ  تحقیش وخجگل و حگا رد خسگی  2روشی   ر

کگه طراحی وت ور شدن آخنگده؛ (>::>) شگده بگرای  ای بگرای راحطگه )اشگاره دارد حگه رفتارهگای 
تال  ؛ (:;:>های برای آخنده راحطه( حا نتاخ  تحقیش سیبلی ) ها و طرح حفد و داشتن اخده

کگگه بگگرای برقگگ بگگرای برقگگراری ارتبگگاط در طگگول  هگگا نوجراری ارتبگگاط )حگگه رفتارهگگای اشگگاره دارد 
کار وی شبانه کننگد( حگا نتگاخ   شگان تگال  وی گیرند حه عبارتی بگرای بهتگر شگدن راحطه روز حه 

گگری وگاپهن آداب و ، هگای ولهوس)اشگاره دارد حگه رفتارهگا ارائگه خادآوری، ؛ (:;:>) 3تحقیش 
حگگا نتگگاخ  تحقیگگش وخجگگل و حگگا رد  (ادن عشگگش حگگه ههگگدخگر اسگگدوراسگگهاتی جهگگد نشگگان د

 ههسو بودند.، (>::>رخسی  )
که، دووین وقوله اصلی  گیری از خانواده اصلی )اشاره دارد  :شاخستگی فردی بود  الگو 

که  کارهایی  کننگد و حگه  خگود الگگوبرداری وی از خانواده اصلی و والگدین ها نوجحه رفتارها و 
تجگگارب خگگانواده ؛ (:::>) 4حگگا نتگگاخ  تحقیگگش آوگگاتو (آورنگگد ترک خگگود ویزنگگدگی زناشگگویی وشگگ
کگگگه تحگگگد تگگگ  یر اعضگگگای  هگگگا نوجهگگگای در  حاورهگگگا و ارز  ،اصگگگلی )حگگگه تجگگگارب اشگگگاره دارد 

حگگا نتگگاخ  تحقیگگش  (شگگان بگگوده اسگگد. ایگگن وقولگگه بیشگگتر جنبگگه شگگناختی دارد خگگانواده اصلی
 های وعنوی و وذهبی )حا توجه حه ارز  اعتقادات و؛ (=::>) 5بیند و حا رد رسی ، وخجل

کگگه  خکگگی از و لفگگه، هگگای دخنگگی و اسگگالوی در فرهنگگگ وگگا قگگوی بگگودن ارز  بگگرای  هگگا نوجهای 
حا نتاخ  تحقیش  اخالقی و اعتقادی بود(، های ارزشی شباهد، کردند تعهد خود عنوان وی
ده اهنگگی و ( و نگگگر  وثبگگد حگگه ازدواج )عبگگارت اسگگد از عقیگگB:::> وبگرت و دو هیگگد )
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( و نتگاخ  تحقیگش CCB;، 1بگراتن و روسگن) حاورهای فردی در وگورد ازدواج( حگا نتگاخ  تحقیگش
تولگد ، سگن)ای ههسو بودند. سگووین وقولگه وربگوط حگه عواوگل زوینگه، (CCC;، 2آواتو و راجرز)

کگگه حگگا نتگگاخ  تحقیگگش سگگیبلی)، فرزنگگدان ، (BB=;کگگاظهی )، (:;:>وگگدت ازدواج و... بگگود( 
  ( ههسو بود.BC=;حی آشتیانی)حسینی و فت

کگگگه اطهینگگگان حخشگگگی و دلگروگگگی دادن شگگگاول  ها وی در تبیگگگین خافتگگگه  کگگگرد  تگگگوان بیگگگان 
شگود . ایگن  گفتگوی وستقین حا ههسر درحگاره تعهدشگان و تهاخلشگان حگه وانگدن در راحطگه وی

کگردن ههسگر حگه تهایگل بگرای وقوله شاخد وستقین کگردن و وطهگجن   ترین وقوله درحاره دلگگرم 
گفگتن و انجگام ونگین رفتارهگای حگو  هگا نوجشود. درواقع  واندن و اداوه دادن راحطه وی حگا 
که ههسرشان برای طو نی اونید را حه ههدخگر ونتقل وی ها خواهد بگود.  ودت حا آن کنند 

اضطراب خا حه تردخگد در وگورد ، طرف وقابل را از نگرانی ،حا دلگروی دادن حه ههدخگر ها نوج
دهگد.  دهگد خگا نگه خاتهگه وی کند و حه آن اداوه وی گذاری وی در راحطه سرواخه اخنکه ههسرم

دخگر اطهینگگان حخشگگی خعنگگی اطهینگگان و اعتهگگاد هگگر دو طگگرف راحطگگه حگگه ههگگدخگر.  عبارتی حگه
کگگاهش وی اطهینگگان حخشگگی هیجان دهگگد و حاعگگال طگگو نی  هگگای ونفگگی نسگگبد حگگه راحطگگه را 

 (.;;:>، نیهتز)شود شدن راحطه وی
کگگه اصگگالد اسگگد خافتگگه  توانگگد در حفگگد ازدواج داشگگته  نقگگش وههگگی وی، دخگگگر تحقیگگش 

کگه نقگش وههگی در وانگدگاری و سگطوح ، حاشد. اصالد داشگتن خگ  رفتگار ارتبگاطی اسگد 
های  طور وسگتقین خگا غیروسگتقین حگه و لفگه حا ی رضاخد زناشویی دارد. اصالد داشتن حه

گگووریخود افشایی شفافید و... اشار، وانند حاز بودن  3ه دارد. حاز بودن بر طبش نظر وونگد 
(;CB;  کهگگگ کگگگه حگگگه اشگگگخاص بگگگرای درک شگگگدن توسگگگ  دخگگگگران  ( رفتگگگار ارتبگگگاطی اسگگگد 
گشودگی وی که وگا وگی، کند. درواقع حاز بودن خا  گذاشتن ویزهای اسد  ، دانین حه اشتراک 

که فکر وی که احساس وی، کنین ویزهای  که شها هستید ویزهای  اسگد ، کنین و ویزی 
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که در ونگین جگوی زنگدگی ویهای (. حالطبع نوج<::>، اخگرخ ) کننگد رواحگ  وانگدگارتری  ی 
 خواهند داشد.

ناپگذیر  ها خافته دخگر این تحقیگش اسگد. تعگار  خگ  حخگش اجتناب ودیرخد تعار  
کنگگد حگگه دلیگگل اخنکگگه جاوعگگه  ( وطگگرح وی<::>) 1اسگگکابینی و روسگگی، رواحگگ  اسگگد . وگگرلین
کره بگگرای  هگگا نوج، اعی وربگگوط حگگه رواحگگ  زناشگگویی اسگگدفاقگگد هنجگگاری اجتهگگ نیازونگگد وگگذا

کگگردن هسگگتند خگگافتن رو  کگگه ایگگن ووضگگوع حگگالقوه ونبگگع تعگگار  ، هگگای جدخگگد بگگرای عهگگل 
قبل از اخنکه ، ها هاخشان و ودیرخد آن های برای حل تعار  رو ، ی ووفشهای اسد. نوج

گاتهن)کنند  حسد برسند پیدا وی حه بن (. اقداوات پیشگیرانه برای بگروز از @::>، گاتهن و 
، نگگر  حگه حخشگش، ت هیهات، های اهداف تعار  شاول: افزاخش ههاهنگی در زوینه

که در این تحقیش نیز  درک و، پذیری ساز  ،پذیری انعطاف هگا  حگه آن هگا نوجههدلی اسد 
کسل (.@CC;، 2کاسلو و راحسون)اند  اشاره نهوده خنده را  ( شوخی و?CC;) 3والرستین و حال

( ;::>)4ههچنگگین آپلتگگون و حگگن، انگگد برده وگگدت نام هگگای طو نی از عناصگگر ضگگروری در ازدواج
کگه شگوخ وطرح وی کگه افگرادی  طبع هسگتند توانگایی حگا یی بگرای ههگدوی و ههراهگی  کنند 

گفگد شگوخ دارند. حا توجه حه نتاخ  این تحقیقات و پژوهش حاضگر وی طبعی خکگی از  تگوان 
کگه در پگژوهش حاضگر  برای ازدواج طو نی های اساسی و لفه ودت و تعهد زناشویی اسد 

 نیز حدان توجه شده اسد.
خگگگادی از وقولگگگه  ارائگگگه ، آوده واننگگگد: تگگگال  بگگگرای برقگگگراری ارتبگگگاط دسگگگد های حه تعگگگداد ن

های ولهوس در این تحقیش وربوط حه وسائل ارتباطی اسگد. بگر طبگش نظگر وگاپهن  خادآوری
کشگگف و شناسگگایی:;:>) بگگرای نگهگگداری و حفگگد رواحگگ  عگگاطفی ، نحگگان عشگگش ههسگگرتان ( 

کلهگات ت ییگدی و تشگوخقی ضروری اسد. ایگن نحان کیفیگد زوگان ، هگا شگاول: اسگتفاده از 
گگگرفتن هدخگگه، حگگاهن بگگودن کگگردن حگگه ههگگدخگر، دادن و  شگگود.  تهگگاس فیزخکگگی وی، خگگدود 
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شگان وطگرح  بگرای رواحگ  وتعهدانه هگا نوجاز نظر  نوعی تهام این پن  و لفه در این تحقیش حه
 شد.

های ایگن  های برای آخنده از دخگر خافتگه ای برای راحطه خا داشتن طرح وت ور شدن آخنده
که آن ها بیان وی در و احبه ها نوجپژوهش بود.  ها اهداف و وعنای وشترکی دارند  کردند 

گفتگو وی ووفقیگد ، نگده فرزنگدانکنند. اهگدافی واننگد: آخ و در وورد این اهداف حا ههدخگر 
گفتگگوی  وعنای وشگترک، وگونگی وسیروشترک زندگی، فرزندان و ... بیشگتر ووضگوعات 
گفتگوها و داشتن اهداف وشترک حه  را تشکیل وی ها نوج کند تا  که  وی ها نوجداد. این 

گگگاتهن  هگا را وتحگگد وی خودشگان را بگرای رسگگیدن حگه ایگن اهگگداف آوگاده و آن گگاتهن و  کنگد. 
کگگه وقتگگی  توضگگیح وی (@::>) اهگگداف وشگگترکی دارنگگد و بگگرای رسگگیدن حگگه ایگگن  هگگا نوجدهگگد 

 در هر دو حوزه ووفش خواهند بود. ها نوجاین ، کنند ریزی وی اهداف و برناوه
هگگای  حنگگدی ادبیگگات تجربگگی وتعگگدد در زوینگگه تعهگگد زناشگگویی و ازدواج درکگگل حگگا جهع 

کی از خگ  نتیجگه کگه نگه واندگار حگا ای از  حلکگه وجهوعگه، خگ  عاوگل گیری وشگترک اسگد 
کگه در حگا  وشگاهده وی شوند. ههان عواول ووجب تعهد و واندگاری ازدواج وی کنیگد  طور 

ها ایگن  نتاخ  این پژوهش حا حسیاری تحقیقات دخگر خارجی ههسو بود. ولگی حعضگی خافتگه
ی در تر شگده ولگی نقگش قگوی هگا اشاره تحقیش حاوجود اخنکه در تحقیقگات خگارجی نیگز حگه آن

کگه فگرد در خگانواده اصگلی ، جاوعه وا دارد. خکی از ایگن نتگاخ  گیگری و تجگاربی اسگد  الگگو 
کسگگب وی کشگگور وگگا خگگانواده نقگگش حسگگیاری قگگوی دارد و سگگال خگگود  های طگگو نی  کنگگد. در 

هگگگای ارتبگگگاطی و  دهگگگد و حاعگگگال رشگگگد و خگگگا تضگگگعیف وهارت فرزنگگگدان را در خگگگود جگگگای وی
ها و  انسگگان، هگگا در وگگورد ازدواج های آن هگگا و شگگناخد ارز ، گیری حاورهگگا ههچنگگین شگگکل

 شود. رواح  وتعهدانه وی
، دهنده شخ گگید آدوگگی اسگگد تگگرین نهادهگگای جاوعگگه و شگگکل خگگانواده خکگگی از وهن

کارکرد بهینه خانواده اصلی عاوگل ت  یرگگذار بگر ، رضاخد، وطلوبید کیفید و  خشنودی و 
رواقگگع ونگگان وگگه فگگرد از سگگالود د شگگکوفایی و پیشگگرفد اعضگگای خگگانواده اسگگد.، رشگگد

کگگه در زنگگدگی زناشگگویی خگگود حگگه توقعگگات و  انتظگگار وگگی، ونگگد حاشگگد خگگانواده اصگگلی بهره رود 
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کنگگد و حه کنگگد گونگگه نیازهگگای ههسگگر  توجگگه  ، حسگگینی)ای ههد نگگه حگگا ههسگگر  تعاوگگل 
کری و حسینی، رسولی، نظری (. ههچنین الگوهای ارتباطی در خانواده اصلی =C=;، شا
برای رسیدن حه عقاخد وشگترک و نحگوه اتخگاا ، گونگی تعاول بین اعضای خانوادهوانند و

بگگگر سگگگازگاری ، پذیری اعضگگگای خگگگانواده وسگگگجولید، ت گگگهیهات توسگگگ  اعضگگگای خگگگانواده
بیرون از خانواده اصگلی ا رگگذار اسگد. وقتگی ، های دخگر فرزندان در رواح  آخنده و ووقعید

که  در آن اعضای خانواده تشویش حه شرکد آزادانه در در خانواده اصلی شراخطی وجود دارد 
کننگگد، گیری حگگدون تگگرس ت گگهین، تعاوگگل گگگر اشگگتباهی  حگگالطبع فرزنگگدان ، پذیرنگگد آن را وی، ا
کگه ایگن وحگی  خگانوادگی بگر حاورهگا و شگناخد آن گیگری و تگ  یری  های  ها نیگز از طگرق الگگو 

نه و رضگاخد حخشگی را تجرحگه توانند رواح  زناشویی وتعهدا گذارند وی اعضای خانواده وی
 (.:::>، آواتو)کنند 
خگادی بگر تعهگد و حگاور حگه تعهگد زناشگویی در   دارد. اکثرخگد  هگا نوجالگوهای والدخنی ت  یر ن

کگه تعهگد را از آن کنندگان والدخنشان را حگه شرکد گرفته عنوان ونبعگی  انگد.  انگد، ناوبرده هگا خگاد 
کگگه  هگگا وگونگگه حگگا  کگگه آن گیرنگگد حگگه درک این از والدخنشگگان خگگاد وی هگگا نوجایگگن الگوهگگای وثبتگگی 

کردنگد  عنگوان وی هگا نوجکند. حعضی از  های دشوار زندگی وواجهه شوند، که  وی ووقعید
هگگا، والگگدخنهان هنگگوز حگگه هگگن وتعهگگد  کگگه علیگگرغن وجگگود ححگگال خگگا وخالفگگد در حعضگگی از حوزه

کگه  وی کردنگد، وجگود  ر و گاحبهد هگا نوجواندند. از طرف دخگگر از ووضگوعاتی  ها حگه آن اشگاره 
ها نیز خیلی عجیب و غیرونتظگره بگود.  الگوهای ونفی درحاره تعهد بود. این خافته از و احبه

کگگگه وشگگگاهده حعضگگگی رفتارهگگگای نادرسگگگد والگگگدخنن و  در و گگگاحبه عنگگگوان وی هگگگا نوج کردنگگگد 
در راحطگگه  حخ گگوص طگگالق و رفتارهگگای نادرسگگد در حعضگگی دوسگگتان نزدخگگ ، حگگه درک اخنکگگه

کگرد.  کهگ   زناشویی خود وه رفتارهای را حاخد انجام دهین و از وه رفتارهگای پرهیگز نهگایین، 
گرفگد؛ اههیگد داشگتن ارتبگاط وناسگب  ویزهای نخادی وی توان از الگوهای ونفی تعهد خگاد 

 حا ههسر، وفادار واندن، و در اولوخد قرار دادن نیازهای ههسر.
که علیگرغن  دخگر خافته  هگای  اعتقگادات و ارز ، اشگاره حگه آن در تحقیقگات خگارجیای 
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تگوان در  وعنوی و وذهبی اسگد. جاوعگه وگا خگ  جاوعگه وگذهبی اسگد و ایگن وسگجله را وی
کگگرد. وحققگگان وعتقدنگگد نگگگر  وگگذهبی ، هگگا تهگگام ارز  حاورهگگای افگگراد جاوعگگه وشگگاهده 

یی بگگرای زنگگدگی و نیگگرا وگگذهب شگگاول رهنهودهگگا، توانگگد در ارتبگگاط زناشگگویی وگگ  ر حاشگگد وی
که این ویژگی دهنده حاورها و ارز  ارائه توانگد زنگدگی زناشگویی را وتگ  ر سگازد  هگا وی هاسد 

کبری نردخانه، شهابی، )خداخاری فرد ونزله وسجولیتی  که افراد حه ازدواج حه (. این@B=;، ا
ی و وفگگادار، فگگراهن آوردن اسگگباب آراوگگش ههگگدخگر، وهگگرورزی حگگه خکگگدخگر، بگگرای تهگگام عهگگر
ت  یرپذیری رواحگ  زناشگویی از ، نهاخند وگونه بر وبنای وذهب تفسیر وی، تعهد حه ههسر را

کگگه نشگگان وی?::>، وگگاهونی)دهگگد  وگگذهب را نشگگان وی دهگگد وگگذهب و  (. خکگگی از د خلگگی 
را تحگگد تگگ  یر قگگرار دهگگد ایگگن  هگگا نوجتوانگگد دخگگدگاه فکگگری  هگگای وگگذهبی و وعنگگوی وی نگر 

کگگه کیفیتگگی وعنگگوی ببیننگگد افگگراد وگگذهبیاحتهگگال اخنکگگه ، اسگگد  ، تر ازدواج خگگود را دارای 
که غالبّا ونین ت گور وی کگه ازدواج آن بیشتر اسد. حدین وعنی  هگا وحتگوی وعنگوی  کننگد 

 دارند. 
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