
 

 

پذیری در  نقش دینداری و مسئولیت
 بینی تعهد زناشویی دانشجویان پیش

 5فرشاد ورادی، 4وصطفی رئوفی، 3بحدختی اوحناکجر  علی، 2سهحرا نجفی، 1پور رضا شهرخاری

 =@:8/>/>9_ تارخخ پذخرش:  ;@:88/8/;8تارخخ درخافت:  چکیده
پذخری حدددا تیهدددد  اخدددن پددد وه  حدددا هددددپ حررسدددی راحطددده بدددحن دخندددداری و وسدددجولحت هدددد :

 _ پددد وه  حاضدددر از ندددوع وطالیدددات توصدددحفی روش:زناشدددویی در دانشدددجوخان انجدددام شدددد. 
یوددداری پددد وه  تهددداوی دانشدددجوخان وت هددد  وقطددد  تحصدددحتت  ههجسدددتگی اسدددت. جاویددده

نفدر  @@9ای حده تیدداد  بودند. از اخدن جاویده نهونده ;@:8تکهحلی دانشگاه سهنان در سام 
هدددا حدددا  ای انت دددا  شددددند. داده گحری تصدددادفی طجقددده زن( حدددا روش نهونددده 5;8ودددرد و  @>8 

(، دخندداری گدت  و اسدتار  <@@8های تیهدد زناشدویی یداودز و جدونز   استفاده از پرسشناوه
( گددددردیوری و حددددا اسددددتفاده از تحلحدددد  <?@8پذخری هرخسددددون گدددداپ   ( و وسددددجولحت>=@8 

ها:  یافتددهههجسددتگی و رگرسددحون چندددوتغحری حدده روش گددام حدده گددام تج خدده و تحلحدد  شدددند. 
(و p<5/>5دار داشدددت   تهدددام احیددداد دخندددداری حدددا تیهدددد زناشدددویی ههجسدددتگی وثجدددت ویندددی

پذخری و  دو وتغحدددر وسدددجولحتگام نشدددان داد کددده  خج تحلحددد  رگرسدددحون گدددام حدددهههچندددحن نتدددا
کنندددددد.  بحندددددی وی را پی تیهدددددد زناشدددددویی درصدددددد از تغحیدددددرات  5>دخندددددداری، در وجهدددددوع 

پذخری حددا افددزاخ   ها نشددان داد کدده افددزاخ  حاورهددای دخنددی و وسددجولحت خافتدده گیری: نتیجدده
 تیهد زناشویی در دانشجوخان ههراه است.

 پذخری، تیهد زناشویی دخنداری، وسجولحت های کلیدی: واژه
                                       

شگگگگاه سگگگهنان، ی، دانشگگگکده علگگگوم تربیتگگگی و روانشناسگگگی، دانآووزشگگگ دخریوگگگدگگگگروه  ی،دکتگگگر) نوخسگگگنده وسگگگجول( دانشگگگجوی  .1
 rezashahryaripour@semnan.ac.ir .سهنان،ایران

گروه ودیرخد آووز  عالی، دانشکده علوم انسانی و اجتهاعی، دانشگاه وازندران، وازندران، ایران .2  .دانشجوی دکتری، 
گروه ودیرخد آووزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سهنان، سهنان، ایران .3  .استاد 
 .کارشناس پژوهش و فناوری، دانشگاه سهنان، سهنان، ایران .4
گگگروه  .5 ی، دانشگگکده علگگوم تربیتگگی و روانشناسگگی، دانشگگگاه سگگهنان، سگگهنان، آووزشگگ دخریوگگدکارشگگناس ارشگگد وگگدیرخد آووزشگگی، 

 .ایران



 <89 ..................................................... ی تیهد زناشویی دانشجوخاننحب  یپی در رخپذ تحوسجولنق  دخنداری و 

 

 مقدمه
که ههسرانی خودتان جنو از شها برای»  شگها ویگان و گیرخگد آراوش ها آن حه آفرخدخن 

عقالنگی و ، (. ازدواج خگ  پیونگد وقگدس;>آخگه ، روم )سگوره« قگراردادخن وهرحگانی و وحبگد
که در ساخه آن فگرد حگه حگو ، وستقلعاطفی بین دو نفر اسد برای رسیدن حه خ  خانواده 

حگگگال  شگگگود. ازدواج درعین ههگگگدلی و ههسگگگویی در زنگگگدگی نائگگگل وی، ههگگگاهنگی، آراوگگگش
؛ تکاوگگگل طگگگرفین و رفگگگع نیازهگگگای اساسگگگی انسگگگان اسگگگد، شگگگکوفایی، عگگگاولی بگگگرای رشگگگد

تگگگگرین  تگگگگوان خکگگگگی از وهن اسگگگگد و آن را وی خگگگگانواده حنگگگگای سگگگگنگ ازدواج، دخگر عبارت حگگگگه
ترین عواوگل  خکی از اصلی، وندی از آن ا در زندگی هر فرد دانسد و رضاخده گیری ت هین
کیفید زندگی هر فرد اسد )حفاظی طرقبه تعیین (. ازدواج ووفش دارای سه ?B=;، کننده 

ترین و پاخگدارترین  قگوی، جااحگه و تفگاهن اسگد. در واقگع تعهگد زناشگویی، رکن اساسی تعهد
کیفید و  بات  عاول پیش کننده  تعهگد  ۀ(. واژC::>، 1راحطه زناشویی اسد )ووسگکوبینی 
که وسگتلزم وقیگد  2و پایبندی حه وعنای ت هیهی عقالنی حالتی دال بر واحستگی عاطفی 

آلی وطلگوب آوگده  بودن فرد حه اعهالی خگاص اسگد و خگا حگالتی خگاص خگا عقالنگی حگه اخگده
پناه، 3اسد )گود  (.<B=، ترجهه: داور

کگه در های حلندوگدت روی ازدواجشگان  آن افگراد دخگدگاه تعهد زناشگویی حدسگی اسگد 
کاری وی برای راحطه، دارند گگام ، کنند برای حفد شان فدا تقوخد و ههبستگی اتحادشان 
واننگگگد  وی، دهنگگگده نیسگگگد کگگگه ازدواج پادا  دارنگگگد و حگگگا ههسرشگگگان حتگگگی هنگاوی بگگگر وی

کگه تعهگد زناشگویی حگه ایگ<::>) 5(. آواتو?::>، 4)هاروون  کگه ( وعتقد اسگد  ن وعنگی اسگد 
انگگد و وقگگدر بگگرای حفگگد و تگگداوم  تگگا وگگه حگگد بگگرای رواحگگ  زناشگگویی خگگود ارز  قائل هگگا نوج

6جونز و آداوز ودل ازدواجشان انگیزه دارند. وطابش
 (;CCA) سه بر وشتهل زناشویی تعهد 

                                       
1. Mosko, J. 
2. Commitment. 
3. Good, N. 
4. Harmon, K. D. 
5. Amoto, P. R. 
6. Adams, J. M. & Jones, T. 
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 و (2اخالقی )تعهد ازدواج حه نسبد تعهد، (1شخ ی )تعهد ههسر حه نسبد تعهد، حعد
، عشگش شگاول ههسگر حگه نسگبد تعهگد ( اسگد.3سگاختاری )تعهگد اجتهگاعی وحگدودخد
کاری و رضگاخد  بگرای هگا نوج پذیری وسگجولید حگه ازدواج حگه نسگبد تعهگد حاشگد. وی فگدا

 پیاوگدهای حگه نیگز اجتهگاعی وحگدودخد شگود. وی گفتگه آن حگه احتگرام و ازدواج حفگد

کاوسگی و ، )وگ ونی دارد اشگاره زناشگویی رواحگ  حگه خاتهه دادن اجتهاعی و والی، عاطفی
 (.?C=;، اوانی
عنگوان وکگانیزوی دوام حخگش دارای  پایبندی حه عهد و پیهان ازدواج نیز حگه ، طورکلی حه

رود  ودت حه شهار وگی های ووفش و طو نی های ازدواج حاشد و از ویژگی اههید حسزایی وی
سگگازگاری و  بگگات ، ر(. سگگطوح حگگا ی تعهگگد زناشگگویی حگگا ابگگراز عشگگش بیشگگت=;:>، 4)ویچگگر

، 5تر و رضاخد زناشویی راحطه دارد )وسترز های حل وسجله وناسب وهارت، زناشویی حا تر
<::Bآحگگاد و شگگرخفی فتح، زدگگگی زناشگگویی راحطگگه دارد )اسگگدی ( و سگگطوح پگگایین آن حگگا دل ،
;=C<کیفیگگد  عنگگوان خکگگی از شگگاخص تعهگگد زناشگگویی حگگه ، هگگا (. در برخگگی از پژوهش های 

تگگوان  کیفیگگد زناشگگویی را وی، (. بگگر ایگگن اسگگاس:::>، 6شگگده اسگگد )ویلگگز وطگگرح زناشگگویی 
که نتیجه عواوگل وختلفگی از  حه عنوان ووفقید و عهلکرد وطلوب خ  ازدواج در نظرگرفد 

عنگوان  نسبد حه خکدخگر اسد و از آن حه  ها نوججهله سازگاری زناشویی و احساس تعهد 
شگگگود )آلنگگگدروف و  م و  بگگگات زناشگگگویی خگگگاد ویهای وهگگگن تگگگداو کننگگگده بینی خکگگگی از پیش

 (.=;:>، 7گیهیره
 و بردحاری، وهرحانی، عالقه، وحدت، ههدلی، ههکاری نیازوند ازدواج، از سوی دخگر

 در وهگن وفگاهین ازجهلگه 8پذیری (. وسگجولید>C=;، اسگد )ابوالهعگالی پذیری وسجولید

                                       
1. personal commitment. 
2. moral commitment. 

3. structural commitment.  
4. Macher, S. 
5. Masters, A. 
6. Mills, S. D. 
7. Allendorf, K. & Ghimire, D. J. 
8. responsibility. 
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خگادی توجگه اخیر های سال در که اسد تربیتی روانشناسی حوزه  کگرده خگود جلگب حگه را ن

خنگو، اسگد )لنگزی  از نظگر پذیری وسگجولید (. اصگطالح<;:>، 1نیشگن و وخگد، سگانتینلو، و

 عگام وعنگای و در؛ (?<=;، اوگری )وعگین دادن انجگام حگه بگودن ووظگف وعنگای حگه ل گوی

 عهلگی تگرک انجگام خگا حگه شگخص بگودن ووظگف و وتعهگد وفهگوم حه وسجولید نیز حقوقی

پذیری خ  الزام و تعهگد درونگی از سگوی فگرد بگرای  (. وسجولیدB@ :>C=;، اسد )شهیدی
که بر عهده انجام وطلوب فعالید گذاشگته  هایی  حاشگد و از درون فگرد  وی، شگده اسگد ا  

حاشگگد:  پذیری عهووگگّا بگگر دو نگگوع وی شناسگگی وسگگجولید گیگگرد. از نگگگاه جاوعه سروشگگهه وی
سگگجولید در برابگگر اجتهگگاع و وحگگی  پذیری اجتهگگاعی: شگگاول احسگگاس و الگگف( وسگگجولید

گزیر از اجتهاعی شدن اسگد. وی ، فگردی پذیری وسگجولید ب( حاشد و فرد در این راستا نا
، دارنگگد وی بیگگان فگگردی پذیری وسگگجولید تعرخگگف در (A::>) 2اسپنسگگر و پگگاتون، ورگلگگر

 کگه وگوقعیتی و خگود حگه را نسبد خود فرد که اسد این وعنای حه فردی پذیری وسجولید

نظگاوی ، حداند. نظام حقوقی اسالم نیز وسجول دخگران نیازهای ههچنین و قرارگرفته آن در
گگگرا اسگگد تکلیگگف گگد ؛ گرا و وسگگجولید  کگگه اههی  در قگگرآن وجیگگد آخگگات فراوانگگی وجگگود دارد 
د کرده اسد پذیری و وظیفه وسجولی  د ؛ شناسی را برای انسان بیان  ازجهلگه قبگول وسگجولی 
َوَ  َتگگُزِر َواُنَر و ُوَنَر »فرواخگگد:  تشگگبیه شگگده اسگگد. خداونگگد در قگگرآن وی حگگه حگگار سگگنگین، در قگگرآن
َخَری

ِ
 «َوسگجو ّ  کگاَن  الَعهگَد  ُؤن َ  ُحالَعهگُد  َوأوِفگوا»فرواخگد:  ههچنین وی؛ سوره انعام( <@;)آخه « أ

 پیهگان و عهگد از کگه حاشگید وفگادار پیهگان و عهگد حگه کگه وعنگا ایگن حه سوره اسرا ( <=)آخه 

کسگب ووفقید، پذیر های وسگجولید شگود. انسگان وی سگ ال ، تر هگای ارزنگده ههگواره در پگی 
کارهای وهن، درآود بیشتر گگر در  تگر و احگراز ووقعید انجام  هگای اجتهگاعی حگا تر هسگتند و ا

جگگای تکیگگه بگگر  کگگاری شکسگگد حخورنگگد خگگا در زنگگدگی زناشگگویی دوگگار اشگگتباهی شگگوند حگگه 
 (. ?CB;، 3آخند )گالسر بر ویاسنادهای بیرونی درصدد اصالح آن 

                                       
1. Lenzi, M., Vieno, A., Santinello, M., Nation, M., & Voight, A. 
2. Mergler, A., Spencer, F. M., & Patton, W. A. 
3. Glasser, W. 
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و  بینگگی پیشنیگگز دارای قگگدرت  هگگای دخنگگی ارز  کگگه حاورنگگد ایگگن بگگراوگگروزه پژوهشگگگران 
کلیدی در افزاخش تعهگد زناشگویی اسگد ) حه  ، 1گگودون و دو هیگدعنوان خ  عاول وهن و 

های  دیگگگگن ترکیبگگگگی از حاورهگگگگا و شگگگگیوه، طورکلی (. حگگگگهA::>، 2 وبگگگگرت و دو هیگگگگد؛ @::>
که رفتار تروخ  ها و حاورهای فرد را شکل  ارز ، نگر ، شده توس  نهادهای وذهبی اسد 
کارکردهگگگای ، (. افگگگزون بگگگر ایگگگن>;:>، 3هگگگرخو و ههکگگگاران، وارشگگگال، دهگگگد )شگگگرام وی دیگگگن 

دیگن بگرای جاوعگه وعنگایی از اجتهگاع و ؛ رسگاند وختلفی را برای جاوعه و فگرد حگه انجگام وی
رفتارهای ضد اجتهاعی را ونع نهگوده ، حخشد و آن را تحکین وی آورد اجهاع را حه وجود وی

 شگخص (.:C=;، کنگد )تنهگایی هایی را بگرای انسگجام دوحگاره وتخلفگین پیشگنهاد وی و راه

 بگرای خداونگد، کنگد وی تهدخگد را او که خطگری هنگاوی که رود وی پیش حاور این حا دخندار

 فگرد حگه خگدا بگودن دسگترس قابل و بگود. وجگود خواهگد دسترس در تسلی دادن و وحافظد

، رخگز، شود )لوپز نزدخ  اطهینان حا زندگی روزانه وشکالت و وسائل که حه دهد وی اجازه
توانگگد حخشگگی حنیگگادی از رواحگگ  زناشگگویی حسگگیاری از  دیگگن وی(. ;;:>، 4پگگو رد و ههکگگاران

قگگرار دهگگد هگگا حاشگگد و وهکگگن اسگگد  بگگات زناشگگویی در طگگول دوره زنگگدگی را تحگگد تگگ  یر  نوج
 هگای خگانواده ارز  و دیگن کگه ییاز آنجا (.>;:>، هگرخو و ههکگاران، وارشگال، )شگرام

کید وورد را وشابهی  بینگی پیش دو آن بگین نزدخکگی راحطگه پژوهشگگران، دهنگد وی قرار ت 

 .(=;:>، کنند )و لحی و احهدی وی
 کگه رسگیدندنتیجگه  ایگن حگه خگود پگژوهش ( در:C=;زادگان ) پرور و وهگدی گگل، غفوری

 در ووفقیگد احتهگال، حاشگند سگطحی حگا تر در وگذهبی هگای نگر هگا از نظگر  نوج هروگه

( در پژوهشگی خگود حگه ایگن نتیجگه :C=;اسگد. عباسگی وولیگد ) حگا تر ها آن زناشویی راحطه
که  حگوزه در اسگالوی -ایرانگی خاص های حاورها و ارز  حه ها نوج التزام و اعتقاد رسیدند 

 آنگان وفگاداری و پایبنگدی تگداوم ویگزان و حفگد در وههگی نقگش تواند وی ازدواج و خانواده

                                       
1. Goodman, M. A., & Dolahite, D. C. 
2. Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. 
3. Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W., et al 
4. Lopez, J., Riggs, S., Pollard, S., & et al 
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گو ) نهاخد. اخفا ازدواجشان و ههسر حه نسبد  که زنانی داد نشان پژوهشی ( نیز در=;:> نا

گزخننگگگد. پگگگژوهش  بروی را وعیگگگوب ارتبگگگاطی الگوهگگگای کهتگگگر، هسگگگتند وگگگذهب  حگگگه پایبنگگگد
کگگه افگگراد دخنگگدار تهگگاخلی حگگه :;:>) 1کگگالرک و ههکگگاران، وخلسگگون، وگگاتینگلی ( نشگگان دادنگگد 

ها حه راحطه حا  ها حاعال وتعهد واندن آن راحطه خارج از راحطه زناشویی ندارند و دخنداری آن
کگگه دخنگگداری C::>نتگگاخ  پگگژوهش روحگگانی و وعنگگوی پگگور )شگگود.  ههسرشگگان وی ( نشگگان داد 

شود. تحقیقات  وحسوب وی کننده وناسبی برای رضاخد زناشویی و شادکاوی بینی پیش
که B::>) 2اوربوچ و واستیار، براون که زوانی  از لحگاال حاورهگای وگذهبی  هگا نوج( نشان داد 

، آسگگاوارایی پگگژوهش نتیجگگه بگگات زناشگگویی بیشگگتری وجگگود دارد. ، حگگاهن خکسگگان حاشگگند
3سگولون و سولبرگ

 (<::Bنشگان ) آنگان  زنگدگی از رضگاخد حگا زنگان در بگودن کگه وگذهبی داد
 4تراکشگوار و سگوان ، پرگاونگد، وگاهونی نگدارد. وجگود راحطگه ایگن وگردان در اوا، دارد حطهرا
کگگگه افگگگراد حگگگا زوینگگگه?::>) خافگگگد  تعهگگگد و رضگگگاخد ، های وگگگذهبی ( نیگگگز در پگگگژوهش خگگگود در

که فاقد زوینه  های وذهبی هستند دارا هستند. زناشویی حا تری را نسبد حه افرادی 
پدخگگده ازدواج را ، وجگگود وسگگائل وختلگگف اجتهگگاعیدهگگد اوگگروزه  وطالعگگات نشگگان وی

صورت اوری پیچیده و وبهن درآورده اسد. این وضگعید از خگ  سگو ونجگر حگه تگ خیر در  حه
که پیاودهای اجتهاعی وختلفگی را حگه ازدواج وی خ گوص در احعگاد ونفگی حگه دنبگال   شود 

های خانواده  زای ازدواج ووجب تضعیف حنیان های وشکل وضعید، دارد و از سوی دخگر
ویگگزان طگگالق در ، آورد. در حگگال حاضگگر تگگری حگگه نگگام طگگالق را پگگیش وگگی شگگده و وعضگگل بزرگ

 </@افگگگزاخش ، احوال بگگگر اسگگگاس آخگگگرین آوگگگار ونتشرشگگگده از سگگگوی سگگگازوان  بگگگد کشگگگور وگگگا
گزار  وی در حال ، افزون بر این؛ (@C> :;C=;، دهد )خو  فر و اخلواری درصدی طالق را 

گروگگه ، عنگگوان خکگگی از انگگواع ازدواج آسگگان وطگگرح شگگده اسگگد ویی حگگه حاضگگر ازدواج دانشگگج
گردد و حا بررسی بیشتر  که حاخستی احراز  ویزان دوام و استحکام این نوع ازدواج اوری اسد 
                                       
1. Mattingly, B. A., Wilson, K., Clark, E. M., et al 
2. Brown, E., Orbuch, T. L., & Bauermeister, J. A. 
3. Asamarai, L. A., Solberg, K. B., & Solon, P. C. 
4. Mahoney, A., Pargament, K. I., Tarakeshwar, N., & Swank, A. B. 
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کگه ووجگب خدشگه در اصگل ایگن  گونگه حه، تر آن حتوان حه اصالح نواقص پرداخدو دقیش ای 
هگای  در وبانی دخنی وا تعهد زناشگویی جگز  ارز ، طورکلی نوع ازدواج در جاوعه نگردد. حه

حا توجه حه اههید تعهد در ؛ شود وا  و خکی از عواول اصلی در  بات خانواده وحسوب وی
دانشگجو و در نتیجگه  های زندگی زناشویی در راستای حفد سالود و بهداشد روانی نوج

ویژه افگزاخش ویگزان  و حگهضرورت اقداواتی برای بهبگود رواحگ  زناشگویی و خگانوادگی ، جاوعه
شود. اوا برای تحقش این اور احتدا حاخد اطالعات  دانشجو وطرح وی های تعهد زناشویی نوج

کسب نهگود و عواوگل ت  یرگگذار بگر آن را دقیگش تر شناسگایی نهگود تگا  وناسبی درحاره این سازه 
 و انجگام داد.هگای دانشگج حفد و افگزاخش آن در نوج، حتوان اقداوات وناسبی را برای اخجاد

وندی زناشگویی حگه  پذیری از عواول وهن در رضاخد که دخنداری و وسجولید حا توجه حه این
شگگود و حاعگگال  وندی از زنگگدگی زناشگگویی ونجگگر حگگه دوام ازدواج وی رود و رضگگاخد شگگهار وگگی

لگذا پگژوهش حاضگر حگه بررسگی ، شگود حه زندگی زناشویی و خگانواده وی ها نوجوتعهد واندن 
بینگگی تعهگگد زناشگگویی دانشگگجوخان تح گگیالت  پذیری در پیش دخنگگداری و وسگگجولیدراحطگگه 

 تکهیلی دانشگاه سهنان پرداخته اسد.

 روش
ههبسگگگتگی بگگگود. جاوعگگگه آوگگگاری پگگگژوهش تهگگگاوی  _ پگگگژوهش حاضگگگر از نگگگوع توصگگگیفی

نفگگر در  ??=;دانشگگجوخان وت هگگل وقطگگع تح گگیالت تکهیلگگی دانشگگگاه سگگهنان حگگه تعگگداد 
کگوکران نهونگه، بودند <C=;سال تح یلی  نفگر حگا  CC>ای حگه تعگداد  که حا استفاده از فروگول 
کگگه شگگاول شگگش طبقگگه حگگا عنگگوان پگگردخو دانشگگگاهی گیری ت گگادفی طبقگگه رو  نهونگگه ، ای 

اوری، فنگگی، علگگوم انسگگانی، علگگوم هگگا حگگا  داده هنگگر انتخگگاب شگگدند.، هگگای نگگوین علگگوم و فن 
 آوری شد: استفاده از سه پرسشناوه جهع

(: این پرسشگناوه ویگزان پایبنگدی افگراد CCA;، 1شناوه تعهد زناشویی )آداوز و جونز( پرس;

                                       
1. Adams, J. M. & Jones, T. 
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تعهگگگد اخالقگگگی و تعهگگگد سگگگاختاری( را ، حگگگه ههسگگگر و ازدواجشگگگان و احعگگگاد آن )تعهگگگد شخ گگگی
ای  دارای خ  وقیگاس پگن  درجگهس ال  هر  و ال  س 44پرسشناوه شاول کند.  گیری وی اندازه

گزخنگه نهگره  که حه هر  ک تعلگش وی ?تگا  ;اسد  نهگره  >A;تگا  ;لگی نهگرات افگراد بگین گیگرد. داونگه 
( CCA;دهگد. آداوگز و جگونز ) را نشگان وی هگا نوجحا  بودن تعهد ، اسد و نهره حا  در این آزوون
گون حگه  گونا آن را بگر روی ، ونظگور حگه دسگد آوردن پاخگایی و روایگی پرسشگناوه در شش پژوهش 

>;A نفگگگر وت هگگگل ،=>A  کردنگگگد. @<نفگگگر وجگگگرد و ویگگگزان پاخگگگایی هگگگر خگگگ  از  نفگگگر وطلقگگگه اجگگگرا 
انگد: تعهگد شخ گی  دسگد آورده های این آزوون را بر روی نهونه وذکور حه این شرح حه  وقیاس

C;/: ، تعهد اخالقیBC/:  و تعهد ساختاریB@/: در ایگن وطالعگات ههبسگتگی هگر سگ ال ؛
کگل آزوگون حگا  و وعنگادار بگود و حگه  ین حهاخگد طگورکلی احعگاد ایگن پرسشگناوه از بیشگتر حا نهگره 

کگل پرسگش کرونباخ برای  عباسگی  در پگژوهش، ناوه تجربی و نظری برخوردار بود. ویزان آلفای 
حدسگگگد آوگگگد و در  :/BA، (<C=;و در پگگگژوهش حسگگگینی و ههکگگگاران ) :/?B، (:C=;وولیگگگد )

کگل پرسشگناوه  کرونبگاخ بگرای  بگرای تعیگین روایگی  وحاسگبه شگد. :/<Aپژوهش حاضر آلفگای 
کگگه  ی وحتگگوایی حگگا تکنیگگ   شگگهاز روایگگ  پرسشگگناوه گرفتگگه شگگده اسگگد. حگگه ایگگن ترتیگگب  بهگگره 

کلیگه  :;در اختیگار ، پرسشناوه حعد از تهیه گرفگد و در نهاخگد  نفگر از وتخ  گان ایگرح  قگرار 
 حه دسد آود. :/>Cها تائید و روایی نهایی پرسشناوه گوخه
بگگرای ، سگگ الی @>(: ایگگن پرسشگگناوه ?@C;، 1( پرسشگگناوه دخنگگداری )گگگالک و اسگگتارک> 

شده اسد. پرسشناوه حاضگر خگ   ها و حاورهای دخنی و دخنداری ساخته سنجیدن نگر 
که شاول احعاد پن  وناسکی و ، پیاودی، عاطفی، گانه )اعتقادی سنجة پن  حعدی اسد 

کشگگورهای  فکگگری( حگگه سگگنجش دخنگگداری وی کگگردن در  پگگردازد. پرسشگگناوه بگگرای اسگگتاندارد 
پگا یهودخگد و اسگالم ، رخقگا و آسگیا و بگر روی پیگروان ادخگان وسگیحیدآف، آورخکگا، وختلف ارو

گردخده و حگا دیگن اسگالم هگن انطبگاق خافتگه اسگد در آخگرین اجگرای ایگن آزوگون بگر روی ؛ اجرا 
کلی پرسشناوه ، دانشجوخان حه دسد آود و وقگدار آلفگا بگرای وت یرهگای حعگد  :/=Bآلفای 

                                       
1. Glock, C. Y., & Stark, R. 
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بگگگود  :/=Bو حعگگگد وناسگگگکی  :/>Aحعگگگد پیاوگگگدی ، :/?Aحعگگگد عگگگاطفی ، :/;Bاعتقگگگادی 
کار، وحهدی) کروی، زهرا ( =C=;در پگژوهش وحهگدی و ههکگاران ) (.=C=;، داورنیا و شا

کرونبگگاخ بگگرای حعگگد اعتقگگادی  حعگگد پیاوگگدی ، :/AAحعگگد عگگاطفی ، :/:Bنیگگز ویگگزان آلفگگای 
کگگل آزوگگون  :/>Bحعگگد وناسگگکی ، :/>? حدسگگد آوگگد. در پگگژوهش حاضگگر نیگگز  :/<Bو بگگرای 

، :/A@حعگد پیاوگدی ، :/=Aحعگد عگاطفی ، :/?Aکرونباخ برای حعد اعتقادی  ویزان آلفای
کل آزوون  :/;Bحعد فکری ، :/ABحعد وناسکی  بگرای تعیگین  حه دسگد آوگد. :/?Aو برای 

گرفته شده اسگد. حگه ایگن ترتیگب  از روایی وحتوایی حا تکنی   شه  روایی پرسشناوه بهره 
گرفگد و در نهاخگد  :;در اختیگار ، که پرسشناوه حعد از تهیه نفگر از وتخ  گان ایگرح  قگرار 

گوخه  حه دسد آود. :/BCها تائید و روایی نهایی پرسشناوه کلیه 
گگگاف ( پرسشگگناوه وسگگجولید=  پذیری از  بگگرای سگگنجش وسگگجولید(: 1پذیری )هرخسگگون 

گرفته خرده وقیگاس سگنجش وسگجولید کالیفرنیگا  شگده از پرسشگناوه روان پذیری  شگناختی 
گ سگگ ال  >@<پذیری از ویگگان  سگگ ال وربگگوط حگگه وقیگگاس وسگگجولید ><تعگگداد ، ردخگگداسگگتفاده 

گرفگد پرسشناوه اصگل استخراج  ><پذیری  وقیگاس وسگجولید؛ شگده و وگورد اسگتفاده قگرار 
، احسگگگگگاس تعهگگگگگد، شناسگگگگگی هگگگگگایی از قبیگگگگگل وظیفه ونظگگگگگور سگگگگگنجش ویژگی سگگگگگ الی حگگگگگه 

ونطگش و احسگاس ، وقگررات رفتار وبتنی بر نظگن و، قاحلید اعتهاد، جدخد، کوشی سخد
گرفگد )وارنگات، وسجولید ( AA=;(. ووسگوی )BA=;، ترجهگه نیکخگو، وورد استفاده قرار 

ههچنین اعتبار این وقیاس /. و :Aحه ترتیب ویزان ، پاخایی این وقیاس را در پژوهش خود
کگگه در سگگطح  R/. ;@را حگگا اسگگتفاده از رو  وگگالک ههزوگگان وعگگادل  وحاسگگبه نهگگوده اسگگد 

P≤0/001 دار بودوعنی( رضایی .;=AB نیر در پژوهشگی ضگرخب اعتبگار وقیگاس وگذکور حگا )
کی هن زوان کگه در  :/@?ضرخب اعتبار ، استفاده از رو  اعتبار وال حه دسگد آورده اسگد 

کرونباخ حاشد. وی وعنادار :/;::سطح   اعتبار این وقیاس در پژوهش حاضر حا رو  آلفای 
AC.بهگره  از روایی وحتوایی حا تکنیگ   شگه  روایی پرسشناوهبرای تعیین  /. وحاسبه شد

                                       
1. Harrison, G. 
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که پرسشناوه حعد از تهیه نفر از وتخ  ان  :;در اختیار ، گرفته شده اسد. حه این ترتیب 
گوخه کلیه  گرفد و در نهاخد  حه دسد  :/@Bها تائید و روایی نهایی پرسشناوه ایرح  قرار 

، و حا وحاسبه ههبسگتگی پیرسگون spss22افزار  های این پژوهش حا استفاده از نرم آود. داده
گام  گام پرداز  شد. حه  رگرسیون 

 ها یافته
، جنسگید در خ وص دهندگان پاسخ شناختی جهعید آوار از آوده دسد حه نتاخ 
که  نشان وی حاشند. در  وی زن دهندگان پاسخ %@</Bورد و  دهندگان % پاسخ=?/>دهد 

درصگد  @</C، ساله ?>تا  :>دهندگان  اسخدرصد پ B;/@، دهندگان خ وص سن پاسخ
درصد حگه ایگن سگ ال پاسگخی  >/;سال حه حا تر هستند و  :=درصد  >=/<، ساله :=تا  ?>
لیسگگگانو و  دهندگان فوق درصگگگد پاسگگگخ =@/;، انگگگد. ههچنگگگین سگگگطح تح گگگیالت نداده
B/=? انگگد. در ایگگن  درصگگد حگگه ایگگن سگگ ال پاسگگخ نداده ;/;شگگود و  درصگگد دکتگگری شگگاول وی
ونظور بررسگگگگگی راحطگگگگگه وت یرهگگگگگای پگگگگگژوهش از آزوگگگگگون ههبسگگگگگتگی پیرسگگگگگون  حگگگگگهژوهش پگگگگگ

که نتاخ  این آزوون در جدول  استفاده   نشان داده شده اسد. ;شده اسد 

 . وات خس اراخب ههبستگی بین وتغیرهای پژوهش1جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

        ; تعهد زناشویی
       ; :/:<** پذیری وسجولید

      ; :/>=** :/A@** دخنداری
دخنداری 
 اعتقادی

**;B/: **>C/: **<;/: ;     

    ; :/=>** :/@>** :/C=** :/?=** دخنداری عاطفی
دخنداری 
 پیاودی

**;</: **<@/: **>>/: **<?/: **==/: ;   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
دخنداری 
 وناسکی

**<?/: **==/: **;;/: **<=/: **<?</: **=</: ;  

 ; :/A/: **<A/: **=</: **<B>** :/>=** :/>=** :/@;** دخنداری فکری
:?/:*P< ::;/:**P< 
 

پذیری حگگا تعهگگد زناشگگویی راحطگگه  بگگین ههگگه احعگگاد دخنگگداری و وسگگجولید ;وطگگابش جگگدول 
، بین )دخنداری زوان وت یرهای اصلی پیش وثبد و وعناداری وجود دارد. برای بررسی هن

از تحلیگگل رگرسگگیون ونگگد وت یگگری حگگه ، پذیری( و وت یگگر وگگالک )تعهگگد زناشگگویی( وسگگجولید
گگام حگگه کنتگگرل هگگن خطگگی وت یرهگگای پیش گام اسگگتفاده شگگده اسگگد. حگگه رو   بگگین در  ونظور 

گام حه خانو 1های تلرانو گام از ضرخب رگرسیون  استفاده شگد و نتگاخ   2و عاول افزاخش وار
که پیش فر   و  یریپذ عدم راحطه خطی بگین وت یرهگای وسگتقل )وسگجولیدنیز نشان داد 

 رعاخد شده اسد.( دخنداری

 پذی ی . نتاخج تحلیل رگرسی ن تدهد زناش یی بر اساس وتغیرهای دخنداری و وسجولین2جدول 
 خطای استاندارد برآورد شده تددخل Rوجذور  Rوجذور  ا خب ههبستگی گام

 :/?> :/;> :/?< :/A@ دخنداری

 دخنداری
A;/: ?;/: >C/: <>/: 

 پذیری وسجولید
 

کگگه در جگگدول  ههگگان ، پذیری و دخنگگداری شگگود دو وت یگگر وسگگجولید وشگگاهده وی >طور 
کننگد. بگرای نشگان دادن ضگراخب  بینی وی درصد از ت ییرات وت یر والک را پیش :?، حاهن

گگگام اول وت یگگر دخنگگداری وارد وگگدل شگگده اسگگد. نتگگاخ  ، رگرسگگیونی وربگگوط حگگه وت یرهگگا در 

                                       
1. Tolerance. 
2. Tolerance Factor (VIF). 
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کگگه دخنگگداری حگگه  کی از آن اسگگد  بینگگی  تعهگگد زناشگگویی را پیش، ر وثبگگد و وسگگتقینطگگو حگگا
گگگام دوم وت یگگر وسگگجولید وی پذیری وارد وگگدل رگرسگگیون شگگده اسگگد. حگگا ورود ایگگن  کنگگد. در 

ضرخب رگرسیونی استانداردشده )حتا( برای وت یر دخنداری برابر ، پذیری( وت یر )وسجولید
کگه ایگن وقگادیر  وحاسگبه  :/>=پذیری برابگر حگا  و برای وت یگر وسگجولید :/><حا  شگده اسگد 

تعهگگد ، طور وثبگگد و وسگگتقین بگگین حگگه حاشگگند. بگگر ایگگن اسگگاس وت یرهگگای پیش دار وی وعنگگی
 کنند. بینی وی زناشویی را پیش

 بین . نتاخج تحلیل رگرسی ن تدهد زناش یی بر اساس وتغیر پیش3جدول 
 خطای استاندارد برآورد تددخل شده Rوجذور  Rوجذور  ا خب ههبستگی گام

 :/>> :/<; :/@; :/:< پذیری وسجولید ;

< 
 پذیری وسجولید

=?/: <:/: ;B/: ;A/: 
 دخنداری عاطفی

= 
 پذیری وسجولید

<?/: <=/: ;C/: ;?/: دخنداری عاطفی 
 دخنداری وناسکی

 
کگگگگگه جگگگگگدول شگگگگگهاره  ههگگگگگان بگگگگگرای وت یگگگگگر  Rدهگگگگگد وقگگگگگدار وجگگگگگذور  نشگگگگگان وی =طور 
، Rاسگگد و حگگا ورود وت یگگر دخنگگداری عگگاطفی وقگگدار وجگگذور  :/@;پذیری برابگگر حگگا  وسگگجولید

رسگگیده اسگگد. در ایگگن  :/=>، Rوقگگدار وجگگذور ، و حگگا ورود وت یگگر دخنگگداری وناسگگکی :/:>
فکگگری و اعتقگگادی تگگ  یر وعنگگاداری بگگر وت یگگر تعهگگد ، وعادلگگه تنهگگا وت یگگر دخنگگداری پیاوگگدی

دخنگگگداری عگگگاطفی و ، پذیری اسگگگد. در نتیجگگگه وت یرهگگگای )وسگگگجولید زناشگگگویی نداشگگگته
کننگگد. در  بینگگی وی درصگگد از ت ییگگرات وت یگگر وگگالک را پیش =>دخنگگداری وناسگگکی( حگگاهن 

 شده اسد. اداوه ضراخب رگرسیونی وربوط حه وت یرها نشان داده 
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 های آواری و بوط در تحلیل رگرسیونی . اراخب رگرسیونی و آزو ن4جدول 

 لود
ا خب رگرسی ن استاندارد 

 نشده
ا خب رگرسی ن 
 t استانداردشده

سطح 
 ودناداری

B خطای استاندارد Beta )حتا( 

; (Constant) =@/: ;?/:  BB/A ::/: 
 :/:: ;</C@ :/:< :/<; :/;; پذیری وسجولید

< 
(Constant) <?/: ;@/:  @:/> ::/: 

 :/:: :>/A/: ;=/: ;</: ?C> پذیری وسجولید
 :/:: <;/?C :/>> :/>; :/>= دخنداری عاطفی

= 

(Constant) ;?/: :?/:  :</; =;/: 
 :/:: <>/B?/: :=/: =:/: AA پذیری وسجولید

 :/:: A/;A? :/<> :/>: :/== دخنداری عاطفی
دخنداری 
 وناسکی

;A/: :</: <;/: C</C ::/: 

 
، پذیری برای وت یر وسگجولید وقدار ضرخب رگرسیونی استاندارد شده <وطابش جدول 

کگگگه ایگگگن وت یرهگگگای حگگگه  کی از آن اسگگگد  طگگگور  دخنگگگداری عگگگاطفی و دخنگگگداری وناسگگگکی حگگگا
 کنند. بینی وی وستقین و وثبد تعهد زناشویی را پیش

 گیری بحث و نتیجه
پذیری حا تعهگد زناشگویی  پژوهش حاضر نیز حا هدف بررسی راحطه دخنداری و وسجولید

کگگه وت یرهگگای دخنگگداری و وسگگجولید خافتگگهانجگگام پگگذیرفد.  پذیری  های پگگژوهش نشگگان داد 
، طور وثبد و وسگتقین حه ههچنین، ضهن داشتن راحطه وثبد و وعنادار حا تعهد زناشویی

های تحقیقات پیشگین  نتاخ  پژوهش حاضر حا خافته کنند. بینی وی تعهد زناشویی را پیش
گو )، (:C=;عباسگی وولیگد )، (:C=;زادگان ) پرور و وهگدی گگل، ههانند: غفوری ، (=;:> نگا

اوربوچ ، ( براونC::>روحانی و وعنوی پور )، (:;:>کالرک و ههکاران )، وخلسون، واتینگلی
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ههسگو و در ، (?::>وگاهونی )( و B::>) سگولون و سگولبرگ، آسگاوارایی، (B::>و واسگتیار )
 حاشد. ت یید آنان وی

کارکردهای وختلفی را برا حه دین برای ؛ رساند ی جاوعه و فرد حه انجام ویطورکلی دین 
رفتارهگای ، حخشد آورد و آن را تحکین وی جاوعه وعنایی از اجتهاع و اجهاع را حه وجود وی

(. :C=;، کنگد )تنهگایی هایی را برای انسگجام پیشگنهاد وی ضداجتهاعی را ونع نهوده و راه
فگگرد حلکگگه بگگرای نهگگاد ازدواج  تنها بگگرای خگگ  دهنگگده تعهگگد نگگه تروخ ، دیگگن، در ههگگین راسگگتا

 و حاورهگای ویژه حگه های وذهبی نگر  ها و ارز  در شباهد وجود، رسد حه نظر وی؛ اسد
 رواحگ  تواند حاعگال تگداوم وی، ویژه دانشجوخان حه ها نوج ویان در، اسالم غنی دین ها آووزه

که، شود ودت آنان و طو نی صهیهانه  وگذهبی و نگر  وذهبی فرهنگ که وحیطی ورا

 زندگی ازجهله و زندگی از رضاخد روانی و بهزخستی برای را زوینه تواند وی، کند تقوخد را

دخنداری خگ  هگدف وقگدس بگرای انجگام ، افزون بر اینکند.  فراهن زناشویی دانشجوخان را
عنوان خگ  هگدف  شگود زن و شگوهر حگه تعهگد در ازدواج حگه کند و حاعگال وی ازدواج فراهن وی
 دیگگگن و دخنگگگداری، حگگگه عبگگگارت بهتگگگر(. =;:>، 1کننگگگد )ژانگگگگ و تسگگگانگوقگگگدس نگگگگاه 

گگر کگه دهگد وی قگرار حشگر اختیگار در کلگی هایی راهنهایی ، نهاخنگد هگا عهگل حگه آن ها انسگان ا
 وگورد در قگوانینی شگاول هگا راهنهایی ایگن گگردد. وی زناشگویی پیونگد اسگتحکام ونجگر حگه

 زناشگویی رواحگ  در تعارضات حل و ازخودگذشتگی، جنسیتی های نقش، جنسی رواح 

کشگگوار و سگگوان ، پرگاونگگد، حاشگگد )وگگاهونی وی گفگگد کالم وی در خگگ  (.=::>، 2ترا ؛ تگگوان 
دهگد  هگا انگیگزه حگا هگن وانگدن را وی القای حو آخنده حگا هگن بگودن و حگه آن، دخنداری در نوج
 (.;::>، 3)واخد و جوخنر
کنگد تگا در پرتگو زنگدگی وشگترک  ازدواج ووقعیتی را برای زن و ورد وهیا وی، از سوی دخگر

توجهی از نیازهگگای حیگگاتی خگگود پاسگگخ وشگگروع حدهنگگد و حگگا تکیگگه بگگر  حتواننگگد حگگه حخگگش قابگگل

                                       
1. Zhang, H., & Tsang, S. K. M.  
2. Mahoney, A., paragment, k. I., Swank, A. B., & Swank, N. 
3. Waite, L. J., & Joyner, K. 
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ها حاشگگگند. ازدواج حاعگگگال رشگگگد  قگگگادر حگگگه پگگگذیر  وسگگگجولید، آوده از آن دسگگگد آراوگگگش حه
خ گوص  هگا در قبگال دخگگران حه سگجولید آناجتهاعی افراد و در نتیجه افگزاخش احسگاس و

حاشند و خگود را در  پذیر دارای وجدان حسیار قوی وی افراد وسجولید شود. ههسر و فرزند وی
بگگرای حفگگد ازدواج و اخجگگاد خگگ   داننگگد. هگگای جاوعگگه و دیگگن وتعهگگد وی قبگگال حفگگد ارز 

های  کگردن خواسگته بگرای بگرآورده، کنگد پذیری نقش حگا یی را اخفگا وی زندگی آرام وسجولید
گگر وسگجولید، طرف وقابل وه ورد و وه زن تواننگد ووفگش شگوند. بگر ایگن  نهی، پذیر نباشگند ا

کگه بگرای ههسگر آخنگده نگام بگرده وی که خکی از وعیارهگای اساسگی  حگو ، شگود اساس اسد 
حخ گوص وگردان  هگا نوجپذیری در  حو وسجولید، پذیری اوسد. افزون بر این وسجولید

تگ وین آسگاخش ، های وثبد نیر را در برحگیرد: ههسرداری درسد و وناسگب تواند جنبه وی
 (.?CB;، ت وین نیازهای وادی خانواده و تربید درسد فرزندان )گالسر، روحی

که صرفّا راحطه حعگد عگاطفی و وناسگکی از احعگاد دخنگداری حگه  خافته ها پژوهش نشان داد 
ههچنگگگین ایگگگن احعگگگاد حگگگا تعهگگگد زناشگگگویی وعنگگگادار بگگگود و ، پذیری ههگگگراه و لفگگگه وسگگگجولید

، رسگد حگه نظگر وی کننگد. بینگی وی تعهد زناشویی را پیش، طور وثبد و وستقین توانند حه وی
 وقدس اور حه وصول برای هایی رو  وجود ضرورت و وعتقدان دخنداری افش، اعتقادات

، اسگد شعایر و اعتقادات ال انه حهخ عهل، دخنداری اوا فضیلد؛ نهاخانند وی را حش خا
 وشخ گی ههاننگد: دخنگی اعهگال، وناسگکی حعگد، رو ازاین ها. آن حه حاور ظاهری صرف نه

 هگر پیگروان رود وگی انتظگار کگه را وگذهبی ... های سگوگواری، جهاد، ح ، زکات، روزه، نهاز

گگر  خافته؛ گیرد بروی در، آورند جا حه را ها آن دین کگه ا  بگین دخنگی های وناسگ ها نشگان داد 

 ونجر ها نوج شناختی بین توافقات وجود و ههسان و وشترک دخنی حاورهای حه که ها نوج

 وظگاخف حگه التگزام، گگردد. حگه عبگارت بهتگر ونتهگی بیشگتر زناشگویی تعهگد حه تواند وی، شود

گون وگذهبی وناسگ  وشگترک و انجگام دخنگی ، جهگاد، حگ ، زکگات، روزه، نهگاز نظیگر گونگا
کگه در های سگوگواری کثگر نیگز وگا کشگور وگذهبی...  دخنگی و  فرهنگگ دارای هگا خانواده ا

گگردد. از  زناشگویی رضگاخد حگه تعهگد بیشگتر و ونجگر توانگد وی، هسگتند وشگترکات وگذهبی
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کید بر جنبه، سوی دخگر  علگن نگه کگه دخانگد این حگه اعتقگاد و دخنی احساس دخنداری حا ت 

 حگدین ایگن، گگردد وی وطگرح، دخنگی تجرحگه در اسگد عن گری حلکگه، اخگالق نگه و اسگد

 حاوجودی راحطه برقراری حه وربوط احساسات دخنی ت ورات و های تجرحه که در وعناسد

ها نشگان داد  شگود. خافتگه وی ظاهر، اسد وتعالی اقتدار خا غایی واقعید که خدا وون هن
 بگودن داراهگا،  نوج بگین در زناشگویی کسگب تعهگد در عواول دخنداری از عاول ترین وهن که

 خگود سهن حه توافش این که اسد ها نوج بین و ههاهنگ ههسان دخنی عواطف و گراخش

 زناشگویی تعهگد و رضگاخد در اساسگی و وگوارد وهگن از خکگی را عگاطفی ههاهنگی تواند وی

 آورد. حه وجود، اسد ها نوج
که در بزرگسالی ون، طورکلی حه شود.  عقد ویازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی اسد 

انتخگگاب ههسگگر و انعقگگاد پیهگگان زناشگگویی نقطگگه عطفگگی در رشگگد و تعگگالی شگگخص تلقگگی 
کگه بگرای ووفقیگد در ازدواج  زم  ترخگگگگگگگن ویژگی خکی از وهن، رسد شود. حه نظر وی وی هگایی 
کگه حگه  .اسد ها نوجپذیری هرکدام از  وسجولید، اسد اههید این وسجله تا حگدی اسگد 

صگگورت  پذیری در اوگگر ازدواج و تشگگکیل خگگانواده حه وسگگجولید، نظران حگگاور برخگگی صگگاحب
کگه شگالوده زنگدگی بگر پاخگه آن شگکل وی کنگد. حنگابراین  خودنهاخگگگگگگگی وی، گیگرد اولین اصلی 

که وی گفد  ازدواج اولین ورحلگه خگروج فگرد از خگودبینی و طبیعگد فگردی و رفگتن حگه ، توان 
، پذیری و بیگرون آوگدن از ح گار خگودبینی وسگجولیدسهد ودار دخگربینی اسد. درواقع 

خکگی از علگل ، وتعهد شدن در برابر دخگران و حه دنبال آن فراهن شدن زوینه رشد اجتهاعی
(. نتگاخ  پگژوهش حاضگر حگا ?B=;، های وهن ازدواج در وردان و زنان اسد ) نگایی و فلسفه
عباسگگی ، (:C=;زادگگان ) پرور و وهگدی گگگل، غفگوریهای تحقیقگات پیشگگین ههاننگد:  خافتگه

گو )، (:C=;وولیگگد ) روحگگانی و ، (:;:>کگگالرک و ههکگگاران )، وخلسگگون، وگگاتینگلی، (=;:> نگگا
( B::>) سگولون و سولبرگ، آساوارایی، (B::>اوربوچ و واستیار )، ( براونC::>وعنوی پور )

 حاشد. ههسو و در ت یید آنان وی، (?::>واهونی )و 
کلی وی در خ  نتیجه گفد دخنداری دانشگجوخان حاعگال ویتوا گیری  کگه آن ن  هگا  شگود 

پذیری آنان  عنوان خ  اور الهی و وقدس حنگرند و وسجولید حه ازدواج و تشکیل خانواده حه
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کگگگگانون خگگگگانواده وتعهگگگگدتر وی که  نهاخگگگگد. درصگگگگورتی در ایگگگگن راه حگگگگه تگگگگداوم ازدواج و حفگگگگد 
گرفتگه و در آن نهادخنگه های دخنی حتواند حه نحگو وگ  ری در حاورهگای دانشگجوخ آووزه ان جگای 

گگگردد هایی از قبیگگل وسگگجولید شگگود و سگگپو حگگا واسگگطه توانگگد ووجگگب  وی؛ پذیری تقوخگگد 
گگردد.  تحکین پیوندهای زناشویی و ارتقای تعهگد زناشگویی در ویگان دانشگجوخان دانشگگاه 

 شود: پیشنهاد وی، حنابراین
کنار سایر وواد  استفاده از آووز  وهارت  کز  آووزشی در دانشگاههای زندگی در  ها و ورا

گیگگرد. کیگگد بیشگگتر قگگرار  کالس آووزشگگی و تربیتگگی وگگورد توجگگه و ت  ، هگگا ههچنگگین حگگا برگگگزاری 
هگگای  هگگای وهارت هگگایی حگگا وحتگگوای آووز  تهیگگه فگگیلن و تراکد، هگگا کنفرانو، هگگا ههاخش

خارویی و ارتباط زندگی )وهارت گاهی، سازگاری، های رو ضگا  ار، های تربیتگی شیوه، خودآ
گیگگگری از تگگگوان علهگگگی و  تعهگگگد در زنگگگدگی زناشگگگویی و انتخگگگاب ههسگگگر( و حگگگا بهره، نیازهگگگا

شناسگگگگی و وگگگگددکاری اجتهگگگگاعی حاعگگگگال  روان، کارشناسگگگگی وتخ  گگگگین حگگگگوزه وشگگگگاوره
کشور شوند. توانهندی و پاخداری خانواده  ها در 

هایی ههگراه بگود. نخسگتین وحگدودخد پگژو  حاضگر آن  این پژوهش نیز حا وحگدودخد 
کگه حگگا رو  ههبسگتگی انجگام شگگده اسگد. ازایگن تگگوان  آوده را نهی دسگد رو رواحگگ  حه اسگد 

گرفگد. خافتگه زوگانی اسگد.  دهنده رواحگ  هن ها در بهتگرین شگراخ  نشگان رواح  علی در نظر 
حاشگگگد. در ایگگگن وطالعگگگه  وعگگگه وگگگورد پگگگژوهش ویجا، وحگگگدودخد وهگگگن دخگگگگر ایگگگن وطالعگگگه

گرفگگد.  دانشگگجوخان وت هگگل دوره تح گگیالت تکهیلگگی دانشگگگاه سگگهنان وگگورد وطالعگگه قگگرار 
 ها و دخگر وقاطع تح یلی نیسد. ها قابل تعهین حه سایر دانشگاه رو خافته ازاین

 منابع
 1367، تهران: حنیاد نشر قرآن، یا قهشه یاله یوهد ی قرآن، ترجهه. 
 رحیهگی، م.، وجتبگایی، خ.، ابوالهعگالی ،( .ن;=C<پیش .) اسگاس بگر زناشگویی زنگدگی از رضگاخد بینگی 

 .?;;->>;، (>)A، وت هل. وجله علوم رفتاری در افراد وعنوی هو  و اجتهاعی وسجله حل های وهارت
 شگگرخفی، ج.، آحگگادی فتح، ع.، اسگگدی ،( .ف;=C<راحطگگه دل .) حاورهگگای حگگدکارکردی جنسگگی و ، زدگگگی زناشگگویی

 .;B>-@B@، (<)=، خانوادهدروانی  احقاق جنسی در زنان وت هل. ف لناوه وشاوره و روان
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 قاسگگهی، م.، حادسگگار ،( .م;=C?بررسگگی نقگگش دخنگگداری بگگر وسگگجولید .)  پذیری اجتهگگاعی دانشگگجوخان. پنجهگگین
 واه. ام اردیبهشد بیسد و نهن و سی؛ الگوی پاخه پیشرفد؛ کنفرانو الگوی اسالوی ایرانی پیشرفد

 تنهایی ،( .ح. ا;=C:جاوعه .) .واپ دوم. تهران: بههن برنا شناسی دخنی در شرق حاستان. 

 نایی  ،( .ب;=B?ازدواج: انگیزه .) و  =شهاره ، <های تربیتی. ج  ها و سالود آن. پژوهش پرتگاه، ها>. 
 کار، ا.، حسینی کروی، ر.، داورنیا، ک.، زهرا هگای  (. راحطه تعهد زناشویی حگا ویژگی<C=;ب. )، وحهدی، م.، شا

 .AC@-ABB، (?)>>، شخ یتی. وجله علوم پزشکی سبزوار
 شناس حش، ع.، فیروزآحادی، م.، حفاظی طرقبه ،( .ح;=B?بررسگ .)وندی  ی ارتبگاط بگین اجگزا  عشگش و رضگاخد

 .<?شهاره ، دوره شانزدهن، نوجی. وجله علوم پزشکی وازندران
 کبگگری، ر.، شگگهابی، م.، خگگداخاری فگگرد وندی زناشگگویی در  (. راحطگگه نگگگر  وگگذهبی حگگا رضگگاخد?B=;سگگعید. )، ا

 .;;@-:>@، (:;)=، دانشجوخان وت هل. ف لناوه خانواده پژوهش
 م. )، اخلواری، غ.، خو  فر;=C> (. بررسی راحطه بین دخنداری حا سازگاری زناشویی)وطالعه ووردی: زنان وت هل

گرگان(. ف لناوه ع کن شهر   .=B ،<<B-;Cشهاره ، لوم اجتهاعیسا
 رضگایی ،( .پ;=AB راحطگه بگین وسگگجولید پگذیری و خشگنودی شگ لی حگگا انگیگزه پیشگرفد و سگالود روانگگی در .)

کارشناسگگی ارشگگد ونتشگگر نشگگده دانشگگکده روانشناسگگی و علگگوم ، وربیگگان تربیتگگی زن شهرسگگتان اهگگواز. پاخگگان ناوگگه 
 دانشگاه شهید وهران اهواز.، تربیتی

 شهیدی ،( .م;=B@آ ار تعهدات و قراردادها. ]بی .) .جا[. وجهع علهی و فرهنگی وجد 

  وولیدعباسی ،( .ح;=C: راحطه تعهد زناشویی حاارز .) وطالعگه وگوردی اسگتان خراسگان ، هگای فرهنگگی نوجگین
 وهر.، شهاره پیش، جنوبی. ف لناوه وطالعات انتظاوی شرق

 زادگان وهگگگدی، م.، پرور گگگگل، م.، غفگگگوری ،( .ا;=C:سگگگب  دلبسگگگتگی و نگگگگر  وگگگذهبی حگگگه .) بینگگگی  عنوان پیش
 .=<;-=?;، (>)A، یی. تحقیقات علوم رفتاریووفقید و شکسد راحطه زناشو

 گود ،( .ن;=B>زندگی .)  پناه. فروزنده ترجهه زنان(. برای زناشویی سازگاری )راهنهای ودار حا ههسرک  داور

 رشد. جوانه تهران: انتشارات، دوم واپ

 وارنگگگات ،( .گ. گ;CCAراهنهگگگای سگگگنجش روانگگگی. جلگگگد دوم .) ،ترجهگگگه حسگگگن پاشگگگا شگگگرخفی و ، وگگگاپ سگگگوم
 (. تهران: رشد.BA=;وحهدرضا نیکخو )

 کار، ب.، وحهدی کروی، ر.، داورنیا، ک.، زهرا بینگی  (. بررسگی نقگش دخنگداری و احعگاد آن در پیش=C=;م. )، شا
کارکنان سازوان بهزخستی خراسان شهالی. دین و سالودتع  .?;-=>، (;);، هد زناشویی 

 (. فرهنگ وعین. تهران: اویرکبیر.?<=;م. )، وعین 

 ووسوی ،( .ع;=AAبررسی راحطه بین وسجولید .)  پذیری و خشنودی ش لی حگا انگیگزه پیشگرفد و سگالود روانگی
دانشگگگاه ، شناسگگی و علگگوم تربیتگگی دانشگگکده روان، کارشناسگگی ارشگگدناوگگه  در وربیگان تربیتگگی وگگرد شگگهر اهگگواز. پاخان

 اهواز.

 ( .کاوسگگگی، ا.، اوگگگانی، ر بینگگگی تعهگگگد زناشگگگویی بگگگر اسگگگاس تهایزخگگگافتگی خگگگود،  (. پیش?C=;وگگگ ونی، خ. م.، سگگگکینه 
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