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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

  رابطه تعهد زناشويي با باورهاي مذهبي زوجينبررسي

 
 ∗سيده فاطمه كاظمي

 

اي است كه تا     تعهد زناشويي دامنه  .   ماندن در يك رابطه در طول زمان است          تعهد زناشويي تمايل به باقي    :  هدف
ي براي نگاه   هاي كنند، قدم  آن اندازه افراد تمايل به حفظ رابطه در بلند مدت دارند، براي ازدواجشان فداكاري مي                 

دارند و حتي زماني كه ازدواجشان       پيوستگي، اتحاد و اتصال با شريك مقابل خود بر مي          داشتن و قوي نمودن به هم     
, در واقع تعهد زناشويي، تمايل فرد براي پافشاري روي حفظ ازدواج            .  مانند بخش نيست با شريك خود مي       رضايت

 هدف از پژوهش كنوني بررسي رابطه بين تعهد             .ستعليرغم نوسان در ميزان رضايت طي زندگي مشترك ا            
 .باشد زناشويي زوجين با باورهاي مذهبي آنان مي

 طبقه  3 زن و مرد متاهل به عنوان نمونه در دسترس از            120.  باشد اي مي   روش پژوهش كنوني از نوع رابطه      :روش
مز و جونز و باورهاي مذهبي        هاي تعهد زناشويي آدا      اجتماعي شهر ساري انتخاب شده و پرسشنامه          -اقتصادي

هاي به دست آمده با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون               داده.  آلپورت را تكميل نمودند   
 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 گانه تعهد زناشويي يعني      بين باورهاي مذهبي با ابعاد سه        معنادارينتايج پژوهش حاكي از رابطه مثبت         :  نتايج
همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه باورهاي مذهبي         .  تعهد شخصي، تعهد اخالقي و تعهد ساختاري است       

 .بيني نمايد تواند تعهد اخالقي را به طور معناداري پيش مي

بيني  آنچه كه در پژوهش كنوني مورد تاييد قرار گرفته، اين است كه باورهاي ديني افراد يكي از عوامل پيش                  :  بحث
دين و مذهب به عنوان يكي از عوامل مهم در حفظ بنيان خانواده است كه تا                  .  باشد كننده تعهد زناشويي آنان مي    

 .كند حد زيادي دوام و بقاي اين ركن مهم جامعه را تضمين مي

 . تعهد زناشويي، تعهد شخصي، تعهد اخالقي، تعهد ساختاري باورهاي مذهبي،:هاكليدواژه
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