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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 زان صميميت زوجين با ابعاد تعهد زناشوييبررسي رابطه مي

 

 ∗سيده فاطمه كاظمي

 **دكتر باب اهللا بخشي پور

 

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

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

ها تعهد زناشويي به عنوان يكي        در بسياري از پژوهش    .يت طي زندگي مشترك است    عليرغم نوسان در ميزان رضا    
صميميت نيز به احساس نزديكي، يكپارچگي و وابستگي        .  ترين عوامل ثبات خانواده در نظر گرفته شده است         از مهم 

ا صميميت زوجين آنچه كه در پژوهش كنوني به دنبال آن هستيم، اين است كه آي       .  شود در روابط عاشقانه گفته مي    
 بيني نمايد؟ تواند ميزان تعهد آنان را پيش مي

هاي تعهد زناشويي آدامز و و جونز، صميميت  واكر و تامپسون در               با پركردن پرسشنامه  )  نفر100( زوج   50  :روش
هاي به دست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند                    داده .اين پژوهش شركت كردند    

 .تجزيه و تحليل شدندمتغيره 

زناشويي نشان داد كه       با ابعاد تعهد     نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه بين صميميت            :  نتايج
دار دارد اما رابطه اين متغير با تعهد ساختاري           صميمت زناشويي با تعهد شخصي و تعهد اخالقي رابطه مثبت معنا           

 .بيني نمايد هد شخصي را به طور معناداري پيشتواند تع همچنين صميمت مي. معنادار نبود
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