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مقدمه

خانواده از ارکان عمده و نهاد اصلی هر جامعه ای به ش��مار می رود و کانون اصلی ظهور عواطف 
انس��انی و روابط صمیمانه میان افراد اس��ت. خانواده ملیتی به قدمت انس��ان دارد، به طوری که به 
سختی می توان جامعه ای را تصور کرد که خانواده در آن وجود نداشته باشد. خانواده مشروع ترین و 
طبیعی ترین واحد تولید مثل و فراگیر ترین واحدهای اجتماعی به شمار می رود، زیرا همه ی اعضای 
جامعه را در برمی گیرد. خانواده واحدی اس��ت اجتماعی با ابعاد گوناگون اقتصادی، حقوقی، روانی و 
جامعه ش��ناختی1. هر خانواده در حکم س��لولی برای تشکیل پیکره ی جامعه است و حیات و سالمت 
مجموعه ی این س��لول ها ضامن س��المت و حیات اجتماعی جامعه می باش��د، از این رو بستر سازی 

مناسب برای موفقیت خانواده، مهمترین گام برای سالمت و ارتقاء جامعه می باشد2. 

خانواده به عنوان موسس��ه ای است که ناش��ی از پیوند زناشویی زن و مرد است. از جمله مظاهر 
زندگی اجتماعی انس��ان، وجود تعامل های س��الم و س��ازنده میان انس��ان ها و برقرار بودن عشق به 
همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی یکدیگر اس��ت. خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جس��مانی، 
عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء آن ها 
ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. نهاد خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که با ازدواج شروع 

1. نوابی نژاد، شکوه، 1380، مشاوره ازدواج و خانواده درمانی، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. ص 25
2. نیلی پور، محمد،1385، مدیریت خانواده، اصفهان: انتشارات سلسبیل، جلد سوم. ص 14 



تعهدات زناشویی، صمیمیت و دلزدگی 14

می ش��ود. بنابراین ازدواج به عنوان نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده، همواره در گستره ی تاریخ 
فصل کاملی از اصول و قواعد را در تعالیم دینی و اجتماعی به خود اختصاص داده اس��ت. اهمیت و 
ارزش ازدواج تا حدی اس��ت که خداوند رحمان و رحیم در س��وره ها و آیه های متعدد از جمله در آیه 
21 سوره روم، درباره ی ازدواج تأکید کرده و رسول خدا )ص( برای استمرار آن می فرماید: »فانکحو 
االکف��ا« یعنی با افراد هم ش��أن خ��ود ازدواج کنید1. تا کنون در عم��ده بحث هایی که برای تعریف 
ازدواج س��الم وجود داشته، باور بر این است که در واحد های زناشویی قوی عناصر زیر موجود است: 

صمیمیت، تعهد، ارتباط عاطفی، مهارت های حل تعارض و معنویت )شروود2، 2008(. 

علوم اجتماعی اهمیت درک ازدواج را به وس��یله ی مطالعات انجام ش��ده در این حوزه شناسایی 
ک��رده اس��ت. با این حال پژوهش��گران ازدواج توجه خود را بیش��تر بر رضایت و پای��داری در روابط  
زناش��ویی متمرک��ز کرده اند. در حالی که مطمئنًا رضایت و پای��داری از مؤلفه های دارای اهمیت در 
ازدواج هستند، متغیر های دیگر نیز سزاوار توجه فزاینده ای هستند. به ویژه متغیری که شایسته توجه 
بیشتری می باشد، تعهد زناشویی3 است. فهمیده شده است که تعهد زناشویی بین همسران یک پیش 
بینی کننده مهم برای ازدواج های رضایت بخش و پایدار است، تعهد مادام العمر به ازدواج، وفاداری 
نسبت به همسر خویش، ارزش های اخالقی قوی، احترام نسبت به همسر خویش به عنوان بهترین 
دوس��ت و تعهد نسبت به وفاداری جنس��ی از ویژگی های ازدواج های رضایت بخش با عمری بیش 
از 20 س��ال هستند. ازدواج سالم به معنی حضور چندین عنصر مانند تعهد، رضایت زناشویی، ارتباط 
و عدم حضور عناصری نظیر خش��ونت و خیانت می باشد)شروود، 2008(. تعهد زناشویی حدی است 
که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی ازدواجش��ان دارند، برای رابطه ش��ان فداکاری می کنند. برای 
حفظ و تقویت اتحادشان گام بر می دارند و با همسرشان حتی هنگامی که ازدواج شان پاداش دهنده 

نیست، می مانند )هارمون4، 2005(. 

1. مظاهری، عین اهلل،1383، جوانان و انتخاب همسر، ص 23.
2. Sherwood, E. M., 2008, Marital strength in Canadian military couples: A ground theory approach.       
Unpublished doctoral dissertation, University of Calgary.  10

3. Marital commitment

4. Harmon, D. KH. , 2005, Black men and marriage: The impact of spirituality, religiosity and marital com-
mitment on marital satisfaction, [Dissertation]. Alabama University. 112
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به نظر می رس��د هم تعهد نس��بت به همسر و هم تعهد نس��بت به نهاد ازدواج برای موفقیت یک 
ازدواج مه��م باش��د )المبرت و دوالهیت1، 2008(. تا زمانی که زوجی��ن تعهد ازدواج را جدی نگیرند، 
نمی توانند به س��اختار زندگی زناشویی سالم برس��ند. از عوامل استحکام بخش و تأثیر گذار برزندگی 
زناش��ویی صمیمت زناشویی2 اس��ت. نیاز به صمیمیت و ارتباط نزدیک با دیگری، از نیازهای اساسی 
هر فرد است. صمیمیت بخش مهمی از یک ازدواج پرشور و هیجان است. صمیمیت از جمله عواملی 
اس��ت برای تحکیم روابط زناش��ویی، ایجاد محبت بیش��تر و جلوگیری از گسیختن پیوندهای مودت 
ضروری اس��ت3. اس��ترنبرگ 4)1987( صمیمیت را رفتارهایی می داند که نزدیکی عاطفی را افزایش 
می دهد. نزدیک بودن عاطفی ش��امل حمایت و درک متقابل، برقراری ارتباط و س��هیم کردن خود، 
فعالیت ه��ا و دارای��ی هایمان با فرد دیگر اس��ت )به نقل از پلیج 2005(. صمیمیت یک نیاز اساس��ی 
انس��انی است. صمیمیت به عنوان نزدیکی، تش��ابه و رابطه شخصی دوست داشتنی با شخص دیگر 
اس��ت و مستلزم آگاهی، درک عمیق، پذیرش و بیان افکار و احساسات است )باگاروزی5، 2001(. در 
ازدواج های موفق، تبادل و ارضای متقابل نیاز های صمیمیت زوجین در حد قابل قبول موجب تحکیم 
روابط محبت آمیز بین آن ها می شود، تا آن جا که می توان گفت یکی از اصول در ازدواج های موفق، 

همانا ایجاد صمیمیت بین زوجین است.

 از س��وی دیگر دلزدگی زناش��ویی6 از عوامل مورد بررس��ی در تعهد زناش��ویی است. بسیاری از 
همسران زندگی مشترک خود را با عشق آغاز می کنند. در این زمان هرگز به این موضوع نمی اندیشند 
که روزی ممکن اس��ت ش��عله عشق آنان به خاموش��ی گراید. الیس عنوان می کند زوج هایی که به 
تازگی ازدواج کرده اند، کمتر به این فکر می کنند که ممکن اس��ت زمانی عشق افسانه ای آن ها کم 

1. Lambert, N. M., & Dollahite, David, C., 2008, The Threefold Cord: Marital Commitment in Religious 
Couples. Journal of Family Issues, 29:592-416.

2.  Marital Intimacy

3. کاوند، م، 1390، بررسی رابطه رفتارهاي فداکارانه، انگیزه هاي فداکاري و ادراك انصاف با صمیمیت زناشویی در والدین 
دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بروجرد. پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز. ص27.

4.  Sternberg, R.J., 1987, The triangle of love: Intimacy, passion, commitment, New York: Basic Books. 36

5. Bogarozzi, D. A., 2001, Enhancing intimacy in marriage. Banner Rouledye. Tylor & Forancis. 17

6.  Marital boredom
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رنگ ش��ود و این درست زمانی اس��ت که دلزدگی آغاز شده است1. از دیدگاه اصالت وجودی- روان 
تحلیلی، دلزدگی یک حالت تجربه ش��ده ی خس��تگی جس��می، عاطفی و روانی است که در نتیجه  
اختالف خیلی زیاد بین انتظارات و واقعیت ناشی می شود )پاینز2، 1996(. دلزدگی به عنوان نشانگان 
فرس��ودگی عاطفی، زوال شخصیت و کاهش فضیلت ش��خصی تعریف شده است )پاینز، 1996، به 
نقل از لینگارد3، 2004( و نتیجه ی درگیری طوالنی مدت در موقعیت هایی اس��ت که از نظر عاطفی 

و احساسی مطابات زیادی دارند.

بنابراین با توجه به اینکه امروزه یکی از مشکالت اصلی زوجین عدم تعهد زن و شوهر نسبت به 
یکدیگر و عدم ثبات زندگی زناش��ویی می باشد، هدف اثر حاضر پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس 

برخی از عوامل از جمله: صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی می باشد. 

با پیمان ازدواج، ارتباطی شکل می گیرد که در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی، امنیتی بی نظیر 
دارد. تمام روابط در دوره هایی از پستی و بلندی به پیش می روند. اما سؤالی که وجود دارد این است 
که چرا بعضی از روابط باقی می ماند درحالی که بعضی به پایان می رسد؟ ازدواج اولین تعهد عاطفی و 
حقوقی است که دو نفر آن را در بزرگسالی می پذیرند. هر ازدواج موفق حاوی سه رکن اساسی تعهد، 
جاذبه و تفاهم است که در این بین تعهد زناشویی قوی ترین و پایدارترین عامل پیش بینی کننده ی 
کیفیت و ثبات زناشویی است )موسکو4، 2009(. در میان تعامالت گوناگون، تعهد مهمترین جنبه ی 
کیفی یک رابطه است. هر فرد در طول زندگی خود متعهد به امور مختلفی می شود اما هنگامی که 
صحبت از تعهد در ازدواج در میان باش��د، موضوع اهمیتی اساس��ی پی��دا می کند. به عقیده ی کلی5 
)2008( تعهد در یک رابطه ش��امل توافق و قصد بر حفظ رابطه در دراز مدت اس��ت و اشاره دارد بر 
ش��رایط پایداری که زوج ها را در کنار هم نگه می دارد، در واقع ثبات جزء اصلی تعهد می باش��د )به 

1. ادیب راد، نسترن و ادیب راد، مجتبی،1384، بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن با زنان متقاضی 
طالق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترك، تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 4، شماره13. ص 12.

2. Pines, A.M., 1996, Couples burnout: courses and cures. London rout ledge, 32, pp 26

3.  Lingard

4. Mosako, J., 2009, Commitment and attachment dimensions. In partial fulfilment, requirements for the 
degree of Doctor of Philosophy: Purdue University. 43

5.  kelly
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نقل از ایمپت1، 2001(. ازدواج می تواند دربردارنده ی انواعی از تعهد باشد از جمله :

تعهد به ازدواج ش��امل؛ احس��اس تقدس و ارزشمندی ای که برای ازدواج در کلیت آن قائل  -
هس��تیم جدای از رابطه ما با ش��خص خاص در ازدواج. معمواًل این نوع از تعهد دربرگیرنده 
باورها و عقاید و ارزش های مذهبی، س��نت ها، محیط خانوادگی و تربیتی اس��ت که فرد در 

آن رشد یافته است.

تعهد به همسر؛ ناشی از احساس تعلق خاص به همسر بوده که با احساس تعلق، صمیمیت،  -
از خود گذشتگی و وفاداری نسبت به همسر همراه است. 

تعهد اجباری؛ ش��امل عوامل بیرونی خواه واقعی یا خیالی اس��ت که علی رغم گرایش فرد  -
به ترک رابطه می تواند مانع از آن گردد. مثل عدم تأیید خانواده و دوس��تان، هزینه ی امور 
مربوط به طالق، وابس��تگی به فرزندان، نیافتن یک ش��ریک مناسب و عوامل درونی مثل 

وابستگی عاطفی و فقدان اعتماد به نفس )آدامز و جونز2، 1997(.

تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی، وقایع خوشایند 
و ناخوشایند زندگی، تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و  بر پایه ی قصد و نیت می باشد. زوجینی که 
در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکری نرسیده اند و رفتار دوسوگرایانه را تعقیب 
می کنند، در ازدواج و در کارکردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و غالبًا نتیجه ی امر، بی وفایی 
خواهد بود )مک کارتی3، 1999(. آماتو )2004( معتقد اس��ت که تعهد مفهوم مهمی اس��ت که باعث 
ج��دا کردن نظریه ی تغییرات اجتماعی از اقتصادی می ش��ود )آمات��و4، 2004(. طراحان مدل در هم 
پاش��یدگی زناش��ویی معتقد بودند که تعهد معنای درجه ای است که هر شخص با رابطه ی زناشویی 

1. Impett EA, 2001, Testing the investment model of relationship commitment and stability in a longitudinal 
study of married couples. Curr Psychol, 20

2. Adams, J.M.; Jones, T.,1997, The conceptualization of marital commitment: An  integrative analysis. 
Journal of personality and social psychology, 72

3. MacCarthey B., 1999, Marital style and its’ effects on sexual desire and functioning. J Fam Psycho 
Ther; 10: 1-12.

4. Amato PR., 2004, Studying marital interaction and commitment with survey data. 52
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دارد )آدامز و جونز1، 1999(. هم چنین دین و اس��پانیر2 )1974( اعتقاد داش��تند که تعهد باعث تغییر 
یک ارتباط به صورت ارتباطی متقابل می گردد و همچنین باعث ثبات زناشویی می شود. آنان اعتقاد 
داش��تند که رابطه هایی با تعهد باال، انعطاف پذیری بیشتری دارند و عماًل زوجین زمانی می توانند از 
دگرگونی ها به دور باش��ند که در کنار یکدیگر احس��اس امنیت بیشتری داشته باشد. بعد از شیدایی 
اوایل ازدواج و پس از آن که شور روزهای نخست فروکش می کند، توجه به رفاه و خوشبختی همسر 
مهمترین نیروی پیوند دهنده ی روابط زن و شوهر می شود. زن و شوهر در هر شرایطی نظیر بیماری 
و سالمت، آسایش و ناراحتی و ثروت و فقر، مسئول یکدیگرند. مسئولیت معیاری فراهم می آورد تا 
زن و شوهر، خود و یکدیگر را با آن بسنجند. اگرچه بعضی از زوج ها در آغاز زندگی مشترک خود را 
نس��بت به رابطه ی زناش��ویی متعهد می دانند اما ممکن است میزان تعهد آن ها آن قدر نباشد که در 
برابر طوفان های ناگزیر و ناشی از نا مالیمات زندگی مقاومت کنند )هاسیاو3، 2004(. تعهد زناشویی 
را می توان احساس تداومی که در جاذبه و محدودیت ها پیدا می شود تعریف کرد )نلسون4، 2011(. 

تعهد، ماهیت وابس��تگی فرد را نشان می دهد؛ این که فرد در رابطه چقدر احساس امنیت می کند 
و تا چه حد احساس می کند که رابطه در دراز مدت ارزشمند است. تعهد زناشویی شامل سه بعد تعهد 
شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاری است )رامیرز5، 2008(. تعهد شخصی، به معنی عالقه و تمایل 
فرد برای تداوم رابطه ی زناش��ویی اس��ت. این تعهد منعکس کننده تلقی های فرد نس��بت به شریک 
زندگی و رابطه اش و همین طور میزان اهمیت رابطه برای هویت فرد است )رامیرز، 2008(. بعد دیگر 
تعهد زناش��ویی، تعهد اخالقی است که نشان دهنده ی میزان احساس تعهد فرد به ادامه رابطه است. 
ارزش ها و باور های بنیادین فرد درباره ی مسیر رفتار صحیح در رابطه، بر محوریت تعهد اخالقی قرار 

1. Adams JM, Jones WH., 1999, Interpersonal commitment in historical perspective. In: Adams JM, 
Jones, WH. (editors). Handbook of interpersonal commitment and relationship stability. New York: Kluwer, 
Academic/Plenum;: 3-33.

2. Dean DG, Spanier GB., 1974, Commitment: An overlooked variable in marital adjustment. Sociological 
Forc; 7: 113-8.

3. Hasiao YL., 2004, Commitment to marital relationship: The case of American Newlyweds.78

4. Nelson, J.A., Kirk, A.M., Ane, P. & Serres, S.A, 2011, Religious and Spiritual Values and moral Com-
mitment in Marriage: Untapped Resources in Couples Counseling?, Journal of Counseling and Values, 
55: 228-246.

5. Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An Actor-Partner.65
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دارد )نلسون1، 2011(. تعهد ساختاری به این معناست که فرد احساس می کند به دلیل عوامل خارجی 
باید در رابطه باقی بماند. به طور کلی س��طح پایین تعهد زناش��ویی در ازدواج منجر به عدم رضایت و 
طالق می گردد. بررسی مطالعات در مورد تعهد نشان می دهد که تعهد باعث حفظ و بقای ارتباط در 
زندگی زوجین می شود )رامیرز2، 2008(. عوامل زیادی هستند که می توانند پیش بینی کننده ی تعهد 

زناشویی باشند. از جمله این عوامل می توان به صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی اشاره نمود. 

از عواملی که می تواند با تعهد زناش��ویی در ارتباط باش��د صمیمیت اس��ت. صمیمیت به عنوان 
توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می ش��ود. اینگونه تعاریف مبتنی بر خویش��تن حاکی 
از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه ی صمیمانه برقرار 
کند. صمیمیت را می توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و 
رش��د هویت، برای ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروری است. مفهوم پردازی 
رایج از صمیمیت، س��طح نزدیکی به همس��ر، به اش��تراک گذاری ارزش ه��ا و ایده ها، فعالیت های 
مش��ترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است. فردی که 
میزان صمیمیت باالتری را تجربه می کند قادر است خود را به شیوه ی مطلوب تری در روابط عرضه 
کند و نیاز های خود را به ش��کل مؤثرتری به ش��ریک و همس��ر خود ابراز کند )باگاروزی3 2001(. 
رضایت زناش��ویی می تواند در زوج هایی که میزان صمیمیت باالتری دارند، بیش��تر باشد. به عبارت 
دیگر، زوج هایی که صمیمیت باالتری دارند ممکن اس��ت قابلیت بیش��تری در مواجهه با مشکالت 
و تغییرات مربوط به رابطه خود داش��ته باش��ند و در نتیجه تعهد و رضایت زناشویی باالتری را تجربه 
کنن��د )پاتریک4، 2007(. کامکار و جباری��ان5 )1387( در پژوهش خود ارتباط صمیمیت با تعارضات 
زناشویی و تعهد زناشویی را بررسی نمودند و نشان دادند که 57 درصد از مشکالت در روابط زوجین 

1. Nelson, J.A., Kirk, A.M., Ane, P. & Serres, S.A, 2011, Religious and Spiritual Values and moral Com-
mitment in Marriage: Untapped Resources in Couples Counseling?, Journal of Counseling and Values, 
55:220.

2. Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An Actor-Partner.69

3. Bogarozzi, D. A., 2001, Enhancing intimacy in marriage. Banner Rouledye. Tylor & Forancis.87

4. Patrick, S., Sells, J.N., Giordano, F.G. and Tollerud, T.R., 2007, Intimacy, differentiation, and personality 
variables as predictors of marital satisfaction.128

5. کامکار، مهدیس؛ جباریان، شادی؛  1384، ازدواج به وصال نرسیده، دومین کنگره سراسری خانواده و مشکالت جنسی.
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به دلیل وجود مشکل در روابط صمیمی بین زوجین بوده است.

متغیر دیگر مورد بررسی در این اثر دلزدگی زناشویی است. دلزدگی زناشویی  ناشی از عدم تناسب 
بین انتظارات و واقعیت اس��ت و میزان آن به میزان سازگاری زوجین و باورهایشان بستگی دارد. این 
پدیده امری تدریجی است و به ندرت ناگهانی اتفاق می افتد. در حقیقت، عشق و صمیمیت به تدریج 
تحلیل می رود و همراه با آن فرس��ودگی کلی به وجود می آید. این پدیده با فروپاش��ی رابطه و با رشد 
آگاهی و توجه به چیزهایی که به اندازه ی گذشته خوشایند نیستند، شروع می شود و اگر در این مرحله 
کاری برای جلوگیری از پیش��رفت این روند صورت نگیرد، همه چیز از مرحله بد به بدتر می رس��د. در 
بدترین حالت، دلزدگی منجر به قطع شدن و گسستن رابطه ی زناشویی می شود )پاینز1، 2002(. وقتی 
توقعات عاش��قانه محقق نش��وند، احساس سرخوردگی مستقیماً به همسر نسبت داده می شود و سبب 

تحلیل رفتن عشق و تعهد می شود و دلزدگی جایگزین عشق می شود )پاینز2، 1996(. 

با توجه به اهمیت بررس��ی عوامل مرتبط با تعهد زناش��ویی، این اثر به دنبال پاسخگویی به این 
سوال است که آیا بین صمیمت زناشویی، نگرش مذهبی و دلزدگی زناشویی با تعهد زناشویی رابطه 

وجود دارد ؟و آیا این متغیرها قادر به پیش بینی تعهد زناشویی می باشند.

ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی انسان رخ می دهد، در حالی که بعضی ازدواج ها 
موجب رش��د و شکوفایی زوجین است، بسیاری از زن و ش��وهر ها نیز می توانند به مصیبت هایی در 
مقابل یکدیگر بدل شوند، ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیاز های عاطفی و روانی در جریان 
ازدواج، هنر و مهارتی است که عالوه بر سالمت روان و تجارب سالم اولیه، نیازمند داشتن و کسب 
نگرش های منطقی، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی و انجام وظایف خاص خویش اس��ت 
)اعتمادی3، 1385(. واژه ی تعهد و پایبندی به معنای تصمیمی عقالنی که مس��تلزم مقید بودن فرد 

1. Pines, A.M., 2002, The female entrepreneur: Burnout treated using a psychodynamic- existential ap-
proach, Clinical Case Studies, 1(2): 170 _ 180.

2. Pines, A.M., 1996, Couples burnout: courses and cures. London rout ledge, 32, pp 1-27

3. اعتمادي، عذرا؛ نوابي نژاد، شکوه؛ احمدي، سید احمد؛ فرزاد، ولي اله ، 1385، بررسي تاثیر زوج درماني به شیوه ي ایماگوتراپي 
بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان، فصلنامه تازه ها و پژوهشهاي مشاوره، جلد5، شماره 

1: ص 21
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به اعمالی خاص است و یا حالتی دال بر وابستگی عاطفی یا عقالنی به ایده آلی مطلوب آمده است. 
باتوج��ه به افزایش ازدواج ه��ای بی ثبات و افزایش آمار طالق در کش��ور کانون خانواده ها در خطر 
می باشد و ضروری است تا به پژوهش و تدبیر مجهز شویم. در این میان بسیاری از زوج ها به خاطر 
مش��کالت مربوط به زندگی زناش��ویی و عدم امنیت و اعتماد در زندگی و کاهش تعهد زناشویی به 
زوج درمانگران و مشاوران مراجعه می کنند. از این رو برای حل مشکالت مربوط به روابط زناشویی 
زوج ها باید عواملی که در ارتقاء و تضعیف تعهد زناش��ویی اثرگذار اس��ت را بررس��ی کنیم )اسدپور1، 
1391(. ثبات ازدواج در گرو تعهد زناشویی است که عوامل مختلفی در ارتقاء و تضعیف آن مؤثر است. 
مطالعات و تجارب بالینی نش��ان می دهد که در جامعه ی معاصر، زوج ها مشکالت شدید و فراگیری 
را در هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمانه و ارضای انتظارات و نیاز های یکدیگر تجربه می کنند.

ایج��اد و حفظ رواب��ط صمیمانه و ارضای نیاز های عاطفی و روان��ی در جریان ازدواج یک مهارت و 
هس��ته اس��ت که عالوه بر سالمت روانی و تجارب س��الم اولیه داشتن نگرش های منطقی و کسب 
مهارت ها و انجام وظایف خاص است )باگاروزی2، 2001(. مطالعات نشان می دهد که برخورداری از 
صمیمیت در میان زوج های متاهل، از عوامل مهم ایجاد ازدواج های پایدار اس��ت و اجتناب از روابط 
صمیمانه از عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی می شود )بلوم3، 2006(. ، زوج هایی 
که صمیمیت باالتری دارند ممکن اس��ت قابلیت بیش��تری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط 
به رابطه خود داش��ته باشند و در نتیجه تعهد و رضایت زناش��ویی باالتری را تجربه کنند )پاتریک4، 
2007(. سطوح باالی تعهد زناشویی با ابراز عشق بیشتر، سازگاری و ثبات زناشویی باالترو رضایت 
زناش��ویی رابطه دارد و س��طوح پایین آن با دلزدگی زناشویی رابطه دارد )اسدی1392،5(. دلزدگی به 

اثربخشی زوج درمانی خودنظم بخشی و  نژاد، رحمان،1391، بررسی و مقایسه  1. اسدپور، اسماعیل؛ شقاقی، شهرزاد و مهدی 
جلد  مشاوره،  پژوهش های  تهران.  شهر  مشاوره  مراکز  به  کننده  مراجعه  زوج های  زناشویی  صمیمیت  افزایش  بر  هیجان-محور 

دوازدهم، شماره 45. ص 15
2. Bogarozzi, D. A., 2001, Enhancing intimacy in marriage. Banner Rouledye. Tylor & Forancis. 15

3. Blume TW.,2006, Becoming a family counselor: a bridge to family therapy theory and practice.          
Hoboken. New Jersey: USA: Wiley, 106-9. 18

4. Patrick, S., Sells, J.N., Giordano, F.G. and Tollerud, T.R., 2007, Intimacy, differentiation, and personality 
variables as predictors of marital satisfaction .The Family Journal, 15: 359_367

5. اسدي، عدالت؛ فتح آبادي، جلیل و شریفی فواد، 1392، رابطه دلزدگی زناشویی، باورهاي بدکارکردي جنسی و احقاق جنسی 
در زنان متأهل، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، دوره 3، شماره4: ص684-661.
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منزله ی ش��کل نهایی استرس و فرآیند تدریجی که شخص در پاسخ به استرس های طوالنی مدت، 
درد و فشارهای جسمی، روانی و عاطفی می دهد)پاینز1، 1996(.

بنابرای��ن حفظ و تداوم سیس��تم خانواده به عنوان مهمترین سیس��تم اجتماعی از اهمیت زیادی 
برخوردار است، به گونه ای که بحث پیرامون خانواده و راه های تحکیم زندگی زناشویی از بحث های 
متداول مجامع علمی بوده و علوم مربوط به آن به ویژه مشاوره تالش می کند که تدابیری به عمل 
آورد تا ثبات، صمیمیت، کارکرد های صحیح و تعالی زوجین فزونی یابد. در نتیجه ضروری اس��ت تا 

به طور اهم و به دقت به مطالعه در زمینه افزایش تعهد زناشویی و خانواده پرداخت.

تعهد زناشویی: تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلندمدتی روی ازدواجشان  -

دارند، برای رابطه شان فداکاری می کنند. برای حفظ، تقویت و همبستگی اتحادشان گام بر 
می دارند و حتی هنگامی که ازدواجشان ثمربخش نیست با همسرشان می مانند )هارمون2، 

.)2005

صميميت زناش�ویی: صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت می شود.  -

اینگونه تعاریف مبتنی برخویشتن، حاکی از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست 
یاب��د تا بتواند با دیگران رابط��ه صمیمانه برقرار کند. صمیمیت را می توان به عنوان توانایی 
ش��ناخت خود در حضور دیگران دانس��ت که خودآگاهی و رشد هویت برای ظرفیت قابلیت 

شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروری است )پور سردار، 1389(.

دلزدگی زناشویی: دلزدگی )افول عشق در زندگی زناشویی( حالتی است که بسیاری از افراد  -

دربرابر توقعات زیادشان از روابط زناشویی دچار آن می شوند زیرا احساس می کنند بیشتر از 
آنچه دریافت می کنند یا فکر می کنند دریافت کرده اند، می بخشند و شامل سه مؤلفه از پا 

افتادن جسمی، از پا افتادن عاطفی و از پا افتادن روانی می باشد)پاینز، 1996(.

1. Pines, A.M., 1996, Couples burnout: courses and cures. London rout ledge, 32, pp 31

2. Harmon, D. KH. , 2005, Black men and marriage: The impact of spirituality, religiosity and marital com-
mitment on marital satisfaction 86.
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