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 Purpose: One of the phenomena that disrupts the relationship of couples 

in their joint life is the tendency to divorce involved in breach of contract 

that has an individual and personality origin. The communication pattern 

of couples with each other plays a vital role in this context. When the 

couple's relationship tends to be cold, it causes them heartbreak, marital 

heartbreak provides the ground for the tendency to divorce involved in 

breach of contract. Whereas, if the couple is committed to their marriage 

contract, they will not witness heartbreak. On the other hand, the tendency 

towards moral styles has a constructive effect on couples' relationships. In 

this research, moral tendency styles are considered as mediating variables, 

and the variables of heartbreak and marital commitment are the outputs, 

which predict the criterion variable of the tendency to divorce involved in 

breach of contract.  

Materials and Methods: This research was done by correlation method. 

The statistical population was formed by couples who referred to the 

counseling centers of the first and second regions of Tehran in 1400. The 

sample size was determined based on the modeling method of 250 people 

who were selected by random quota method. The data collection tools were 

Kaiser's marital distress scale (1993), Adams and Jones' marital 

commitment (1997), Hight and Gramm's (2007) moral orientation styles, 

Rose Bolt et al.'s (1986) propensity to divorce scale. In the data analysis 

method, descriptive statistics indicators and SPSS23 software were first 

used, then structural equations, t-test, bootstrap and Sobel were used in the 

hypothesis test, which were implemented by PLS software. 

Findings: The results showed that successful intelligence has a direct 

effect on wisdom, The findings of the research indicated that there is a 

direct and meaningful relationship between the tendency to divorce 

involved in breach of contract and marital heartbreak, but it had an inverse 

relationship with marital commitment. In addition, the tendency to divorce 

involved in breach of contract has an inverse relationship with the styles of 

moral tendency and has led to its adjustment. 

Conclusion: Therefore, heartbreak and marital commitment have been the 

predictors of divorce tendency of couples involved in breach of contract. 
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 درگیر زوجین در طالق به گرایش بینیپیش

 با زناشویی تعهد و زدگیدل براساس شکنیپیمان

 اخالقی گرایش های-سبک گریمیانجی

 1دربندی بهجت
 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسی،روان گروه دکتری، دانشجوی
 .امارات امارات،

 
 *2احدی حسن
 رانای کرج، کرج، دانشگاه انسانی، علوم دانشگاه شناسی،روان گروه

 .(نویسنده مسئول)
 

 3خلعتبری جواد
 تنکابن، اسالمی، آزاد دانشگاه تنکابن، واحد شناسی،روان گروه
 .ایران

 
 چکیده

 مشترک زندگی در را زوجین روابط که هاییپدیده از یکی: هدف
 شکنیپیمان درگیر طالق به گرایش سازدمی اختالل خوشدست
 اب زوجین ارتباطی الگوی. دارد شخصیتی و فردی منشأ که است

 هب زوجین روابط وقتی. دارد حیاتی نقشی زمینه این در یکدیگر
 زدگیدل شود،می هاآن زدگیدل موجب کندمی پیدا گرایش سردی

 فراهم را شکنیپیمان درگیر طالق به گرایش ی زمینه زناشویی
 خود زناشویی قرارداد بهنسبت زوجین اگر کهدرحالی. آوردمی

 هب گرایش دیگر طرف از. بود نخواهند زدگیدل شاهد باشند متعهد
 این در. دارد زوجین روابط در ایسازنده تاثیر اخالقی هایسبک

 شدهگرفته نظر در میانجی متغیر اخالقی گرایش هایسبک پژوهش
 متغیر که اندبوده دادبرون زناشویی تعهد و زدگیدل متغیرهای و

 .نندکمی بینیپیش را شکنیپیمان درگیر طالق به گرایش مالک
. گرفت انجام همبستگی روش به پژوهش این: مواد و روش ها

 یک منطقه مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زوجین را آماری جامعه
 روش براساس نمونه حجم. داد تشکیل 1400 سال در تهران دو و

 تصادفی ایسهمیه روش به که گردید تعیین نفر ۲۵0 یابی مدل
 مقیاس از بودند عبارت هاداده آوریجمع ابزارهای. شدند انتخاب

 جونز و آدامز زناشویی تعهد ،(1993) کایزر زناشویی زدگیدل
 مقیاس ،(۲007) گرام و هایت اخالقی گرایش هایسبک ،(1997)

(. 1986) همکاران و بولت روز شکنیپیمان درگیر طالق به گرایش
 و توصیفی آمار هایشاخص از ابتدا هاداده وتحلیلتجزیه روش در
 از هافرضیه آزمون در سپس شد استفاده SPSS23 افزارنرم

 برداریبهره سوبل و استراپ بوت ،t آزمون ساختاری، معادالت
 .گردید اجرا PLS افزارنرم توسط که گردید
 طالق به گرایش بین که بود آن از حاکی تحقیق هاییافته :ها یافته

 دارنیمع و مستقیم ایرابطه زناشویی زدگیدل و شکنیپیمان درگیر
 ناًضم. استداشته معکوس ایرابطه زناشویی تعهد با ولی دارد وجود

 قیاخال گرایش هایسبک با شکنیپیمان درگیر طالق به گرایش
 .استشده آن تعدیل به منجر داشته معکوس ای رابطه
 ی کنندهبینیپیش زناشویی، تعهد و زدگیدل بنابراین :گیری نتیجه

 .اندبوده زوجین شکنیپیمان درگیر طالق به گرایش
 

 زدگیدل شکنی،پیمان درگیر طالق به گرایش: کلیدی واژگان
 اخالقی گرایش هایسبک زناشویی، تعهد زناشویی،

 
 ۲0/1۲/1400: افتیدر خیتار
 11/03/1401:  رشیپذ خیتار
 ahadi@aut.ac.irنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

روابط زوجین در زندگی مشترک همواره تحت تأثیر عوامل 
های شخصیتی ای قرار دارند. برخی از این عوامل به ویژگیگسترده

شود. برخی دیگر مربوط میها زوجین و به الگوی ارتباطی بین آن
گیرند که البته در این پژوهش از عوامل در طبقه اجتماعی قرار می

گیرند در این به عنوان عوامل خارج از محدوده مطالعه قرار می
پژوهش که با نگاه روانشناسی انجام گردید متغیرهای دلزدگی 

های گرایش اخالقی مورد توجه زناشویی، تعهد زناشویی و سبک
بینی گرایش به طالق درگیر ها در رابطه با پیشه جملگی آنبود

 اند.پیمان شکنی مورد بررسی قرار گرفته
طی  شکنی فرایندی است کهبینی گرایش به طالق درگیر پیمانپیش

شکنی آن عواملی که موجبات پیدایش تمایل به طالق مبتنی بر پیمان
هایی که ازدواج گیرد. زوجشود مورد بررسی قرار میدر زوجین می

کنند در آغاز زندگی مشترک قصد تشکیل خانواده، برقراری می
ثبات رابطه با یکدیگر و امید به آینده موفق را مورد توجه قرار 

(. این امکان وجود دارد که در طول دوران رابطه زوجین 1دهند )می
ی یا شکنها مرتکب پیمانبا یکدیگر به دالیل مختلف یکی از آن

 بار و منفیشود. این اتفاق در روابط زوجین آثار سوء، زیانخیانت 
شکنی خواهد داشت از جمله این که گرایش به طالق درگیر پیمان

(. چنان چه زوجین بتوانند با تدبیر الزم تعارض ۲را تجربه می کنند )
به وجود آمده را مدیریت نمایند، خواهند توانست به زندگی 

(. ولی اگر به هر دلیل 3ادامه دهند ) آمیز و صمیمانه خودمسالمت
 میلی نسبتاختالف به وجود آمده موجبات تنش، سردی رابطه و بی

شکنی به یکدیگر شود، احتمال بروز گرایش به طالق درگیر پیمان
شکنی، خصوصاً زمانی که (. متعاقب پیمان4وجود خواهد داشت )

ند، احتمال زوجین نتوانند مشکل به وجود آمده را حل و فصل نمای
-شکنی و دل(. پیمان۵زدگی زناشویی وجود خواهد داشت )بروز دل

روند که البته آثار ناگواری بر زدگی هیجانات منفی به شمار می
روابط زوجین خواهند داشت، ولی به هر صورت از طریق 
رویکردهای گفتگو، مشاوره، گذشت و احیای تعهد قابل جبران و 

 (.6باشند )درمان می
ادیده زدگی نشکنی و دلعات نشان داده است پیشایند بروز پیمانمطال

(. 7گرفتن تعهد زناشویی و کم رنگ شدن صمیمیت زناشویی است )
اگر چنین شرایطی در روابط زوجین به وجود آید، نارضایتی 
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ی گرایش به طالق درگیر شود که خود زمینهزناشویی پدیدار می
ها در آغاز زندگی برخی زوج (8آورد )شکنی را فراهم میپیمان

 بندی به یکیشوند و آن پایقراردادی نانوشته را بین خود متعهد می
های اخالقی است. اگر چنین قراردادی بین زوجین حاکم از گرایش

کند یگیری مشکنی پیششود، از بروز گرایش به طالق درگیر پیمان
(9 .) 

هایی است که نهیکی از زمی 1شکنیگرایش به طالق درگیر پیمان
موجب ایجاد تعارض و تنش در روابط زناشویی و احتماالً بروز به 

شکنی متأثر از عوامل گوناگونی است از قبیل شود. پیمانطالق می
(. پیامدهای این 10عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی )

 شود. تاآنجاکهها نیز میگیر فرزندان آنپدیده عالوه بر زوجین دامن
کند. سیر ها را نیز تهدید میسالمت روانی و کیفیت زندگی آن

های روابط صعودی آمار طالق و پیدایش تعارضات و آشفتگی
زوجین، پژوهشگران را برای یافتن عوامل مؤثر در آن و راهکارهای 

(. 11) است یختهمناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه را برانگ
وفایی و نادیده گرفتن تعهدات بیعنوان فریب، شکنی بهپیمان

(. 1۲عنوان یک مفهوم غیراخالقی معرفی شده است )زناشویی به
 ،رابطه عاشقانه و مخفیانه با یک شریک ثانویه یهمچنین به معنا

 (.13که همین فرد با شخصی دیگر رابطه دارد )درحالی

شکنی در جوامع مختلف تعاریف گوناگونی دارد ولی در پدیده پیمان
جنس که از همسر پنهان ای با فرد غیر همغلب جوامع هر رابطها

ی خارج از ازدواج محسوب شده، رفتاری شود، یک رابطه
ها نشان داده است گرایش به پژوهش (.14)شود آمیز تلقی میخیانت

ز هایی که ابوده، زوج یششکنی همواره روبه افزاطالق درگیر پیمان
 دهند.حتمال زیاد به ازدواج خود پایان میااند بهاین طریق صدمه دیده

مندی زوجین به جدا مفهوم گرایش به طالق میزان تمایل و عالقه
(. 1۵شدن و گسستن روابط زناشویی طی مراحل قانونی است )

گرایش به طالق دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است، در 
در بعد شود، بعد شناختی تصورات فرد در مورد طالق مرور می

شود عاطفی احساسات مثبت و منفی فرد نسبت به طالق بروز داده می
و در بعد رفتاری میزان آمادگی و قصد رفتاری فرد جهت رویارویی 

 (.16. )شودبا طالق آشکار می

هایی شکنی در خانوادهازآنجاکه پدیده گرایش به طالق درگیر پیمان
ای داشته ر و آشفته کنندهاند تبعات بسیار ناگوادیدهکه از آن آسیب

است، شناسایی عوامل پدیدآورنده آن ضرورت یافته و بسیار 
نخستین پیامد گرایش به طالق درگیر  (.17باشد )کننده میتعیین
ان ی سالمت روکنندهشکنی پیدایش هیجانات منفی و تخریبپیمان

زدگی زناشویی است. ازجمله این هیجانات منفی دل یدهزوج صدمه د
میلی در ت که طی آن زوج یا زوجه دچار کسالت، خستگی و بیاس

زندگی مشترک شده تاآنجاکه گرایش به طالق پیدا کرده و به 
چنانچه عوامل بوجودآورنده  (.18انجامد )جدایی عاطفی نیز می

زدگی زناشویی شناسایی و برطرف نشود، زندگی مشترک زوجین دل

_________________________________ 
1 - Tendency to divorce involved in breach of 

contract 

 زدگی زناشویی یکیاست دل شدهگردد. در این زمینه گفتهمختل می
نی شکی گرایش به طالق درگیر پیمانکنندهبینیاز عوامل پیش

 (.19زوجین بوده است )

شود که یکی از زوجین به سمت زدگی زناشویی زمانی تجربه میدل
شده، تجربه مجدد و صمیمیت  یدهروابط نامشروع با دیگری کش

تجربه نشان داده است در (. ۲0فردی و جنسی با دیگران پیدا کند )
ها یافته و رضایت زناشویی آنها کاهشزوجینی که صمیمیت بین آن

 یدهزدگی زناشویی آشکار گرداست، هیجان دل ییدهبه سردی گرا
بایست درصدد شناسایی . در چنین شرایطی زوجین می(۲1است )

ا ها احیهایی برآیند تا پایداری روابط میان آنپیدایش چنین زمینه
شود. در غیر این صورت احتمال بروز گرایش به طالق درگیر 

. اصوالً وقتی در روابط زناشویی زوجین (۲۲شکنی وجود دارد )پیمان
ها تداوم تعهد کافی وجود داشته باشد، پایداری روابط میان آن

خواهد داشت. تعهد زناشویی عبارت است از تمایل پایدار زوجین 
د برای حفظ و تداوم ازدواج و استمرار در اجرای قراردادها میان خو

ای که زندگی مشترک و تأمین رضایت طرفین به گونه
 (.۲3)ها تضمین شود پذیری و امنیت روانی آنانعطاف

کننده متغیر دیگری که در روابط زوجین نقش بسیار حیاتی و تعیین
های اخالقی است. این گرایش داللت بر دارد، گرایش به سبک

هایی مانند انصاف، وفاداری، احترام به مرجعیت، اخالق تقویت بنیان
های اخالقی از صفات (. اصوالً افراد متکی به بنیان۲4و تقدس دارد )

شناسی، اطاعت و احترام، خداگرایی و هایی مانند وظیفهو ویژگی
رعایت هنجارهای دینی، نجابت و خلوص ذهنی برخوردارند. بدیهی 

 ایپایدار و سازنده یروابط زوجین تأثها در راست که این ویژگی
(. در این زمینه گفته شده است بر اساس نظریه ۲۵داشته باشد )

تم گانه کارکردی سیسهای اخالقی پایبندی زوجین به ابعاد پنجبنیان
(. به ۲4)  ها را تضمین نمایدتواند پایداری روابط میان آناخالقی می

های اخالقی و یاندلیل است که توجه به رویکرد بن ینهم
ها بر تحکیم روابط زوجین مورد توجه مثبت آن یرگذاریتأث

 (.۲6قرارگرفته است )

شده بود بین سبک گرایش گرفته گزارشدر یک پژوهش انجام
طه شکنی راباخالقی و پیشگیری از گرایش به طالق درگیر پیمان

د با توجه به قرائن و شواه (.۲7دار وجود دارد )مستقیم و معنی
مذکور این تحقیق درصدد برآمد تا متغیر گرایش به طالق درگیر 

عنوان متغیر مالک یا وابسته در نظر گرفته و شکنی آن را بهپیمان
عنوان متغیرهای مستقل یا زدگی، تعهد زناشویی را بهمتغیرهای دل

عنوان متغیر های گرایش اخالقی بهزاد فرض نموده و سبکدرون
دهی از متغیرها در پیشینه د در نظر گیرد. این سامانزامیانجی یا برون

رود، زیرا چنین ای نوآورانه به شمار میتحقیق مشاهده نگردیده، ایده
زاد با شود تا از یک طرف متغیرهای درونمدل مفهومی موجب می

یکدیگر در رابطه بوده، پیامدهایی را در روابط زوجین داشته باشند 
یانجی سبک گرایش اخالقی، ارتباط برقرار که با متغیر مو هنگامی
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                  و همکاراندربندی  بهجت  332

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ن نقش شکنی زوجیبینی گرایش به طالق درگیر پیماننمایند، در پیش
 بر این روابط غیرمستقیم، هرکه عالوهمتفاوتی پیدا کنند. ضمن این

زدگی زناشویی، تعهد زاد، یعنی دلدرون یگانهدویک از متغیرهای 
شکنی ش به طالق درگیر پیمانطور مستقیم نیز با گرایزناشویی به

 کننده ی آن باشند. بنابراین در مدلبینیتوانند پیشرابطه داشته، می
شده روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مفهومی در نظر گرفته

های یهفرضمنجر به طرح بین با متغیر وابسته مورد توجه بوده، پیش
است که: آیا  بنابراین این سؤال اساسی مطرح شده است.پژوهش 

ش های گرایگری سبکزدگی زناشویی، تعهد زناشویی با میانجیدل
زوج  شکنیبینی گرایش به طالق درگیر پیماناخالقی قادر به پیش

 باشند؟می
 

 مواد و روش ها
شود این پژوهش به لحاظ اجرا یک مطالعه همبستگی محسوب می

آماری را  و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد. جامعه 
کنندگان به مراکز مشاوره خانواده در منطقه یک و کلیه مراجعه

دارای تجربه گرایش به طالق درگیر پیمان  1400دو تهران در سال 
اند جامعه آماری سال قرار داشته ۲0-۵۵شکنی که در رده سنی 

پژوهش را تشکیل دادند. به استناد پایگاه اطالع رسانی انجمن 
 نفر بوده است. 14۲۵این جمعیت  روانپزشکان تعداد

نظر به این که جامعه آماری در این پژوهش پراکنده بوده و در 
مراکز مشاوره منطقه یک و دو تهران نیز توزیع شده بودند، برای 

ز برداری گردید. ابتدا ابندی تصادفی بهرهگیری از روش سهمیهنمونه
مرکز به  1۲بین فهرست مراکز مشاوره موجود در منطقه تعداد 

گاه به مراکز منتخب مراجعه و به تناسب تصادف برگزیده شد، آن
حجم نمونه از بین افراد موجود تعداد مورد نیاز انتخاب گردید. قابل 

گانه در دو بخش مراکز خصوصی و  1۲ذکر است مراکز مشاوره 
مراکز دولتی مانند مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه برگزیده شدند. 

ش در نظر داشته است انتخاب افراد نمونه دارای گرایش به این پژوه
طالق درگیر پیمان شکنی در سطح جامعه توزیع شده باشد تا جامعه 

 را نمایندگی کنند.
نظر به اینکه در این تحقیق مدل مفهومی وجود داشته و در آزمون 

برداری ها از آمار رگرسیون و معادالت ساختاری بهرهفرضیه
عیین حجم نمونه نیز از مدل معادالت ساختاری در ت ،شودمی

های پرسشنامه و گویه یتعداد در این روش .گرددبرداری میبهره
ه از آنجا ک .پذیر در نظر گرفته شده استمتغیرهای مشاهده یتعداد

مقیاس یا پرسشنامه وجود داشته که  ششدر این پژوهش تعداد 
یز شویی بوده است و نها مربوط به مقیاس رضایت زنا هبیشترین گوی

یری را پذمشاهده  یدامنه (1393)بی هومن یالکتاب مد به موجب
در  ۵تعداد این در این پژوهش  ،انتخاب نمود 10تا  ۵توان بین می

های ششگانه امر پاسخگویی زیرا وجود تنوع مقیاس .نظر گرفته شد
ین ا با توجه به .سازدن دشوار میاها را برای پاسخگویبه پرسشنامه

 .انجام گرفت حتعیین حجم نمونه بدین شر یشرایط فرمول محاسبه

_________________________________ 
1 - Kayser 

5𝑄 < 𝑛 < 15𝑄 
حجم  nها و  هیا گوی تعداد متغیرهای مشاهده شده Qدر این فرمول 

 هیبیشترین حجم گو کهاینبا توجه به  .باشدمشاهدات در نمونه می
را در این پرسشنامه در مقیاس رضایت زناشویی وجود داشته است 

 ۵×47=۲3۵تعداد حجم نمونه  ،مورد بوده است 47آن که تعداد 
مورد  ۲3۵پژوهش  در اینبنابراین حداقل نمونه  .مورد خواهد بود

رمد س)باشد تعیین گردیدکه متناسب با آمار معادالت ساختاری می
ی اطمینان بیشتر از نمایندگی حجم نمونه در راستا (.1399 ،و دیگران

نفر افزایش داده شد تا پوشش بیشتری از  ۲۵0به پژوهش  جامعهدر 
 .مشاهدات فراهم گردد

ها: در این پژوهش تعداد پنج مقیاس مورد آوری دادهابزارهای جمع
ای ههای فنی، تفسیر نمرات و ویژگیاستفاده قرار گرفته، ویژگی

 اند.ها در ادامه تشریح گردیدهیک از آنروایی و پایایی هر 
 (1993)1مقیاس توسط کایزر: این زدگی زناشوییمقیاس دل -

های زیر مقیاس .باشدگویه می ۲1محتوای آن دارای  .طراحی گردید
 .حمایت اجتماعی ،بیگانگی هیجانی ،آن عبارت است از دلبستگی

طیف را  هاآن ایهه، سنجبوده 84 تا ۲1مقیاس از این دامنه نمرات 
و  (3ست )تا حدی در (،۲)خیلی درست (، نه 1)نادرست  چهارگانه

تجزیه و  یشیوه در این مقیاس .اندتشکیل داده (4)بسیار درست 
است، به منظور تفسیر نمرات این مقیاس  تحلیل نمرات پیوست بوده

ی ارزیابی نمرات به دست آمده بدین شرح در نظر گرفته سه دامنه
زدگی در سطح ضعیف ارزیابی دل ۲1-4۲دامنه نمرات  شده است.

 6۵-84زدگی در سطح متوسط و نمرات دل 43-64شود. نمرات می
شود. هر چه سطح نمرات زدگی در سطح بسیار باال ارزیابی میدل

ورت یابد، ضرزدگی نیز افزایش مییابد. ابتالی زوج به دلافزایش می
روایی و پایایی آن شود. میمدیریت و کنترل آن اجتناب ناپذیر 

روایی پرسشنامه از طریق دو نیمه کردن با  .تشریح گردیده است
 :به ترتیب عبارتنداز یی آنتأمین گردیده و پایا 71/0کسب ضریب 
بعد بیگانگی  ،83۵/0بعد حمایت اجتماعی  ،81/0بعد دلبستگی 

 (.۲8) 88/0کل پرسشنامه  ،8۵/0هیجانی 
 (1997)۲توسط آدامز و جونز: این مقیاس مقیاس تعهد زناشویی -

زیر  ،گویه بوده 44طراحی شده است محتوای این ابزار دارای 
به ازدواج و احساس  ،تعهدتعهد به همسر :از های آن عبارتندمقیاس

 از کامالً موافق لیکرتگانه های این مقیاس را طیف پنجسنجه .تعهد
تشکیل داده  (1)کمی با ارزش  مخالفتا کامالً  (۵)با ارزش کمی 

در تفسیر نمرات  .باشدمی ۲۲0تا  (1)این مقیاس  دامنه نمرات .است
سطح  ،سطح خوب ،این مقیاس پنج شاخص سطح تعهد بسیار خوب

دامنه نمرات  .سطح ضعیف و سطح عدم تعهد وجود دارد ،متوسط
نامه پیوست پرسشنامه تشریح ها در شیوههریک از این شاخص

به معنای تعهد زناشویی بسیار  1-44نه نمرات دام .گردیده است
 -13۲تعهد زناشویی ضعیف،  4۵-88شود، نمرات ضعیف تلقی می

تعهد زناشویی در سطح خوب  133 -176تعهد زناشویی متوسط،  89
تعهد زناشویی در سطح بسیار خوب  177 -۲۲0و دامنه نمرات 

2 - Adams & Jones 
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 میزان تعهدیابد بر گردد. هر چه سطح نمرات افزایش میارزیابی می
ه ب بازآزماییاین مقیاس از طریق  یروایشود. زناشویی نیز افزوده می

نایل گردیده و پایایی کل پرسشنامه از طریق  73/0کسب ضریب 
 (.۲9)نایل آمده است  7۵/0آلفای کرنباخ به کسب ضریب 

این مقیاس متوسط هایت و : های گرایش اخالقیمقیاس سبک -
 باشد.میگویه  3۲محتوای آن دارای  .ردیدگطراحی  (۲007)گراهام 

 -3،انصاف -۲،آسیب -مراقبت -1:های آن عبارتنداززیر مقیاس
های این سنجه .خلوص -۵،احترام به مرجعیت -4،وفاداری به گروه
ینه صفر تا گز قدرمطلقی اصالً با گانه از گزینهششمقیاس را طیف 

این مقیاس  .است در نظر گرفته شده (۵)خیلی زیاد با ارزش کمی 
باشد. برای تفسیر نمرات پنج سطح در می 1-160دارای دامنه نمرات 

گرایش اخالقی بسیار  1-3۲نظر گرفته شده است. دامنه نمرات 
گرایش  6۵-96گرایش اخالقی در سطح ضعیف،  33-64ضعیف، 

در سطح خوب و دامنه نمرات  97-1۲8اخالقی در سطح متوسط، 
شود. در سطح بسیار خوب ارزیابی می گرایش اخالقی 1۲9 -160

یابد. بر میزان گرایش اخالقی افراد هرچه سطح نمرات افزایش می
توسط سیفی  مراحل روایی و پایایی پرسشنامهشود. افزوده می

سال پیگیری  34نفری با میانگین سنی  ۲۵0در گروه  (1391وزلو)ق
 .استبرای روایی آن گزارش شده  7۵/0کسب قدر مطلق  گردیده،

 شرحبدین  همچنین در اجرای آزمون کرنباخ ضرایب پایایی مقیاس
 (،6۵/0طرفی)بیانصاف و  (،69/0)سیب و آ مراقبت :به دست آمد

اخالص و  (،74/0)احترام به مرجعیت  (،71/0)وفاداری به گروه 
ضمناً در پیوست پرسشنامه  (.84/0)کل پرسشنامه  (.73/0)پاکی 

 (.۲4)نابع آن آورده شده است تعاریف مفهومی اخالق و م

ر شکنی: برای سنجش این متغیدرگیر پیمانمقیاس گرایش به طالق  -
 از دو ابزار به صورت ترکیبی و به شرح ذیل بهره برداری شده است. 

و  1بولت و جانسونروزنخستین بارتوسط  گرایش به طالق: مقیاس
گویه تشکیل  14محتوای آن را  .طراحی گردید (1986)رو وم

 ،تمایل به مسامحه ،زیرمقیاس تمایل به طالق چهاردهد که دارای می
برای هر یک از ابعاد  .دهدابراز احساسات و بعد وفاداری تشکیل می

های این سنجه ه.در نظر گرفته شد سنجه هفتتعداد  چهارگانه
 (،1)هرگز  :کندپیروی می حمقیاس از طیف مدرج هفتگانه بدین شر

همیشه (، 6)خیلی زیاد (، ۵)زیاد (، 4)کم (، 3)خیلی کم (،۲)ت به ندر
باشد. تفسیر نمرات به دست می 1-98(. دامنه نمرات این مقیاس 7)

گرایش به  1-14شود. دامنه نمرات آمده در هفت سطح ارزیابی می
شود. دامنه نمرات طالق غیرقابل قبول و یا قابل اغماض تفسیر می

 -4۲در سطح بسیار ضعیف، دامنه نمرات  گرایش به طالق 1۵ -۲8
در سطح  ۵7 -70در سطح متوسط،  43-۵6در سطح ضعیف،  ۲9

گرایش به طالق  8۵ -9۵در سطح بسیار باال،  71 -84قابل قبول، 

-شود. هر چه بر سطح نمرات افزوده میدر سطح بحرانی ارزیابی می

 یی اینمراحل رواشود. شود بر شدت گرایش به طالق نیز افزوده می
مقیاس از طریق تحلیل عاملی پیگیری شده کسب قدر مطلق باالی 

برای عوامل تشکیل دهنده مقیاس حاکی از روایی آن بوده  70/0
این  ،زوج اجرا گردیده 40 در گروه برای تأمین پایایی مقیاس .است

 ،90/0ابراز احساسات  ،89/0تمایل به طالق  :ضرایب به دست آمد
ضمناً در پیوست . 88/0کل مقیاس ، 7۲/0مسامحه ، 86/0وفاداری 

 (.30)این مقیاس روش تفسیر نمرات نیز تشریح گردیده است 
 ۲دمیرو کوکمقیاس توسط ینی سری : شکنی زناشوییمقیاس پیمان -
گویه  ۲4این مقیاس را تعداد  محتوای ه،طراحی گردید( ۲006)

ه لیکرت از گانهای این مقیاس از طیف پنجسنجه .دهدتشکیل می
 (1)کمی  با ارزشمخالف  تا کامالً (۵)موافق با ارزش کمی  کامالً

باشد. برای تفسیر می 1-1۲0. دامنه نمرات این مقیاس کندپیروی می
نمرات به دست آمده پاسخگویان پنج دامنه مختلف بدین شرح در 

شکنی در سطح بسیار پیمان 1-۲4نظر گرفته شده است. دامنه نمرات 
شکنی در سطح ضعیف، دامنه پیمان ۲۵-48دامنه نمرات ضعیف، 
شکنی پیمان 73-96در سطح متوسط، دامنه نمرات  49 -7۲نمرات 

شکنی در سطح بسیار پیمان 97 -1۲0در سطح باال و دامنه نمرات 
-شود. بنابراین هر چه میزان نمرات افزوده میباال شدید ارزیابی می

ایی از نظر روایی و پای گردد.ه میشکنی نیز افزودشود بر سطح پیمان
و برای پایایی آن  73/0قدر مطلق روایی در طراحی مقدماتی برای 

 ،شده رواسازیدر ایران این مقیاس . به دست آمد 8۲/0قدر مطلق 
نفری از دانشجویان  400در گروه  (1398)توسط کریمی و دیگران 

روایی آن از طریق دو نیمه کردن موفق به کسب  ،اجرا گردیده
ضرایب پایایی آن به ترتیب زیر  .گردید 81/0 همبستگیضریب 
، اغوا 79/0مشروعیت  :ها بدین شرح گزارش شده استمقیاس

زمینه اجتماعی  ،79/0تمایالت جنسی  ،74/0،سازیعادی ،7۵/0
این در پیوست  .91/0ل پرسشنامه کو  79/0هیجان خواهی  ،71/0

ها و منابع مورد استفاده تبیین روش تجزیه و تحلیل داده مقیاس
 (.31ه است )گردید

های مورد استفاده در این روایی و پایایی ابزارهای پژوهش: مقیاس
اند که در خارج از کشور طراحی هایی بودهپژوهش از جمله مقیاس

 پیوستگردیده، مراحل روایی و پایایی آن تأمین شده، در شیوه نامه 
ها ضرایب روایی و پایایی انعکاس داده شده است. همچنین هر آن

ها با ضرایب ها در ایران اجرا گردیده، روایی و پایایی آنیک از آن
گزارش شده است. اگرچه این ضرایب در سرفصل  70/0باالی 

-ها گزارش گردید، ولی در این جا شاخصمربوط به معرفی مقیاس

ها در قالب جدول شماره یی و پایایی مقیاسی رواکنندههای تعمیم
 ( انعکاس داده شده است.1)

 
  

_________________________________ 
1 - Rusbult & Johnson & morro 2 - Yeniceri & Kokdemir 
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                  و همکاراندربندی  بهجت  334

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های پژوهش. ضریب روایی و پایایی مقیاس1جدول 
 ضرایب پایایی در ایران پایایی در خارج از کشورضرایب  روش و ضریب روایی مقیاس

زدگی زناشویی دل
 (71/0دونیمه کردن ) (1993)کایزر، 

(، حمایت اجتماعی 81/0دلبستگی )
(، 8۵/0(، بیگانگی هیجانی)83۵/0)

 (88/0کل پرسشنامه )

(، 76/0(، روایی )1388)کوهی و همکاران، 
 (.8۲۵/0پایایی )

تعهد زناشویی )آدامز 
 (1997جونز، و 

 (73/0بازآزمایی )
(، تعهد به 81۲/0تعهد به همسر)

(، احساس تعهد 8۲۵/0ازدواج )
 (84/0(، پایایی کل پرسشنامه )86/0)

( 73/0(، روایی )1388)عسگری و همکاران، 
(، )شاه سیاه و همکاران 74/0و پایایی کل )

 (8۵/0( و پایایی کل )74/0(، روایی )1387

های گرایش سبک
اخالقی )هایت و 

 (۲007گراهام، 

تحلیل عاملی با ضرایب 
و پایایی به  70/0باالی 

روش کرنباخ با ضرایب 
گزارش شده  70/0باالی 

 است.

(، انصاف و بی 69/0مراقبت و آسیب )
(، 71/0(، وفاداری )6۵/0طرفی)

(، اخالص 74/0احترام به مرجعیت )
(، کل پرسشنامه 73/0و پاکی )

(84/0.) 

(، روش دو نیمه کردن 1391و، )سیفی قوزل
(، 7۵/0(، روایی )1393(، )سعیدی، 7۵/0)

 (84/0پایایی )

گرایش به طالق 
)روزبولت و 

 (1986همکاران، 
 (74/0روش بازآزمایی )

(، ابراز 89/0تمایل به طالق )
(، 86/0(، وفاداری )90/0احساسات )
(، کل پرسشنامه 7۲/0مسامحه )

(88/0) 

(، روایی به روش 1387)داودی و همکاران، 
(، ضرایب کرونباخ: تمایل 74/0بازآزمایی )
(، 90/0(، ابراز احساسات )89/0به متارکه )
(، کل 7۲/0(، مصامحه )86/0وفاداری )

 (88/0پرسشنامه )

شکنی )بینی پیمان
سری و کوکدمیر، 

۲006) 

همبستگی 
 (73/0ریچاردسون)

 (8۲/0پایایی کل پرسشنامه )
 زیرمقیاس بوده استاین ابزار فاقد 

(، روایی دو نیمه 1398)کریمی  و همکاران، 
(،پایایی شامل مشروعیت 81/0کردن )

(، 74/0(، عادی سازی)7۵/0(، اغوا)79/0)
(، کل پرسشنامه 79/0تمایالت جنسی )
(91/0) 

آوری شده های جمعاز آنجا که دادهها: تجزیه و تحلیل داده روش
بتدا از ا هاآناند برای تجزیه و تحلیل در این تحقیق کمیت پذیر بوده

انحراف  ،میانگین ،درصد ،های آمار توصیفی مانند فراوانیشاخص
در بخش آماراستنباطی از آمار  گردید.واریانس استفاده معیار، و 

داری بربهرهلیل مسیر تحرگرسیون چند متغیره و معادالت ساختاری 
ای طراحی شده که در زیرا مدل مفهومی این پژوهش به گونه شده.
از آن  پس ،رابطه متغیرها با یکدیگر آشکار گردد بایستمیابتدا 

یر گرایش به طالق درگ بین بر اساس متغیربه آزمون متغیرهای پیش
 .شدهای گرایش اخالقی پرداخته سبک گریمیانجیبا پیمان شکنی 

برای تجزیه و تحلیل توصیفی  SPSS افزاربه همین دلیل ابتدا از نرم
برای آزمون  PLS افزارآنگاه از نرم شده، برداریها بهرهداده

ضمناً در مطالعاتی که از مدل  گردید. های پژوهش استفادهفرضیه
ها به منظور ند انجام آزمون هم زمان فرضیهنکمفهومی پیروی می
داری برمستقیم متغیرها بهرهو تبیین روابط غیرمی آزمون مدل مفهو

ن با بیمی گردد سپس در آزمون مجدد روابط مستقیم متغیرهای پیش
به همین دلیل آزمون  (.3۲شود )متغیرهای میانجی و مالک اجرا می

گیرد. در این میاصلی تحقیق انجام  فرضیه تبیینپایانی در راستای 
های استنباطی به صورتی که به آن آزمونپژوهش نیز فرایند اجرای 

اشاره رفت اجرا گردیده روابط درون زای متغیرهای پیش بین با 
ا زای متغیر میانجی بمتغیر میانجی انجام گرفته همچنین رابطه برون

ن شکنی انجام گرفت. ضممتغیر مالک گرایش به طالق درگیر پیمان

ر با یکدیگر به طواین که روابط مستقیم و غیر مستقیم متغیرها 
ها نیز به تفکیک ترسیم و جداگانه گزارش گردید و نمودارهای آن

ها در فصل چهارم گزارش نهایی تفسیر گردید. حاصل این تالش
 انعکاس داده شده است.

  
 هایافته

 تحقیق بر اساس اتیفرضرابطه متغیرهای موردبررسی در هر یک از 
آزمون  PLSات جزئی یک ساختار عِلّی با تکنیک حداقل مربع

شده است شده است. در مدل کلی تحقیق که در شکل یک ترسیم
مشاهده به متغیر گیری )رابطه هریک از متغیرهای قابلمدل اندازه

پنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( محاسبه 
با تکنیک بوت  tشده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره 

شده ارایه (1شماره )در شکل شده است که استراپینگ محاسبه 
است  Smart PLSافزار است. در این مدل که خروجی نرم

خالصه نتایج مربوط به بار عاملی استاندارد روابط متغیرهای تحقیق 
تحقیق بر اساس روابط هریک از  اتیفرضشده است. آزمون ارایه 

شده است.در نمودار یک میزان اثر بین یز ارایهمتغیرها به تفکیک ن
 متغیرها آورده شده است.

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 14

http://islamiclifej.com/article-1-1405-fa.html


 335 ... درگیر زوجین در طالق به گرایش بینیپیش  

 
 . ضرایب بارهای عاملی مدل کلی پژوهش1نمودار 

 
دهد در این مدل میزان هر قدرمطلق، رابطه بین دو متغیر را نشان می

 + خواهد بود. 1و حداکثر  -1بین حداقل این میزان 

و در ادامه،  نمودار مقادیر معنا داری )آماره تی( روابط بین متغیر 
 ها آورده شده است.

  

 
 . آماره تی مدل کلی پژوهش۲ نمودار

برای هر یک از متغیرهای مالک،   tدر این مدل میزان، آماره 
است که نشان دهنده معنی داری  96/1بین و میانجی باالتر از پیش

 (.P >0۵/0رابطه بین هر یک از متغیرهای مذکور است)
زدگی زناشویی و گرایش به به منظور بررسی ارتباط مستقیم دل

شکنی از معادالت ساختاری و جهت بررسی طالق درگیر پیمان
ی از های گرایش اخالقبا در نظرگرفتن نقش میانجی سبک بینیپیش

از  z.valueآزمون سوبل استفاده گردید در آزمون سوبل مقدار 
افزار بدست آمد که  با توجه به  بیشتر شدن این مقدار از طریق نرم

معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر  %9۵در سطح اطمینان  96/1
 را تأیید گردید.
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                  و همکاراندربندی  بهجت  336

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ای هبینی گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی بر اساس دلزدگی زناشویی با در نظر گرفتن نقش میانجی سبک. آزمون سوبل برای پیش۲جدول 
 گرایش اخالقی

 تأثیر کل تاثیر  میانجی آزمون سوبل تاثیر مستقیم رابطه
  z.value ضریب t Sآماره  ضریب 

های گرایش سبک  ←دلزدگی زناشویی
 - 064/0 76۵/۵ -348/0 اخالقی

14/10 

- 

گرایش به   های گرایش اخالقی  سبک
 - - 04/0 8۲4/۵ -406/0 طالق درگیر پیمان شکنی

های گرایش سبک  ←دلزدگی زناشویی
گرایش به طالق درگیر پیمان    اخالقی

 شکنی

- - - 141/0  (=406/0- 
 ×348/0-) - 

گرایش به طالق   ←دلزدگی زناشویی 
 درگیر پیمان شکنی

3۵8/0 ۵06/11 0۲8/0  - 499/0  =
141/0 +3۵8/0 

( مالحظه شد تأثیر مستقیم دلزدگی ۲( و )1با توجه به نمودارهای )
  -348/0زناشویی بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی با ضریب 

 هایتأیید شد. همچنین تأثیر مستقیم سبک 76۵/۵ آزمونو آماره
گرایش اخالقی بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی  با ضریب 

تأیید شد. تأثیر غیرمستقیم دلزدگی  8۲4/۵ آزمونو آماره -406/0
ری گزناشویی بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی با میانجی

از آزمون سوبل با ضریب  های گرایش اخالقی و با  استفادهسبک
و تأثیر مستقیم دلزدگی  z.value=  14/10و آماره  141/0

و  3۵8/0شکنی با ضریبزناشویی بر گرایش به طالق درگیر پیمان
تأیید شد. در نهایت دلزدگی زناشویی به صورت   t=۵06/11آماره 

های گرایش اخالقی با استفاده از گری سبکمستقیم و نیز با میانجی

 شکنی راگرایش به طالق درگیر پیمان 499/0تحلیل مسیر به میزان 
کند. عالمت مثبت بیانگر این است که با افزایش پیش بینی می

های گرایش اخالقی،  گرایش گری سبکدلزدگی زناشویی با میانجی
ان اظهار تویابد  بنابراین میبه طالق درگیر پیمان شکنی افزایش می

زدگی زناشویی به صورت مستقیم دل %9۵ینان داشت که در سطح اطم
رایش بینی گهای گرایش اخالقی توان پیشگری سبکو نیز با میانجی

 شکنی زوجین را دارد.به طالق درگیر پیمان
به منظور بررسی ارتباط تعهد زناشویی و گرایش به طالق درگیر 
پیمان شکنی از معادالت ساختاری و آزمون سوبل استفاده گردید. 

 ( منعکس گردیده است.3که نتایج آن در جدول شماره )
 

 
ای گرایش هبینی گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی بر اساس تعهدزناشویی با در نظر گرفتن نقش میانجی سبک. آزمون سوبل برای پیش3جدول 

 اخالقی
 تأثیر کل سوبلتاثیر  میانجی آزمون  تاثیر مستقیم رابطه
  z.value ضریب t Sآماره  ضریب 

های سبک  ←تعهد زناشویی
 گرایش اخالقی

108/0 ۲4۲/۲ 0۵1/0 - 

06/۲ 

- 

  های گرایش اخالقی  سبک
 - - 04/0 8۲4/۵ -406/0 گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی

های سبک  ←تعهد زناشویی
گرایش به    گرایش اخالقی

 طالق درگیر پیمان شکنی

- - - 044/0 -  (=406/0- 
 ×108/0) - 

گرایش به طالق   ←تعهد زناشویی 
 درگیر پیمان شکنی

466/0- 033/1۲ 04/0  - ۵1/0-  (=044/0- +)
(466/0-) 

تعهد ( مالحظه شد تأثیر مستقیم ۲( و )1با توجه به نمودارهای )
  108/0زناشویی بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی با ضریب 

 هایتأیید شد. همچنین تأثیر مستقیم سبک ۲4۲/۲ آزمونو آماره
گرایش اخالقی بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی  با ضریب 

تأیید شد. تأثیر غیرمستقیم تعهد  8۲4/۵ آزمونو آماره -406/0

ری گق درگیر پیمان شکنی با میانجیزناشویی بر گرایش به طال
های گرایش اخالقی و با  استفاده از آزمون سوبل با ضریب سبک
و تأثیر مستقیم تعهد زناشویی  z.value=  06/۲و آماره  044/0

و آماره  -466/0بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی با ضریب
033/1۲=t   تأیید شد. در نهایت تعهد زناشویی به صورت مستقیم و
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های گرایش اخالقی با استفاده از تحلیل گری سبکنیز با میانجی
شکنی را گرایش به طالق درگیر پیمان -۵1477/0مسیر به میزان 

کند. عالمت منفی بیانگر این است که با افزایش تعهد پیش بینی می
گرایش اخالقی،  گرایش به طالق  هایگری سبکزناشویی با میانجی

ه توان اظهار داشت کیابد  بنابراین میدرگیر پیمان شکنی کاهش می
تعهد زناشویی به صورت مستقیم و نیز با  %9۵در سطح اطمینان 

بینی گرایش به های گرایش اخالقی توان پیشگری سبکمیانجی
 .شکنی زوجین را داردطالق درگیر پیمان
بوت استراپ »کلی از روابط میانجی از آزمون  برای آزمون فرضیه
( مشاهده 4استفاده شد که نتایج آن در جدول )« ماکرو پریچر و هیز

 می شود.  
 

 
 . نتایج آزمون بوت استراپ ماکروپریچر و هیز برای مسیرهای میانجی4جدول 

 مسیرهای میانجی 

فاصله 
 اطمینان

 متغیر مستقل متغیر میانجی متغیر وابسته بوت استراپ حدپایین حدباال

گرایش به طالق درگیر پیمان  0668/0 3008/0 ۵۵79/0 9۵/0
 شکنی

های گرایش سبک
 اخالقی

 دلزدگی زناشویی

9۵/0 0۵۲6/0- 3607/0- 077۵/0 
گرایش به طالق درگیر پیمان 

 شکنی

های گرایش سبک
 اخالقی

 تعهد زناشویی

دهد که نتایج آزمون بوت استراپ برای تمامی ( نشان می4جدول )
معنادار است. فاصله اطمینان  p< 0۵/0مسیرهای میانجی، در سطح 

است. با توجه  ۵000و تعداد نمونه گیری مجدد بوت استراپ  9۵/0
 ینان قرار میبه اینکه در تمامی مسیرها، صفر بیرون از فاصله اطم

گیرد تمام روابط واسطه ای مفروض معنادار هستند. لذا هر یک از 
ای همتغیرهای دلزدگی زناشویی، تعهد زناشویی با میانجیگری سبک

بینی گرایش اخالقی، گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی را پیش
 کند.می

در مرحله بعد به منظور بررسی اثرات مستقیم و اثرات کل از  
 الت ساختاری استفاده گردید.معاد

 

 
 قیهای گرایش اخالگری سبک. پیش بینی گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی بر اساس دلزدگی زناشویی، تعهد زناشویی با میانجی۵جدول 

تاثیر  رابطه فرضیات
 تأثیر کل تاثیر غیرمستفیم مستقیم

 فرضیه اول

 -348/0 - -348/0 های گرایش اخالقیسبک  ←زناشوییدلزدگی 
 -406/0 - -406/0 گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی  های گرایش اخالقی  سبک

گرایش به    های گرایش اخالقیسبک  ←دلزدگی زناشویی
 طالق درگیر پیمان شکنی

- 141/0  (=406/0-  ×
348/0-) 

- 

 499/0 - 3۵8/0 گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی  ←دلزدگی زناشویی 

فرضیه 
 دوم

 108/0  108/0 های گرایش اخالقیسبک  ←تعهد زناشویی
 -406/0  -406/0 گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی  های گرایش اخالقی  سبک

گرایش به طالق    های گرایش اخالقیسبک  ←تعهد زناشویی
 درگیر پیمان شکنی

- 044/0 -  (=406/0-  ×
108/0) 

- 

 -۵1/0  -466/0 گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی  ←تعهد زناشویی 

نتایج حاصل از معادالت ساختاری و تحلیل مسیر در جدول شماره 
( ارائه شده است. نتایج نشان داد دلزدگی زناشویی به صورت ۵)

های گرایش ،  با میانجی گری سبک  β=  3۵8/0مستقیم با میزان 
 499/0و به طور کلی با میزان ضریب   β=  141/0اخالقی به میزان 

 =β د. رابطه کنبینی میگرایش به طالق درگیر پیمان شکنی را پیش
مستقیم و غیر مستقیم دلزدگی زناشویی با گرایش به طالق درگیر 
پیمان شکنی مثبت است یعنی هر چه دلزدگی زناشویی بیشتر، 

 گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی بیشتر است.

-،  با میانجیβ = -466/0تعهد زناشویی به صورت مستقیم با میزان 

و به طور   β=  -044/0های گرایش اخالقی به میزان گری سبک
گرایش به طالق درگیر پیمان  β=  -۵1/0کلی با میزان ضریب 

ی کند. رابطه مستقیم و غیر مستقیم تعهد زناشویبینی میشکنی را پیش
با گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی منفی است یعنی هر چه تعهد 

 یشتر، گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی کمتر است.زناشویی ب
( خالصه روابط مستقیم و غیر مستقیم متغیرها 3در نمودار شماره )

ی قدر مطلق ها و جهت گیری آن ها نمایش داده شده است مقایسه
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 ها نقشنشان می دهد که متغیر میانجی در تشدید و یا تعدیل رابطه
 داشته است.

 
 میانجی و شکنی پیمان درگیر طالق به گرایش با زناشویی تعهد دلزدگی زناشویی، مدل نهایی تحقیق، اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم. 3نمودار 

 اخالقی گرایش های سبک گری

 نتیجه گیری
فرضیه اول پژوهش حاکی از آن های انجام گرفته در مورد آزمون

زدگی زناشویی به طور مستقیم با گرایش به طالق درگیر بود که دل
تأیید  P< 0۵/0پیمان شکنی رابطه داشته است، این رابطه در سطح 

زدگی زناشویی با گرایش به طالق درگیر گردید. از طرف دیگر دل
طه بهای گرایش اخالقی نیز راگری سبکپیمان شکنی با میانجی
زدگی (. آزمون سوبل نشان داد دلP< 0۵/0معنی دار داشته است )

ایش های گرگری سبکزناشویی به صورت مستقیم و نیز با میانجی
گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی را در  449/0اخالقی به میزان 

 (.۲کند )جدول شماره بینی میپیش P<0۵/0سطح 
ی زدگداد دلت که نشان میدر پیشینه تحقیق، مطالعاتی وجود داش 

بینی کننده گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی بوده زناشویی پیش
( ، محمدپور 33کنش و فالح زده )ای، خوشاست مانند پژوهش آمره

(، جوان 36(، عسکری و گودرزی )3۵(، گودرزی)34و دیگران )
( 40(، الیرکووویسمن  )39(، جاگمن )38(، ابوذری و رشیدپور)37)
ه با نتیجه به دست آمده در فرضیه اول هم جهت و هم راستا ک

 اند.بوده
توان بیان داشت از آن حکایت آن چه که به عنوان تحلیل نهایی می

زدگی زناشویی به طور مستقیم با گرایش به طالق درگیر دارد که دل
کند. هر چه بر دامنه بینی میپیمان شکنی رابطه دارد و آن را پیش

ی گرایش به طالق ناشویی زوجین افزوده شود، زمینهزدگی زدل
دگی زگردد. حال اگر رابطه دلدرگیر پیمان شکنی بیشتر فراهم می

ی گرشکنی با میانجیزناشویی و گرایش به طالق درگیر پیمان
های گرایش اخالقی برقرار شود، از شدت این رابطه کاسته سبک

 باشد.رابطه مثبت مییابد. ولی همچنان این شده و تعدیل می
های انجام گرفته در مورد فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن آزمون -

بود که تعهد زناشویی به طور مستقیم با گرایش به طالق درگیر 

تأیید  P< 0۵/0شکنی رابطه داشته است. این رابطه در سطح پیمان
گردید. همچنین تعهد زناشویی با گرایش به طالق درگیر پیمان 

های گرایش اخالقی رابطه معکوس و گری سبکبا میانجیشکنی 
معنی دار داشته است. آزمون سوبل حاکی از آن بود که تعهد 

 گری سبک های گرایشزناشویی به صورت مستقیم و نیز با میانجی
گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی را  -۵14/0اخالقی به میزان 

 (.3ره کند )جدول شمابینی میپیش P<0۵/0در سطح 
در پیشینه پژوهش یافته هایی وجود داشت که ناشی از تأیید وجود 
رابطه معکوس بین تعهدزناشویی و گرایش به طالق درگیر پیمان 

ای فرد، شکنی بوده است. این موارد عبارتند از: فرداد، دوکانه
(، شهرویی و همکاران 4۲(، علیزاده فرد و رزاقی )41میرهاشمی)

(، 4۵(، تریوه، کریمی و اکبری )44کاران )(، بازرگان و هم43)
(، هیو، جیانگ و 47(، سائمی و بشارت )46یوسفی و کریمی پور)

(. ۵1(، آلن)۵0(، دوبروولسکا)49(، کارنی و براندبوری)48وانگ )
شود که تعهد زناشویی به طور در تحلیل نهایی چنین استنباط می

دار  ای معنیهمعکوس با گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی رابط
دارد. یعنی هر چه بر تعهد زناشویی افزوده شود از گرایش به طالق 

شود. حال اگر بین تعهد زناشویی و شکنی کاسته میدرگیر پیمان
های گرایش پیمان شکنی متغیر سبک گرایش به طالق درگیر

اخالقی نقش میانجی را داشته باشد، بر شدت رابطه بین آن دو افزوده 
 های گرایش اخالقیبه عبارت دیگر تعهد زناشویی با سبکشود. می

تری در کاهش به طالق درگیر پیمان داد نقش پررنگ بصورت برون 
 شکنی خواهند داشت.

به منظور آزمون همزمان متغیرهای مطرح شده در فرضیه کلی از  -
آزمون بوت استراپ استفاده گردید. این آزمون نشان داد تمامی 

های گرایش گری سبکداد با میانجیهای درونمسیرهای متغیر
 P<0۵/0شکنی را در سطح اخالقی، گرایش به طالق درگیر پیمان

466/0-  

 تأثیر غیر مستقیم بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی

3۵8/0 تأثیر مستقیم بر گرایش به طالق درگیر پیمان شکنی  

 دلزدگی زناشویی

 تعهد  زناشویی
های سبک

 گرایش اخالقی

گرایش به طالق 

 درگیر پیمان شکنی

348/0-  

108/0  
141/0  

044/0-  
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ویی با زدگی زناشاند. رابطه مستقیم و غیرمستقیم دلبینی کردهپیش
شکنی مثبت بوده است. رابطه گرایش به طالق درگیر پیمان

است.  شکنی منفی بودهتعهدزناشویی با گرایش به طالق درگیر پیمان
 هایگری سبکداد که با میانجیبنابراین از بین متغیرهای درون

کنی شکننده گرایش به طالق درگیر پیمانبینیگرایش اخالقی پیش
زدگی زناشویی رابطه مثبت داشت و تعهد زناشویی بودند، تنها دل

 است. رابطه منفی داشته
-رضیه کلی پژوهش هماگرچه در پیشینه پژوهش موضوعی که با ف

های  خوانی و مطابقت داشته باشد مشاهده نگردید. ولی پژوهش
ی هر یک از متغیرهای بررسی شده روابط دوگانه و چندگانه

ها متغیر داد و مالک را بررسی و همچنین در برخی از آندرون
 بینیهای گرایش اخالقی نیز مطرح شده بود که در آن پیشسبک

گیر پیمان شکنی را گزارش داده بودند. در نتایج گرایش به طالق در
های دوگانه این پژوهش به ی موجود، بشرحی که در فرضیهپیشینه

اد، دها پرداخته شد، رابطه مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای درونآن
 داد و مالک را به طور جداگانه تأیید کرده بودند. برون

یک از متغیرهای  تون گفت هردر تحلیل فرضیه کلی پژوهش می
-داد دوگانه به طرز متفاوتی با گرایش به طالق درگیر پیماندرون

ها و شدت رابطه با متغیر شکنی ارتباط دارند. جهت رابطه آن
ها مالک متفاوت بوده است. ولی در عین حال وقتی هر یک از آن

های گرایش اخالقی با متغیر مالک گرایش به گری سبکبا میانجی
ها آن یکنند، شدت رابطهشکنی رابطه برقرار میر پیمانطالق درگی

زدگی زناشویی با گرایش به یابد. به عنوان مثال رابطه دلتغییر می
های گرایش اخالقی گری سبکشکنی با واسطهطالق درگیر پیمان

شود. ولی این رابطه در مورد تعهد زناشویی یابد یا کاسته میتعدیل می
های گرایش اخالقی تقویت شده، داد سبکبروندر گذر از متغیر 

شود. این شکنی میموجب کاهش گرایش به طالق درگیر پیمان
های مستقیم و غیرمستقیم و نیز های رابطهنتیجه را مقایسه قدرمطلق

توان در های به عمل آمده تأیید نمود. بنابراین از نتایج میآزمون
ی کاهش و مهار گرایش بکارگیری رویکردهای مداخله جویانه برا

 به طالق درگیر پیمان شکنی بهره برداری نمود.
 

 نتایج کاربردی پژوهش
های گرایش اخالقی در نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که سبک

ش تواند در بروز گرایروابط زوجین آثار مثبتی دارد به طوری که می
ن از چنیهمشکنی در زوجین پیشگیری نماید. به طالق درگیر پیمان

زدگی زناشویی میان زوجین پیشگیری و یا آن را کاهش بروز دل
های گرایش اخالقی موجب تقویت تعهد زناشویی دهد. سبک

سازد. به همین شود و روابط سازنده میان زوجین را پایدار میمی
های گرایش اخالقی توان از سبکای میدلیل در رویکردهای مداخله

شکنی از بروز گرایش به طالق درگیر پیمان برای کاهش و پیشگیری
 برداری نمود.و تقویت تعهد زناشویی بهره

 مالحظات اخالقی
گیری متغیرهای چهارگانه در این پژوهش صرفاً به سنجش و اندازه

ی نامهی بالینی نداشته است با این حال شیوهپرداخته شد و جنبه

اسخگویان بدون رضایت اخالقی دانشگاه رعایت گردید تا کلیه پ
 نگرانی و با اطمینان و آزادانه به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهند.

 تضاد منافع: در این پژوهش تضاد منافع وجود نداشته است.
 

 تقدیر و تشکر
داند از مدیران مراکز مشاوره منتخب و نگارنده الزم می

های دهنده به مقیاسکننده در پژوهش و نیز زوجین پاسخمشارکت
 صمیمانه تقدیر و تشکر نماید. پژوهش
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