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 دهيچک
تجربـه طـالق و افـراد     يدر افراد دارا یو تعهد اخالق یبراساس نگرش مذهب یسبک زندگ ینیبشیپ ،پژوهشاین هدف 

ـ شـامل کل  يباشد. جامعـه آمـار  می یهمبستگ - یفین پژوهش از نوع توصی. ااستطالق  ۀبدون تجرب ه زنـان و مـردان   ی
نفـر از   102طـالق و   یان افراد متقاضینفر از م 103طالق) بود که  یرمتقاضیطالق و غ یشهر اصفهان (متقاض یمتقاض

نگـرش سـنج مـذهب،     ۀنامـ در دسـترس انتخـاب شـدند. پرسـش     يریـ گطالق، با روش نمونـه  یرمتقاضیان افراد غیم
ـ تحل بـراي عنوان ابزار پژوهش، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد.     به یسبک زندگ ۀنامو پرسش ییتعهد زناشو ۀنامپرسش ل ی

ـ  ينشان داد کـه افـراد دارا   هاافتهیتفاده شد. ون گام به گام اسیرسون و رگرسیپ یها از همبستگداده  نیـز طـالق و   ۀتجرب
تـوان  مـی  ،نید. بنابراینما ینیبشیرا پ یسبک زندگ يطور معنادارتواند بهمی یطالق، تنها نگرش مذهب ۀافراد بدون تجرب

محسـوب   یگاز عوامل مهـم مـرتبط بـا سـبک زنـد      یکی یطالق، نگرش مذهب ۀا عدم تجربینظر از تجربه صرف :گفت
 شود.می

  .ی، تعهد اخالقی، نگرش مذهبیطالق، سبک زندگ کلیدواژها:
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  مقدمه
از مـوارد موجـب عـدم تعـادل      ياریاسـت کـه در بسـ    یو اجتمـاع  یخانوادگ هاياز بحران یکیطالق 

ـ   ،زا ثبات خانواده را درهم شکستهاز عوامل تنش یکیعنوان خانواده گشته و به  ياعضـا  یبهداشـت روان
عـدم سـازش    یج و قانونیحل راده طالق، راهیپد). 1391 و همکاران، يسازد (بوالهرمیدار خدشهآن را 

و اختالل ارتبـاط پـدر و مـادر بـا فرزنـد       ییوند زناشویخانواده، قطع پ رختن ساختایزن و شوهر، فرو ر
 قـرار  کیـد أت ردمو را مشابهی يهاارزش خانواده و مذهب نهاد دو آنجاکهاز). 9، ص 1366(والچاك، است 

 را دو آن بـین  نزدیـک  رابطـه  پژوهشـگران  هسـتند،  وابسـته  هـم  به شدناجتماعی تقویت براي و دهند،می

 تقویـت  را زناشویی روابط تواندمی مذهب که گردیدنتیجه  این به منجر گیريجهت این کنند.می بینیپیش

 ؛باشد ثرؤم زناشویی ارتباط در تواندمی مذهبی نگرش. )1386فرد و دیگران، ياریخدا( بخشد استحکام و
 هـا ویژگـی  ایـن  که هاستارزش و باورها سامانه دهندهارائه و زندگی براي رهنمودهایی شامل مذهب زیرا

  .)2005 گنچوز، و هانلر( سازند ثرأمت را زناشویی زندگی توانندمی
امـور   ونـد را محـور  توحیدي کـه خدا  هپارچاعتقادات منسجم و یک :نگرش مذهبی عبارت است از

ها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهاي انسان بـا یکـدیگر، طبیعـت و بـا خویشـتن را      داند و ارزشمی
ن باورنـد کـه وجـود    یـ اغلب پژوهشـگران بـر ا   ).1389فر، نینو یتیرفعت و عنا يدری(ح کندتنظیم می

شود نگرش فـرد بـه کـل    میدا موجب مان به خیا ؛در استحکام خانواده دارد ییسزار بهیثأت ید مذهبیعقا
شود که فرد انسجام و آرامـش نداشـته   میمان به خدا موجب ید. عدم اوش یمعن يدار و داراهدف یهست
(دونـاهو و  باشـد  مـی  یخـانوادگ  یدر زنـدگ  ياریبسـ  هاياختالف أن امر موجب ضعف و منشای .باشد

 ياودرکـه   ياجـه ید و نتیـ حسـاب آ ق بـه از طـال  يریدر راه جلـوگ  یتواند عاملمین ی. د)1995بنسون، 
دارنـد   یمـان مـذهب  یآنان که ا«د: یگومیاو  ت است.یحائز اهم ،آوردمیبه دست  زمینهن ی) در هم1971(

ن امـر آن اسـت کـه    یـ چ شبهه، علت ایهیندارند. ب یمانین ایآورند تا آنان که چنمی يکمتر به طالق رو
مـان بـه شـناخت و تـداوم     یرد. ایپـذ مـی  یاخالقـ  يطالق بعد ،ین و اعتقادات مذهبید يدر لوا معموالً

  ).97، ص 1376(ساروخانی، » کندمیخانواده کمک 
 و دیگـران،  یی(رضـا آورد ابزاري است که میزان امنیت و فاصله از شریک زندگی را پدید مـی  ،تعهد

در ازدواج مهـم  یا فداکارانه بـراي کیفیـت زنـدگی زناشـویی و ثبـات      و صورت اجباري تعهد به ).1390
 را ییزناشـو  ،تعهـد  آن در کـه  کـرده  ارائـه  را یجـامع  الگـوي  جانسون .)46ص  ،1985(جانسون، است 

 (جانسـون،  اسـت  نمـوده  مطرح ساختاري تعهد وی اخالق تعهد ،یشخص تعهد: مستقل نوع سه صورتبه
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خالقی فرد بـه ازدواج  بیانگر وفاداري ا که است یاخالق تعهد ،ییزناشو تعهد بعد نیدوم ).74، ص 1999
اند که تعهد زناشـویی بـر احسـاس وفـاداري اخالقـی بـه       است. بسیاري از الگوهاي نظري بر این عقیده

باشـد، مبتنـی اسـت. برخـی از     ازدواج و رابطه زناشویی و نیز این عقیده که ازدواج یک نهاد مقدس مـی 
القـی و مـذهبی افـراد مربـوط اسـت. در      ند که این بعد از تعهد، به کمـال اخ باورپژوهشگران نیز بر این 

منـدي  هسته این عقیده این مفهوم وجود دارد که تعهد اخالقی فـرد بـه ازدواج و همسـرش، از شـرافت    
ت أکه مربوط به قول و قرارهـاي قبلـی و همچنـین اعتقـادات اخالقـی و مـذهبی وي اسـت، نشـ         ،فرد
ـ بن تقـدس . 1: اسـت  اثرگـذار  یالقـ اخ تعهد در مؤلفه سهی، کلطوربه ).2001(شیلدز، گیرد می   ازدواج؛ انی
 براسـاس  توانـد مـی  فـرد  .دارد اشاره فرد یاخالق اصول و هاارزش به که ییزناشو رابطه نوع به وفاداري .2

ـ  به نید احساس .3باشد؛  متعهد آن به همچنان ای دهد خاتمه ازدواجش به اعتقاداتش  (عباسـی  همسـر  کی
 یدر زنـدگ  ینین است که اعتقادات داینشانگر  يامروز ۀق در جامعش طالیافزا ).39، ص 1388 مولید،
  ).30، ص 1388(آبروي، اند ت شدهیاهمکم یت نکات اخالقیافراد، از لحاظ رعا ةروزمر
وند داشته و در چـه  یافراد پ یبا زندگ و اخالق چگونه نید که است مسئله مطرح نیا ،گرید يسو از
احساسـات مـذهبی نیـروي     :معتقد است ،مزیام جیلیو ها مرتبط باشد.آن یزندگ سبک با تواندمی يموارد

احساسـات مـذهبی    ،کنـد وقتی دنیا به آدمی پشت مـی  .کندروزافزونی در کار و زندگی شخص وارد می
 ).78، ص 1372(جیمـز،   دارددر درون ما هیجان و شور زندگی را زنده نگه مـی  و شوددست به کار می

 عالم و خدا با فرد را ییغا رابطۀ که انددانسته ییباورها نظام ای یزندگ سبک را نید)، 1987( والنگز و فانک

  .)1389فر، نینو یتیرفعت و عنا يدرید (حینمامی میتنظ یهست
 مـورد  يهـا دیـ و نبا هـا دیبا. 1 :است الزم ريیگجهت نوع دو مطلوب، یزندگ سبک کی داشتن براي

 و یارزشـ  غالـب  طـور اول، بـه  ريیـ گجهـت . آن رسـاندن  تینیع به و اجرا يهاوهیش. 2 ؛یزندگ در قبول
ـ  يهاريیگجهت اخالق،. است یعمل يهاارزش بر یمبتن دوم، ريیگجهت. است یاخالق  و یزنـدگ  یکل
 از یزنـدگ  سـبک . دهـد مـی  قرار انسان راه فرا را آن به دنیي رسهاوهیش ،یشناسروان ژهیوبه ،یانسان علوم

 توجـه  یزنـدگ  سبک یجسمان و یروان بعد دو هر به ،یشناسروان و اخالق. است ايرشتهنیب موضوعات

  ).1390(کجباف و همکاران،  دارد
 ،آدلـر  روانش مطـرح شـد.  ی) و پ1929( آلفرد آدلر، ابتدا توسط یشناسدر روان» یسبک زندگ«مفهوم 

 یشناسـ هم بـه روان  يزیو تجو یارزش ی، نگاهیفیشناسان، عالوه بر نگاه توصاز روان ياریبرخالف بس
 روش بـه  زنـدگی  سـبک  جهـانی،  بهداشت سازمان تعریف اس). براس1390(کجباف و همکاران، داشت 
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 ترکیبـی  همچنین. دارد اشاره هافعالیت و برخورد طرز اجتماعی، يهاارزش از بازتابی کامل با مردم زندگی

) ...و دخانیـات  الکـل،  بـه  اعتیاد تغذیه، ،بدنی (فعالیت زندگی سراسر در فردي عادات و الگوهاي رفتاري از
در  یسـبک زنـدگ   ).1390اسـت (فاضـل و دیگـران،     آمـده  وجودهب شدناجتماعی فرایند پی در که است

 یافـزون بـر سـبک زنـدگ     ،کنـد. افـراد  مـی ان یدن به آنها خود را نمایرس هايدر اهداف و راه یبزرگسال
ا یـ توانند در جهت اهداف مشـترك  میدارند که  ییزناشو یمشترك در زندگ یسبک زندگ ی، نوعيفرد

  (همان).اهداف خودخواهانه باشد 
گیري این طور کیفی در شکلخواست معین کند که نیروهاي مذهبی تا چه حد به) می1920( وبرمدل 

داري از اند و کدام وجوه مشخص تمدن سرمایهطورکلی در گسترش آن در جهان سهم داشتهو به» روحیه«
توان چنـین  در مطالعات خود در تبیین فرایند رابطه دین و سبک زندگی را می وبراند. مدل شی شدهآن نا

آورد کـه بـه الگـوي    ترسیم کرد: براساس این مدل تعامل منابع با تمایالت انسان، انتخاب فرد را پدید می
گرایانه شده است ساخت گوییم. از این مدل، تعبیرهاي متعدد فردگرایانه ومی» سبک زندگی«حاصل از آن 
تر در دو سوي این طیف دانست. بعضی از توان تعابیري تا حدودي معتدلرا می بوردیوو  آدلرکه دو مدل 

ها، تجربیات و تمایزهاي میان امـور قدسـی و غیـر آن    تواند حاوي آگاهیاین تعبیرها عبارتند از: دین می
ن پیرامونش کمک کند و در ترسیم طرحی از آنها در بینی) باشد که فرد را در شناخت خود و جها(جهان

هـا و  اي از قواعـد و قـوانین، ارزش  ذهنش و تعیین آماري خود یاري رساند. دین معموالً داراي مجموعه
هنجارهاي رفتاري، شعائر و مراسم است و مدعی است بهترین الگوي زندگی را به افراد و جامعه پیشنهاد 

سازد. ها، توانمند یا ناتوان میگذارد و او را در برخورد با محدودیتتأثیر می کند. دین بر خالقیت فردمی
گیري اجتماعی افراد و شناخت آنان دین داراي نهادهاي اجتماعی نسبتاً منسجم از پیروان است و در شکل

لـۀ آن، راه را  کند و عبور از هر مرحارائه می تو و عمیق از جهاندرگذارد. دین شناختی تواز محیط اثر می
  ).31ص  ،1388کند (کاویانی ارانی، بر ورود به مرحله بعدي هموار می

و  یی(آقـا داشـته باشـد    ییت زناشـو یدر رضـا  ياکننـده نیـی نقـش تع  یسبک زندگ ،رسدمیبه نظر 
 عوامل گونـاگونی  که اندنکته اینبیانگر  زناشویی ةحوز در شدهمطرح الگوهاي و هانظریه .)1383 دیگران،

 يادعاهـا  یدارنـد کـه ازجملـه در مـورد سـبک زنـدگ       اثـر  ازدواج ناپایداري و پایداري مندي،رضایت بر
ر سـبک  ییـ ، در پژوهش خـود نشـان داد کـه تغ   گلندریه .)1390 فاضل و دیگران،(شده است  یگوناگون

ش پـژوه  يهـا افتـه ی). همـان ( شـود مـی مشـترك   یتداوم زنـدگ موجب ژه در افراد افسرده یوبه ی،زندگ
ـ ین یمذهب يهادهد نگرش) نشان می1388و دیگران ( یورنوسفادران يغفور  ت ویـ موفق ینـ یبشیز در پ
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کـه در سـطوح    يز نشـان داد افـراد  یـ ) ن2001( وانیسـول دارد.  يدارینقش معن ییشکست روابط زناشو
دارنـد   يشـتر یب ییتر، ثبات زناشونییپا یسطوح مذهب ينسبت به افراد دارا ،از مذهب قرار دارند يباالتر

  رسند.میتر به نظر یو از ازدواج خود راض
 منجـر  طـالق  و رضـایت  عـدم  به ازدواج، در زناشویی تعهد پایین سطح که دهندمی نشان مطالعات

کننده از دواج (رینولد و ). طبق نتایج تحقیقات، تعهد زناشویی دومین عامل حفظ2006 هریس،( شودمی
  ).2002آید (کوهان و کلینبائوم، شمار میترین عامل مؤثر در طالق بهم) و فقدان آن مه1999منسفیلد، 

به این ترتیب، با توجه به اهمیت پدیده طالق در جوامع امروزي و لزوم شناخت عوامل مرتبط با آن و 
همزمان کمرنگ شدن دین و مذهب و به دنبال آن، رعایت تعهدات اخالقی و تغییر سبک زندگی مـردم  

بینی سبک زندگی براساس نگرش مذهبی و تعهد اخالقی در افـراد  ، این پژوهش به پیشجوامع امروزي
. نگـرش  1هاي این پـژوهش عبارتنـد از:   پردازد. فرضیهداراي تجربۀ طالق و افراد بدون تجربۀ طالق می

. 2کنـد.  بینـی مـی  طور معناداري سبک زندگی افراد داراي تجربۀ طالق را پیشمذهبی و تعهد اخالقی به
  کند.بینی میطور معناداري سبک زندگی افراد بدون تجربۀ طالق را پیشنگرش مذهبی و تعهد اخالقی به

  روش پژوهش
 یمتقاضـ  زنـان  و مـردان  هیکل را يآمار بوده است. جامعه یهمبستگ - یفیتوص نوع از پژوهشاین طرح 
 از کـه  بود نفر 205 نمونه حجم ،قیتحق نیا در. دادندمی لیتشک اصفهان شهر طالقی رمتقاضیغ و طالق

نمونـه  . دادنـد مـی ل یرا تشـک  طـالق  یرمتقاضیغ افراد نفر 102 و طالق یمتقاض افراد نفر 103 تعداد نیا
 یرمتقاضـ ین غیاصـفهان) و همچنـ   شهر يدادگستر به کنندهمراجعه ان طالقیطالق (متقاض یمتقاض افراد

 از اسـتفاده  بـا  ،هـا داده يآورجمـع  از پس .شد ابانتخ در دسترس يریگنمونه روش از استفاده طالق با
 صـورت  یهمبسـتگ  و یفیتوصـ  يآمـار  سطح دو در پژوهش يهاداده لیتحل و هیتجز  SPSS 19برنامه

  ون گام به گام استفاده شد.یرسون و رگرسیپ یاز آزمون همبستگ هاریرابطه متغ یبررس يبرا .گرفت

  ابزار پژوهش

ـ با یآزمـودن  که است ینگرش عبارت 25 يدارا نامهپرسش نیا :یمذهب سنجنگرش نامهپرسش  بـاور  زانیـ م دی

ـ  يرو ،هاعبارت از کیهر نهیزم در را خود  يبـرا . دیـ نما مشـخص  کـرت یل يانـه یگز هفـت  اسیـ مق کی
) موافـق  کـامالً ( هفـت  تـا ) مخـالف  کـامالً ( کی از يانمره یآزمودن پاسخ هر ،نامهپرسش نیا يگذارنمره
 بـود  خواهـد  نوسـان  در 175 حداکثر تا 25 حداقل از ينظر طوربه یآزمودن نمرات راتییتغ دامنه. ردیگمی

۱۰۴     ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

ـ ا اعتبار ،است تريقو یمذهب يباورها داشتن یمعن به باالتر نمره ).146، ص 1353(گلریز،   بـه  آزمـون  نی

ـ ا. اسـت  آمـده  دسـت به 80/0 با برابر ،)همان( آزمون با یهمبستگ روش  يهـا گـروه  در نامـه پرسـش  نی
 بـوده  داریمعن گروه دو يهانمره نیانگیم تفاوت و شده برده کار به )یمذهب و يعاد يهاگروه( شدهشناخته
کرونبـاخ   يب آلفـا ی. ضـر همـان) ( بگذارد تفاوت گروه دو نیب تواندمی نامهپرسش ،گریدعبارت به است؛

  مطلوب آن است. ییایدست آمد که نشانگر پابه 83/0نامه ن پرسشیا يتوسط پژوهشگر برا
افراد بـه همسـر و ازدواجشـان و ابعـاد آن را      يبندیزان پاینامه من پرسشیا ):DCI( یینامه تعهد زناشوپرسش
ن شـده و  یه و تدویته یمقاصد پژوهش ي) برا1997( جونزو  آدامزن آزمون توسط یا کند.می يریگاندازه

 ،: تعهد نسبت بـه همسـر  یاد عبارتند از: تعهد شخصن ابعیا کند.می يریگرا اندازه ییسه بعد تعهد زناشو
بـر تقـدس و حرمـت رابطـه      یمبتنـ  ،: تعهد نسبت بـه ازدواج یاست. تعهد اخالق ويت یبر جذاب یمبتن

بـر احسـاس اجبـار بـه تـداوم       یمبتنـ  ،: تعهد نسبت به همسـر و ازدواج ياست. تعهد ساختار ییزناشو
و  آدامـز نامـه اسـت کـه    ن پرسشیا ینجا هدف بعد اخالقیطالق است. در ا يامدهایا ترس از پیازدواج 

توسـط   یک مطالعه مقـدمات ی. در )1999(آدامز و جونز،  انددست آوردهبه 89/0آن را  ییایزان پایم جونز
ـ نامـه در ا ن پرسشیا ییایو پا ییروا ،)1388( و همکاران دیمول ین عباسیحس قـرار   یران مـورد بررسـ  ی

محاسـبه   76/0و  83/0ب یـ بـه ترت  یدوبار بررس یط یاس تعهد اخالقیمقخرده ییایب پایگرفت که ضر
ال اسـت کـه   ؤسـ  13شـامل   یاس تعهد اخالقیمقباشد. خردهمیال ؤس 43 ينامه داران پرسشید. ایگرد

 يب آلفـا ی). ضـر 1388د، یـ مول ی(عباسـ  41- 37- 34- 30- 29- 26- 23- 22- 20- 13- 9- 6- 3عبارتند از: 
  مطلوب آن است. ییایمحاسبه شد که نشانگر پا 85/0نامه ن پرسشیا يکرونباخ توسط پژوهشگر برا

ـ نامه توسط ن پرسشیا :(LSQ) ینامه سبک زندگپرسش شـده اسـت.    یابیـ ن و اعتباریو همکـاران تـدو   یلعل
 10نامـه از  ن پرسـش یـ ا کـرت اسـت.  یف لیال در طؤس 70 يدارا ینامه سبک زندگپرسش یینسخه نها

 يریشـگ یپ .4ه، یـ کنترل وزن و تغذ .3، یورزش و تندرست .2، یمت جسمانسال .1لفه شامل: ؤا میعامل 
اجتنـاب از داروهـا،   . 8، یسـالمت اجتمـاع   .7، يسالمت معنو .6، یشناختسالمت روان .5، هايماریاز ب

ل شده است. نمـره بـاال در هـر    یتشک یطیسالمت مح .10از حوادث و  يریشگیپ. 9مواد مخدر و الکل، 
ـ ج پژوهش یمناسب است. نتا یسبک زندگبیانگر نامه و در کل پرسش اهلفهؤکدام از م و همکـاران   یلعل

و  یابیـ ارز يو مناسـب بـرا   یکـاف  ییایـ و پا یـی ، از روا(LSQ) ینامه سـبک زنـدگ  نشان داد که پرسش
 ینامـه از دو روش همسـان  پرسش ییایپا یمنظور بررسافراد برخوردار است. به یسبک زندگ يریگاندازه
ب یقرار دارنـد و ضـرا   89/0تا  76/0ن یب ۀکرونباخ در دامن يب آلفایاستفاده شد. ضرا ییو بازآزما یدرون



  ۱۰۵ راساس نگرش مذهبي و تعهد اخالقي در افراد داراي تجربة طالق و افراد بدون تجربة طالقکنندگي سبک زندگي ببينيپيش

 هـا، لفـه ؤک از میـ هر ییایب پایرند. ضرایگمیقرار  94/0تا  84/0از  يادر دامنه ییبه روش بازآزما يایپا
، 89/0، 85/0، 88/0، 89/0، 94/0، 92/0، 91/0، 92/0، 94/0ب عبارتنــد از: یــبــه ترت ییبــه روش بازآزمــا

نامـه  ن پرسـش یـ ا يکرونباخ توسط پژوهشگر برا يب آلفاین ضری. همچن)1391و دیگران،  ی(لعل 84/0
  ن ابزار است.یمطلوب ا ییایانگر پابیمحاسبه شد که  93/0

 پژوهش هايافتهي

طـالق،   ۀدون تجربب هايیطالق و آزمودن ۀتجرب يدارا هايین و انحراف استاندراد نمرات آزمودنیانگیم
ن یروابـط بـ   یس همبسـتگ یبـه همـراه مـاتر    ی،و سبک زندگ ی، تعهد اخالقیر نگرش مذهبیدر سه متغ

  ارائه شده است. 2و  1ب در جداول یرها به ترتیمتغ
  طالق ۀربي داراي تجهامیانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی نگرش مذهبی، تعهد اخالقی و سبک زندگی در آزمودنی :1جدول 

  M SD 1 2 متغیرها ردیف

   -  64/13 81/71 نگرش مذهبی 1

  -  10/0 42/8 89/19 تعهد اخالقی 2

 -  04/0 *49/0 25/28 98/135 سبک زندگی 3

*P< 0/05 

  طالق ۀي بدون تجربهامیانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی نگرش مذهبی، تعهد اخالقی و سبک زندگی در آزمودنی :2جدول 

  M SD 1 2 متغیرها ردیف

   -  69/10 70/77 نگرش مذهبی 1

  -  *38/0 80/5 91/32 تعهد اخالقی 2

  -  *20/0 *35/0 26/22 32/140 سبک زندگی 3
*P< 0/05 

و  ی، تعهـد اخالقـ  یر نگـرش مـذهب  یسه متغ شود، در هرمیمالحظه  2و  1جدول  طور که درهمان
 هـاي ینسـبت بـه آزمـودن    يبـاالتر  طالق در حد ۀبدون تجرب هايی، سطح نمرات آزمودنیسبک زندگ

رسون، تنهـا  یپ یب همبستگیطالق، ضر ۀتجرب يدارا هايیان آزمودنیطالق قرار دارد. در م ۀتجرب يدارا
ـ   هايیان آزمودنیباشد، اما در ممیمعنادار  یو سبک زندگ ین نگرش مذهبیب ن یـ طـالق، ا  ۀبـدون تجرب

 باشد.میمعنادار  رهاین تمام متغیب بیضر
ون گـام بـه گـام    یل رگرسیرها از روش تحلین متغیپژوهش در مورد روابط ب هايهیفرض یبررس براي

ـ   هـاي یطالق و آزمـودن  ۀتجرب يدارا هايیآزمودن يک برایج آن به تفکیاستفاده شد که نتا  ۀبـدون تجرب
  ارائه شده است. 4 و 3 ب در جداولیطالق، به ترت

۱۰۶     ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

  طالق ۀکنندگی سبک زندگی براساس نگرش مذهبی و تعهد اخالقی در افراد داراي تجرببینییل رگرسیون گام به گام جهت بررسی پیشنتایج تحل :3 جدول
 R R2 F P Beta t P متغیر مالك بینمتغیر پیش

 00/0 *75/5 49/0 00/0 *09/33 24/0 49/0 سبک زندگی نگرش مذهبی

  طالق ۀکنندگی سبک زندگی براساس نگرش مذهبی و تعهد اخالقی در افراد بدون تجرببینیام جهت بررسی پیشنتایج تحلیل رگرسیون گام به گ :4 جدول

 R R2 F P Beta t P متغیر مالك بینمتغیر پیش

  00/0 *86/3 35/0 00/0 *96/14 12/0 35/0 سبک زندگی نگرش مذهبی

*P< 0/05  

ـ   نیـز طالق و  ۀتجرب يدارا هايیندهند که در مورد آزمودمینشان  4و  3 ج جداولینتا  ۀبـدون تجرب
ک از یـ چی، در مـورد هـ  یوارد معادله شده است. اضـافه شـدن تعهـد اخالقـ     یطالق، فقط نگرش مذهب

ش یافـزا  يداریطـور معنـ  را بـه  ینـ یبشیطالق، قدرت پ ۀطالق و بدون تجرب ۀتجرب يدارا هايیآزمودن
ر یـ ن متغین ایرسون بیپ یب همبستگیطالق، ضر ۀتجرببدون  هايیدهد، هرچند که در مورد آزمودنمین

دهـد کـه   مـی ون در هر دو جـدول، نشـان   یب رگرسیضر ي، معنادار است. معناداریر سبک زندگیبا متغ
 ینـ یبشیرا پـ  یتوانـد سـبک زنـدگ   می يطور معنادار، بههایدو دسته آزمودن در مورد هر ینگرش مذهب

 يدارا هـاي یدهد در آزمـودن میدست آمده است که نشان هب 24/0، 1 در جدول یکند. مجذور همبستگ
 ،گـر یعبـارت د بـه  .مشـترك اسـت   یو سبک زندگ ین نگرش مذهبیانس بیدرصد وار 24طالق،  ۀتجرب

زان در یـ ن میـ ن کنـد. ا یـی تب يطور معناداررا به یانس سبک زندگیدرصد وار 24تواند می ینگرش مذهب
ـ  هايیآزمودندهد در میاست که نشان  12/0، 2 جدول ـ یـ درصـد وار  12طـالق،   ۀبدون تجرب ن یانس ب

درصـد   12توانـد  مـی  ینگـرش مـذهب   ،گـر یعبـارت د بـه  .مشترك است یو سبک زندگ ینگرش مذهب
 ن کند.ییتب يطور معناداررا به یانس سبک زندگیوار

  يريگجهيبحث و نت
اده انوـــخدر امــر ن ایــي اـــنبرـــیز .ندادهکرب نتخااندگی ل زطواد در فراست که اشی ، روندگیزسبک 

ا ــــهورباو اعی ــــجتمدي، اصاــــقتاضعیت ، ومذهباد، نژ، فرهنگاز متأثر  خـــودکه د میشوي یزرپی
و  ي(ابـاذر بعـدي اسـت   . سـبک زنـدگی، مفهـومی گسـترده و چنـد     )1390(فاضل و دیگـرن،  میباشد 

ر یثأتـ  یو بر عوامـل مختلفـ  رفته یر پذیثأت یاز عوامل مختلف ینکه سبک زندگی. نظر به ا)1381ان، یچاوش
 یو تعهـد اخالقـ   یبراساس نگرش مذهب یسبک زندگ یکنندگینیبشیپژوهش با هدف پاین  ،گذاردمی

  طالق انجام گرفت. ۀطالق و افراد بدون تجرب ۀتجرب يدر افراد دارا
د نتایج این پژوهش نشان داد در افراد بدون تجربه طالق، رابطۀ معناداري بـین نگـرش مـذهبی، تعهـ    



  ۱۰۷ راساس نگرش مذهبي و تعهد اخالقي در افراد داراي تجربة طالق و افراد بدون تجربة طالقکنندگي سبک زندگي ببينيپيش

اخالقی و سبک زندگی وجود دارد. این رابطه در افراد داراي تجربه طالق تنها بین نگرش مذهبی و سبک 
توان مذهب را از اخالق و تعهد نسبت بـه خـانواده جـدا دانسـت،     که نمیآنجاباشد. اززندگی معنادار می

هـایی کـه   هب و ارزشتوان گفت: نگرش نسبت به مذهب بعدي اخالقی نهفته است و قوانینی که مذمی
  تواند بهترین الگوها براي فرد در زندگی باشد.دهد، میاخالق و تعهد نسبت به آن به فرد ارائه می

افـراد داراي   یطور معنادار سبک زنـدگ به یمذهب هاين است که متغیر نگرشایانگر یج پژوهش بینتا
افـراد   يبـرا  ینیبشین قدرت پیا ،ن حالیابا  .کندمی ینیبشیافراد بدون تجربه طالق را پ تجربه طالق و

تجربـه   يدر افراد بدون تجربه طالق نسبت بـه افـراد دارا   یشتر است. نگرش مذهبیتجربه طالق ب ايدار
 ،)1388و همکـاران (  یورنوسفادران يغفورج پژوهش یبا نتا هاافتهین یقرار دارد. ا يطالق در حد باالتر

 ينقـش معنـادار   ییت و شکست روابـط زناشـو  یموفق ینیبشیپدر  یمذهب هايدهد نگرشمیکه نشان 
  دارد. ییهمسو ،دارد

ها بـدان عمـل نماینـد، منجـر بـه      دهد که اگر انسانهایی کلی در اختیار بشر قرار میمذهب راهنمایی
هـاي  ها شـامل قـوانینی در مـورد روابـط جنسـی، نقـش      گردد. این راهنماییاستحکام پیوند زناشویی می

). یکی از دالیلی 2003باشد (ماهونی، ز خودگذشتگی و حل تعارضات در روابط زناشویی میجنسیتی، ا
تواند دیدگاه فکري زوجین را تحت تأثیر قرار دهد، این است که احتمال اینکه دهد مذهب میکه نشان می
زوج، کـه   97وي باشد. مطالعـه بـر ر  تر ازدواج خود را داراي کیفیتی معنوي ببینند، بیشتر میافراد مذهبی

را در مورد ازدواج خود به » تقدس«هاي آمریکایی بودند، نشان داد که آنها مفهوم نماینده تنوع مذهبی زوج
کردند که ازدواج آنهـا محتـوایی معنـوي دارد (مـاهونی،     معنی که غالباً چنین تصور میبرند؛ بدینکار می
میق به معنوي بودن ازدواج خود اعتقاد داشته باشند، طور عرسد اگر زوجین به). بنابراین، به نظر می2005

تواند ترس روانی از دست دادن رابطه با خداوند و احساس گناه را با خـود بـه همـراه    مشاجرات دائم می
  ).138ص  ،1384آبادي، رو، سعی در حفاظت از زندگی مشترك خود دارند (لطفاینداشته باشد. از

 ينسـبت بـه افـراد دارا    ،در افراد بدون تجربه طـالق  یکه تعهد اخالق دهدمینشان  هاافتهین یهمچن
سـبک   ینـ یبشیقـدرت پـ   يطور معناداربه یقرار دارد. هرچند تعهد اخالق يدر حد باالتر ،تجربه طالق

ـ با ا .ستیتجربه طالق و بدون تجربه طالق را دارا ن يافراد دارا یزندگ در مـورد افـراد بـدون     ،ن حـال ی
  معنادار است. یر سبک زندگیر تعهد اخالقی با متغین متغیرسون بیپ یب همبستگیرطالق، ض ۀتجرب

دگی ــ نزت ــ کیفیاي رـه بـنراکااا فدـیري جبارت اصوتعهد چه بهتوان گفت: در تبیین این نتیجه می
نه راکااکه تعهد فدد کرره شاالبته باید . ا)47، ص 1985(جانسون، ست امهم ت در ازدواج اـثبو ویی ـناشز
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ــه ــور ب ــینافزط ــمقایساي در هدـ ــه بـ ندگی در زست. تعهد اناشویی مرتبط زضایت ربا ري، جبااا تعهد ـ
اسـاس آن، تمایـل دارد کـه در    برازه و ندآن اکه شخص به ي قصدو عالقه از: ت ـسرت ااـویی عبـناشز

د و شـامل دالیـل   اي داررابطه زناشویی باقی بماند و عهدي را که بسته حفظ کند. تعهـد ابعـاد چندگانـه   
کند (حسینی، شخصی، اخالقی و اعتقادي بخصوصی است که شخص را به ادامه رابطه زناشویی پایبند می

ت شداد فرس را در احسااین ، اخالقی)ا(تعهد د یک بنیاان عنوبهازدواج ). تعهد به 57، ص 1389
  ).1997(آدامز و جونز، ند جتماعی هستاخالقی یا اي اظیفهان وعنوبهازدواج به حفظ م میبخشد که ملز

قـرار دارد.   يافراد بدون تجربه طالق در سطح بـاالتر  ین نشان داد سبک زندگیج پژوهش همچنینتا
، جتماعیي اهااز ارزشتابی کامل زباده و کرب نتخاا یگــندل زطود در ست که فراشی روندگی زسبک 

، بدنیي فعالیتهااب، خو، تغذیهن چودي فردات عاري و اــ فتي راــ لگوه، ااــ تهـفعالیرد، وـبرخز طر
 اگـر میباشد. اده خانوان و ندزبه فرط مربوي یزربرنامهو اعی ــ جتما ياــ تهـفعالیو امع ـمجدر شرکت 

ــباشب حد مطلور در مواین م انجاا ، نتیجهدر .میشوندردار نی برخوو رواسالمت جسمانی اد از فر، ادـــ
 کمتــراده خانوري در گازناساآن پی د و در شومشکل ر چاد کمتــر ادهکه خانود میشو موجــبین عامل ا

  ).1390(فاضل و دیگران، دد سیب گرر آاـچد کمتراده خانوو پیش بیاید 
 یعـامل  یمـذهب  هـاي نگـرش  :تـوان گفـت  مـی پژوهش و مطالب فوق این ج یبا توجه به نتا ،نیبنابرا

شـد و بـر اتخـاذ سـبک     بامـی  ییزناشـو  یکننده در نگرش نسبت به همسر، نهاد خـانواده و زنـدگ  نییتع
ار یـ در اخت ییرهنمودهـا  یمـذهب  هايگذارد. نگرشیر میثأن تیزوج ییو متعاقب آن ثبات زناشو یزندگ

 يدر مورد ارتبـاط بـا اعضـا    يو هاييریگمیو تصم هاتیرفتار، باورها، مسئول ةویدهد که شمیفرد قرار 
 يتواند وفـادار میگ آن با اخالق نرابطه تنگات لیبه دل دیگر، از سوي .دهدمیر قرار یثأخانواده را تحت ت

سـته اسـت در رابطـه بـا     یشا ،ج فوقیفرد به نهاد مقدس خانواده را موجب شود. با توجه به نتا يبندیو پا
  رد.یصورت گ يثرؤدر خانواده اقدامات م یاخالق هايتر مذهب و ارزشحضور پررنگ

 نامحـدود  لیـ دل بـه  دسـترس  در يریـ گنمونه شرو از استفاده به توانمی ،پژوهش يهاتیمحدود از
 عوامـل  ریسـا  کنتـرل  عـدم  نیهمچن و افراد جامعه مورد پژوهش، هیکل ستفهر به یدسترس عدم و بودن

ثر ؤعوامـل مـرتبط و مـ    یت نهاد خانواده و لزوم بررسیبا توجه به اهم. کرد اشاره یزندگ سبک با مرتبط
مـوارد فـوق و در نظـر گـرفتن      توجه بـه  با یآت يهاپژوهش در گرددمی شنهادیپ ،آن يداریبر ثبات و پا

بـا   یجیطالق پرداخته شود تـا نتـا   یرمتقاضیغ و طالق یمتقاض يهاگروه تفاوت یر عومل، به بررسیسا
  د.یباالتر به دست آ يریپذمیت تعمیقابل
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