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Abstract
Introduction and aim: Iranian society is also on the path of increasing
changes due to the consensual collapse of marital ties and the increase
in the number of consensual divorces. The aim of this study was to
provide a model of structural equations in the relationship between the
tendency to divorce with communication skills and the health of the
main family with the mediating role of marital intimacy in Kermanshah.
Methods: The statistical population of this study is all couples in
Kermanshah. The sampling method is cluster sampling and out of 8
municipal districts, District 8 was selected and 200 couples were
selected as sample members. The instruments used in this study were
Walker and Thompson (1993) Marital Intimacy Questionnaire, Hawstat
et al.'s (1985) Main Family Health Questionnaire, Queen Dam (2001)
Communication Skills Scale, Roosevelt et al.'s Divorce Tendency Scale
(1986). IBM AMOS 24 software was used for data analysis. The results
were presented after fitting the model.
Findings: Findings showed that the health of the main family is related
to the tendency to divorce through marital intimacy. The results also
showed that communication skills are related to the tendency to divorce
through marital intimacy. Marital intimacy is also directly related to the
tendency to divorce.
Conclusion: The results of this study showed that attention to marital
variables and marital satisfaction is very important in terms of
individual health and public health in reducing the divorce rate.

Citation: Nabeie A, Hosseini S.S, Kakabaraie K, Amiri, H. Pattern of Structural Equations
in the Relationship Between Divorce Tendency With Communication Skills and Main
Family Health With the Mediating Role of Marital Intimacy. Psychological Methods and
Models. 2021; 12 (43): 131- 143.

*Corresponding author: Saeedeh Sadat Hosseini
Address: Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Kermanshah
University, Kermanshah, Iran
Tell:
Psychological
09128456499
Methods and Models. 2021; 12 (45): 210- 226
Email: saeedeh2h@yahoo.com
1

Pattern of Structural Equations in the Relationship Between Divorce Tendency With Communication Skills…

Extended Abstract
Introduction
Marriage is a challenging institution. Despite
the fact that most marriages start well, in the
end, couples are not satisfied with their
relationship. Happiness, stability and
satisfaction from marriage seem to depend
on the couple themselves (1). High life skills
training provides mental, social and physical
health of individuals and low life skills cause
psychological damage and inappropriate
behaviors in individuals (2). Intimacy is
essential in maintaining a couple's
relationship, and its extent has a profound
effect on achieving marital happiness. Many
people who seek counseling and
psychotherapy have failed to achieve a
satisfactory level of intimacy (3). Bandura's
theory of social learning states that one of
the primary ways of learning is to observe
the behavior of others. We have mostly
learned negative communication patterns
from the main family. We are also able to
learn better communication skills by
observing the pattern (4). Divorce has
always been one of the most challenging
issues facing human societies. Because its
direct and indirect effects not only on the
psychological balance of couples, children,
etc.; Rather, its negative effects on the
economic system and the cultural system are
undeniable. Therefore, it is very important
to know the causes and factors and its
various aspects and the effects it has on the
individual and society. Divorce, as a
phenomenon that causes separation
between two people, is common in all
societies; But understanding it has many
complexities, and these complexities have
made it difficult to study. Because the
relationship between husband and wife is
the richest and most multidimensional
human relationship, understanding the true
causes of divorce requires a very precise and
complex tool. Given that divorce is one of the
most influential social phenomena for the
family and society, the study of this topic is
of particular importance from the
perspective of psychology and other related
sciences. In the present study, we seek to
answer the question of whether the pattern
of structural equations in the relationship
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between the tendency to divorce with
communication skills and the health of the
main family with the mediating role of
marital intimacy? What is this pattern?

Methods

The present study is applied in terms of
purpose and was conducted by correlation
method. The statistical population of this
study included all couples in Kermanshah
and the method of random cluster sampling.
In this way, one of the 8 districts of
Kermanshah Municipality was randomly
selected and 200 people were selected from
among the people in this area. In the field
research section, a statistical sample
questionnaire was reviewed and finally the
results of the questionnaires were analyzed
with IBM AMOS 24 software.

Findings

The results according to the fitted model and
performing the Sobel test for some
relationships
showed:
The
indirect
relationship between communication skills
and the tendency to divorce through marital
intimacy is equal to 0.84, which is significant
at the level of P <0.05. The indirect
relationship between communication skills
and the tendency to divorce through marital
conflicts is equal to 0.59 which is significant
at the level of P <0.05. Also, the indirect
relationship between the health of the main
family and the tendency to divorce through
marital intimacy was equal to 0.68, which is
significant at the level of P <0.05. The
indirect relationship between the health of
the main family and the tendency to divorce
through marital conflicts is equal to 0.66,
which is significant at the level of P <0.05.
Other results showed that the direct
relationship between marital intimacy and
the tendency to divorce was 0.81 which is
significant at the level of P <0.05. The direct
relationship between couples' conflicts and
the tendency to divorce was equal to 0.87,
which is significant at the level of P <0.05.
According to the structural model of the
research, it is observed that the causal model
presented for this study is significant in
fitting the indicators, so the null hypothesis
that there is no relationship between these
variables is rejected and the null hypothesis
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that there is a causal model in The
relationship between the variables is
accepted.

There is a relationship between marital
intimacy and the tendency to divorce in
urban couples.

Discussion

Conclusion
Due to the complexities of humans and
the inability of researchers to accurately
and completely control all actions and
movements and human impact from
various stimuli, the present study, like
other studies that have studied human
beings, faces limitations that can be He
pointed to the limited generalizability of
the results. It is suggested that a list of
possible conflicts in the couple's life be
provided to marriage counseling centers
and that the counselor in these centers
be asked to help them succeed in
marriage by teaching them problemsolving skills and identifying the couple's
moods and personal characteristics. It is
also suggested that in premarital
counseling centers, in addition to proper
training on sexual issues and
relationships
between
couples,
interactive
relationships
between
couples be taught.

Communication skills By that that Category
Askings Species People Individuals can
engage in interpersonal interactions and the
communication process, the process by
which individuals express their information,
thoughts and feelings through verbal and
non-verbal exchange. They share a word
with each other. Therefore, it can be said that
communication
skills
affect
their
relationship and divorce by creating
intimacy in couples. According to these
points, it can be concluded that there is a
relationship between communication skills
and the tendency to divorce through the
mediating role of marital intimacy in
couples. Intimacy is defined as the ability to
communicate with others while maintaining
individuality. Such self-based definitions
imply that a person achieves a degree of
personal development in order to be able to
establish a sincere relationship with others.
Intimacy can be thought of as the ability to
"know oneself" in the presence of others, and
self-awareness and identity development
are essential to one's capacity for intimacy.
Therefore, it can be concluded that there is a
relationship between the health of the main
family and the tendency to divorce through
the mediating role of marital intimacy in
couples. Intimacy is like the center of a
pyramid, which for most people is based on
trust; It means that the wife is sure that
when a conflict arises, her husband will be
fair; Thus intimacy is only experienced when
there is an assurance that the other person is
fair or equal. According to the literature on
marital issues, intimacy in a long-term
romantic relationship is determined by the
level of commitment and emotional and
physical intimacy that the person
experiences in their relationship. According
to the above points, it can be inferred that
intimacy can also be a function of the
environment
outside
the
couple's
relationship. Therefore, it can be said that:
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الگوی معادالت ساختاری در رابطه بین گرایش به طالق با مهارت های ارتباطی و
سالمت خانواده اصلی با نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی
امیری4

آناهیتا نبیئی ،1سعیده السادات حسینی ،*2کیوان کاکابرایی ،3حسن
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .2استادیار گروه روانشناسی و مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .3دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .4استادیار گروه روانشناسی و مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
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چکیده
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مقدمه و هدف :جامعه ایران نیز در مسیر تحوالت فزاینده ناشی از فروپاشی توافقی پیوندهای زناشویی و افزایش
میزان طالق های توافقی قرار گرفته است .پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی معادالت ساختاری در رابطه بین گرایش
به طالق با مهارت های ارتباطی و سالمت خانواده اصلی با نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی شهر کرمانشاه انجام
شد.
روش :جامعه آماری این پژوهش ،کلیه زوجین شهر کرمانشاه می باشد .روش نمونه گیری به صورت خوشه ای می
باشد و از بین نواحی  8گانه شهرداری ،ناحیه  8انتخاب و از بین زوجین  200نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه های صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون( ،)1993سالمت خانواده اصلی
هاوستات و همکاران ( ،)1985مقیاس مهارت های ارتباطی کویین دام ( ،)2001مقیاس گرایش به طالق روزولت و
همکاران( )1986بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  IBM AMOS 24استفاده شد .نتایج پس از
برازش مدل ارائه گردید.
یافتهها :یافته ها نشان داد سالمت خانواده اصلی از طریق صمیمیت زناشویی با گرایش به طالق رابطه دارد .همچنین
نتایج نشان داد مهارت های ارتباطی از طریق صمیمیت زناشویی با گرایش به طالق رابطه دارد .همچنین صمیمیت
زناشویی با گرایش به طالق نیز به صورت مستقیم در ارتباط است.
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به متغیرهای زوجی و رضایت زناشویی از جهت سالمت فردی
و سالمت عمومی جامعه در کاهش میزان طالق بسیار حایز اهمیت می باشد.
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مقدمه
ازدواج ،یك نهاد چالش بر انگیز است .علیرغم اینکه اکثر ازدواج ها
شروع خوبی دارند اما ،در نهایت زوج ها از رابطه ی خود راضی نیستند.
به نظر می رسد که شادی ،ثبات و رضایت از ازدواج بستگی به خود
زوج دارد ( .)1ازدواج ،موضوعی نیست که فقط مربوط به دو فرد باشد،
بلکه به عنوان یك رویداد ،به خانواده و جامعه هم مربوط می شود.
عناصر تشکیل دهنده ی یك ازدواج موفق ،عشق ،ارتباط خوب ،تعهد،
تفاهم ،نگرانی ،مراقبت از یکدیگر و با هم بودن است .ارتباط موثر،
شرط الزم برای سالمت روانی و عاطفی ،شادی و ثبات زناشویی است.
برقراری ارتباط صمیمی ،انتقال احساسات و افکار و بیان نیازها ،راه حل
مشکالت در روابط زناشویی است .زن و شوهر ،زمانی به رضایتمندی
می رسند که به اندازه ی کافی در ارتباط شان با یکدیگر صمیمی و در
حل مشکالتی که در زندگی شان به وجود می آید ،با یکدیگر همکاری
کنند (. )5
خانواده به لحاظ قدمت ابتدایی ترین و به لحاظ گستردگی جهان شمول
ترین نهاد اجتماعی است ( .)6روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط
مناسب در خانواده شکل می گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده
مناسب تر باشد به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار
است ( .)7هیچ جامعه ای بدون داشتن خانواده های سالم نمی تواند
ادعای سالمت کند و هیچ یك از آسیب های اجتماعی بی تأثیر از
خانواده پدید نیامده اند (. )8
باالبودن آموزش مهارت های زندگی تأمین کننده سالمت روانی،
اجتماعی و جسمانی افراد می باشد و پایین بودن مهارت های زندگی
موجب بروز آسیب های روان شناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد
می شود ( .)2اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی
مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای
توانایی های روانی -اجتماعی می گردد .این توانایی ها فرد را برای
برخورد موثر با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند
(.)6
صمیمیت ،اهمیت اساسی در ماندگاری روابط زوجین دارد و میزان آن،
تاثیر عمیقی در دستیابی به شادکامی زناشویی دارد .تعداد زیادی از افراد
که به مشاوره و رواندرمانی مراجعه می کنند ،برای به دست آوردن سطح
رضایت بخشی از صمیمیت شکست خورده اند ( .)3تجارب بالینی ،نشان
می دهد که بیشترین موضوع مشاجرات زن و شوهران ایرانی را
چگونگی رابطه ی آنها با خویشاوندان و یا خانواده های اصلی آنها
تشکیل می دهد .مشکل در اعمال نفوذ یا دخالت خانواده های اصلی،
در رابطه ی زناشویی فرزندان خود و در تصاحب و تربیت فرزندان و
نوادگان خویش است .نظریه ی چند نسلی بوئن ،عنوان می کند که
افراد ،زیر بنای رابطه ی بین فردی را در خانواده ی اصلی شان یاد می
گیرند و مشکالت خانوادگی و زناشویی زوج ها ادامه ی مشکالت رابطه
ای موجود در خانواده ی اصلی آن ها است .مشکالت ناشی شده از
خانواده ی اصلی مانند تعارضات بین فردی ،به معنای متفاوت و شدت
بیشتر در روابط برون خانوادگی تجلی می یابند و حتی اگر افراد از نظر
مکانی از خانواده ی اصلی خود فاصله داشته باشند ،باورها ،نگرش ها،
رفتارها ،عزت نفس و الگوهای تعاملی آن ها را تحت تاثیر قرار می
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دهند .البته این تاثیر در موارد مثبت نیز می تواند روی دهد ( .)9نظریه
ی یادگیری اجتماعی بندورا ،بیان می کند که یکی از شیوه های اولیه
ی یادگیری ،مشاهده ی رفتار دیگران است .ما عمدتا الگوهای ارتباط
منفی را از خانواده ی اصلی یاد گرفته ایم .همچنین ما قادریم مهارت
های ارتباطی بهتر را با مشاهده ی الگو بیاموزیم ( .)4مهارت های حل
تعارض می تواند یك شاخص کلیدی در روابط عاشقانه ی موفق باشد.
تحقیقات ،نشان داده است که روابط عاشقانه در آینده ی زوج ها بستگی
زیادی به استفاده از شیوه های حل تعارض آنها دارد ( .)10توانایی برای
مدیریت و حل تعارض ها به شکل سازنده می تواند یك ارتباط قوی را
در رابطه ی زوج شکل دهد و زوج ها را برای ایجاد یك رابطه ی
صمیمی و نزدیك کمك کند ( .)11روش سازنده برای رسیدگی به
تعارضات در رابطه ی زناشویی ،باعث تسهیل صمیمیت می شود در
حالی که راه های مخرب مقابله با تعارض ،ممکن است اختالل و
اضطراب را در رابطه ی زوجین تشدید کند ( .)12تحقیقاتی در این زمینه
صورت گرفته است که از جمله می توان به تحقیق & Muraru
 )13(Turliucنشان داد که ،مفاهیم درک شده افراد از خانواده اصلی
پیش بینی کننده الگوی دلبستگی عاشقانه است .تا کنون پژوهش های
زیادی در زمینه پژوهش حاضر انجام شده استBahari & et al .
( )14تحقیقی با عنوان «تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی همسران بر
کاهش تعارض های زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طالق» انجام
دادند .یافته های این پژوهش نشان دادند که بین میانگین نمرات پس
آزمون زوجهای گروه مداخله و گروه گواه تفاوت معنادار وجود دارد.
همین طور ،تفاوت معناداری درمیزان تعارض کلی تعارض زناشویی و
حیطه های واکنشهای هیجانی ،جلب حمایت فرزندان ،رابطه با اقوام و
دوستان خود دیده شد .این برنامه درکاهش واکنشهای هیجانی ،جلب
حمایت فرزندان ،رابطه با اقوام و دوستان خود و میزان کلی تعارض
زناشویی زوجهای متقاضی طالق موثر بوده استDaemi & et .
 )15( alپژوهشی را با عنوان بررسی یك دهه پژوهش در زمینه مداخله
در تعارض های خانوادگی و زناشویی انجام دادند .یافته ها نشان داد که
بیشترین مداخالت به صورت گروهی با حضور همسران انجام شده بود.
افزون بر این ،بیشترین رویکرد درمانی به کاربسته رویکرد شناختی،
رفتاری ،بیشترین طرح پژوهشی بکاربسته طرح آزمایشی پیش آزمون و
پس آزمون با گروه گواه ،بیشترین شهری که مداخالت در آن انجام
گرفته بود ،شهر تهران و بیشترین مکان های گردآوری داده ها مراکز
مشاوره بود .در بخش حمایت های مالی نیز تنها هفت درصد از مقاالت،
دارای پشتیبان مالی بودند .از این رو ،با در نظر گرفتن آمار طالق و با
درنگ در یافته های پژوهش ،می توان از این یافته در راستای افزایش
شمار و کیفیت مداخالت و پژوهش های آزمایشی برای کاهش تعارض
های همسران و خانواده ها در سطح کشوری استفاده کرد.
 .)16(Hosseini & et alدر پژوهشی به بررسی رابطه ی سالمت
خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی :بررسی نقش واسطه ای سبك
های حل تعارض سازنده و غیر سازنده پرداختند .یافته ها نشان دادکه
سالمت خانواده ی اصلی به طور مستقیم با صمیمیت زناشویی رابطه
ی معنادار دارد .همینطور سالمت خانواده ی اصلی به طور غیر مستقیم
و از طریق نقش واسطه ای سبك حل تعارض سازنده و غیر سازنده ،با
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صمیمیت زناشویی رابطه ی معنادار دارد .به نظر می رسد که سالمت
خانواده ی اصلی عالوه بر اثر مستقیم بر صمیمیت زناشویی ،از طریق
سبك حل تعارض سازنده و سبك حل تعارض غیرسازنده نیز بر
صمیمیت زناشویی اثر دارد  .)17(al .Rahmani far & etدر
پژوهشی به بررسی تأثیر مهارت های ارتباط صمیمانه بر سازگاری
زناشویی پرداختند .یافته های پژوهش نشان داد کاربرد علمی مهارت
های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری زناشویی موثر است .همچنین
کاربرد علمی مهارت های ارتباط صمیمانه ابعاد رضایت زناشویی،
همبستگی زناشویی ،توافق زناشویی و ابراز محبت زناشویی را نیز
افزایش داد .همچنین )18(Gordon & Dourana ،در پژوهشی
با عنوان کاربرد مهارت های ارتباطی صمیمانه نشان دادند که این روش
آموزشی روانی باعث کاهش اضطراب ،افزایش سازگاری ،افزایش
رضایت و صمیمیت زناشویی شده است)19( Waring & Celon .
در در پژوهشی با عنوان صمیمیت زناشویی و خودافشایی نشان دادند
که خودافشایی یکی از پیش بینی کننده های قوی صمیمیت زناشویی
است؛ تا جایی که بیش از  50درصد واریانس حداقل چهار بعد از
صمیمیت زناشویی توسط خودافشایی هر یك از همسران تعیین می
شود )1(Alexander & et al .نیز عوامل پیش بینی کننده
صمیمت زناشویی را خودافشایی و پاسخ های همدالنه تعیین کردند .
طالق همواره یکی از چالش برانگیز ترین مسائل پیش روی جوامع
بشری بوده است .چرا که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن نه تنها بر تعادل
روانی زوجین ،فرزندان و  ...بر جای می ماند؛ بلکه آثار منفی آن بر نظام
اقتصادی و نظام فرهنگی غیر قابل انکار است .بنابراین شناخت علل و
عوامل و جنبه های مختلف آن و آثاری که بر فرد و جامعه بر جای می
گذارد ،بسیار حائز اهمیت است .طالق به عنوان پدیده ای که باعث
جدایی میان دو نفر می شود ،امری مشترک در همه جوامع است؛ اما
شناخت آن از پیچیدگی های بسیار برخوردار است و همین پیچیدگی
ها ،مطالعه آن را دشوار ساخته است .از آنجا که ارتباط زن و شوهر غنی
ترین و چند بعدی ترین ارتباط انسانی است ،شناخت و درک علل واقعی
طالق ،نیازمند ابزاری بس دقیق و پیچیده است .با توجه به اینکه ،طالق
یکی از اثرگذارترین پدیده های اجتماعی برای خانواده و جامعه است،
مطالعه در این باب از دیدگاه رواننشاختی و سایر علوم مرتبط از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .در پژوهش حاضر به دنبال جواب این سوال
هستیم که آیا می توان الگوی معادالت ساختاری در رابطه بین گرایش
به طالق با مهارت های ارتباطی و سالمت خانواده اصلی با نقش واسطه
ای صمیمیت زناشویی یافت؟ این الگو کدام است؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی می باشد و به روش همبستگی
انجام شد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه زوجین شهر کرمانشاه
و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی بود .به این صورت
که از بین نواحی  8گانه شهرداری شهر کرمانشاه یك ناحیه به صورت
تصادفی انتخاب گردید و از بین افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره و
سایر افراد ساکن در این ناحیه تعداد  200نفر انتخاب شدند .در بخش
تحقیقات میدانی با استفاده از پرسشنامه های ذیل نمونه آماری مورد

بررسی و در نهایت نتایج حاصل از پرسشنامه ها با نرم افزار IBM
 AMOS 24تجزیه و تحلیل شد .در رابطه با مالحظات اخالقی،
پژوهش برای افراد شرح داده شد و آنها فرم رضایت از شرکت در
پژوهش را امضا نمودند .از دیگر مالحظات اخالقی مطرح در این
پژوهش اصل رازداری اطالعات افراد شرکت کننده بود .در این پژوهش
از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و )....و آمار استنباطی با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
با استفاده از نرم افزار  IBM AMOS 24استفاده شد و همچنین
جهت معنی دار بودن مدل مفهومی پژوهش از مدل معادالت ساختاری
و جهت برازش مدل پژوهش از نرم افزار  Amosاستفاده شده است.
 1مقیاس میل به طالق (روزلت و همکاران)19۸۶ ،
این پرسشنامه اولین بار به وسیله Rousvelt, Johnson & Mouro
( )20طراحی شد .این پرسشنامه یك ابزار  28سوالی است که برای ارزیابی
زوجین مستعد و متمایل به طالق به کار می رود ،که دارای  4بُعد است و هر
بُعد  7سوال دارد ،بعد تمایل برای خارج شدن (متمایل به طالق) ،بعد تمایل
به مسامحه ،بعد ابراز احساسات و بعد وفاداری است .هر آیتم به وسیله مقیاس
درجهبندی  7تایی نمرهگذاری می شود (=1هرگز =2 .بندرت =3 .خیلی کم.
=4کم = 5 .زیاد = 6 .خیلی زیاد= 7 .همیشه) .روزلت ،جانسون و مورو در
تحلیل آماری این پرسشنامه ضریب آلفا برای بعد خارج شدن (متمایل به
طالق) ( ،)0/91بعد ابراز احساسات ( ،)0/76بعد وفاداری ( )0/63و بعد مسامحه
( )0/86گزارش کردند .این پرسشنامه توسط & Davoodi, Etemadi
 )21(Bahramiدر ایران هنجاریابی شد .میزان اعتبار آن با استفاده از شیوه
آلفای کرونباخ برای کل نمونه  0/89( 0/88برای زنان و  0/867برای مردان)
به دست آمد و میزان آلفای کرونباخ خرده مقیاس تمایل برای خارج شدن
 ،0/89ابراز احساسات  ،0/90وفاداری  0/86و مسامحه  0/72به دست آمده
است.
-2مقیاس مهارت های ارتباطی کوئین دام
این آزمون را کوئین دام در سال  2001برایسنجشمهارت های ارتباطی در
بزرگساالن ابداع کرده است و دارای 34عبارت است که مهارتهای ارتباطی را
توصیف می کنند .اینپرسشنامه توسط  )22( Jerabeckبرای سنجش
مهارتهای ارتباطی زوجین به کار گرفته شد .مهارتهای ارتباطی فرعی که در
این مقیاس بررسی می شوند ،شامل پنج مهارت گوش دادن ،تواناییدریافت و
ارسال پیام ،بینش نسبت به فرایند ارتباط ،کنترل عاطفی و ارتباط توأم با
قاطعیت هستند ( .)23اعتبار این پرسشنامه در ایران در پژوهش
 )23(Hosseinchari & Fadakarبا استفادهاز روشآلفای کرونباخ
براینمره کل آزمون برابر 0/71گزارششدهاست .درپژوهش )24( Yousefi
نیز که بر روی  131دانشجو که شامل  76نفر مرد و 35نفر زن بودند ،مقدار
این ضریب برابر با  0/81به دست آمد .همچنین ،در پژوهشحاضر مقدار 0/86
برای نمره کل آزمون برای اعتبار این پرسشنامه به دست آمد.
-3مقیاس سالمت خانواده اصلی)(FOS
این پرسشنامه یك ابزار  40سوالی است که توسط Houstat,
 )25(Anderson & et alبرای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از
میزان «سالمت» خانواده اصلی خویش تدوین شده است« .مقیاس خانواده
اصلی» بر استقالل و صمیمیت به عنوان دو مفهوم کلیدی در حیات خانواده
سالم تمرکز دارد و هر یك از اینها  5 ،خرده مقیاس دارند)26( Karami .
در تحقیقی پایایی مقیاس در مرحله مقدماتی  0.89و در مرحله نهایی  0.92و
ضریب باز آزمایی پس از دو هفته  0.89محاسبه نمود .روایی محتوایی بر اساس
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الگوی معادالت ساختاری در رابطه بین گرایش به طالق با مهارت های ارتباطی و سالمت خانواده اصلی با نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی

ارزیابی از  30نفر صاحب نظر صورت گرفت .روایی مالکی این مقیاس با سطح
استنباط سالمتی خانواده از نظردهندگان با روش پیرسون  0.64و همبستگی
مقیاس با سوال ((خانواده گرم و حمایت گر))  0.63به دست آمد .برای محاسبه
روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد و همبستگی کلیه سوال ها از 0.3
باالتر بود و بررسی عوامل سازنده دو مولفه اصلی استقالل و صمیمیت نام
گذاری شدند ،ولی زیر مقیاس های این دو مولفه همپوشی زیادیبا هم داشتند
و تایید نشدند.بر طبق یافته ها  ،این ابزار برای سطح سالمت خانواده اصلی
دانشجویان مقیاس مناسبی است(.)26

یافته های پژوهش
این پژوهش ،بر روی  200نفر انجام شده است .یافته های توصیفی این
پژوهش بر اساس آماره های توصیفی نشان داد که در بین مهارت های
ارتباطی ،قاطعیت با مقدار  26/77بیشترین و گوش دادن با مقدار 22/61
کمترین میانگین را در بین مهارت های ارتباطی دارند .همچنین ،برای
متغیر سالمت خانواده اصلی برای دو بعد استقالل و صمیمیت به ترتیب
میانگین ،برابر  70/60و  84/32می باشد .همچنین برای صمیمیت
زناشویی میانگین ،به ترتیب برابر  65/31می باشد .برای متغیر گرایش
به طالق ،برای زیر مقیاس های تمایل برای خارج شدن ،تمایل به
مسامحه ،ابراز احساسات و وفاداری به ترتیب برابر ،16/92 ،22/07
 14/62و  25/33می باشد .همچنین برای نرمال بودن توزیع داده های
پژوهش مشاهده میشود که سطح معنیداری این آزمون برای متغیرها
بزرگتر از  0/05بوده لذا نتیجه میشود که دادههای این متغیرها در
سطح اطمینان  95درصد نرمال میباشند .از بین  200نفر که به
سواالت پاسخ داده اند  86نفر ( 43درصد) مرد و  57( 114درصد) نفر
زن بوده اند .تعداد  3نفر در مقطع دیپلم ( 1/5درصد) ،تعداد  21نفر در
مقطع کاردانی ( 10/5درصد) ،تعداد  77نفر در مقطع کارشناسی (38/5
درصد) ،تعداد  89نفر در مقطع کارشناسی انمو( 44/5درصد) و همچنین
تعداد  10نفر( 5درصد) در مقطع دکتری قرار دارند .از بین اعضای نمونه
 23نفر ( 11/5درصد) بین  20تا  30سال 92 ،نفر ( 46درصد) بین 31
تا  40سال 74 ،نفر ( 37درصد) بین  41تا  50سال و  11نفر( 5/5درصد)
باالتر از  50سال سن دارند .پیش فرض ،همبستگی میان متغیرهای
پژوهش ،برای انجام مدل معادالت ساختاری نیز بررسی گردید که نتایج
آن به شرح جدول  1می باشد.

-4مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر)(MIS
مقیاس صمیمیت زناشویی یك ابزار  17سوالی است که برای سنجیدن مهر و
صمیمیت تنظیم شده است .این پرسش نامه توسط اعتمادی برای تعیین میزان
اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت .این مقیاس توسط  )27( Sanaieترجمه شد.
برای تعیین روایی محتوی و صوری ابتدا پرسش نامه توسط  15نفر از اساتید
مشاوره و  15نفر زوج بررسی شده و روایی صوری و محتویی آن تأیید شد.
هم چنین  )28( Khazaieدر پایان نامه کارشناسی خود از طریق اجرای
همزمان با پرسش نامه باگاروزی و برآورد ضریب همبستگی آن ها  82درصد
محاسبه کرده است و در سطح  0/01معنی دار بود که نشان دهنده روایی
مالکی برای این مقیاس است .اعتمادی در پایان نامه دکتری روی  100زن
و شوهر در اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کرد .ضریب
پایایی کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ  0/96به دست آمد و حاکی از پایایی
قابل قبول پرسش نامه بود )28( Khazaie .نیز پایایی کل را  0/85به دست
آورد .نمره آزمودنی در این پرسش نامه از طریق جمع نمرات سواالت و تقسیم
آن بر عدد  17حاصل می شود .دامنه نمرات بین  1تا  7است که نمره باالتر
نشانه صمیمیت بیشتر است .قبل از اجرای پژوهش ،این پرسش نامه توسط
پژوهش گر به مدت دو هفته به  30زن و شوهر برای تعیین پایایی ارائه شد.
پایایی این پرسش نامه توسط پژوهش گر با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89
بدست آمد.

جدول .1محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

گرایش به طالق

صمیمیت زناشویی

مهارت های ارتباطی

سالمت خانواده اصلی

گرایش به طالق

1

-

-

-

صمیمیت زناشویی

-0/542
= 0/000 Sig

1

-

-

-0/603
= 0/000 Sig
-0/559
= 0/000 Sig

0/569
= 0/000 Sig
0/573
= 0/000 Sig

1

-

0/598
= 0/000 Sig

1

مهارت های ارتباطی
سالمت خانواده اصلی

با توجه به جدول فوق همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در سطح

میشود .مهمترین ویژگی این تکنیك در انعطافپذیری آن از لحاظ

اطمینان  95درصد تأیید شد .به دلیل اینکه سطح معناداری مربوط به

کاربرد به عنوان یك چارچوب نظری وسیع ،امکان مشارکت متغیرهای

روابط برابر کلیه متغیرها کمتر از میزان  0/05می باشد لذا می توان

مکنون ،کاربرداندازههای چندگانه ،امکان دادن به خطا ،انطباق فرض

گفت بین کلیه متغیر همبستگی معناداری وجود دارد.

های توزیعی و قابلیت کار با انواع دادههاست .بطور کلی با تکنیك مدل

در این پژوهش ،به منظور دستیابی به مدل تحقیق از شیوه مدلیابی

یابی معادالت ساختاری و به کمك نرمافزار  AMOS 24فرضیههای

معادالت ساختاری که مبتنی بر روابط علّی بین متغیرهاست استفاده

تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند.
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شکل  :1مدل ساختاری تحقیق با ضرایب استاندارد
جدول .2شاخصهای برازش مدل کلی
مدل کلی

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

PRATIO

PNFI

PCFI

میزان قابل قبول
مقادیر محاسبه شده

>3
8/223

>0/05
0/211

<0/9
0/678

<0/9
0/785

<0/9
0/816

<0/9
0/598

<0/50
0/298

<0/50
0/316

<0/50
0/303

نسبت کای اسکوئر مدل ساختاری به درجه آزادی برابر  8/223و

است .اما شاخصهای مقتصد(اقتصادی بودن) همه باالتر از  50درصد

نامناسب است .شاخصهای برازش تطبیقی همگی پایینتر از  90درصد

بوده و مناسب هستند .بنابراین نیاز به اصالحاتی در مدل میباشد.

و نامناسب هستند .شاخص  RMSEAباالتر از  5درصد و نامناسب

شکل :2مدل اصالحی پژوهش با ضرایب استاندارد
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل کلی
مدل کلی

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

PRATIO

PNFI

PCFI

میزان قابل قبول
مقادیر محاسبه شده

>3
2/008

>0/05
0/037

<0/9
0/914

<0/9
0/945

<0/9
0/973

<0/9
0/926

<0/50
0/749

<0/50
0/594

<0/50
0/637

مقدار  NFIیا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار

رد و فرض پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار سالمت خانواده اصلی با

 0/914میباشد که با توجه به مقدار استاندارد  0/9که حد مطلوب این

گرایش به طالق از طریق تعارضات زوجین پذیرفته میشود .سایر نتایج

شاخص میباشد ،مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی

نشان داد که رابطه مستقیم صمیمیت زناشویی با گرایش به طالق برابر

برخوردار است .مقدار  RFIیا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار

 0/81بوده که در سطح  P>0/05معنیدار میباشد ،لذا فرض صفر رد

 0/926میباشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.

و فرض پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار صمیمیت زناشویی با گرایش

مقدار  IFIیا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار  0/973میباشد

به طالق پذیرفته میشود .رابطه مستقیم تعارضات زوجین با گرایش به

که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد .مقدار CFIیا شاخص

طالق برابر  0/87بوده که در سطح  P>0/05معنیدار میباشد ،لذا

برازش تطبیقی بدست آمده مقدار  0/945میباشد که این شاخص به

فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار تعارضات زوجین

برازش مطلوب مدل اشاره دارد .مقدار  RMSEAیا ریشه دوم میانگین

با گرایش به طالق پذیرفته میشود .این تأثیر بصورت مثبت و معنیدار

مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار  0/037میباشد که با توجه به

میباشد .با توجه به مدل ساختاری پژوهش مشاهده میشود که مدل

مقدار استاندارد کمتر از  ،0/05مطلوب میباشد .مقدار  PNFIیا

علی ارائه شده برای این پژوهش ،در برازش شاخص ها به صورت معنی

شاخص هنجار شده مقتصد برابر  0/594و باالتر از  0/5و نشان از

دار می باشد ،بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم ارتباط بین این متغیرها

وضعیت مطلوب مدل دارد .مقدار  PCFIیا شاخص برازش تطبیقی

رد و فرض خالف صفر ،مبنی بر وجود مدل علی در ارتباط بین متغیرها

مقتصد برابر  0/637و باالتر از  0/5و نشان از وضعیت مطلوب مدل

پذیرفته می شود.

دارد .مقدار  PRATIOیا نسبت مقتصد بودن برابر  0/749و بیشتر از
 0/5و نشان از وضعیت مطلوب مدل دارد .لذا در کل با توجه به همه
شاخص ها می توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است .در
نتیجه اصالح اکثر شاخص ها بهبود یافتند .بنابراین نتایج با توجه به
مدل برازش یافته و انجام آزمون سوبل برای برخی روابط نشان داد:
رابطه غیرمستقیم مهارت های ارتباطی با گرایش به طالق از طریق
صمیمیت زناشویی برابر  0/84بوده که در سطح  P>0/05معنیدار
میباشد ،لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار
مهارت های ارتباطی با گرایش به طالق از طریق صمیمیت زناشویی
پذیرفته میشود .رابطه غیرمستقیم مهارت های ارتباطی با گرایش به
طالق از طریق تعارضات زوجین برابر  0/59بوده که در سطح P>0/05
معنیدار میباشد ،لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر رابطه
معنیدار مهارت های ارتباطی با گرایش به طالق از طریق تعارضات
زوجین پذیرفته میشود .همچنین ،رابطه غیرمستقیم سالمت خانواده
اصلی با گرایش به طالق از طریق صمیمیت زناشویی برابر  0/68بوده
که در سطح  P>0/05معنیدار میباشد ،لذا فرض صفر رد و فرض
پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار سالمت خانواده اصلی با گرایش به
طالق از طریق صمیمیت زناشویی پذیرفته میشود .رابطه غیرمستقیم
سالمت خانواده اصلی با گرایش به طالق از طریق تعارضات زوجین
برابر  0/66بوده که در سطح  P>0/05معنیدار میباشد ،لذا فرض صفر
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ،ارائه الگوی معادالت ساختاری در رابطه بین
گرایش به طالق با مهارت های ارتباطی و سالمت خانواده اصلی با
نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی انجام شد .نتایج حاصل از مدل
معادالت ساختاری و روابط ساختاری بین متغیرها نشان داد که بین
مهارت های ارتباطی با گرایش به طالق از طریق نقش واسطه ای
صمیمیت زناشویی در زوجین رابطه وجود دارد .نتایج حاصل از این
فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش های ،)14( Bahari & et al
Riahi & et ،)30( Ghiasi & et al ،)29(Jaberi &et al
Waring & ،)18(Gordon & Dourana ،)31(al
 )19(cloneهم سو و هم راستا می باشد .در تبیین این یافته ها می
توان گفت که خانواده نخستین هسته اجتماع و اساسی ترین بنیان
جوامع است که افراد هر اجتماعی در بستر آن نمو و نمو پیدا کرده ،از
آن طریق وارد جامعه می شوند .از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان،
وجود تعامل سازنده میان انسانها و برقرار بودن ،عشق به همنوع و ابراز
صمیمیت و همدلی به یکدیگر است .به عنوان عالی ترینو مهمترین
رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد توجه
بوده است .صمیمیت کلید داشتن ازدواجی موفق و منبع مهمی برای
شادی ،احساس معنا و رضایت زناشویی به شمار می رود .از سوی دیر،
ارتباط را به صورت پیامی که به شکل ارادی توسط فرد فرستنده
فرستاده می شود و متقابالً به شکل ارادی توسط گیرنده پیام درک می
شود ،تعریف می کنند .بهترین شکل ارتباط ،در میان اعضای خانواده
شکل می گیرد .ارتباط زناشویی هم عبارت است از فرآیند تبادل

فصلنامه علمی – پژوهشی روش ها و مدل های روانشناختی1400 .؛ 131-131 :)43( 12

حسینی و همکاران

اطالعات به طور کالمی و غیر کالمی بین زوجین که شامل مهارت
هایی برای تبادل الگوهای اطالعات درون سیستم زناشویی است.
مهارتهای ارتباطی به منزله آن دسته از مهارت ها افراد هایی هستند
که به واسطه آن ها افراد می توانند درگیر تعامل های بین فردی و
فرآیند ارتباط شوند ،فرآیندی که افراد در طی آن ،اطالعات ،افکار و
احساسات خود را از طریق مبادله کالمی و غیر کالمی با یکدیگر در
میان می گذارند .بنابراین می توان گفت که مهارت های ارتباطی از
طریق ایجاد صمیمیت در زوجین بر ارتباط آن ها و طالق تأثیر گذار
است .با توجه به این نکات می توان نتیجه گرفت که بین مهارت های
ارتباطی با گرایش به طالق از طریق نقش واسطه ای صمیمیت
زناشویی در زوجین رابطه وجود دارد.
سایر نتایج نشان داد که بین سالمت خانواده اصلی با گرایش به طالق
از طریق نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی در زوجین رابطه وجود
دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش های
Ghiasi & ،)29(Jaberi &et al ،)14(Bahari & et al
Gordon & Dourana ،)31(Riahi & et al ،)30(et al
( )19(Waring & clone ،)18هم سو و هم راستا می باشد .
در تبیین این نتایج می توان گفت که نتایج پژوهش )32( Nilon
نشان می دهد که کم شدن میزان رضایت زناشویی عوارضی نظیر
اشکال در روابط اجتماعی ،احساس تنهایی بیشتر ،کم شدن میزان
رضایت از زندگی و در نهایت اختالف شدید خانوادگی و پیدایش
کودکان و نوجوانان ناسازگار به دنبال دارد .رضایتمندی زناشویی
فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می آید و الزمه آن
انطباق سلیقه ها  ،شناخت ویژگی های شخصیتی  ،ایجا قواعد رفتاری
و شکل گیری الگوهای مراوده ای است .برقراری ارتباط مؤثر با طرف
مقابل  ،عـدم عـصبانیت  ،حفظ استقالل فردی زن ومرد ضمن
مشارکت بـا هـم  ،ارزش قائـل شـدن بـرای خواسـته هـا و عالیـق
همسر ،همراهی و همدلی  ،داشتن اهداف و آرمان مشترک ،قبول
سختی ها و آمادگی برای مواجهه با مشکالت زندگی و کنار هم بودن
در روزهای خوشی و سختی و تأکید و توجه بر نکـات مثبـت شخصیت
همسر ،ابراز دوستی و اهمیت دادن به یکدیگر از عوامل در استمرار
زندگی مشترک و از جمله مشخصه های رضایت زن ومرد است .در
مقابل زن ومردی کـه از داشـتن ،یـك ارتبـاط صـحیح بـا یکـدیگر و
دیگـرافـراد خانواده محروم هستند و دچار نارضایتی هستند  ،دارای
نشانه های رفتاری ویژه ای می باشـند کـه از جملـه آنهـا مـی تـوان
بـه موارد زیر اشاره کرد :یاس ،نومیدی و درماندگی زن یـا شـوهر،
وجـود تعـارض بـین زن و شـوهر ،داشتن انواع مشکالت در زمینه های
مالی ،جنسی ،رفتاری ،نرخ پایین تقویت یکدیگر ،نبود رضایت و
خشنودی از زندگی زناشویی شکایت و انتقاد از یکدیگرو غیره که
سرانجام سالمت روانی افراد خانواده را مورد تهدید قرار می دهد .ارتباط
با همسر جنبه ی مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یك شـخص اسـت
و نارضـایتی زوجین  ،بـه توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط
رضایتمندانه با بچه ها و سایراشخاص خـارج از خـانواده آسیب می
رساند .تبیین دیگر این یافته این است که صمیمیت به عنوان توانایی
ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می شود .این گونه تعاریف

مبتنی بر خویشتن ،حاکی از آن است که فرد به درجه ای از نمو فردی
دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند .صمیمیت را
می توان به عنوان توانایی "شناخت خود" در حضور دیگران دانست که
خودآگاهی و نمو هویت ،برای ظرفیت قابلیت شخص در جهت
صمیمیت ،بسیار ضروری است .بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین
سالمت خانواده اصلی با گرایش به طالق از طریق نقش واسطه ای
صمیمیت زناشویی در زوجین رابطه وجود دارد.
نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری و روابط ساختاری بین متغیرها
نشان داد که بین صمیمیت زناشویی با گرایش به طالق در زوجین شهر
رابطه وجود دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش
های Ghiasi ،)29(Jaberi &et al ،)14(Bahari & et al
Gordon & ،)31(Riahi & et al ،)30(& et al
 )19( )Waring & clone ،)18(Douranaهم سو و هم راستا
می باشد .در تبیین این یافته ها می توان گفت که صمیمیت یك
مشخصه کلیدی و مهم روابط روابط زناشویی و از ویژگیهای بارز یك
ازدواج موفق بشمار می آید .این ویژگی به وجود تعامل بین همسران
اشاره می کند .نبود یا کمبود آن یك شاخص آشفتگی در رابطه زناشویی
است .بر اساس نظریه برابری ،زوجها زمانی میتوانند با همسر خود
صمیمی شوند که در رابطه خویش احساس برابری داشته و بازده و
سودی که از رابطه حاصل می شود ،با بازده و سودی که همسرشان
بدست می آورد ،قابل مقایسه باشد .در پژوهشی که توسط Barzgar
 )33( & Samaniنقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین الگوهای
ارتباطی و کیفیت زندگی زناشویی بررسی شد .نتایج این پژوهش حاکی
از این بود که کیفیت زندگی زوجین تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم
الگوهای ارتباطی زوجین از راه واسطه گری صمیمیت است .صمیمیت
مانند مرکز یك هرم است که برای اکثر مردم زیربنای آن اعتماد است؛
بدان معنا که همسر مطمئن باشد وقتی تعارضی بروز میکند ،همسرش
منصف خواهد بود؛ بنابراین صمیمیت فقط وقتی تجربه میشود که این
اطمینان وجود داشته باشد که فرد دیگر منصف یا برابر است .براساس
ادبیات مربوط به موضوعات زناشویی ،صمیمیت در رابطه دیرپای
عاشقانه با توجه به سطح تعهد و نزدیکی عاطفیشناختی و فیزیکی که
فرد در رابطه متقابل خود تجربه میکند ،تعیین میشود .با توجه به
نکات گفته شده می توان اینگونه استنباط نمود که صمیمیت هم می
تواند تابع محیط بیرون از رابطه زوجین نیز باشد .بنابراین می توان گفت
که  :بین صمیمیت زناشویی با گرایش به طالق در زوجین شهر رابطه
وجود دارد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها
تکمیل شد.

حامی مالی
هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.

فصلنامه علمی – پژوهشی روش ها و مدل های روانشناختی1400 .؛ 131-143 :)43( 12

140

الگوی معادالت ساختاری در رابطه بین گرایش به طالق با مهارت های ارتباطی و سالمت خانواده اصلی با نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی

مشارکت نویسندگان
تعارض منافع
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