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 دهيچك
 بـه  دلبسـتگي  هـاي  سـبك « و »ورزي خودشفقت جنسي، حياي« مقايسه هدف با حاضر پژوهش
 تحقيـق،  روش. شـد  انجـام  گرگـان  شهر »عاديزوجين « و »طالق متقاضي زوجين« در »خداوند
 120 طالق، متقاضي زوجين آماري جامعه از. بود اي مقايسه−علّي هاي پژوهش نوع از و توصيفي

 هدفمنـد  صـورت  بـه  زوج 120 عـادي  زوجين جامعه از و دسترس در گيري نمونه روش با زوج
 فـرم −ورزي خودشفقت شده، خالصه فرم−جنسي حياي هاي   پرسشنامه ها آزمودني. شدند انتخاب
 از هـا  داده تحليـل  براي. كردند تكميل شده خالصه فرم−خداوند به دلبستگي هاي سبك و كوتاه
 زوجـين  بـه  نسـبت  طالق متقاضي زوجين كه داد نشان ها يافته. شد استفاده مانوا واريانس تحليل
 بين. كردند كسب خداوند به دلبستگي هاي سبك و جنسي حياي آزمون در كمتري نمرات عادي

 پـژوهش  نتايج به توجه با. نيامد دست  به معناداري تفاوت ورزي خودشفقت مقياس در گروه دو
 خداونـد  بـه  دلبسـتگي  سـبك  و جنسـي  حيـاي  ازدواج از پـيش  هاي مشاوره در شود مي پيشنهاد
  .  گيرد قرار ارزيابي مورد زوجين
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  مقدمه
، پدیده طالق است که امـروزه شـیوع آن در ایـران افـزایش ها یکی از مشکالت تهدیدکننده خانواده

عنـوان اسـاس  محیط خانواده بـه زمانی که .)١٣٩۴ و همکاران، (نظری ای داشته است کننده نگران
 1(کمپـل، تواند مشکالت زناشـویی ایجـاد کنـد می ؛اصلی هر جامعه، سرد، متضاد و ناسالم شود

زائل کردن قید ازدواج بـا  :ی گشودن گره و رها کردن و عبارت است ازاطالق در لغت به معن ).٢٠١٣
نیز از  آنمیل به ، همچنین در موضوع طالق ؛)٢۴٣، ص١٣٩۴لفظ مخصوص (صفایی و امامی، 

شدن و گسستن روابط زناشویی طـی  جدابرخوردار است. منظور از میل به طالق،  ای هاهمیت ویژ
). طـالق یـک پدیـده چنـدوجهی اسـت؛ زیـرا از ١٣٩۴(نظری و همکـاران،  مراحل قانونی است

اجتماعی و حتی یک پدیده اقتصـادی و  دیگر، یک پدیده سویختی و از شنا روان ای ، پدیدهسو یک
نیـز بسـتر یـک نظـام ونـاگون و گ های که علل و زمینه آنجااز  است. حقوقی ای هاز زاویه دیگر پدید
شـود  مـی در نظر گرفتـه  یک پدیده اجتماعی عنوان بهباشد،  می گیری طالق مؤثر  اجتماعی در شکل

  ).١٣٨٠(حاجی حسینی شاهرودی، 
 و همکـاران، (عنایـت دینـی و مـذهبی اسـت مسـائلپایبنـدی بـه نایکی از علل عمده طـالق 

 معنوی نقش بسیار مهمـی در کارکردهـای سـالم خـانواده دارددر واقع باورهای مذهبی و  )؛١٣٩٢
رد، در شما می گاه که صفات مردان و زنان مؤمن را بر ). قرآن کریم آن١٣٩۶و همکاران،  (امان الهی

منــان، یکــی از صــفات آنــان را حفــظ عفــت و پاکــدامنی بیــان ؤصــفات ارزشــمند م دیگــرکنــار 
افِظ«فرماید:  می  ،دهکر رُ وَ احلْ افِظاتِ نيَ فُ مْ وَ احلْ هُ کـه دامـان خـود را از )؛ مردانـی ٣۵ ،(احزاب »وجَ

نیـز  خدا رسول ).١٣٩٢(جوکار،  ندا کنند، زنانی که عفیف و پاک می عفتی حفظ  آلودگی به بی
، ٢جق، ١۴٠١ ،ه قزوینـیماجـ (ابـن 2»اسالم، حیاسـت یخو و خویی دارد دینی هر«فرمایند:  می
 دهنده نظم و مهارکننده عوامل از یا مجموعه در دین اسالم ).١٣٨۵به نقل از پسندیده،  ؛١٣٩٩ص

کننـد.  مـی به نوعی این کنتـرل را اعمـال  خاص خود را دارند و های که هر کدام ویژگی دارند وجود
 ).١٣٨۵(پسـندیده،  اسـت» حیـا« کنـد، می  معرفی دین که دهی خودنظم عوامل ترین مهم از یکی

نـوعی توانـایی و  ) و١٣٩۴شرم از انجام اعمال زشت در محضـر نـاظر محتـرم (خـادم پیـر، حیا، 
و  باشد (اسـدیان می ارادی فرد در انجام اعمالی است که خالف قاعده، شرع و عرف  داری خویشتن
جنسی، حیای از  داری است که نوعی خویشتن یکی از انواع حیا، حیای جنسی ).١٣٩۴، همکاران

 زیـادی بـانزدیکـی ایـن مفهـوم ). ١٣٧٩برانگیـز اسـت (گلـزاری،  یـا شـرم زشتال برهنگی و افع
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 . إّن لکّل دین ُخلقا و إنُخلق اإلسالم الحیاء.٢
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کنـد کـه  مـی مسلمان دارد و به این نکته اشـاره یرغ های در فرهنگ 2و عفاف 1داری جنسی خویشتن
  ).3٢٠١۴،(وینتر، کاروونن و رز رابطه جنسی را در ازدواجشان تجربه کنند نخستینافراد باید 

گونـه  رعایت حدود و مرزهای الهی، وفاداری به همسر و خودداری از هر جببر حیا که موافزون 
تواند عـاملی بـرای بهبـود صـمیمیت و  می ورزی  )، خودشفقت١٣٩٢(جوکار،  روابط نامشروع است

عنوان  را بـه 5ورزی )، خودشـفقت٢٠٠٣( 4). نـف١٣٩۴(مصـطفویان،  ین زوجین شودبرضایت در 
با یک احساس سـرگرمی، ارتبـاط و محبـت  همراههای شخص از رنج کشیدن  توانایی حفظ احساس

 7قضـاوت کـردن خـود، برابـردر  6: مهربـانی بـه خـودشود میکه در سه بعد توصیف  کند تعریف می
طـور  درست همان 11.سازی افراطی همانند برابردر  10و ذهن آگاهی 9در مقابل انزوا 8اشتراک انسانی

توانیم شـفقت را  دیگران احساس رحم و شفقت کنیم، هنگام تجربه رنج میتوانیم نسبت به رنج  که می
). هر چقدر افـراد نسـبت بـه خـود و دیگـران شـفقت ٢٠١٧ 12،در خود گسترش دهیم (نف و جرمر

عنوان بخشی از تجربه مشـترک میـان همـه  های زندگی را به بیشتری داشته باشند، مشکالت و دشواری
گاهانه و با مالیمت میگیرند و  ها در نظر می انسان سـویی از و نیز  )١٣٩۴پذیرند (مصطفویان،  آن را آ

شود زوجین هنگام شکست و ناتوانی، صمیمیت بیشتر و خودتنطیمی مثبتی نشـان دهنـد و  موجب می
هـای مثبتـی چـون لبخنـد در  های صمیمانه باالیی القا کنند و پاسخ دیگر نسبت به هم نگرش سویاز 

  ).  ١٣٩۶و همکاران،  شت بزرگیآنان افزایش یابد (د
بر روابط عاطفی و رضایت زناشویی، دلبستگی به خداوند اسـت تأثیرگذار  مفهوم معنوی دیگر

مطـرح ) ١٩۶٩( 13بار به وسـیله بـالبی نخستین). موضوع دلبستگی ١٣٩۶(امان الهی و همکاران، 
شود وقتی با آنها تعامل  می موجب شد. دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی با افراد خاص زندگی است و 

 ،٢٠٠٧ 14،زا از نزدیکی آنها احساس آرامـش کنـیم (بـرک کنیم، لّذت ببریم و در مواقع استرس می
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4. Neff 

5. Self-compassion 

6. Self-Kindness  

7. self-judgment 

8. human community 

9. isolation 

10. mindfulness 

11. over-identification 

12. Neff & Germer 

13. Bowlby 

14. Berk 

                                                          



 ١٣٩٩بهار و تابستان /٢۶ش /١۴س/ شناسی روانو  اسالم   ١٢٨

 

). دلبستگی ممکن است ایمن یا ناایمن باشد و تنها دلبستگی ناایمن است که زمینه ٣۴٧-٣۴۵ص
لبی آشـکارا معتقـد بـود کـه ). بـا٢٠١۶ 1،کند (کسدی و فیلیپ های روانی ایجاد می را برای آسیب

(مسـاجد) یـا  های دیگر، مانند دلبستگی بـه کلیسـا های دلبستگی در چارچوب نظام یند و نمودافر
). دلبستگی به خداونـد از ١٣٩۴یار،  ؛ به نقل از مهدی١٩٩٩ 2،یابد (کریک پاتریک وطن ادامه می
های قرآنی و دعاهـای مؤمنـان  انآیات و احادیث، داستآن را از های محکمی دارد که  نظر دینی پایه

. رابطه دلبستگی به خداوند (جوارجویی، پایگاه امن معنوی، پشـت گـرم بـودن بـه دریافتتوان  می
عنوان  در متـون اسـالمی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. خداونـد بـهبارهـا پناهگاه مطمئن الهی) 

 شود میدانسته کننده در شرایط سخت و بحرانی  دهنده به نیاز انسان و کمک کننده دعا، پاسخ اجابت
این عملکرد دلبستگی ایمن است که با سالمت روانی و معنـوی ارتبـاط تنگـاتنگی دارد (غبـاری  و

  ).١٣٩٠بناب و حدادی کوهسار، 
برای جوامع مذهبی حالتی به وجود آورند تا افراد با تعالیمی مانند عفت  کوشند پژوهشگران می

 اهل آیند و ساختارهایی ایجاد کنند کـه از رئاجتماعی نا−نی به ترویج عملکرد مثبت روانیو پاکدام
م زندگی کنند (هاردی آن بتوان ضمن ایجاد انگیزه در افراد، آنها را قادر سازند تا همواره با این مفاهی

هـای پنهـانی و  ارتباط گیری های اجتماعی به شکل ). در شرایطی که وفور شبکه٢٠١٧ 3،و ویلگبی
و زمینه را برای خیانـت و طـالق فـراهم شود  میتر با افراد خارج از چهارچوب زندگی مشترک  آسان
در سـالمت زنـدگی را  بیشتر خـود)، عفت و حیا آثاری دارد که ١٣٩۴و همکاران،  (کرمی کند می

ترین این آثار عبارتند از: وفای بـه همسـر، احسـاس نیـاز بـه همسـر،  مهم ؛دهد زناشویی نشان می
، ها این مؤلفهنشدن رعایت و نیز در صورت  )١٣٨٩زاده،  (حسینمحبت و دوری از زشتی و پلیدی 

را  امنی روانـیی و نـاعه، از بین بـردن آرامـش فـردآسیب به بنیان و سالمت خانواده، طالق در جام
  ).١٣٩۴(خیری،  شود موجب می
ین زوجـین و بـایجاد یکپارچگی و انسـجام  سبب ورزی آن است که خودشفقت یها گویا یافته

نیـا،  بـارجویی و سـاعیپـور  شود (کیـان می هل أو کاهش ناامیدی در میان افراد متایجاد امیدواری 
گاهی، پیش خود، اشتراکات انسانی و ذهن های مهربانی با مقیاس همچنین خرده ؛)٢٠١۶ های  بین آ

شود زوجین  موجب مینیز ) و ١٣٩۵، و همکاران معنادار و مهم رضایت زناشویی هستند (قزلسفلو
هنگام شکست و نـاتوانی، صـمیمیت بیشـتر و خـودتنطیمی مثبتـی نشـان دهنـد و نسـبت بـه هـم 

برخـی ایـن، بـا وجـود   ).١٣٩۶کـاران، های صمیمانه باالیی القا کنند (دشت بزرگی و هم نگرش
                                                           

1. Cassidy & Phillip 

2. Kirkpatrick 

3. Hardy & Willoughby 
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گاهی به نشان داده است که تنها متغیر ذهن ها پژوهش بـین شـادمانی زناشـویی  طـور مثبـت پـیش آ
ولی متغیرهای انزوا، اشتراکات انسانی، قضاوت کردن خود، همانندسازی افراطی و مهربانی  ،است

؛ شفیعی و جزایری، ١٣٩۵و همکاران،  و(قزلسفلبینی شادمانی زناشویی را ندارد  با خود، توان پیش
)، در پژوهش خود دریافت که بین شفقت خـود و رضـایت زناشـویی ١٣٩۴( ). مصطفویان١٣٩۶

ورز بـرای رفـع اشـتباهات خـود کمتـر  از آنجـا کـه افـراد خودشـفقت ؛رابطه مثبـت وجـود نـدارد
باشـد. همچنـین بسـیاری از تواند عاملی برای ایجاد تعـارض بـین آنهـا  می کنند، این امر  می اقدام 

اند که سبک دلبستگی ایمن در زوجین عادی باالتر از زوجین متقاضی طـالق  ها نشان داده پژوهش
تبـار و عـارف  ؛ وزیـری١٣٩۵؛ حسینی، ١٣٩۶؛ آجلی الهیجی و بشارت، ١٣٩٧است (طاهری، 

بـا  بـه خداونـد) به این نتیجه رسیدند که دلبستگی ایمن ٢٠١٨( 1برادشاو و کنت و )١٣٩۴نظری، 
با عّزت نفس و رضایت از زندگی مرتبط نیست. دلبسـتگی را  ، ولیبینی همراه است بهبود در خوش

گذارد (کسدی و فیلیپ،  می ثیر أگی وجود دارد و بر روابط افراد تاست که در تمام دوران زند ای هساز
و  2. همچنـین پترسـونرسد می )، بنابراین بررسی آن در روابط زوجین امری ضروری به نظر ٢٠١۶

 سـببها در دنیا پرداختند؛ اینکـه چـه عـواملی  بندی فضیلت )، به بررسی و طبقه٢٠٠۴( سلیگمن
دهد که بیشتر آنهـا در رضـایتمندی از زنـدگی  ها نشان می شود زندگی افراد ارزشمند شود. یافته می

جـای یـک ر بـین آنهـا درسـد  )، اما به نظـر مـی٢٠٠۴تأثیر معناداری دارند (پترسون و سلیگمن، 
. امروزه عفاف یا محدودیت باشد میاست و آن حیای از افعال نادرست جنسی   فضیلت مهم خالی

رود، چون انسان را در بهزیستی  می به شمار  ها جنسی یکی از عناصر قوی برای درک و فهم فضیلت
جنسی تنها با رابطه  ). رضایت٢٠١۴ 3،رساند (الباش شناختی فردی و ارتباطی به حد اعال می روان

) و از آنجـا کـه افـراد در انتخـاب ٢٠١٧مثبت دارد (هاردی و ویلـوگبی،  رتباطزناشویی با همسر ا
های دیگـری چـون جـذابیت فیزیکـی و  دهند تا ویژگی همسر به وفاداری جنسی بیشتر اهمیت می

مؤلفـه از ن بـه ایـن )، بنابراین پرداخت٢٠١۴ 4،تمکن مالی و تشابه عاطفی (موگلزکی، وید و ولینگ
فراوانی در مورد طالق و علل آن انجـام های  پژوهشای برخوردار است. با وجود اینکه  اهمیت ویژه

 های و سـبک ورزی بسـیار کمـی در رابطـه بـا حیـای جنسـی، خودشـفقت هـای اما پژوهش ،شده
هـدف بـاره، هـا در ایـن  دلبستگی به خدا در میان زوجین انجام شده است. با توجه به کمبود یافتـه

 هـای دلبسـتگی بـه خداونـد در و سـبک ورزی پژوهش حاضر مقایسه حیای جنسـی، خودشـفقت
   زوجین متقاضی طالق و عادی شهر گرگان است.

                                                           
1. Bradshaw & Kent 

2. Peterson 

3. Labash 

4. Mogilski, Wade & Welling 
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  روش پژوهش
رویدادی است.  ای یا پس مقایسه−توصیفی و از نوع عّلیروش پژوهش و موضوع، با توجه به هدف 

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین متقاضی طالق شـهر گرگـان کـه از آذر مـاه تـا اسـفند 
جهت درخواست طالق به دادگستری شهر گرگان مراجعه کرده بودنـد و طبـق آمـار گـزارش  ١٣٩٧

زوج  ٢٠٠تـا  ١۴٠شده از سوی مراکز مشاوره دادگستری (همراهان و بهشت خانواده) تعـداد بـین 
باشـد.  زوج متقاضی طالق مـی ١٠٣نمونه آماری شامل  1جدول کرجسی و مورگان براساسست. ا

کـه دارای اسـت در دسـترس  گیری انتخاب حجم نمونه از زوجین متقاضی طـالق بـه شـیوه نمونـه
سـال) بـه تحقیـق  ۶٠تا  ٢٠ورود (شیعه بودن، سکونت در شهر گرگان و محدوده سنی  های مالک

به دادگستری و بـه منظـور اطمینـان و  کننده هستند. به علت شرایط بحرانی و پرتنش زوجین مراجعه
قرار گرفتند. در بـازه زمـانی چهـار ماهـه در مطالعه صحت بیشتر، تمامی متقاضیان داوطلب مورد 

فر از زوجین متقاضی طالق اعم از زن و مرد پرسشـنامه تکمیـل کردنـد؛ بـه همـین ن ١٨٠مجموع 
نفر از زوجین عادی همگن (به لحـاظ سـن، وضـعیت اقتصـادی،  ١٨٠ترتیب در همین بازه زمانی 

اجتماعی، فرهنگی، سطح تحصیالت و سکونت در شهر گرگان) نیز پرسشنامه پـژوهش را تکمیـل 
زوج متقاضـی  ١٢٠ناقص و افراد نـاهمگن، در مجمـوع  های امهپس از حذف پرسشن ، ولینمودند

  باقی ماندند. زن) ۶٠مرد و  ۶٠( زوج همگن با گروه اول ١٢٠نیز زن) و  ۶٠مرد و  ۶٠طالق (
  

  ابزار سنجش
سـاخته  ربا نخستینبرای )، ١٣٧٩را گلزاری (این پرسشنامه  :فرم خالصه شده−پرسشنامه حیای جنسی

تـوان  می شود. از این آزمـون  می استفاده از آن  یحیای جنسی در فرهنگ اسالم برای ارزیابی کهاست 
سال به باال استفاده کرد. حیای جنسی به مفهـوم اصـلی و متـداول آن در حـوزه  ١٧برای سنجش افراد 

های ضـعیف بـه ایـن شـرح  از تحلیل عوامل و حذف ماده پس که گیرد می داری جنسی قرار  تنشخوی
ماده بـرای مـردان، ضـریب  ٢٨ماده برای زنان و  ٣۶داری جنسی،  است: حیای از برهنگی و خویشتن

هـا در  ) مطلوب گزارش شده است. ماده١٣٧٩روایی پرسشنامه در پژوهش گلزاری ( ) و٩٢٠/٠(آلفا 
بـاالتر، باشـد. نمـره  می ای، کـم و اصـًال)  ای (خیلی زیاد، زیاد، تا انـدازه رتبه پنجیک مقیاس لیکرت 

، ١٩ و ١٨ و ١٧، ١٠ و ٩، ٧ و ۶، ٢گذاری در سؤاالت  نمرهشیوه دهد.  می حیای جنسی بیشتر را نشان 
در ایـن پـژوهش ضـریب  .سـتا به صورت معکوس  ٣۶ و ٣۵، ٣٣ و ٣٢، ٣٠ و ٢٩، ٢٧، ٢٢ و ٢١

   به دست آمد. ٧٧۴/٠و مردان  ٨٣۵/٠حیای جنسی زنان  آلفای کرونباخ
                                                           

1. Kerjcie & Morga 
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ای  مــاده ١٢مقیــاس  ):٢٠١١(ریــس و همکــاران،  فــرم کوتــاه−رزیو پرسشــنامه خودشــفقت
سـاخته شـد.  ٢٠١١در سـال  1گاچـت نـف و ون، پامیر، ریس وسیله بهفرم کوتاه  ورزی خودشفقت

اسـت تنظیم شده  ۵− همیشه تا تقریباً  ١− ، از تقریبا هرگزای هرتب پنجدر یک مقیاس لیکرت  ها ماده
قضـاوت  هـای مقیاس خـرده دهـد. ضـمناً  می را نشان  ورزی خودشفقتکه نمره باالتر، سطح باالتر 
(شـهبازی و  شـود مـی  گـذاری افراطی بـه صـورت معکـوس نمره سازی کردن خود، انزوا و همانند

ب ی) ضـر١٣٩۴روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش شهبازی و همکاران ( .)١٣٩۴همکاران، 
ده شـاست. روایی همزمان و همگرا پرسشنامه نیز مطلـوب گـزارش  ٩١/٠اس یمق یلک ۀنمر یآلفا

انـد.  گـزارش داده ٨١/٠تـا  ۵۵/٠ها از  مقیاس در فرم کوتاه و خرده )٢٠١١( ریس و همکاران است.
و وی،  ٩٢/٠) ضریب آلفای کرونبـاخ ٢٠١١( 2بوگدان، اریکسون، جکسون، مارتین و برایان−راگیو

در  ٨٨/٠در دانشـجویان و  ۵٨/٠) در دو مطالعه ضرایب آلفای کرونبـاخ ٢٠١١( 3لیانو، کا و شافر
  آمد. به دست ۵٣٣/٠اند. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  جامعه بزرگساالن گزارش کرده

پرسشـنامه  )١٣٩٠غبـاری بنـاب ( :M-SAS فرم خالصه شـده−های دلبستگی به خداوند سبک
براسـاس  و پرسـش  ١۶ست. این پرسشـنامه مشـتمل بـر ساخته ارا دلبستگی به خداوند  های سبک

 کـامالً مخالفم، کمی مخالفم، نظـری نـدارم، کمـی مـوافقم،  کامالً ( لیکرت ای هدرج پنجمقیاس 
(جوارجویی، پناهگاه امن، پایگاه امـن،  . هدف آن بررسی ابعاد دلبستگی به خداوندستموافقم) ا

خداوند  خود و ادراک مثبت از دلبستگی)، ادراک مثبت از جدایی از نگرانی ازو  اعتراض به جدایی
) روایـی درونـی سـازه را بـا اسـتفاده از تحلیـل ١٣٩٠( همکاران در پژوهش غباری بناب و است.

پرسشـنامه  هـای عاملی و رواسازی بیرونی مقیاس مورد آزمایش گرفت و نتـایج نشـان داد کـه نمره
همچنـین پایـایی  ؛س، اضطراب و افسردگی بوده اسـتدارای همبستگی منفی و باال با نمرات استر

آلفـای کرونبـاخ محاسـبه شـد. در  گیری پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن بـا اسـتفاده از روش انـدازه
پایگاه امـن  ، در٩٣/٠، پناهگاه امن آلفای کرونباخ ٩٠/٠آمده  به دستجوارجویی آلفای کرونباخ 

خود آلفـای  ادراک مثبت از ، در٨۶/٠آلفای کرونباخ  اعتراض به جدایی ، در٨٨/٠آلفای کرونباخ 
گـزارش شـده اسـت. در ایـن  ٨۵/٠و در ادراک مثبت از خداونـد آلفـای کرونبـاخ ٩٠/٠کرونباخ 
   آمده است. به دست ٧٣٨/٠نیز آلفای کرونباخ پژوهش 

  

                                                           
1. Raes, Pommier, Neff & Van Gacht 

2. Raque-Bogdan, Ericson, Jackson, Martin & Bryan 

3. Wei, Liao, Ku & Shaffer 
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  ها روش تجزیه و تحلیل داده
 اسـمیرنوف−ها را با استفاده از آزمـون کلمگـروف دادهنرمال بودن نخست ها  برای تجزیه و تحلیل داده

)K-S د و ســپس بــه منظــور اطمینــان بیشــتر از نرمــال بــودن آنهــا از آزمــون ماهــالگردیــ) بررســی 
)MAHALشناسـی مقیـاس نیـز  ها نرمال بـوده اسـت و در روان ) استفاده شد. از آنجا که توزیع داده

  راهه (مانوا) استفاده شده است. شود، از تحلیل واریانس دو می ای فرض  فاصله
  

  ها یافته
ند کـه در هـر گـروه درصد زن بود ۵٠مرد و درصد  ۵٠مطالعه  مورد های آزمودنی ،در این پژوهش

ند. از نظـر ی قرار داشـتو نیمی عاد متقاضی طالق ها مورد مطالعه از زنان و مردان نیمی از آزمودنی
درصد در گروه  ۵٧/١٩سال،  ٢۵تا  ٢٠ر گروه سنی مطالعه د مورد های درصد از آزمودنی ١٠سنی، 
 ٣۶درصد در گروه سنی  ٢۴/٢١سال،  ٣۵تا  ٣١درصد در گروه سنی  ۶۶/٣١سال،  ٣٠تا  ٢۶سنی 

 ۵٠تـا  ۴۶درصـد در گـروه سـنی  ١۶/۴سـال،  ۴۵تا  ۴١درصد در گروه سنی  ۴١/١٠سال،  ۴٠تا 
سـال قـرار  ۶٠تـا  ۵۶روه سنی در گدرصد  ٢۴/١سال و  ۵۵تا  ۵١درصد در گروه سنی  ۶۶/١سال، 
مطالعه دارای تحصـیالت ابتـدایی،  مورد های از آزمودنی درصد ٣٣/٨ند. از نظر تحصیالت، داشت
درصـد  ۵٨/٩درصـد دارای تحصـیالت دیـپلم،  ٢۴/۴١درصد دارای تحصیالت سـیکل،  ١۶/۶۶

دارای  درصـد ۶۶/۶درصـد دارای تحصـیالت کارشناسـی،  ۴١/١۵دارای تحصیالت فوق دیـپلم، 
درصد  ٧۴/٢٣همچنین  ؛نددرصد دارای تحصیالت دکترا بود ٠٨/٢و  تحصیالت کارشناسی ارشد

درصـد  ٢۵/١درصـد دارای شـغل آزاد،  ٩٩/٣٩مطالعه دارای شـغل دولتـی،  مورد های از آزمودنی
ــه ٩١/٣٢درصــد دانشــجو و  ٠٨/٢بیکــار،  ــددار بود درصــد خان درصــد از  ۴١/٢٠در نهایــت  و ن
سال،  ١۵تا  ١١درصد  ۴١/٣٠سال،  ١٠تا  ۶درصد  ۶۶/٢۶سال،  ۵تا  ١مطالعه  مورد های آزمودنی

سال از مـدت  ٣٠تا  ٢۶درصد  ١۶/۴سال و  ٢۵تا  ٢١درصد  ٠٨/٧ سال، ٢٠تا  ١۶درصد  ١١/٢۴
  شان گذشته بوده است.ازدواج

  
  طالقزوجین عادی و زوجین متقاضی  تحلیل واریانس برای متغیر حیای جنسی نتایج. ١ جدول

میانگین   درجه آزادی  مجموع مجذورات    مؤلفه
سطح   F  مجذورات

  داری معنا

  حیای جنسی
  ٠٠٠/٠  ۶٣۶/٢٠  ۴٠٨/۴٠۴٨ ١ ۴٠٨/۴٠۴٨ بین گروهی

     ١٧٧/١٩۶ ١١٨ ٩١٧/٢٣١۴٨ خطا
      ١١٩ ٣٢۵/٢٧١٩٧ کل
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 جنسـیحیـای  در متغیـر هـا بین گروه ها تفاوت میانگین ،دهد می نشان  ١ گونه که جدول همان
د که بین حیـای جنسـی زوجـین عـادی و زوجـین کرتوان بیان  می بنابراین  ؛)p>٠١/٠د (شمعنادار 

توان گفت زوجـین عـادی از  می  ها تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین متقاضی طالق
  باالتری نسبت به زوجین متقاضی طالق برخوردارند. حیای جنسی

  
  زوجین عادی و زوجین متقاضی طالق ورزی راهه برای متغیر خودشفقت ریانس دوتحلیل وا نتایج .٢ جدول

مجموع   
 مجذورات

درجه 
  آزادی

میانگین 
 F  p  مجذورات

همانندسازی 
  افراطی

  ٠٩٣/٠  ٨٣٨/٢  ٢۶٧/١١  ١  ٢۶٧/١١  گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٠٠/٠  ٧٠٠/١٢  ۴١٧/۵٠  ١  ۴١٧/۵٠  جنسیت

  ١٣٧/٠  ٢٢١/٢  ٨١٧/٨ ١ ٨١٧/٨ جنسیت* گروه
     ٩٧٠/٣  ٢٣۶ ٩٠٠/٩٣۶ خطا
       ٢٣٩ ۴٠٠/١٠٠٧ مجموع

  مهربانی خود

  ١٩١/٠  ٧٢١/١  ٧٠۴/۵ ١ ٧٠۴/۵ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٩٧/٠  ٧٧۶/٢  ٢٠۴/٩ ١ ٢٠۴/٩ جنسیت

  ٢٢/٠  ٣٧٣/٢  ۶٠۴/١٢ ١ ۶٠۴/١٢ جنسیت* گروه
     ٣١۵/٣  ٢٣۶ ٣٨٣/٧٨٢ خطا
       ٢٣٩ ٨٩۶/٨٠٩ مجموع

آگاهیذهن   

  ٨١۶/٠  ٠۵۴/٠  ٢٠۴/٠ ١ ٢٠۴/٠ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٠٣/٠  ٧٧٠/٨  ٠٠۴/٣٣ ١ ٠٠۴/٣٣ جنسیت

  ٩٧٣/٠  ٠٠١/٠  ٠٠۴/٠ ١ ٠٠۴/٠ جنسیت* گروه
      ٧۶٣/٣  ٢٣۶ ١٨٣/٨٨٨ خطا
        ٢٣٩ ٣٩۶/٩٢١ مجموع

 انزوا

  ٧۴۶/٠  ۴۴١/٠  ١۶۶/٢ ١ ١۶۶/٢ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٠۴/٠  ۵٠٠/٨  ۶۶٧/۴١ ١ ۶۶٧/۴١ جنسیت

  ٨١۶/٠  ٠۵۴/٠  ٢۶٧/٠ ١ ٢۶٧/٠ جنسیت* گروه
     ٩٠٢/۴  ٢٣۶ ٨٠٠/١١۵۶ خطا
       ٢٣٩ ٨٩٩/١٢٠٠ مجموع

تجارب مشترک 
  انسانی

 ۵١۶/٠  ٩۵٠/٠  ١٠٢/٣ ١ ١٠٢/٣ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ١٣۵/٠  ٢۵٣/٢  ١٣۵٠/٧ ٣۵٠/٧ جنسیت

  ٢٨۵/٠  ١۵٠/١  ٧۵٠/٣ ١ ٧۵٠/٣ جنسیت* گروه
     ٢۶٢/٣  ٢٣۶ ٨٣٣/٧٨۴ خطا
       ٢٣٩ ٠٣۵/٧٩٩ مجموع

قضاوت کردن 
  خود

  ٢٠۴/٠  ۶٢٢/١  ٠٠۴/٧ ١ ٠٠۴/٧ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٧٣٣/٠  ١١٧/٠  ۵٠۴/٠ ١ ۵٠۴/٠ جنسیت

  ۶۴٢/٠  ٢١٧/٠  ٩٣٨/٠ ١ ٩٣٨/٠ جنسیت* گروه
     ٣١٧/۴  ٢٣۶ ٨۵٠/١٠١٨ خطا
       ٢٣٩ ٢٩۶/١٠٢٧ مجموع
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و  ورزی بـدین معنـا کـه بـین خودشـفقت ؛نشان داد که اثر گروه معنادار نیسـت ٢ نتایج جدول

 آن بین زوجین عادی و متقاضی طالق تفاوت معناداری وجود ندارد. های زیرمقیاس
 
  زوجین عادی و زوجین متقاضی طالق های دلبستگی به خداوند تحلیل واریانس دو راهه برای متغیر سبک نتایج .٣ جدول

مجموع   
 مجذورات

درجه 
  آزادی

میانگین 
 F  p  مجذورات

ورزی  خودشفقت
  کل

  ۶١١/٠  ٣۶٢/٠  ١٠۶/١۵ ١ ١٠۶/١۵ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٠۴/٠  ٢٣۴/٨  ٢٠۴/٣۴٣ ١ ٢٠۴/٣۴٣ جنسیت

  ٢٣۵/٠  ۴١۶/١  ٠٠۴/۵٩ ١ ٠٠۴/۵٩ جنسیت* گروه
     ۶٧٩/۴١  ٢٣۶ ٢۵٠/٩٨٣۶ خطا
       ٢٣٩ ۵۶۴/١٠٢۵٠ مجموع

مجموع   
 مجذورات

درجه 
  آزادی

میانگین 
 F  p  مجذورات

  جوارجویی

  ۵٠٧/٠  ۴۴١/٠  ٢٠۴/١ ١ ٢٠۴/١ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٠٩/٠  ٨۴٨/۶  ٧٠۴/١٨ ١ ٧٠۴/١٨ جنسیت

  ٠۵٧/٠  ۶۶٣/٣  ٠٠۴/١٠ ١ ٠٠۴/١٠ جنسیت* گروه
     ٧٣١/٢  ٢٣۶ ۵۵٠/۶۴۴ خطا
       ٢٣٩ ۴۶٢/۶٧۴ مجموع

  پناهگاه امن

  ٠٠٠/٠  ٩٠٢/۴  ٧٠۴/١٧ ١ ٧٠۴/١٧ طالق و عادی)گروه (متقاضی
  ٠٠٢/٠  ۵۵۴/٩  ۵٠۴/٣۴ ١ ۵٠۴/٣۴ جنسیت

  ٣٢۶/٠  ٩٧٠/٠  ۵٠۴/٣ ١ ۵٠۴/٣ جنسیت* گروه
     ۶١١/٣  ٢٣۶ ٢٨٣/٨۵٢ خطا
       ٢٣٩ ٩٩۶/٩٠٧ مجموع

 پایگاه امن

  ٠۴٢/٠  ٨٣٠/٢  ۶۶٧/١٢ ١ ۶۶٧/١٢ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ١۴۴/٠  ١۴۵/٢  ۶٠٠/٩ ١ ۶٠٠/٩ جنسیت

 ١٣۵/٠  ١۵٢/٢  ٢۶٧/٩ ١ ٢۶٧/٩ جنسیت* گروه
      ۴٧۵/۴  ٢٣۶ ٢٠٠/١٠۵۶ خطا
        ٧٣٣/١٠٨٧ مجموع

 اعتراض به جدایی

  ۶٠٣/٠  ٢٧٢/٠  ۶٠٠/٠ ١ ۶٠٠/٠ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ١۶۶/٠  ٩٣١/١  ٢۶٧/۴ ١ ٢۶٧/۴ جنسیت

  ٧٢٩/٠  ١٢١/٠  ٢۶٧/٠ ١ ٢۶٧/٠ جنسیت* گروه
     ٢١٠/٢  ٢٣۶ ۴۶٧/۵٢١ خطا
       ۶٠٠/۵٢۶ مجموع

ادراک مثبت از 
  خود

  ۴١/٠  ۶٨١/٠  ٣٢٠/۴ ١ ٣٢٠/۴ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٢٢/٠  ٣۴٣/۵  ٩٠٠/٣٣ ١ ٩٠٠/٣٣ جنسیت

  ۴۶۶/٠  ۴٣٩/٢  ۴٨٠/١۵ ١ ۴٨٠/١۵ جنسیت* گروه
     ٣۴۵/۶  ٢٣۶ ٣١٩/١۴٩٧ خطا
       ٢٣٩ ٠٢٠/١۵۵١ مجموع
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، >٠۵/٠p( های دلبسـتگی بـه خداونـد نشـان داد کـه اثـر گـروه در متغیـر سـبک ٣ نتایج جدول

٠٢٩/٢=F٠١/٠(پناهگـــاه امـــن هـــای  ) و زیرمقیاسp< ،٩٠٢/۴=F ،(پایگـــاه امـــن )٠۵/٠p< ،
٨٣٠/٢=F ٠١/٠( خداونــد ادراک مثبــت از) وp< ،٢٢/۵=Fبــدین معنــا کــه بــین  ؛) معنــادار اســت
تفـاوت  هـای آن بـین زوجـین عـادی و متقاضـی طـالق های دلبستگی به خداوند و زیرمقیاس سبک

پناهگاه امن، پایگـاه امـن، توان گفت زوجین عادی از  می ها  دارد و با توجه به میانگینمعناداری وجود 
  برخوردارند. بیشتری نسبت به زوجین متقاضی طالق و دلبستگی به خداوند خداوند ادراک مثبت از

  
  گیری بحث و نتیجه

ی تفـاوت در این پژوهش نشان داد که بین حیـای جنسـی زوجـین متقاضـی طـالق و عـاد ها یافته
معناداری وجود دارد و میزان حیای جنسی زوجین متقاضی طالق کمتر از زوجین عادی است. این 

سـی بـا ایـن شنا روانچند تحقیقی کـه در حـوزه ر) همسو است. ه١٣٩۴( نتیجه با پژوهش خیری
حیـای  هـایی کـه متـرادف مؤلفـه در مـوردامـا  ؛همخوان یا مشابه باشد، چندان یافت نشد موضوع
عفـت و حیـا آثـاری دارد است است. تحقیقات نشان داده انجام شده ی های پژوهش هستند، جنسی

ترین این آثار عبارت از وفاداری به  دهد. مهم می در سالمت زندگی زناشویی خود را نشان  بیشترکه 
زاده،  (حسـیناسـت همسر، احساس نیاز به او، دوری از زشتی و پلیدی و پیدایش زنـدگی حقیقـی 

نما و مهیج بپرهیزنـد و در  تنگ، نازک، بدن های اگر زن و مرد در نوع پوشش خود از لباس ).١٣٨٩
ا تبـرج و اخـتالط بـا یکـدیگر را کنـار همـراه بـرفتار  ،گفتار خود از شوخی با نامحرم دوری گزیده

). طـالق یکـی ١٣٩٢بین خواهد رفت (جوکار،  های اجتماعی از مفاسد جنسی و آسیب ؛بگذارند
یعنـی حیـای در پوشـش،  ؛باشند می نیز از مظاهر حیای جنسی  باالست و موارد ها آسیب از همین

مجموع   
 مجذورات

درجه 
  آزادی

میانگین 
 F  p  مجذورات

ادراک مثبت 
  ازخداوند

 ٠٠١/٠  ٢٢/۵  ۶٠۴/١٠ ١ ۶٠۴/١٠ گروه (متقاضی طالق و عادی)
  ٠٧٩/٠  ١٢٠/٣  ٣٣٨/۶ ١ ٣٣٨/۶ جنسیت

  ١٣۶/٠  ٢٣۴/٢  ۵٣٨/۴ ١ ۵٣٨/۴ جنسیت* گروه
     ٠٣١/٢  ٢٣۶ ۴١٧/۴٧٩ خطا
       ٢٣٩ ٨٩۶/۵٠٢ مجموع

های  سبک
دلبستگی به 

  کلخداوند 

  ٠٣٧/٠  ٠٢٩/٢  ٧٣۶/١١١ ١ ٧٣۶/١١١ (متقاضی طالق و عادی)گروه
  ٢٢٢/٠  ۵٠١/١  ۶٠٣/٨٢ ١ ۶٠٣/٨٢ جنسیت

 ٢٠۵/٠  ۵٢۵/١  ٩۵٣/٨٣ ١ ٩۵٣/٨٣ جنسیت* گروه
     ٠۴۴/۵۵  ٢٣۶ ٣۵۶/١٢٩٩٠ خطا
       ٢٣٩ ۶۴٨/١٣٢۶٨ مجموع
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توانـد از  مـی متغیـری نیسـت و  چند طالق و انحالل خانواده تنها یک رخداد تک گفتار و رفتار. هر
شناختی زیادی همچـون میـزان  روان مسائلعوامل اقتصادی مانند بیکاری و از عوامل درهم تنیده و 

منطقی و )، باورها و انتظارات غیر١٣٩۶و همکاران،  ت جنسی و الگوهای ارتباطی (رضاییانرضای
)، صمیمیت کم و روابط سرد و عاری از محبـت ١٣٩۴، و همکاران ناسازگار (نجفی های طرحواره

ت گیرد، اما حیای جنسی مؤلفه پیچیده و قدرتمنـدی اسـت ئ)، نش١٣٩۵، و همکاران (زاهد بابالن
داری، خودمهـارگری،  فضایلی مانند عفـت، خویشـتن که آن فضایل بسیاری وجود دارد که در ذیل

  تنظیمی و صبر برخی از آنها هستند. خود
آموزش خودمهارگری و ضـعف کنتـرل و نظـارت  نبودمباالتی،  حاکم نبودن فرهنگ عفاف، بی

 ؛شـود مـی طـالق  سـببو مشکالت جنسی اسـت کـه در نهایـت  مسائلها از علل اصلی  خانواده
گیـرد، همـین نبـود توانـایی  همچنین یکی از مشکالت زناشویی که بسـیار مـورد غفلـت قـرار مـی

به انـواع فرد هرگاه داشتن حیای جنسی است. نو  ورزی بازدارندگی، خودمهارگری، ضعف در عفت
توانـد  میشود، دیگر ن می گری مبتال  تا فاحشه چرانی گرفته نگاری و چشم انحرافات جنسی، از هرزه

همسرش توجه الزم را داشته باشد و از او لّذت ببـرد (نـورعلیزاده میـانجی،  های و نیاز ها به خواسته
از حیـای جنسـی نشـان  ای زیرمجموعه عنوان بهداری جنسی  در مورد خویشتن ها ). پژوهش١٣٨٨

ر ) و افـراد د١٣٩٣شـود (همتـی،  مـی افـزایش رضـایت از زنـدگی  سـببداده است که آموزش آن 
دیگـری چـون جـذابیت  هـای دهنـد تـا ویژگی می انتخاب همسر به وفاداری جنسی بیشتر اهمیت 
) نشـان ٢٠٠٣( ). پژوهش مییر٢٠١۴ و همکاران فیزیکی و تمّکن مالی و تشابه عاطفی (موگلزکی

 در مـوردبعـدی  هـای طـور معنـاداری نگرش از ازدواج به پیشرابطه جنسی نخستین داد که داشتن 
دهـد؛ همچنـین روابـط ناسـالم پـیش از ازدواج منشـأ بـروز  مـی سی را تحت تأثیر قرار فعالیت جن

مقایســه همســر بــه لحــاظ ظــاهری و  موجــباختالفــات خــانوادگی اســت و چــون ایــن روابــط 
  ). ١٣٩۶، و همکاران کشاند (قادرزاده می شود، محیط خانواده را به دلسردی  می اخالقی 

كينَةَ : «استساز اطمینان قلبی و آرامش روانی  در معارف اسالمی معنویت زمینه لَ السَّ وَ الَّذی أَنْزَ هُ
ِمْ  عَ إيامهنِ دادُوا إيامنًا مَ ننيَ لِيَزْ مِ لُوبِ املُْؤْ های مؤمنان آرامش و اطمینـان  )؛ خداست که به دل۴ ،(فتح »فی قُ

های روانـی  تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند. همچنین به نظر جان مارشال ریو زمانی که حالت دهد می
امیال زیستی بر کنتـرل هرگاه دهد؛ اما  می کند، کنترل شخصی روی  می نیازهای فیزیولوژیکی را تنظیم 

؛ بـه نقـل از ١٩٩۴تواند روی دهد (بامسر، هیترتون و تـایس،  کند، کنترل شخصی نمی می روانی غلبه 
). فرد مؤمن با هماهنگی درونی و تسلط بر نفس خود، قدرت و توان کنترل خود را بـا ١٣٨٨عابدینی، 

رهانـد و  می های زودگـذر دنیـایی  یابد و خود را از دام شهوات نفسـانی و لـّذت می دنیای پیرامون خود 
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انـد. چنـین فـردی از زنـدگی د می خوشبختی را در تعهد، شرافت و برقـراری روابـط سـالم و انسـانی 
ِإنَّ «فرمودنـد:  از آنجا که پیامبر اکرم پس). ١٣٩۶، و همکاران زناشویی رضایت دارد (امان الهی

َحُدُهما َرِفَع اآلَخر
َ
؛ حیا و ایمان قرین یکدیگرند، هرگـاه یکـی از بـین الحیا َو اإلیماَن َقِرنا َجمیعا فإَذا َرِفَع أ

 سـببکه مؤمنـان دارای حیـا هسـتند و ایـن عامـل دریافت توان  می ، »ودر می برود، دیگری همراه آن 
  شود.  می کاهش طالق موجب  رضایت از زندگی و احتماالً 

 اسـتتـر از بسـیاری رفتارهـای دیگـر  سی و متون دینی اسالم، حیا و شـرم بنیـادیشنا رواندر 
فا، اوج لـّذت جنسـی را وطبق نظریه مزلو، افـراد خودشـک سویی). از ١٣٩۴اسدیان و همکاران، (

بنابراین شـکوفایی  ؛)١٣٩٣دانند (همتی،  می یابی به وحدت، پیوند و عشق کامل واقعی وسیله دست
تنهـا کـانون خـانواده را بـه سـعادتمندی و  نـه ،و بجـا از آندرسـت و استفاده  فرهنگ حیای جنسی

یی یک جامعه سالم و پویـا رساند، بلکه زمینه شکوفا می با عواطف شایسته انسانی همراه مهرورزی 
). چنانچه این غریزه به کلی سرکوب و یا در ارضا دچار انحراف، مشکل ١٣٨٨(حر،  کند می را مهیا 

افتـد و  مـی اش بـه خطـر  آیـد، بهداشـت روانـی می د، فرد از حالت تعادل و تکامل درشویا اختالل 
اختالفـات زناشـویی و  روحـی، روانـی و جسـمی، های موجب مشکالت در زندگی مانند بیماری

تـرین راه ایـن اسـت کـه از  آسـان نظر الـیس،از ). ١٣٩۵شود (اسالمیان،  می دیگر  های ناهنجاری
بـرای  ، ولـیرو شدن با مشکالت زندگی اجتناب کنیم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنـیم هروب

  ). ١٣٨١رپر، ها  نداریم (الیس و داری ای جز خویشتن رسیدن به لذایذ طوالنی چاره
زوجـین متقاضـی طـالق و عـادی تفـاوت معنـاداری  ورزی در این پژوهش، میان خودشـفقت

مشاهده نشد. هرچند تحقیقی دقیقًا در این زمینه که در چند سال اخیر انجام شده باشد، یافت نشد 
 ) و مصـطفویان١٣٩۶( امـا ایـن نتیجـه بـا پـژوهش شـفیعی و جزایـری ؛تا مؤید این نتیجه باشـد

)، ١٣٩۵( همکاران )، قزلسفلو و١٣٩۶( دشت بزرگی و همکاران های ) همسو و با پژوهش١٣٩۴(
)، ٢٠١٨( )، جاکوبسون و همکاران٢٠١۴( )، نف و کاستیگان٢٠١۶( نیا کیانپور بارجویی و ساعی

)، ناهمسو بود. یکی از علـل ایـن ناهمسـویی شـاید ٢٠١۶( ) و هومان٢٠١٨( بریهیل و همکاران
ــه مه تفــاوت پرسشــنا ــه کــار رفت ــقب ــن تحقی ــژوهش باشــد. در ای ــن پ ــرم خالصــه شــده  ،در ای ف

) ٢٠٠٣( و چون در بیشتر تحقیقات از فرم بلند نـفبه کار رفت ) ٢٠١٠(ریس،  ورزی خودشفقت
توانـد یکـی از دالیـل احتمـالی ایـن تفـاوت باشـد. یکـی دیگـر از ایـن  مـی استفاده شده اسـت، 

بومی است و مقیاس غیر یک ورزی شد، زیرا مقیاس خودشفقتفرهنگی با های تواند تفاوت می علل 
از آنجا که این مقیاس ترجمه شده است، بعید نیست که افراد در فهم معنایی آن کمـی دچـار ابهـام 

 های بومی نبوده است. پژوهش های آن به سادگی سؤاالت پرسشنامههای  پرسششوند و در مجموع 
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حـال آنکـه حجـم  ،جنسیتی بـوده اسـت تک های یان یا گروهبر روی دانشجونیز بیشتر گرفته انجام 
توان مزیـد بـر عّلـت  می و این امر نیز  بودندنمونه در این بررسی زوجینی بودند که در آستانه طالق 

عنوان  بـه) در بررسـی نقـش شـفقت خـود و شـکفتگی ١٣٩۶( این نتیجه باشد. شفیعی و جزایری
گاهی به شادمانی زناشویی دریافتند که تنها متغیر ذهن های بین پیش بـین شـادمانی  طور مثبت پیش آ

فراطـی و ا سـازی انزوا، اشتراکات انسـانی، قضـاوت خـود، همانند های ولی متغیر ،زناشویی است
) در ١٣٩۴( همچنـین مصـطفویان ؛بینـی شـادمانی زناشـویی را نـدارد مهربانی با خود توان پـیش

افـراد  یشترفت که بین شفقت خود و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود ندارد. بپژوهش خود دریا
گاهی چندانی ورزی از خودشفقت هم این شفقت به راحتی در رفتـار  سوییندارند و از  شریکشان آ
کننـد،  می ورز برای رفع اشتباهات خود کمتر اقدام  نیست. از آنجا که افراد خودشفقتقابل مشاهده 

  تواند عاملی برای ایجاد تعارض بین آنها باشد. می این امر 
های دلبستگی به خداوند میان زوجین متقاضی طالق و عـادی  این پژوهش نشان داد که بین سبک

های پناهگاه امن، پایگـاه امـن و ادراک مثبـت از  تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت در زیرمقیاس
معنا که زوجـین عـادی از پناهگـاه  متفاوت است؛ بدینخداوند، میان زوجین متقاضی طالق و عادی 

امن، پایگاه امن، ادراک مثبت از خداوند و در مجموع دلبستگی به خداوند بیشتری نسبت بـه زوجـین 
متقاضی طالق برخوردارند. از آنجا که مبنای نظری دلبستگی به خداونـد بـا مبنـای نظـری دلبسـتگی 

هـای  توان ایـن نتـایج را بـا پژوهش می )، ١٣٩٠ی کوهسار، انسانی مشابه است (غباری بناب و حداد
)، وزیری تبار و عـارف نظـری ١٣٩۵)، حسینی (١٣٩۶)، آجلی الهیجی و بشارت (١٣٩٧طاهری (

) در پـژوهش خـود دریافتنـد کـه بـین ١٣٩۵) و حسـینی (١٣٩٧) همسو دانست. طـاهری (١٣٩۴(
کـه سـبک  انادار وجود دارد، به این معنهای دلبستگی زوجین متقاضی طالق و عادی تفاوت مع سبک

میانگین  ،در واقع ؛دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در زوجین متقاضی طالق بیش از زوجین عادی است
سبک دلبستگی ایمن در زوجین عادی باالتر از زوجین متقاضی طالق اسـت (وزیـری تبـار و عـارف 

در پژوهش خود  نیز )١٣٩۵(همکاران و  ) و عرفانی١٣٩۶( ). آجلی الهیجی و بشارت١٣٩۴نظری، 
خانواده رابطه مثبت و میان دلبستگی ایمن و کیفیـت زنـدگی  دریافتند که میان دلبستگی ایمن و کارکرد

دار وجود دارد. کارکرد خانواده تالش مشترکی برای حفظ تعـادل خـانواده اسـت و بـه  ارابطه مثبت معن
و رعایت حـد و مـرز میـان افـراد مربـوط اسـت و  توانایی برای حل تعارضات، همبستگی میان اعضا

دلبستگی به خداوند ارتباط مثبـت  ؛ همچنینتواند دوام زندگی را تا حد زیادی حفظ کند می همین امر 
شـناختی دارد. کسـانی کـه نمـرات بـاالتری در دلبسـتگی بـه خداونـد  و معناداری بـا بهزیسـتی روان

شناختی بهتـری قـرار دارنـد. آنهـا افـرادی هسـتند کـه از  در وضعیت سالمت روان احتماالً  ،اند  داشته
کننـد  می بـا خداونـد احسـاس صـمیمیت  ویژه زندگی خود رضایت دارند و در ارتباط بـا دیگـران، بـه
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توانـد عملکـرد و شایسـتگی را در روابـط  می ). یـک رابطـه دلبسـته ایمـن ٢٠١۵، و همکاران (رفاهی
راهبردهـای غیرانطبـاقی  اهتواند از ر می دیگر داشتن دلبستگی ناایمن نیز  سویاز  ؛فردی تسهیل کند بین

همـه  ).١٠٠-  ٧٣، ص١٣٩٣ ،و همکـاران (نجات بینجامدبه خلق منفی و بروز مشکالت بین فردی 
ما در جستجوی کسب امنیت و راحتی در رابطه با همسرانمان هستیم و اگر فرد چنین امنیت و راحتـی 

 یقـین کنـدو  ده اسـتشـهمسر فراهم از سوی که  تواند در مسیر امنی گام بردارد  یم را به دست آورد، 
ترین ویژگـی روابـط دلبسـته، احسـاس  مهم ،نیز موفق شود. در واقع ی دیگرها تواند در فعالیت می که 

). ١٣٩٣فـرد،  کنـد (بـاقری که فرد دیگر احساس تنهایی و ناراحتی نمیشکلی امنیت و تعلق است، به 
بـه راحتـی تـوان برقـراری روابـط عاشـقانه را دارنـد  ،ی که از سبک دلبستگی ایمـن برخوردارنـدافراد

تواند دلیلـی بـرای افـزایش کیفیـت و رضـایت از  می ) و همین امر ١٣٩۴تبار و عارف نظری،  (وزیری
ی زندگی و به احتمال زیاد دوام آن شود. از آنجا که بین سبک دلبستگی ایمـن بـه خداونـد بـا سـازگار

)، بـه ١٣٩۶اجتماعی ارتباط مستقیم مثبت و معناداری برقرار است (محمودی ریحـانی و صـفرزاده، 
رسد افراد با دلبستگی ایمن به خداونـد چـون سـازگاری اجتمـاعی بهتـری دارنـد، در زنـدگی  می نظر 

یاری از دهند که این امر به دوام زندگی کمک خواهد کـرد. بسـ می زناشویی نیز سازگاری از خود نشان 
داننــد کــه در مواقــع فشــار روانــی و تهدیــدهای مختلــف بــه او  می مؤمنــان خداونــد را پناهگــاه امــن 

داننـد کـه بـه آنـان جسـارت و تهـور  می آورند تا آرامش پیدا کننـد و خداونـد را پایگـاه امـن  می روی 
از همچنـین، ). ١٣٩٣فـرد،  ؛ به نقـل از بـاقری١٣٩١کند (بابالن،  می رودررویی با مشکالت را فراهم 

آنجا که دلبستگی اجتنابی و اضطرابی رابطه معکوس بـا پـذیرش خـود، رشـد فـردی، کیفیـت روابـط 
تـوان انتظـار داشـت کـه بـه  می )، ٢٠١۶ فردی، هدف از زندگی و تسّلط بر محـیط دارد (هومـان، بین

  شود. می احتمال زیاد ادامه یافتن این وضع به سردی زندگی و در نهایت جدایی ختم 
خاص (شهر گرگان)، زوجین را بررسی  ای هو در جامع از آنجا که این پژوهش در مقطعی کوتاه

در این پژوهش نیز پرسشنامه بوده است، بنابراین باید تعمیم نتایج با احتیاط به کار رفته ابزار  وکرده 
یگـر در کنـار آتـی در ایـن زمینـه اسـتفاده از ابزارهـای د هـای همچنین بـرای پژوهش ؛گیرد انجام

دهد. ایـن پـژوهش نشـان داد کـه  می تحقیق را افزایش  ای همصاحبه) اعتبار ساز انند(م ها پرسشنامه
بنـابراین بـا توجـه بـه  ،دلبستگی به خداوند در زوجین عادی باالتر است های حیای جنسی و سبک

درسـت شود به منظور پیشگیری از این آسیب و انتخـاب  می طالق در جامعه پیشنهاد میزان افزایش 
 شـود؛پیش از ازدواج حیای جنسی و سبک دلبستگی بـه خداونـد ارزیـابی  های همسر، در مشاوره

توان در نهادهای پیشگیری نیروی انتظامی، دادگستری، بهزیسـتی  می همچنین از نتایج این پژوهش 
  .بهره بردو مراکز مشاوره 
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کننـده بـه مرکـز مشـاوره  هـای صـمیمانه زنـان متأهـل مراجعه میل بـه طـالق و نگرش خود بر
  .۴۵−٣٨ص، ۶٧، پیاپی ١، ش١٨، سشناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان، »خانواده

ــد؛  .١٩ ــاییان، حمی ــمیرا رض ــومیس ــیمین  معص ــینیان (و س ــه «، )١٣٩۶حس ــی و مقایس بررس
، »های متقاضی طالق و عـادی تمایزیافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج

  .٣٢−١٧ص، ٢، ش٧س، دوفصلنامه مشاوره کاربردی
، )١٣٩۵دهقـان (و فاطمـه  پیـری کـامرانی؛ مرضیه حسینی شورابهمریم زاهد بابالن، عادل؛  .٢٠

، »ارض زناشویی و بخشش در زوجین عـادی و در حـال طـالقمقایسه رضایت زناشویی، تع«
 .٨۴−٧۴ص، ٢، ش١س، سازی خانواده شناسی، مشاوره و غنی دوفصلنامه آسیب

رابطه دلبستگی «)، ١٣٩١زاهد بابالن، عادل؛ حسن رضایی جمالویی و رعنا حرفتی سبحانی ( .٢١
شناسـی  ش در رواندانـش و پـژوه، »آوری بـا معنـاداری در زنـدگی دانشـجویان به خدا و تاب

  .٨۵-٧۵)، ص۴٩(پیاپی  ٣، ش١٣، دوره کاربردی



 ١٣٩٩بهار و تابستان /٢۶ش /١۴س/ شناسی روانو  اسالم   ١۴٢

 

بینـی شـادمانی زناشـویی براسـاس  پیش«، )١٣٩۶جزایری (و رضوان السادات  شفیعی، زهرا .٢٢
، ١٨، سشناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان، »شفقت به خود و شکفتگی در زنان متأهل

  .۶۴−۵۶ص، ۶٩، پیاپی ٢ش
ساختار عامل «، )١٣٩۴جلوداری (و آرش  مقامی؛ ابراهیم رجبیغالمرضا مسعود؛  شهبازی، .٢٣

 ،»خود در گروهی از زندانیان−بندی تجدیدنظر شده شفقت تأییدی نسخه فارسی مقیاس درجه
  .۴۶−٣١ص ،١٩ش، شناختی های روان ها و مدل فصلنامه روش

 هـای دلبسـتگی در زوجـین های هـویتی و سـبک مقایسه سبک«، )١٣٩٧( طاهری، ای سونا .٢۴
پایان نامه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـالمی ، »متقاضی طالق و عادی شهرستان گنبد
 واحد آزادشهر، دانشکده علوم انسانی.

ــیر ( .٢۵ ــدینی، نص ــه«، )١٣٨٨عاب ــوزش مؤلف ــی آم ــزایش  اثربخش ــر اف ــوی ب ــوش معن های ه
شـد، نامـه کارشناسـی ار ، پایـان»های تهـران داری جنسی دانشـجویان پسـر دانشـگاه خویشتن

  شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روان
ای خودمهارگری  نقش واسطه«، )١٣٩۵( رفیعی هنرو حمید  بناب  غباریباقر عرفانی، احمد؛  .٢۶

هـای  اسـالم و پژوهش، »در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قـم
  .٩۶−٨١، ص٣، ش٢، سشناختی روان

ثر بـر طـالق ؤبررسی عوامل م«، )١٣٩٢زارع (و صادق  نجفی اصل عبدالله عنایت، حلیمه؛ .٢٧
، شناسـی معاصـر هـای جامعه فصلنامه پژوهش، »زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر

  .٣۵−١ص، ٣، ش٢س
رحم به پدر و مادر و خویشـاوندان  رابطه صله«، )١٣٩٠بحرینیان (و مجید  غباری بناب، باقر .٢٨

، ١، سمشـاوره و روان درمـانی خـانواده، »کیفیت دلبستگی به پدر و مـادر و افـراد بزرگسـال با
  .٣١۴−٣٠٢ص ،٣ش

جوانان و روابط پیش از ازدواج: «، )١٣٩۶محمدی (و حسین  محمدیفردین قادرزاده، امید؛  .٢٩
  .۴٠−٧ص، ٣٨، شراهبرد فرهنگ، »ها، تعامالت و پیامدهای آن مطالعه کیفی زمینه

 ،)١٣٩۵محمـدی (اللـه  و رحمت بهرامیفاطمه ؛ جزایری مهدی؛ رضوان الساداتقزلسفلو،  .٣٠
مجله دانشگاه علـوم پزشـکی ، »رابطه سالمت خانواده اصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی«

  .١٣٩، ش٢۶، سمازندران
نقش عوامل روانی و «، )١٣٩۴شناس ( حقو شریفه  محمدی؛ امید زکی یی علی کرمی، جهانگیر؛ .٣١

ه یک مدل ئبینی نگرش به روابط خارج از چارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارا در پیشاجتماعی 
 .١۵٢−١٢٩ص، ٣، ش١٣، سشناختی زنان مطالعات اجتماعی روان، »براساس عوامل مرتبط
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)، تهیه ابزارهایی جهت سنجش عمل به باورهای دینی و انواع حیـا و ١٣٧٩گلزاری، محمود ( .٣٢
ا با ویژگی هـای شخصـیت و سـالمت روانـی، پایـان نامـه دکتـرا، بررسی رابطه دینداری و حی

  دانشگاه عالمه طباطبایی.
هـای  رابطه عمل به باورهای مذهبی و سـبک«، )١٣٩۶صفرزاده (و سحر  محمودی ریحانی، الله .٣٣

  .شناسی و علوم اجتماعی المللی روان نهمین کنفرانس بین ،»دلبستگی به خدا با سازگاری اجتماعی
شناسی بر رابطه بین شـفقت بـه  گری وظیفه بررسی نقش میانجی«، )١٣٩۴راضیه (مصطفویان،  .٣۴

نامه کارشناسـی  ، پایان»خود و رضایت زناشویی بین کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز
  شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره. ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روان

بینی افسردگی بر مبنای تعلق، دلبستگی به خـدا، صـبر و  پیش«، )١٣٩۴مهدی یار، منصوره ( .٣۵
نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه  ، پایـان»های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه شـیراز نگرش

 شناسی. شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان

 در خـود از تصـور نقش بررسی«)، ١٣٩٣بناب ( باقر غباری زاده؛ فاطمه شهابی آسیه؛ نجات، .٣۶
 شناختی، روان مطالعات ،»در دانشجویان روانی سالمت با شده ادراک دلبستگی میان ی رابطه
  .١٠٠- ٧٣ص ،۴ش ،١٠ دوره

). ١٣٩۴زارعـی متـه کالیـی (و الهـه  فـر محمدی؛ محمدعلی بیطرفمهسا نجفی، محمود؛  .٣٧
، »عـادیهای ناسازگار اولیـه و بیـنش شـناختی در زنـان متقاضـی طـالق و  مقایسه طرحواره«

  .۵٨−۴١ص، ۴ش، ۶، سپژوهشی زن و جامعه−فصلنامه علمی
بابـایی گرمخـانی و محسـن  حسـینی؛ امین داورنیا؛ رضا رسولیمحمد نظری، علی محمد؛  .٣٨

مدت راه حل محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طالق در  اثربخشی درمان کوتاه«، )١٣٩۴(
  .۵٢−۴١، ص٣، ش٣، دوره نشریه روان پرستاری، »زنان متأهل

کیـد بـر  مدل اسالمی مصون«، )١٣٨٨( نورعلیزاده میانجی، مسعود .٣٩ سازی رفتار جنسی بـا تأ
، شناسـی فصلنامه تخصصی اسـالم و روان، »ها و مشکالت جنسی پیشگیری و درمان انحراف

  .١۴٢−١٠٧ص، ۵، ش٣س
های دلبسـتگی و الگوهـای  مقایسه سبک«، )١٣٩۴عارف نظری (مسعود وزیری تبار، هدیه؛  .۴٠
کنفرانس ساالنه رویکردهای نـوین ، »رتباطی زوجین متقاضی طالق و زوجین با زندگی عادیا

  .١، دوره پژوهشی در علوم انسانی
داری جنسـی بـر افـزایش رضـایت از  اثربخشـی آمـوزش خویشـتن«، )١٣٩٣همتی، سجاد ( .۴١

باطبایی، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه ط ، پایان»زندگی و شادکامی در دانشجویان پسر
 شناسی و علوم تربیتی. دانشکده روان
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