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Abstract
The aim of this study was to investigate the 
relationship between personality traits and 
attachment to God with emotional divorce. 
The research design was descriptive and 
correlational. For this purpose, 238 married 
male and female students in Qom in the 
academic year 13991399- were selected 
by convenience sampling method and 
answered the questionnaires of emotional 
divorce, attachment to God and personality 
traits. Data were analyzed using Pearson 
correlation and stepwise regression tests. 
Findings showed that there is a relationship 
between extraversion and agreeable 
personality traits, emotional distress and 
openness with emotional divorce. Also, the 
relationship between all components of the 
style of attachment to God with emotional 
divorce was negative and significant. The 

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پیش بین 
کنندگــی ویژگی هــای شــخصیتی و دلبســتگی 
بــه خدا برای طــالق عاطفی انجام شــد.  طرح 
پژوهــش، توصیفــی و از نــوع همبســتگی بــود. 
و  طــالب  جامعــه  از  نفــر   238 منظــور  بدیــن 
دانشــجویان مرد و زن متأهل شهر قم در سال 
تحصیلــی 1399-1398 بــه روش نمونه گیری 
پرسشــنامه های  بــه  و  انتخــاب  دســترس  در 
طالق عاطفی، دلبســتگی به خدا و ویژگی های 
شــخصیتی پاســخ دادنــد. داده هــا بــا اســتفاده 
و  آمــاری همبســتگی پیرســون  آزمون هــای  از 
گام مــورد تجزیــه و تحلیــل  گام بــه  رگرســیون 
بیــن  کــه  داد  نشــان  یافته هــا  گرفــت.  قــرار 
ویژگی هــای شــخصیتی برون گرایــی و موافــق 
بودن، روان آزردگی و گشودگی با طالق عاطفی 
ارتبــاط وجود دارد. همچنیــن رابطه بین همه 
مؤلفه هــای ســبک دلبســتگی به خــدا با طالق 
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مقدمه
که  است  و جهانی  عمومی  نهادی  نظام های  نخستین  از  خانواده  معتقدند  نظران  صاحب 
برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد روابط مناسب 
روابط درون خانواده  اندازه  و هر  در خانواده شکل  گیرد  روابط مناسب  اساس  بر  در جامعه 
است.  برخوردار  بیشتری  استحکام  و  ثبات  از  جامعه  آن  تبع  به  و  خانواده  باشد،  مناسب تر 
کند و هیچ یک از  هیچ جامعه ای بدون داشتن خانواده های سالم نمی تواند ادعای سالمت 

آسیب های اجتماعی بی تأثیر از خانواده پدید نیامده اند )اعزازی، 1388، ص12(.
یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی طالق است؛ اما آمار رسمی طالق به طور کامل نشان 
کنار آن آماری بزرگ تر به  کامی همسران در زندگی زناشویی نیست؛ زیرا در  دهنده میزان نا
طالق های عاطفی اختصاص دارد، یعنی به زندگی های خاموش و خانواده هایی که زن و مرد 
واقع برخی  قانونی نمی کنند. در  تقاضای طالق  زندگی می کنند؛ ولی  کنار هم به سردی  در 
ازدواج ها که با طالق پایان نمی یابند، به ازدواج های توخالی تبدیل می شوند که فاقد عشق، 
و  به پیش می روند  زندگی خانوادگی  با جریان  و دوستی هستند و همسران فقط  مصاحبت 

results of stepwise multiple regression 
analysis showed that personality traits of 
extroversion and agreeing negatively and 
personality traits of being conscientious 
and psychologically positively predict a 
total of 12% of the variance of emotional 
divorce. Also, the component of positive 
view of God and seeking the components 
of attachment to God also explain a total of 
15% of the variance of emotional divorce. 
These findings show the important role of 
personality traits and attachment to God 
in predicting emotional divorce between 
couples.
Keywords: Personality Traits, Emotional 
Divorce, Attachment to God.

عاطفــی منفــی و معنــادار بــود. نتایــج تحلیــل 
رگرســیون چندگانــه گام بــه گام نشــان داد کــه 
ویژگی هــای شــخصیتی برون گرایــی و موافــق 
بودن به صورت منفی و ویژگی های شخصیتی 
صــورت  بــه  روان آزردگــی  و  بــودن  باوجــدان 
مثبــت در مجموع 12 درصــد از واریانس طالق 
عاطفی را پیش بینی می کنند. همچنین مؤلفه 
دیــد مثبت از خــدا و جوارجویــی از مؤلفه های 
دلبســتگی به خــدا نیز در مجمــوع 15 درصد از 
واریانس طالق عاطفــی را تبیین می کنند. این 
یافته هــا نقــش مهــم ویژگی های شــخصیتی و 
دلبســتگی به خدا در پیش بینی طالق عاطفی 

بین زوجین را نشان می دهد.
طــالق  شــخصیتی،  ویژگی هــای  کلیدواژه هــا: 

عاطفی، دلبستگی به خدا.
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زمان را سپری می کنند)محمدی، 1393(.
پل بوهانان1)1970( طالق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طالق و بیان گر رابطۀ زناشویی 
رو به زوالی می داند که احساس بیگانگی جایگزین آن می شود. دفراین2) 2006( معتقد است 
گرچه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه  زن و شوهر ا

و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر از بین رفته است)بخارایی، 1396، ص221(.
با توجه به اینکه زناشویی پیوند دو شخصیت است و شخصیت با زیرساخت روانی روابط 
کلیدی و اصلی موفقیت و شکست در  کننده های  بادوام، رابطه دارد، بنابراین از پیش بینی 
را  زناشویی  تعاملی  الگوهای  که شخصیت،  می رسد  نظر  به  چنین  می رود.  شمار  به  ازدواج 
تحت تأثیر قرار می دهد. شاید بتوان گفت بسیاری از نارضایتی های زناشویی و طالق متأثر از 

ویژگی های شخصیتی افراد است)صائمی و صادق مزجی، 1396(. 
 برای شخصیت، تعاریف مختلفی را آورده اند؛ اما از جمله مهم ترین و با نفوذترین مدل ها 
در بررسی صفات شخصیت در دهه های اخیر مدل پنج عاملی مك کری وکاستا3)2004( بوده 
است که بیش از همه، پژوهش درحوزه شخصیت را به خود اختصاص داده است. به گفته مك 
کری وکاستا ویژگی ها و عوامل شخصیتی، مجموعه ای پایدار از ویژگی ها و گرایش های مشابه 
تداوم  دارای  که  را  اعمال(  و  احساسات  افراد)افکار،  روان شناختی  رفتار  تفاوت های  و  است 
زمانی بوده و ممکن است به واسطه فشارهای اجتماعی و خانوادگی موقعیت های بالواسطه 

شناخته شوند یا به آسانی درك نشوند مشخص می کند)حق شناس ، 1388، ص56(.
 کرک پاتریک4)1999( یکی از نظریه پردازان در زمینه دلبستگی به خدا، این نوع دلبستگی 
گذشت زمان و در چارچوب نظام های  با  که  کودکی  اولیه در دوران  را، دلبستگی به مراقب 
دیگر همانند دلبستگی به خدا و وطن ادامه می یابد تعریف می کند. دلبستگی به خدا از عوامل 
که در نتیجه روابط فرد با چهره های دلبستگی شکل می گیرد.  مؤثر در تعامالت فردی است 
بی شک دلبستگی به خدا در رابطه بین انسان و خدا را می توان به عنوان رابطه دلبستگی 
تجسم نمود. در این الگوی رابطه ای می توان گفت که خداوند خیلی از عملکردهای موضوع 
دلبستگی از قبیل پناهگاه امن بودن در مواقع تهدید که با اتکای به او بسیاری از افراد مؤمن 
را دارا می باشد. افزون بر این،  را پیدا می کنند  جرئت مواجهه با چالش های مختلف زندگی 

1. Paul Bvhanan.
2. Dfrayn.
3. McCrae , Kasta.
4. Kirkpatrick.
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که ویژگی های رابطه دلبستگی  افراد احتمال دارد رفتارهایی را در ارتباط با خدا نشان دهند 
می باشد. این رفتارها را می توان جوارجویی از طریق دعا و نیایش یا مناسک، اضطراب جدایی، 
اعتراض به جدایی در صورت ادراک دوری خدا به حساب آورد)کرک پاتریک و شیور1، 2010(. 
کنون  بنا بر اهمیت موضوع طالق عاطفی و نقش ویژگی های شخصیتی و دلبستگی به خدا تا
تحقیقات وسیعی با محوریت این دو متغیر انجام شده است؛ اما تأثیر ویژگی های شخصیتی 
و دلبستگی به خدا بر طالق عاطفی مورد بررسی قرار نگرفته است، از این رو در پژوهش حاضر 

نقش ویژگی های شخصیتی و دلبستگی به خدا در طالق عاطفی مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیه های پتوه :
بین ویژگی های شخصیتی و طالق عاطفی رابطه معناداری وجود دارد. .1
بین دلبستگی به خدا و طالق عاطفی رابطه معناداری وجود دارد..2
ویژگی های شخصیتی بخش معناداری از واریانس طالق عاطفی را پیش بینی می کنند..3
را .4 عاطفی  طالق  واریانس  از  معناداری  بخش  آن  مؤلفه های  و  خدا  به  دلبستگی  سبک 

پیش بینی می کنند.

روش پتوه 
آماری  جامعه  است.  همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  مقطعی-  روش  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
دانشگاه  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  متأهل  دانشجویان  تمامی  از  عبارت اند  حاضر  پژوهش 
سراسری قم شاغل به تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی 
1399-1398 و همچنین طالب متأهل شاغل به تحصیل در سطوح 1، 2 و 3 مدارس حوزه 
علمیه قم در سال تحصیلی 1399-1398. با توجه به آمارهای غیررسمی اعالم شده از سوی 

کز، جامعه آماری پژوهش در مجموع حدود 20000 نفر می باشند. این مرا

یرقآوری قاقه ها ابزار 
پرسشنامه طالق عاطفی

جهت  خودگزارشی  آزمون  یک  بیدست)1393(  و  پورحسین  عاطفی  طالق  پرسشنامه 
تا طالق عاطفی در روابط  از پیوند عاطفی  رابطه عاطفی در طیفی  برآورد میزان  و  سجنش 
که از افراد در مورد چگونگی  گویه است  همسران می باشد. مقیاس طالق عاطفی دارای 32 

1. Shaver.
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آزمایی محتوایی و صوری آن توسط پنج تن  رابطه با همسرشان سؤال شده است. درستی 
گرفته است. اعتبار محتوایی و صوری  از اساتید مجرب این حوزه ارزیابی و مورد تأیید قرار 
پورحسین  آمد.  دست  به   70/14 کارشناسان  توافق  درصد  میانگین  و  شد  سنجیده  آزمون 
بیانگر  که  می باشد   ./  884 مقیاس  این  کرونباخ  آلفای  که  دادند  نشان  بیدست)1393(  و 

همسانی درونی آزمون است.  

پرسشنامه دلبستگی به خدا 

سنجش  هدف  با  خدا  به  دلبستگی  پرسشنامه  یا  مسلمانان  معنوی  دلبستگی  پرسشنامه 
کوهسار، 1390(. فرم  دلبستگی مسلمانان به خدا تهیه شده است )غباری بناب و حدادی 
نهایی پرسشنامه پس از حذف سؤاالت ناهمگن با کل پرسشنامه به صورت 37 سؤالی ارائه 
گزاره آن در یک طیف لیکرت 7 درجه ای از عدم توافق خیلی شدید )1( تا  که هر  شده است 
تواقق خیلی شدید )7( نمره گذاری می شود. ابعاد دلبستگی به خدا عبارت اند از پایگاه ایمن، 
منبع آرامش، اعتراض به جدایی، جوارجویی، دید مثبت نسبت به خود، دید مثبت از خدا. 
از  ابعاد نشان دهنده همسانی درونی باالی هرکدام  از  کرونباخ برای هرکدام  آلفای  شاخص 
از  درونی  الگوی   0/9 خدا  از  درونی  الگوی  بعد  برای  کرونباخ  آلفای  است.  پرسشنامه  ابعاد 
خود 0/85 شده است. همسانی درونی عامل پایگاه امن 0/88، عامل پناهگاه مطمئن0/93، 
بناب،  )غباری  است  شده  0/9گزارش  جوارجویی  عامل  و   0/86 جدایی  به  اعتراض  عامل 

حدادی کوهسار، 1390(. 

)NEO-FFI( پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو

برای   )1995( کاستا  و  مک کری  شخصیت  عاملی  پنج  مدل  از  روان شناسان  از  بسیاری 
کردند. این پنج عامل عبارتند از:  1. ثبات عاطفی در  بررسی ویژگی های شخصیتی استفاده 
 .3 اعتماد(،  با  و  )دارای فطرت خوب، خوش ُخلق  تجربه  به   گشودگی   .2 نوروزگرایی،  برابر 
وجدان گرایی )منظم، مسئول و قابل اعتماد(، 4. برون گرایی )پرحرف، جسور و با انرژی(، 5. 
توافق پذیری. ضرایب اعتبار این پرسشنامه بین 0/83 تا 0/75 به دست آمده است. اعتبار 
گرفته است. یك مطالعه طوالنی 6 ساله روی  درازمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار 
مقیاس های روان آزردگی خویی، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه، ضریب های اعتبار 
0/68 تا 0/83 را در گزارش های شخصی و نیز در گزارش های زوج ها نشان داده است. ضریب 
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اعتبار دو عامل سازگاری و با وجدانی به فاصله دو سال به ترتیب 0/79 و 0/63 بوده است 
گروسی فرشی، 1380(. در پژوهش آتش روز )1386( با  کاستا ، 1983به نقل از  کری و  )مك 
استفاده از روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یك از 5 صفت: روان آزردگی  
خویی، برون گرایی، گشودگی، سازگاری و وجدانی بودن به ترتیب 0/74، 0/55، 0/27، 0/38 

و 0/77 به دست آمد.

یافیه های پتوه 
از مجموع 238 نفر گروه نمونه، 149 نفر )63درصد( مرد و 89 نفر )37درصد( زن می باشند. 
می باشند.  دانشجو  )35درصد(  نفر   84 و  طلبه  )65درصد(  نفر   154 تحصیلی  لحاظ  به 
65/5درصد 20 تا 30 ساله، 29/9 درصد 31 تا 45 ساله، 4/6 درصد 46 تا 60 ساله می باشند. 
به لحاظ سطح تحصیالت 48 نفر)20 درصد( از شرکت کنندگان لیسانس، 152 نفر)52 درصد( 
می شود،  مشاهده  که  همانگونه  هستند.  لیسانس  فوق  درصد(  نفر)28   66 لیسانس،  فوق 
فراوانی  کمترین  و  نفر(  لیسانس)124  فوق  تحصیلی  مقطع  در  افراد  را  فراوانی  بیشترین 
تا پنج  ازدواج 41/6 درصد یک  نفر( می باشد. به لحاظ مدت  مربوط به مقطع دیپلم )48 
سال، 46/6 درصد شش تا پانزده سال و 11/8 درصد شانزده تا سی سال از زمان ازدواجشان 
می گذرد. در جدول 1 ویژگی های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای پژوهش 

ارائه  شده است.
جدول 1- ویژگی های توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف استانداردمیانگینمتغیرانحراف استانداردمیانگینمتغیر

25.875.16پایگاه ایمن14/294.71روان آزردگی

37.276.53منبع آرامش32.164.29برون گرایی

26.065.05اعتراض به جدایی29.163.48گشودگی

36.936.39جوارجویی33.024.59موافق  بودن

26.135.04دید مثبت به خود34.505.35با وجدان بودن

42.107.65دید مثبت از خدا42/1715/39طالق عاطفی

19434نمره کل

رابطه  عاطفی  طالق  و  شخصیتی  ویژگی های  )بین  پژوهش  اول  فرضیه  بررسی  برای 
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معناداری وجود دارد( در جدول 2، ضرایب همبستگی ویژگی های شخصیتی و طالق عاطفی 
به همراه سطوح معناداری ارائه  شده است.

جدول 2-ضرایب همبستگی پیرسون بین ویژگی های شخصیتی و طالق عاطفی

12345

11. طالق عاطفی

1∗∗20/19. روان آزردگی

1∗∗0/27-∗∗0/25-3. برون گرایی

1∗0/14-∗∗0/21∗40/12. گشودگی

0/011∗∗0/32∗∗0/21-∗∗0/22-5. موافق بودن

∗∗0/26∗0/13-∗∗0/33∗∗0/47-60/01. با وجدان بودن

بین  همبستگی  ماتریس  طبق  می شود:  مشاهده  فوق  جدول  در  که  همان گونه 
بین  دامنه ای  در  عاطفی  طالق  با  بودن  موافق  و  برون گرایی  شخصیتی  ویژگی های 
دارد.  وجود  با شدت ضعیف  و  معکوس   )P<0/01(معنادار ارتباط   r=-0/25 تا   r=-0/22
طالق  با  برون گرایی  شخصیتی  ویژگی  بین  جهت  این  در  همبستگی  ضریب  بیشترین 
برون گرایی  شخصیتی  ویژگی   نمره  افزایش  با  که  معناست  بدان  این  می باشد.  عاطفی 
ویژگی های  بین  ارتباط  همچنین  می یابد.  کاهش  آنها  عاطفی  طالق  نمره  آزمودنی ها، 
 r=0/19 تا   r=0/12 بین  دامنه ای  در  عاطفی  با طالق  گشودگی  و  روان آزردگی  شخصیتی 
ارتباط معنادار)P<0/01( مستقیم و با شدت ضعیف به دست آمده است؛ یعنی با افزایش 
آنها  عاطفی  طالق  نمره  آزمودنی ها،  گشودگی  و  روان آزردگی  ویژگی های شخصیتی  نمره 
افزایش می یابد. بدین ترتیب، فرضیه اول پژوهش درباره چهار ویژگی شخصیتی از پنج 

بعد شخصیت، مورد تأیید قرار می گیرد.
برای بررسی فرضیه دوم پژوهش )بین دلبستگی به خدا و طالق عاطفی رابطه معناداری 
وجود دارد(. در جدول 3، ضرایب همبستگی مؤلفه های دلبستگی به خدا و طالق عاطفی به 

همراه سطوح معناداری ارائه  شده است.

جدول 3-ضرایب همبستگی پیرسون بین دلبستگی به خدا و طالق عاطفی
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1234567

11. طالق عاطفی

1∗∗0/30-2. پایگاه ایمن

1∗∗0/88∗∗0/33-3. منبع آرامش

1∗∗0/90∗∗0/81∗∗0/34-4. اعتراض به جدایی

1∗∗0/89∗∗0/94∗∗0/90∗∗0/31-5. جوارجویی

1∗∗0/91∗∗0/89∗∗0/92∗∗0/88∗∗0/33-6. دید مثبت به خود

1∗∗0/92∗∗0/93∗∗0/90∗0/93∗∗0/88∗∗0/38-7. دید مثبت از خدا

∗∗0/97∗∗0/96∗∗0/97∗∗0/93∗∗0/97∗∗0/93∗∗0/35-8. نمره کل دلبستگی به خدا

نمره  میان  همبستگی  ماتریس  طبق  می شود:  مشاهده  فوق  جدول  در  که  همان گونه 
کل طالق عاطفی، رابطه معنادار، معکوس  همه مؤلفه های سبک دلبستگی به خدا با نمره 
به  و  )P<0/01(. طبق جدول  دارد  تا r=-0/38 وجود   r=-0/30 دردامنه  با شدت متوسط  و 
صورت جزئی تر از بین مؤلفه های سبک دلبستگی به خدا، مؤلفه دید مثبت از خدا باالترین 
همبستگی منفی را با طالق عاطفی دارد که این بدان معناست که با افزایش نمره دید مثبت از 
خدا آزمودنی ها، نمره طالق عاطفی آنها کاهش می یابد. همچنین ارتباط بین همه مؤلفه های 
سبک دلبستگی به خدا با یکدیگر در دامنه ای بین r=0/81 تا r=0/97 ارتباط معنادار مثبت و 
با شدت قوی به دست آمده است. برای نمره کل دلبستگی با خدا نیز با طالق عاطفی رابطه 

منفی و معناداری )P<0/01 ،r=-0/35( به دست آمد. 
جهت بررسی فرضیه سوم )ویژگی های شخصیتی بخش معناداری از واریانس طالق عاطفی 
نرمال  بودن  از جمله  رگرسیون  تحلیل  مفروضه های  بررسی  از  پس  می کنند(،  پیش بینی  را 
توزیع نمرات بر اساس نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف )P<0/05(، استقالل خطاها با توجه 
به مقدار عددی آزمون دوربین- واتسون1، خطی بودن رابطه میان متغیرهای پیش بین با 
کنش و عدم وجود هم خطی چندگانه، از تحلیل رگرسیون گام به  گام  توجه به رسم نمودار پرا

استفاده شده است.
جدول 4-ضرایب متغیرهای پیش بین در رگرسیون مربوط به طالق عاطفی

1. durbin-watson.
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شاخص
متغیر

ضریب 
غیراستاندارد بتا

خطای 
معیار

ضریب 
استاندارد بتا

T سطح
معناداری

44.85914.2183.1550.002مقدار ثابت

3.3510.001-0.226-0.8080.241-برون گرایی

2.5270.012-0.166-0.5550.220-موافق بودن

0.6560.2070.2283.1740.002با وجدان بودن

0.6530.2280.2002.8610.005روان آزردگی

شخصیتی  ویژگی های  می دهد  نشان  شده  استاندارد  بتای  ضرایب  نتایج 
برون گرایی)B=-0.226، P<0.0001( و موافق بودن )B=-0.169, P<0.012( به صورت منفی 
 B=0.20 ،( روان آزردگی  و   )B=0.228 ، P<0.002( بودن  وجدان  با  ویژگی های شخصیتی  و 

P<0.005( به صورت مثبت طالق عاطفی را پیش بینی می کنند. 
 فرضیه چهارم: سبک دلبستگی به خدا و مؤلفه های آن بخش معناداری از واریانس طالق 

عاطفی را پیش بینی می کنند. 
جدول5- ضرایب متغیرهای پیش بین در رگرسیون مربوط به طالق عاطفی شخصی

شاخص
متغیر

ضریب 
غیراستاندارد بتا

خطای 
معیار

ضریب 
سطح Tاستاندارد بتا

معناداری

71.1015.40313.1590.000مقدار ثابت

دید مثبت از 
4.0630.000-0.703-1.4130.348-خدا

0.8270.4170.3431.9850.048جوارجویی

 B=-0.70 ،( خدا  از  مثبت  دید  مؤلفه  می دهد  نشان  شده  استاندارد  بتای  ضرایب  نتایج 
P<0.0001( به صورت منفی و مؤلفه جوارجویی)B=0.34 ، P<0.04( به صورت مثبت طالق 
عاطفی را پیش بینی می کنند. در مجموع و با توجه به جداول رگرسیون، خرده مقیاس های 
متغیر ویژگی های شخصیتی و متغیر دلبستگی به خدا به صورت معنادار حدود 27 درصد از 
واریانس طالق عاطفی را پیش بینی می کنند و بر این اساس فرضیه سوم و چهارم پژوهش 

نیز تأیید گردید.
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عحث و لییجه ییری
یافته های پژوهش نشان داد بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی و موافق بودن با طالق 
ارتباط  همچنین  دارد.  وجود  ضعیف  شدت  با  و  معکوس   )P<0.01(معنادار ارتباط  عاطفی 
 )P<0.01(گشودگی با طالق عاطفی ارتباط معنادار بین ویژگی های شخصیتی روان آزردگی و 
مستقیم و با شدت ضعیف به دست آمده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش با مطالعه 
زمانی و دیگران )1396( نشان دادند که بین عامل روان آزرده خویی و طالق عاطفی زوجین 
رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و بین عامل برون گرایی، عامل پذیرا بودن و طالق عاطفی 
زوجین رابطه معکوس معنی دار وجود دارد؛ هم سو و هماهنگ است. همچنین با یافته های 
و  برون گراتر  که نشان داد هرچه فرد  و رسول زاده طباطبایی)1395(  پژوهش پور مرزدشتی 
کمتر می باشد؛ زیرا افراد برون گرا به دلیل  انعطاف پذیرتر باشد، احتمال وقوع طالق عاطفی 
بروز احساسات و عواطف خود، بهتر می توانند با شریك خود رابطه برقرار کنند و نیز افرادی که 
انعطاف پذیری بیشتری دارند بهتر با شرایط سازگار می شوند و رابطه بهتری برقرار می کنند، 

همسو و هماهنگ است. 
دارای  که  افرادی  ویژگی های  به  توجه  با  طرف  یك  از  گفت  می توان  یافته ها  تحلیل  در 
کالمی  توانایی  دارای  جامعه گراتر،  افرادی  نظریه ها،  اساس  بر  هستند  برون گرا  شخصیت 
برانگیختگی جنسی  و  تحرك  بیشتر،  ریسك پذیری  و  باالتر  اجتماعی  توانایی  دارای  بیشتر، 
با  ارتباط  و  افراد درون گرا عالقه ای به نزدیکی و تعامل  بیشتری معرفی شده اند و در مقابل 
دیگران ندارند و تالشی برای ابراز محبت از خود نشان نمی دهند و همچنین دوستی، ارتباط 
عاطفی در این افراد تحت تأثیر بی تفاوتی است. این افراد در ایجاد ارتباط چه از طریق ابراز 
محبت و اهمیت دادن به احساس ها و چه از طریق دریافت عالقه و محبت و توجه دیگران، 
که  افرادی  دارند.  قرار  احساسی  درجه  سطح  پایین ترین  در  افراد  این  نیز  و  هستند  ناتوان 
گر به علت نیاز اجتماعی به ازدواج تن دهند، توانایی ابراز عشق  دارای این ویژگی هستند، ا
و عالقه به همسر را ندارند و از آنجایی که یکی از مؤلفه های اصلی طالق عاطفی، کناره گیری 
عاطفی است، منطقی به نظر می رسد که افراد با ویژگی شخصیتی برون گرایی با طالق عاطفی 

رابطه ای معکوس داشته باشند.
افراد دارای ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری، افرادی هستند که دارای قدرت انطباق پذیری 
باال، به لحاظ ذهنی باز، تنوع طلب، احساس زیبایی پسندی، توجه به احساسات درونی و 
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می شود  گفته  فرد  هر  ویژگی شخصیتی  به  انعطاف پذیری  دیگر  از طرف  هستند.  تجربه گرا 
کتور  که در درون فرد نهادینه شده است. البته هر فرد به میزان و درجات متفاوتی از این فا
گفت انعطاف پذیری به نحوه رویارویی فرد با مسائل و تجربه های  برخوردار است، می توان 
وضعیت  و  شرایط  با  تطبیق  و  مسائل  با  برخورد  نحوه  کلی  طور  به  می گردد.  ظاهر  جدید 
موجود را انعطاف پذیری می نامند)حق شناس، 1393(. در نتیجه هرچه فرد دارای انعطاف 
بیشتری باشد، امکان استفاده از مکانیسم سازش در جهت حل مسائل زناشویی را دارد و در 
کم به جای استفاده  کمتر وارد مراحل طالق عاطفی می شود. افراد با انعطاف پذیری  نتیجه 
از مکانیسم مسئله محور برای حل تعارض زناشویی خود، به نوعی از مکانیسم دفاعی فرار 
یا رشد نایافته استفاده کرده و وارد مدار یا چرخه فرآیند طالق عاطفی قرار می گیرند. بنابراین 
کم همراه با ویژگی درون گرایی به عنوان دو ویژگی شخصیتی در پیش بینی  انعطاف پذیری 

طالق عاطفی مؤثر بوده و توجیه کننده طالق عاطفی می باشند.
دارد. به  رابطه معناداری وجود  به خدا و طالق عاطفی  بین دلبستگی  یافته ها  اساس  بر 
صورت جزئی تر، از بین مؤلفه های سبک دلبستگی به خدا، مؤلفه دید مثبت از خدا باالترین 
همبستگی منفی را با طالق عاطفی دارد که این بدان معناست که با افزایش نمره دید مثبت 
آمده  نتایج به دست   به  با توجه  کاهش می یابد.  آنها  آزمودنی ها، نمره طالق عاطفی  از خدا 
عاطفی(  و طالق  به خدا  دلبستگی  بین  معنادار  رابطه  )عدم  فرض صفر  که  گفت  می توان 
و طالق  به خدا  دلبستگی  میان  معنادار  رابطه  »وجود  یعنی  دوم  پژوهشی  و فرض  رد شده 

عاطفی« تأیید می گردد.
گرچه بررسی محقق در مورد رابطه دلبستگی به خدا و طالق عاطفی، یافته ای دربرنداشت؛  ا
ولی نتایج پژوهش حاضر با مباحث نظری در باب تأثیر دین داری و معنویت در روابط بین 
)امان الهی،  زناشویی  کیفیت  با  خدا  به  دلبستگی  بین  دادند  نشان  که  تحقیقاتی  و  فردی 
رابطه  )باقری، 1392؛ حیدریان، 1393(  زناشویی  رضایت  و  و سودانی، 1394(  ایزدی پناه 
وجود دارد، همسو می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت »دلبستگی به خدا« به عنوان 
یکی از نمادهای دین داری مؤثر در بهبود زندگی افراد )سیمایی، 1388( تحت عنوان ارتباط 
و گرایش عاطفی فرد به خداوند تعریف می شود. در این تعلق خاطر، خداوند به عنوان پایگاه 
کرد)گرنکویست، مایکولینسر  که در همه شرایط می توان او را جستجو  امنی شناخته می شود 

و شیور، 2010(.
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افراد در زمان  که  کازی1، 2010(  ا از  کرک پاتریک )1999، به نقل  بنابراین با اشاره به نظر 
گرفتاری یا تهدید، خدا را به عنوان یک پایگاه امن یا سرپناه ایمن جستجو می کنند، می توان 
گفت فرد دارای دلبستگی ایمن به خدا در جای جای زندگی در جستجو و طلب مجاورت با 
در  فردی  اوست. چنین  با  بیشتر  انس  و  توجه  دنبال جلب  به  و  دلبستگی )خداوند(  چهره 
ایفای نقش هایی که در زندگی و روابط خود با دیگرانی همچون همسر به عهده دارد رفتاری 
گاهانه و هدفمند در جهت کسب رضایت خداوند را در پیش می گیرد. از سوی دیگر چنین  آ
فردی در شرایط استرس، درماندگی و بحران، به عنوان یـک پناهگاه مطمئن به خداوند رو 
موقعیت  از  به سالمت  عبور  نهایت  در  و  کامی  نا و  ناامیدی  از  رهایی  آن  نتیجه  که  می آورد 
بحران است. برای چنین فردی، خـدا پایـه و اساس ایمنی است، بنابراین با پناه بردن به خدا، 
احسـاس قـدرت و اعتمادبه نفسی در لحظـات اضطراب آور فرازوفرودهای زندگی به سراغش 
که می تواند با آرامش و تسّلط با آن ها مواجه شود. چنین فردی طاقت دوری از خدا  می آید 
را ندارد، بنابراین از هرگونه آزار، بداخالقی و بی مسئولیتی نسبت به همسر که می تواند حس 
اضطراب جدایی را در وی ایجاد کند، پرهیزکرده یا در صورت ارتکاب، سریعا به دنبال جبران 

آن برمی آید.
خداوند  به  شدن  نزدیک  برای  نه تنها  خداوند  به  اجتنابی  دلبستگی  سبک  دارای  افراد 
انگیزه ندارد، بلکه جهت نزدیک شدن به خداوند احساس نیاز هم نکرده و ترجیح می دهند 
رابطه خیلی عمیقی با وی نداشته باشد. چنین فردی از اینکه خداوند بر تمامی جنبه های 
این خصوصیات  با  فردی  بنابراین  می کند؛  ناراحتی  احساس  باشد،  داشته  کنترل  او  زندگی 
کیفیت  نمی تواند در مورد زندگی زناشویی خود احساس خوشبختی نماید و درک این فرد از 
کاهش می شود. پژوهش های متعدد نشان  زناشویی و به دنبال آن رضایت زناشویی دچار 
باالیی  در سطح  مذهبی  لحاظ  از  گر  ا دلبستگی  سبک  نوع  این  دارای  افراد  که  است  داده 

نباشند، بیشتر مستعد طالق عاطفی هستند.
رابطه  نگران  دائمی  به صورت  نیز  به خدا  اضطرابی، نسبت  دلبستگی  دارای سبک  افراد 
کاماًل وابسته به خداوند می دانند  خود با خداوند هستند. این افراد درحالی که زندگی خود را 
اّما نسبت  و تالششان در جهت برقراری ارتباط معنوی، صمیمی و عاطفی با خداوند است؛ 
به چگونگی نگرش خداوند نسبت به خود سردرگم بوده و نسبت به حمایت و حفاظت وی 
1. Okozi, I. F.



53یخ  عایگی: لق  ویتیی های هیییی و قنبسیفی عه خدا                                                                                                                                                      / سال ششم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1399

را  ثبات در پاسخ گویی و حامی بودن خدا، نگرانی هایی  به  ندارند. عدم اطمینان  اطمینان 
که باعث می شود در چالش های زندگی نسبت به خود دیدگاه  وارد زندگی این افراد می کند 
منفی داشته و خود را مستحق عدم اعتمادبه نفس بدانند. این افراد ارزیابی مثبتی از افراد 
دیگر دارند، بر مسئله پذیرش و تأیید از سوی دیگران بسیار ارزش می نهند و اغلب نگرانند 
که با آن ها بماند)قنبری  که شریک زندگیشان واقعًا آن ها را دوست نداشته باشد یا نخواهد 
هاشم آبادی و دیگران، 1390(. این موضوع قدرت مقابله مؤّثر با چالش های زندگی و روابط 
با همسر را از این افراد سلب نموده و در نهایت باعث می شود رضایت زناشویی آسیب ببیند.
با طالق  را  رابطه  قوی ترین  برون گرایی  ویژگی های  شخصیتی،  بین  از  یافته ها  اساس  بر 
عاطفی دارد. این متغیر 6 درصد از میزان طالق عاطفی را پیش بینی می کند. نتایج ضرایب 
بتای استاندارد شده نشان داد که ویژگی های شخصیتی برون گرایی و موافق بودن به صورت 
منفی و ویژگی های شخصیتی باوجدان بودن و روان آزردگی به صورت مثبت در مجموع 12 

درصد از واریانس طالق عاطفی را پیش بینی می کنند.
برابری،  و  کارنی  مثال،  )برای  است  پژوهش های پیشین هماهنگ  نتایج  با  یافته ها  این 
از شخصیت  رابینز و دیگران، 2010  و شکرکن و دیگران، 1385(. نوروزگرایی عاملی  1995؛ 
که ثبات عاطفی باال و اضطراب پایین در یک طرف پیوستار و ثبات عاطفی پایین و  است 
اضطراب باال در سمت دیگر آن قرار دارد. مردان و زنان دارای نمره باال در این ویژگی، عواطف 
دارند.  با مشکالت  مقابله  در  و ضعف  برانگیختگی  رفتارها،  در  کم توانی  بیشتر،  غیرمنطقی 
آنها دمدمی مزاج،  که  این است  نوروزگرایی  باال در عامل  نمره  با  از توصیف های شخصیت 
بسیار تحریک پذیر هستند که این ویژگی برابر توصیف زن و شوهرهای ناراضی و دچار طالق 
عاطفی هم به کار می رود. از طرفی توافق، گشودگی و مسئولیت پذیری ویژگی هایی هستند که 
باعث می شود فرد رفتارهایی همانند همراهی، همدلی، تواضع و دیگر دوستی را بروز دهند. 
را  زندگی مشترک  بهتر می تواند  و  است  دیگران  مراقب  و  دلسوز  فرد سازش یافته ای،  چنین 
نیز نشان  و دیگران، 2005(. مطالعه صادق مزجی و صائمی)1396(  ببرد )الش بری  پیش 
موضوعات  و  نوروزگرایی  ویژگی شخصیتی  به وسیله  عاطفی  تغییرات طالق  از  که %32  داد 

شخصیتی در آزمون انریچ قابل پیش بینی است.
رضایت  برای  خوبی  کننده  پیش بینی  مسئولیت پذیری  متغیر  که  می دهد  نشان  نتایج 
نیستند  شناس  وظیفه  که  همسرانی  گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در  است.  زناشویی 



54                                                                                                                                                      / سال ششم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1399

انتقادهای  شدت  یا  میزان  نتیجه،  در  دارند؛  بیشتری  انتقاد  و  عیب جویی  هسمرشان  از 
افزایش می یابد و باعث ناسازگاری بیشتر و در نتیجه طالق عاطفی خواهد  منفی زناشویی 

شد)دافالن و دیگران، 2004(.
نتایج مربوط به رابطه میان نوروزگرایی با طالق عاطفی نیز نشان داد که بین این دو متغیر 
و همکاران  یافته هایی همچون ساداتی  با  نتایج  این  دارد.  معناداری وجود  و  مثبت  رابطه 
که از صفت نوروزگرایی باالتری  که زوجینی  کردند  گزارش  مطابقت داشت. این پژوهشگران 
کمتری را تجربه می کنند و احتمال دل زدگی  گذشت  برخوردارند، در روابط خود، بخشش و 
در رابطه آنها با یکدیگر بیشتر است. صادقی و روشن نیا نیز در پژوهش خود در زمینه رابطه 
نمودند،  اجرا  زوج   111 روی  بر  که  زناشویی  رضایت  با  زوجین  ویژگی های شخصیتی  تشابه 
گزارش نمودند در ویژگی شخصیتی نوروزگرایی، بیشترین رضایت در مردان و زنان گروه هایی 
گروهی  در  نیز  رضایت  کمترین  و  داشتند  پایینی  نوروزگرایی  دو  هر  زوجین  که  مشاهده شد 
که  که هر دو زوج، نوروزگرایی باالیی داشتند. در توجیه این نتایج ابراز داشتند  مشاهده شد 
گناه و نفرت،  تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی مانند ترس، غم، عصبانیت، احساس 
بسیار  سایرین  به  نسبت  نوروزگرا  زنان  و  مردان  و  می دهد  تشکیل  را  نوروزگرایی  مجموعه 
مقابله ای  راهبردهای  در  و  دارند  غیرمنطقی تری  عواطف  می آیند،  کنار  تنش  با  ضعیف تر 
ثبات  داشتن  دلیل  به  پایین،  نوروزگرایی  با  افراد  دیگر،  سوی  از  دارند.  مشکالت ضعف  با 
عاطفی، آرام و راحت هستند، به نحوی که بدون آشفتگی و اضطراب با موقعیت های تنش زا 
مواجه می شوند. همچنین Rao Kyser نیز در پژوهش خود گزارش کردند، آنچه زمینه فاصله 
هیجان پذیری  به  آنها  تمایل  می کند،  فراهم  نوروزگرا  افراد  در  را  زناشویی  جدایی  و  گرفتن 
منفی در تعارض های زناشویی می باشد. در واقع، دمدمی مزاج بودن و زودرنجی این افراد 
به  که  گرفتار می سازد  منفی  تعامالت  باطل  دور  در یک  را  زوج ها  بحرانی،  موقعیت های  در 
علت استفاده افراد نوروزگرا از راهکار اجتناب، این تسلسل ممکن است تا دل زدگی و جدایی 
گزارش نمود نوروزگرایی  نیز در پژوهش خود   Nisczota کند. همچنین ادامه پیدا  زناشویی 
در  رفتار  سازمان یافته  فروپاشی  به  گرایش  یا  تنش  مقابل  در  ضعیف  چشم پوشی  معنی  به 
با  برخورد  در  باال،  نوروزگرایی  با  افراد  واقع  در  است.  کننده  کام  نا یا  تعارضی  موقعیت های 
کنش های هیجانی شدید  وا و  اجتنابی  رفتارهای  به  بیشتر دست  فردی،  بین  تعارض های 

می زنند؛ لذا تعارض را شدید و رفع آن را با مشکل مواجه می کنند.
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معرض  در  زوج های  بین   )2004( همکاران  و  دونالن  وظیفه شناسی  ویژگی  در  نهایت  در 
معرض  در  زوج های  بین  پژوهش  این  در  اما  نیاوردند؛  دست  به  را  تفاوتی  عادی  و  طالق 
طالق و زوج های عادی تفاوت معناداری به دست آمد. چند تبیین برای این یافته می توان 
مطرح کرد. نخست اینکه افراد وظیفه شناس به دلیل تعهد شخصی برای حفظ و ثبات روابط 
زناشویی خود تالش هدفمند بیشتری انجام می دهند)جارویس، 2006(. بنابراین زوج هایی 
بیشتر  و  می کنند  را حفظ  مشترکشان  زندگی  خود  تالش  با  دارند  بیشتری  وظیفه شناسی  که 
که برای بهبود زندگی زناشویی خود با جدیت به دنبال خدمات مشاوره ای و  احتمال دارد 
روان شناختی باشند. همچنین براساس نظر کوردك)1993( وجود سطوح باالی وظیفه شناسی 
کرده  باعث می شود فرد از نشان دادن رفتارهای خشونت آمیز در روابط زناشویی خودداری 
بودن  اطمینان  قابل  و  دقت  قولی،  دیگر، خوش  از سوی  کند.  کنترل  را  خود  تکانه های  و 
در  نیز  ویژگی ها  این   .)1380 فرشی،  است)گروسی  وظیفه شناس  افراد  مهم  ویژگی های  از 

تعامالت آنها با همسرانشان تأثیر مثبتی دارد و رضایت زناشویی آنها را افزایش می دهد.
که شخصیت با زیرساخت روانی روابط بادوام، رابطه  گفت  در نهایت می توان این چنین 
دارد و بنابراین از پیش بینی کننده های کلیدی و اصلی موفقیت و شکست در ازدواج به شمار 
را  زناشویی  رضایت  حتی  و  تعاملی  الگوهای  که شخصیت،  می رسد  نظر  به  چنین  می رود. 
گفت بسیاری از نارضایتی های زناشویی در مؤلفه های  تحت تأثیر قرار می دهد. شاید بتوان 

رضایت زناشویی متأثر از ویژگی های شخصیتی افراد است.
به  دلبستگی  مؤلفه های  از  جوارجویی  و  خدا  از  مثبت  دید  مؤلفه  یافته ها  اساس  بر 
کرك  رابطه  این  در  می کنند.  تبیین  را  عاطفی  طالق  واریانس  از  درصد   15 مجموع  در  خدا 
پاتریک)1999( نیز نشان داد که افراد مؤمن و کسانی که با خدا ارتباط و به او ایمان دارند؛ در 
واقع، تصور مثبتی از خدا دارند و با همسر خود مهربان هستند. بنابراین، تغییر شناختی و تفکر 
نتیجه ایمان به خداست. از سوی دیگر، الگوی برازش یافته نشان داد که ایمان خدامحورانه 
کنترل زبان است. ارتباط با خدا و عشق به خدا موجب می شود نگرش فرد به  تبیین کننده 
همه هستی و زندگی انسان، هدف دار و معنادار باشد و در رفتارها، با انسجام، وحدت رویه 
کند. باور به خدا، همه رفتارهای کالمی و غیرکالمی را به سوی کسب رضایت  و آرامش عمل 
فرد  کالمی(  در حیطه  تقوا)از جمله  باشد،  قوی تر  حالت  این  هرچه  می دهد،  خداوند سوق 
کنترل  اینکه در  بر  افزون  ایمان خدامحورانه   ، بنابراین  بیشتر خواهد بود )پناهی، 1389(. 
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ایمان خدامحورانه  هر حال،  به  باشد.  مؤثر  می تواند  نیز  زبانی  تقوای  در  دارد،  نقش  افکار 
می تواند به عنوان عاملی در کنترل رفتار باشد و بر اعضا و جوارح انسان مانند زبان نیز تأثیر 

بگذارد.
که بین  امان الهی، ایزدی پناه و سودائی )1394( در پژوهشی به این نتایج دست یافتند 
سبک  های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا با کیفیت زناشویی رابطه منفی و بین مقدس 
دارد. همچنین  وجود  مثبت  رابطه  زناشویی  کیفیت  با  معنوی  و صمیمیت  ازدواج  دانستن 
دلبستگی های  صمیمیت،  ازدواج،  دانستن  مقدس  متغیرهای  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل 
اجتنابی و اضطرابی به خدا پیش بین های معنادار کیفیت زناشویی هستند. همچنین نتایج 
که بین سبک دلبستگی و تصور از خدا  تحقیق فیض آبادی و خسروی )1388( نشان داد 
رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میان زنان خواهان طالق و غیر خواهان طالق در نوع 
که زنان خواهان  سبک دلبستگی و تصور از خدا تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی 
طالق بیشتر سبک دلبستگی ناایمن )اضطرابی، اجتنابی( دارند و در مقابل تصور آنها هم از 

خدا منفی تر است.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مطالعه اسکیا )2018( نیز نشان داد که 9.38 درصد سبک 
دلبستگی و تصور از خدا، بر اساس طالق عاطفی تبیین می شود. نبتین و کرات )2016( به این 
نتایج دست یافتند که سبک دلبستگی به خدا نیز توان پیش بینی طالق عاطفی را دارند که 

این توان معنادار است. 
نتایج حاصل از پژوهش حاضر، با یافته های اصغری و همکاران، امان اللهی و همکاران و 
گودمن و همکاران همخوانی دارد، به این معنا که همواره توجه، اعتماد، توکل و ارتباط با خدا 
می توانند سبب ایجاد آرامش در روابط بین فردی و از جمله روابط بین زوجین و در نهایت 
رابطه  که  کردند  نتیجه گیری  خود  تحقیقات  در  محققان  این  همه  شود.  زناشویی  رضایت 
کند. در تبیین یافته های حاضر  ایفا  انسان با خدا می تواند نقش مهمی در زندگی زناشویی 
می توان اظهار داشت که در دوران کودکی، درونی سازی اولیه ای که فرد در ارتباط با والدین و 
دیگران صورت می دهد، بافتی را فراهم می نماید که این بافت به عنوان فیلتر شناختی برای 
تعبیر و تفسیر داده های درونی و بیرونی عمل می کند. این الگوهای درون سازی شده مثبت 
یا منفی نسبت به دیگران، عالوه بر کودکی، در بزرگسالی نیز در شکل دهی دلبستگی به خدا، 
مؤثر می باشد. از ویژگی های افراد با الگوی دلبستگی ایمن به خدا، داشتن الگوی درونی سازی 
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مثبت از خود و دیگران )خدا( است. بعد از شکل گیری دلبستگی ایمن با خدا، آنان در سایه 
اعتماد و توکل به خداوند به عنوان منبع حمایتی و پایگاه امن، با اعتماد به نفس باالیی با 
شرایط سخت مقابله می کنند. این افراد با اعتماد به خود و خداوند، موقعیت ها و شرایط را در 
که دچار استرس و آشفتگی  کنترل دارند. خداوند به عنوان منبع و مبنا امنیت برای افرادی 
و جستجو  کشف  برای  مطمئن  و  کننده  حمایت  منبع  عنوان  به  همچنین  و  هستند  روانی 
دلبستگی  رفتارهای  سو سبب شکل گیری  یک  از  خدا  می شود.  اطراف محسوب  در محیط 
مآبانه، مانند در جستجوی دیگران برآمدن و نزدیک شدن به دیگران و از سوی دیگر سبب 
کنش های خصمانه همانند غم و اندوه می شود. بنابراین می توان خداوند  برانگیخته شدن وا
که سایر  را به عنوان تکیه گاه دلبستگی به حساب آورد و پذیرفت؛ زیرا همان ویژگی هایی را 

تکیه گاه های دلبستگی دارند، او نیز دارا است.
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