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چكیده

هدف پژوهش حاضر پیشبینی تمایل به طالق بر اس��اس نیاز به عش��ق و بقا ،آگاهی جنسی و کمالگرایی
جنس��ی در زوجین متقاضی طالق بود .این مطالعه مقطعی از نوع همبس��تگی ب��ود .جامعه پژوهش زوجین
متقاضی طالق شهر اصفهان در سالهای  1397-98بودند .نمونه پژوهش  670نفر بود که با روش نمونهگیری
در دس��ترس انتخاب ش��دند .برای جمعآوری دادهها از زیرمقیاسهای عشق و بقا از مقیاس نیازهای اساسی
روانش��ناختی (س��االری و صاحبی ،)1383 ،مقیاس آگاهی جنسی (اس��نل و همکاران ،)1991 ،زیرمقیاس
کمالگرایی جنسی از سیاهه باروهای ارتباطی (ایدلسون و اپستاین )1982 ،و پرسشنامه محققساخته تمایل
به طالق استفاده شد .برای تحلیل دادهها از روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان
در نرمافزار  SPSSنس��خه  22اس��تفاده ش��د .یافتهها نشان داد که نیاز به عش��ق و آگاهی جنسی با تمایل به
طالق رابطه منفی و معنادار و کمالگرایی جنسی با تمایل به طالق رابطه مثبت و معنادار داشتند (،)<0P/05
اما نیاز به بقا با تمایل به طالق رابطه معناداری نداش��ت ( .)P>0/05همچنین ،نیاز به عش��ق ،آگاهی جنسی
و کمالگرایی جنس��ی بهطور معناداری توانستند  13/3درصد از تغییرات تمایل به طالق در زوجین متقاضی
طالق را پیشبینی کنند ( .)P<0/05با توجه به نتایج ،برای کاهش تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق
میتوان به آنها آموزشهایی در زمینه نیاز به عشق ،آگاهی جنسی و کمالگرایی جنسی داد.
واژه های کلیدی :تمایل به طالق ،نیاز به عشق ،نیاز به بقا ،آگاهی جنسی ،کمالگرایی جنسی
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مقدمه
انس��ان در زندگی خود مقاطع و مراحل حساس��ی را پشت س��ر میگذارد و یکی از مراحل حساس و
سرنوشتس��از مس��اله ازدواج و تشکیل زندگی مشترک اس��ت و مهمتر از آن تالش هر یک از زوجین
برای حفظ این زندگی مش��ترک اس��ت تا در سایه آن بتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند (محنایی،
گلس��تانه ،پوالدی ریش��هری و کیخس��روانی .)1398 ،خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است
که هم سالمت فرد و خانواده و هم بقای جامعه را تضمین میکند و هیچ جامعهای بدون داشتن نظام
خانواده سالم نمیتواند به حیات خود ادامه دهد (استوکیبک ،ایورسن ،هالکیم و نیس .)2019 ،1امروزه
گس��ترش روزافزون آمار طالق و ازدواجهای شکستخورده بهعنوان یک پدیده اجتماعی نشان میدهد
که طالق 2یک ش��وک عاطفی بزرگ در بزرگسالی اس��ت و دارای آثار زیانباری از جمله سرخوردگی
اجتماعی ،افس��ردگی ،احس��اس یأس ،انزواگزینی و احساس تنهایی میباشد (صمدی کاشان ،جعفری،
محمدپ��ور و قاس��مزاده .)1397 ،یکی از مفاهیم مرتبط با طالق ،تمایل به طالق 3اس��ت که حاکی از
تمایل و گرایش هر یک از زوجین به پایان دادن به زندگی مش��ترک میباش��د (کوالردیو و اهرنبرگ،4
 .)2016یکی از عواملی که میتواند با تمایل به طالق مرتبط باشد ،نیازهای اساسی روانشناختی 5است
که رضایت از ارضای آنها تاثیری مثبت بر احساسها و هیجانها در زندگی دارد (یین و زنگ.)2020 ،6
نی��از ب��ه بقا در تمام جانداران از جمله بهطور ژنتیک طراحی ش��ده ،اما در انس��ان بهعنوان کاملترین
جاندار چهار نیاز دیگر به نامهای عش��ق ،قدرت ،آزادی و تفری��ح وجود دارد (تاورنیئر ،هیل و آدرین،7
 .)2019از نیازهای مرتبط با تمایل به طالق میتوان به عش��ق و بقا اش��اره کرد .نیاز به عشق مهمترین
نیاز انس��ان اس��ت و تحقق چهار نیاز دیگر به آن وابسته میباش��د .انسان تمایل دارد که دوست داشته
باشد و دوست داشته شود که این نیاز رد یک بافت اجتماعی و در روابط با دیگران رخ میدهد .نیاز به
بقا در همه موجودات زنده مشترک است و به تمایل جانداران برای زنده ماندن و داشتن پایگاهی امن
در جهان اشاره دارد .نیاز به بقا در انسان با سایر جانداران متفاوت است؛ بهطوری که این نیاز در انسان
هم غریزی و هم غیرغریزی است و عالوه بر آن ارضای نیاز به بقا در انسان معموال در روابط بینفردی
و اجتماعی صورت میگیرد (ژی ،وانگ ،وانگ ،ژائو و لی.)2018 ،8
یکی دیگر از عوامل مرتبط با تمایل به طالق ،آگاهی جنسی 9است (پاپاداکاکی ،پلیوری ،واگیوناکی،
پاپادومانوالکی��ز ،اندروالکی ،تس��یریتاس و همکاران .)2019 ،10در روابط زناش��ویی آگاهی از مس��ائل
جنس��ی توسط هر یک از زوجین برای ایجاد رابطه جنسی صحیح و ثمربخش اهمیت و جایگاه خاصی
دارد (اس��نل ،فیشر و میلر .)1991 ،11آگاهی جنس��ی به معنای مجموع دانشها ،اطالعات ،معلومات و
آگاهیهای فرد درباره جنسیت و مسائل جنسی در جنبههای فیزیولوژیکی ،تولید مثل ،عملکرد و رفتار
1. Stokkebekk, Iversen, Hollekim & Ness
2. divorce
3. divorce tendency
4. Collardeau & Ehrenberg
5. basic psychological needs
6. Yin & Zeng
7. Tavernier, Hill & Adrien
8. Xie, Wang, Wang, Zhao & Lei
9. sexual awareness
10. Papadakaki, Plevri, Vagionaki, Papadomanolakis, Androulaki, Tsiritas & et al
11. Snell, Fisher & Miller
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جنس��ی فردی و بینفردی میباش��د (هاناه و اس��تگ .)2016 ،1دانش و آگاهی فرد نس��بت به مسائل
جنسی بسیار مهم است و میتواند بر همه ارتباطات و تعامالت زندگی زوجین تاثیر بگذارد (گادکاری،
س��ومانی ،نایاک و گی��ری .)2012 ،2از دیگر عوامل مرتبط با تمایل به ط�لاق میتوان به کمالگرایی
جنس��ی 3اش��اره کرد (کالک ،هاگ��س و ژوژا .)2018 ،4کمالگرایی معموال به تمای��ل فرد برای وضع
معیارهای کامل و دس��تنیافتنی و تالش برای تحقق آنها اش��اره دارد که با خودارزش��یابی انتقادی از
عملکرد ش��خصی همراه اس��ت (مکینان ،ری ،فرث و اکانور .)2019 ،5بهطور کلی دو نوع کمالگرایی
مثبت و منفی وجود دارد .کمالگرایی مثبت به ش��ناختها و رفتارهایی اطالق میش��ود که هدفش��ان
کس��ب موفقیت و پیش��رفتهای س��طح باال جهت دس��تیابی به پیامدهای مثبت است و با سبکهای
مقابلهای فعال و موثر ،اعتماد به نفس باال ،س�لامت روان و عاطفه مثبت همراه میباش��د .کمالگرایی
منفی به ش��ناختها و رفتارهایی اطالق میشود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرفتهای سطح باال
جهت اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی است و با سبکهای مقابلهای ناکارآمدی ،اعتماد به نفس پایین
و عاطفه منفی همراه میباش��د (دیویس ،ابنی ،پریکسلیس ،اشون و دان .)2018 ،6کمالگرایی جنسی
یکی از خردهمقیاسهای باورهای ارتباطی اس��ت .باورهای ارتباطی عقیده یا ذهنیتی است که زوجین
نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند و آن را بهعنوان یک واقعیت پذیرفتند (استوبر و هاروی.)2016 ،7
با اینکه پژوهشهای بس��یاری درباره طالق شده ،اما پژوهشهای اندکی به بررسی روابط متغیرها با
تمایل به طالق پرداختند .برای مثال نتایج پژوهش نائمی ( )2018نشان داد که بین رضایت از ارضای
نیازهای اساس��ی روانش��ناختی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .ارسیگوواک و
بابیک )2015( 8ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که نیازهای اساس��ی روانشناختی با نگرشها
و انتظاره��ای مرتب��ط با ازدواج رابطه معنادار دارند .در پژوهش��ی دیگر زارع��ی ،مرقاتی خویی ،تاکت،
رحمانی و اس��میت )2013( 9گزارش کردند که طالق باعث کاهش بهزیس��تی جنس��ی زنان میشود.
نتایج پژوهش خدابخش��ی کوالیی ،ادیبراد و صالح صدقراد ( )2009نشان داد که میزان کمالگرایی
جنسی در زوجین متقاضی طالق در مقایسه با زوجینی که تمایل دارند زندگی زناشویی خود را ادامه
دهند ،کمتر است .همچنین ،رحیمی ،آتشپور و گلپرور ( )1398ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که نیازهای اساس��ی روانش��ناختی با تمایل به طالق رابطه معنادار داش��ت و توانست آن را پیشبینی
کند .نتایج پژوهش خانمحمدی ،بزازیان ،امیریمجد و قمری ( )1397نش��ان داد که ارضای نیازهای
بنیادین روانش��ناختی با طالق عاطفی رابطه منفی و معنادار داش��ت .در پژوهشی دیگر نامی پسویشه
و مظلومی��ن ( )1396گزارش کردند که میزان آگاهی جنس��ی م��ردان و زنان متقاضی طالق از مردان
و زنان عادی پایینتر اس��ت .عالوه بر آن ،مومنی و آزادیفرد ( )1394ضمن پژوهش��ی به این نتیجه
رسیدند که دانش و آگاهی جنسی ،نگرش جنسی و کمالگرایی جنسی با طالق عاطفی رابطه منفی و
1. Hannah & Stagg
2. Gadkari, Somani, Nayak & Giri
3. sexual perfectionism
4. Kluck, Hughes & Zhuzha
5. Mackinnon, Ray, Firth & O’Connor
6. Davis, Abney, Perekslis, Eshun & Dunn
7. Stoeber & Harvey
8. Ercegovac & Bubic
9. Zarei, Merghati Khoei, Taket, Rahmani & Smith
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معنادار داشت .در پژوهشی دیگر شهرستانی ،دوستکام ،رهباردار و مشهدی ( )1391گزارش کردند که
کمالگرایی جنس��ی با رضایتمندی زناشویی رابطه معنادار داشت .شایسته ،صاحبی و علیپور ()1385
ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که کمالگرایی جنسی با رضایتمندی زناشویی زنان ،مردان و
کل زوجین رابطه منفی و معنادار داشت.
با توجه به آمار باال و روزافزون طالق و افزایش تمایل زوجین به طالق در مقایسه با سالهای گذشته
و از آنجایی که داش��تن جامعه سالم در گرو داشتن خانواده سالم است ،لذا باید عوامل مرتبط با تمایل
به طالق را شناسایی و بر اساس آنها برنامههایی برای کاهش طالق و تمایل به آن طراحی و اجرا کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه درباره طالق پژوهشهای بس��یاری انجام ش��ده ،اما پژوهشهای بس��یار
اندکی درباره تمایل به طالق انجام شده است .عالوه بر آن یکی از خألهای پژوهشی گذشته عدم توجه
به نقش نیاز به عشق و بقا ،آگاهی جنسی و کمالگرایی جنسی در پیشبینی تمایل به طالق است .با
توجه به مفاهیم مطرحشده پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا نیاز به عشق
و بقا ،آگاهی جنسی و کمالگرایی جنسی توانایی پیشبینی تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق
را دارند؟
روش پژوهش
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ش��یوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش
زوجین متقاضی طالق ش��هر اصفهان در سالهای  1397-98بودند .نمونه پژوهش  670نفر بود که با
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری ،پژوهشگر تعداد  670نفر از افراد
متقاضی طالق که به آنها دسترسی داشت را بهعنوان نمونه انتخاب کرد .برای انجام این پژوهش پس از
تصویب پروپوزال انجام هماهنگیهای الزم با دادگستری و دفاتر هشتگانه خدمات الکترونیکی قضایی
بهصورت سرش��ماری هر  33مرکز خدمات مشاوره و روانش��ناختی طرف قرارداد با دادگستری انتخاب
و پس از هماهنگیهای الزم با مس��ئولین فنی مراکز از آنان خواس��ته ش��د تا زوجین متقاضی طالق را
به پژوهش��گر معرفی نمایند .زوجین متقاضی طالق پس از شنیدن رعایت نکات اخالقی در پژوهش از
جمله رازداری ،محرمانهماندن اطالعات شخصی ،تحلیل دادهها بهصورت کلی ،بینام بودن پرسشنامهها،
در صورت تمایل به ش��رکت در پژوهش بهعنوان نمونه انتخاب و عالوه بر فرم جمعیتش��ناختی شامل
جنسیت ،سن و تحصیالت به ابزارهای زیر پاسخ دادند.
مقیاس نیازهای اساس��ی روانش��ناختی :1این مقیاس توسط ساالری و صاحبی ( )1384با  35گویه
و پن��ج زیرمقیاس نیازهای بقا ،عش��ق ،قدرت ،آزادی و تفریح (هر زیرمقی��اس  7گویه) طراحی که در
این پژوهش از دو زیرمقیاس عش��ق و بقا استفاده ش��د .گویهها بهصورت طیف پنج درجهای لیکرت از
ی��ک تا پنج نمرهگذاری و نمره هر زیرمقیاس با مجموع نمره گویههای آن زیرمقیاس بدس��ت میآید،
لذا دامنه نمرات هر زیرمقیاس  7الی  35و نمره بیشتر نشاندهنده بیشتر داشتن آن ویژگی است (به
نقل از معارف ،رضاییان فرجی ،خس��روی و بانشی .)1398 ،دارابی ( )1394روایی سازه ابزار را با روش
تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را برای زیرمقیاسهای عش��ق و بقا با روش آلفای کرونباخ بهترتیب در
پس��ران  0/81و  0/69و در دختران  0/78و  0/62گزارش کرد (به نقل از معارف و همکاران.)1398 ،
در این پژوهش پایایی برای زیرمقیاسهای عش��ق و بقا با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/81و 0/64
بدست آمد.
1. basic psychological needs scale
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مقیاس آگاهی جنس��ی :1این مقیاس توسط اس��نل و همکاران ( )1991با  36گویه طراحی شد که
 11گویه آن بهمنظور پنهان ماندن هدف آزمون طراحیشده و در نمرهگذاری لحاظ نمیگردد .گویهها
بهصورت طیف پنج درجهای لیکرت از صفر تا چهار نمرهگذاری و نمره مقیاس با مجموع نمره گویهها
بدس��ت میآید ،لذا دامنه نمرات  25الی  125و نمره بیش��تر نش��اندهنده آگاهی جنسی بیشتر است.
اس��نل و همکاران ( )1991روایی س��ازه اب��زار را با روش تحلیل عاملی تایی��د و پایایی آن را برای کل
مقی��اس و زیرمقیاسهای آن با روش آلفای کرونباخ باالت��ر از  0/80گزارش کرد .همچنین ،نصیری و
بشردوس��ت ( )1397روایی س��ازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را برای کل مقیاس با
روش آلفای کرونباخ  0/94گزارش کردند .در این پژوهش پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ 0/78
بدست آمد.
3
2
س��یاهه باورهای ارتباطی  :این س��یاهه توس��ط ایدلس��ون و اپس��تاین ( )1982با  40گویه و پنج
زیرمقیاس باور به تخریبگری مخالف ،باور به عدم تغییرپذیری همس��ر ،توقع ذهنخوانی ،کمالگرایی
جنس��ی و ب��اور درباره تفاوتهای جنس��یتی (هر زیرمقی��اس  8گویه) طراحی ک��ه در این پژوهش از
کمالگرایی جنسی استفاده شد .گویهها بهصورت طیف شش درجهای لیکرت از صفر تا پنج نمرهگذاری
و نمره کمالگرایی جنس��ی با مجموع نمره گویههای آن بدس��ت میآید ،لذا دامنه نمرات کمالگرایی
جنس��ی  0الی  40و نمره بیشتر نشاندهنده کمالگرایی جنس��ی غیرمنطقی بیشتر است .ایدلسون و
اپس��تاین ( )1982روایی س��ازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را برای کل مقیاس و
زیرمقیاسهای آن با روش آلفای در دامنه  0/72تا  0/81گزارش کردند .همچنین ،شایسته و همکاران
( )1385پایای��ی کمالگرایی جنس��ی را با روش آلفای کرونباخ  0/63گ��زارش کردند .در این پژوهش
پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ  0/72بدست آمد.
پرسشنامه تمایل به طالق :4این مقیاس توسط پژوهشگران با  5گویه طراحی شد .گویهها بهصورت
طیف هفت درجهای لیکرت از یک تا هفت نمرهگذاری و نمره پرسشنامه با مجموع نمره گویهها بدست
میآید ،لذا دامنه نمرات  5الی  35و نمره بیشتر نشاندهنده تمایل بیشتر به طالق است .روایی صوری
و محتوایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای  0/92بدست آمد.
دادهها پس از جمعآوری با ابزارهای فوق و ورود به نمرمافزار  SPSSنسخه  22با روشهای همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند.
يافتههای پژوهش
شرکتکنندگان  670نفر بودند که  308نفر مرد ( 45/97درصد) و  362نفر زن ( 54/03درصد) در
این پژوهش شرکت داشتند .همچنین ،سن  45نفر زیر  21سال ( 6/72درصد) 250 ،نفر  21-30سال
( 37/31درصد) 216 ،نفر  31-40سال ( 32/24درصد) 124 ،نفر  41-50سال ( 18/51درصد) و 35
نفر باالتر از  50س��ال ( 5/22درصد) بود .عالوه بر آن ،تحصیالت  18نفر ابتدایی ( 2/69درصد)102 ،
نفر س��یکل ( 15/22درصد) 265 ،نفر دیپلم ( 39/55درصد) 236 ،نفر کارشناس��ی ( 35/22درصد) و
 49نفر باالتر از کارشناسی ( 7/31درصد) بود .نتایج جدول  1نشان میدهد که نیاز به عشق و آگاهی
1. sexual awareness scale
2. relationship beliefs inventory
3. Edelson & Epstein
4. divorce tendency questionnaire
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جنسی با تمایل به طالق رابطه منفی و معنادار و کمالگرایی جنسی با تمایل به طالق رابطه مثبت و
معنادار دارد ( ،)P<0/05اما نیاز به بقا با تمایل به طالق رابطه معناداری ندارد (.)>0P/05
جدول  .1نتایج میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در زوجین متقاضی طالق
2

3

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

 .1نیاز به عشق

17/24

3/28

1

 .2نیاز به بقا

19/11

3/19

**0/59

1

 .3آگاهی جنسی

56/38

7/44

**0/20

**0/17

1

 .4کمالگرایی جنسی

14/25

2/20

**0/25

**0/26

**-0/20

1

 .5تمایل به طالق

21/36

3/15

*-0/11

0/07

*-0/12

**0/19

5

4

1
0/01<P

**

نتایج بررس��ی مفروضههای رگرسیون چندگانه نشان داد که فرض نرمالبودن بر اساس مقدار کجی
و کش��یدگی به دلیل وجود مقادیر در دامنه  +1تا  -1تایید ش��د .فرض همخطی چندگانه بر اس��اس
مقادی��ر عامل تورم واریانس به دلیل کوچکتر از  10بودن رد ش��د .فرض همبس��تگی باقیماندهها بر
اساس مقادیر دوربین واتسون به دلیل قرارداشتن در دامنه  1/5تا  2/5رد شد .بنابراین ،شرایط استفاده
از رگرس��یون چندگانه وجود دارد .نتایج جدول  2نش��ان میدهد که نیاز به عش��ق ،آگاهی جنس��ی و
کمالگرای��ی جنس��ی بهطور معناداری توانس��تند  13/3درصد از تغییرات تمای��ل به طالق در زوجین
متقاضی طالق را پیشبینی کنند (.)P<0/05
جدول  .2نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق
متغیرهای پیشبین

r

r2

نیاز به عشق

آگاهی جنسی
کمالگرایی جنسی

0/365

13/3

df

آماره f

3
666

17/29

معناداری
0/001

Beta

معناداری

-0/17

0/005

-0/18

0/005

0/24

0/001

بحث و نتیجهگیری
آمار طالق و تمایل به طالق به س��رعت در حال افزایش اس��ت و از آنجایی که سالمت جامعه در گرو
س�لامت خانواده اس��ت ،پژوهش با هدف پیشبینی تمایل به طالق بر اساس نیاز به عشق و بقا ،آگاهی
جنسی و کمالگرایی جنسی در زوجین متقاضی طالق انجام شد.
یافتهه��ا نش��ان داد که نیاز به عش��ق با تمایل به ط�لاق در زوجین متقاضی ط�لاق رابطه منفی و
معنادار داش��ت ،اما نیاز به بقا با آن رابطه معناداری نداش��ت .این یافته از جهاتی با یافته پژوهشهای
نائمی ( ،)2018ارسیگوواک و بابیک ( ،)2015رحیمی و همکاران ( )1398و خانمحمدی و همکاران
( )1397همسو بود .در تشریح این نتایج بر مبنای پژوهش وزیری ( )1394میتوان گفت که در انسان
اجتماعی امروزی ،غالبا نیاز به عش و تعلق مهمترین نیاز است .در واقع تحقق مطلوب چهار نیاز دیگر
نیز به نوعی در س��ایه آن اتفاق میافتد .زیرا تحقق تمام نیازهای اساس��ی تنها در یک بافت اجتماعی
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و در رابطه با دیگران امکانپذیر خواهد بود .به عبارت دیگر تغذیه روانی فرد در س��ایه این نیاز تأمین
میش��ود .به همین خاطر در نظریه نیازهای اساس��ی روانش��ناختی عقیده بر این اس��ت فردی که در
درازمدت نتوانس��ته باشد روابط محبتآمیز و توأم با عشق ،محبت و احساس تعلف را تجربه کند بدون
شک دچار عوارض و عالئم روانشناختی خواهد شد .در نتیجه منطقی است که با افزایش نیاز به عشق
میزان تمایل به طالق کاهش یابد .در مقابل نیاز به بقا در انس��ان و همه موجودات دیگر یکس��ان است
و به نظر میرسد که نیاز به بقا نیز از یک سو در جامعه و از سوی دیگر بهصورت فردی تحقق مییابد
و از آنجایی که نمونه پژوهش از نظر امکانات اولیه زندگی مش��کل حادی نداش��تند ،لذا میتوان انتظار
داشت که آنان در بعد اجتماعی نیاز به بقا ضعیف ،اما در بعد شخصی و فردی آن در حد مناسبی بودند
و به همین خاطر بین نیاز به بقا و تمایل به طالق رابطه معناداری یافت نشد.
همچنین ،یافتهها نش��ان داد که آگاهی جنس��ی با تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق رابطه
منف��ی و معنادار داش��ت .این یافته از جهاتی ب��ا یافته پژوهشهای زارعی و همک��اران ( ،)2013نامی
پسویش��ه و مظلومی��ن ( )1396و مومنی و آزادیفرد ( )1394همس��و بود .در تش��ریح این نتایج بر
مبن��ای پژوهش مومنی و آزادیفرد ( )1394میتوان گفت که دانش ،آگاهی و ش��ناخت فرد میتواند
به ادراک و توانایی وی برای حل مش��کالت بینجامد .دانش و آگاهی جنس��ی زوجین نیز لذت و بهبود
رابطه زناشویی و عاطفی بین آنها را در پی دارد .اگر زوجین در زندگی خود شناخت بیشتری نسبت به
این بعد مهم رابطه داش��ته باش��ند ،قادر خواهند بود که شیوههای ارتباطی خود را تغییر دهند و آنها را
بهبود بخشند .ناآگاهی و کمبود دانش جنسی و کسب اطالعات نادرست درباره رابطه جنسی منجر به
افزایش تعارضات و آسیبهای جنسی زوجین میشود .در نتیجه با افزایش آگاهی جنسی میزان تمایل
به طالق در زوجین متقاضی طالق کاهش مییابد.
عالوه بر آن ،یافتهها نش��ان داد که کمالگرایی جنس��ی با تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق
رابطه مثبت و معنادار داش��ت .این یافته از جهاتی با یافته پژوهشهای خدابخش��ی کوالیی و همکاران
( ،)2009مومنی و آزادیفرد ( ،)1394شهرس��تانی و همکاران ( )1391و شایسته و همکاران ()1385
همس��و بود .در تشریح این نتایج بر مبنای پژوهش شهرس��تانی و همکاران ( )1391میتوان گفت که
کمالگرایی جنس��ی به این باور اش��اره دارد که چنانچه همس��ری در رابطه جنس��ی خود عالی نباشد،
ناکام و شکس��ت خورده است و این باور ریش��ه در حکمکنندگی دارد .افراد دارای کمالگرایی جنسی
با این باور و تصور ذهنی خود حکم میکنند که باید از نظر جنس��ی کامل و بدون نقص باش��ند تا مورد
پذیرش همسر خود قرار گیرند .تحریف شناختی که در این باور وجود دارد تفکر دو مقولهای است که
اگر همس��ری در رابطه زناشویی عالی نباشد ،ناکام و شکس��ت خودرده است .در نتیجه این باور میزان
رضایت زوجین را از زندگی زناشویی کاهش و نارضایتی از زندگی زناشویی را به نقص در برقراری رابطه
جنس��ی مطلوب نس��بت میدهند .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که افزایش نمره کمالگرایی جنسی
باعث افزایش تمایل به طالق در زوجین متقاضی شود.
دیگر یافتهها نش��ان داد که نیاز به عش��ق ،آگاهی جنس��ی و کمالگرایی جنس��ی بهطور معناداری
توانس��تند تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق را پیشبینی کنند .در تش��ریح این نتایج میتوان
گفت که نیاز به عش��ق یکی از نیازهای اساس��ی انسان است که نقش مهمی در سالمت روان و کیفیت
زندگی دارد ،آگاهی جنس��ی از طریق ش��ناخت صحیح جوانب نیازهای جنس��ی خود و همس��ر باعث
بهبود کیفیت روابط جنس��ی و روابط زناشویی میشود که این عوامل نیز نقش مهمی در سالمت روان
و کیفیت زندگی دارند و کمالگرایی جنس��ی نیز به باور کامل بودن خود و همس��ر از نظر جنس��ی در
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روابط جنسی زناشویی میباشد و پایین بودن نمره این سازه نیز نقش موثری در ارتقای سالمت روان و
کیفیت زندگی دارد .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که افزایش نیاز به عشق و آگاهی جنسی و کاهش
کمالگرایی جنسی از طریق بهبود سالمت روان و کیفیت زندگی زوجین باعث کاهش معنادار تمایل به
طالق در آنان شوند .در نتیجه ،متغیرهای نیاز به عشق ،آگاهی جنسی و کمالگرایی جنسی میتوانند
نقش معناداری در پیشبینی تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق داشته باشند.
از محدودیتهای مهم پژوهش حاضر میتوان به عدم وجود ابزاری استاندارد و مناسب برای بررسی
تمایل به طالق ،اس��تفاده از روش نمونهگیری در دس��ترس و محدودش��دن جامعه پژوهش به زوجین
متقاضی طالق شهر اصفهان اشاره کرد .در نتیجه در تعمیم و استفاده از نتایج باید محدودیتها لحاظ
گردد و بر اس��اس آنها توصیه میشود که پژوهشگران اقدام به ساخت ابزارهایی استاندارد برای ارزیابی
تمایل به طالق کنند و این ابزار را در کل کشور و گروههای مختلف هنجار نمایند .پیشنهاد دیگر انجام
این پژوهش بر روی زوجین متقاضی طالق س��ایر ش��هرها و سایر زوجین مثل زوجین دارای مشکالت
ناباروری ،زوجین مبتال به سرطان و حتی زوجین سالم کنند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه
نمایند .بر اس��اس نتایج توصیه میش��ود که متخصصان سالمت ،مش��اوران ،روانشناسان و درمانگران
طرف قرارداد با دادگس��تری و حتی مش��اوران ،روانشناسان و درمانگران س��ایر مراکز و کلینیکهای
خدم��ات روانش��ناختی نتایج این پژوهش و پژوهشهای مش��ابه را مد نظر ق��رار دهند و برای کاهش
تمایل به طالق در زوجین متقاضی طالق به آنها آموزشهایی در زمینه نیاز به عش��ق ،آگاهی جنس��ی
و کمالگرایی جنسی دهند.
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