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Abstract: Emotional divorce is the most important stage in the divorce process and indicates 

a declining marital relationship, which has increased in recent years. Therefore, this study 

aimed to determine the relationship between lovemaking styles and cognitive distortions with 

emotional divorce in women. The research design was descriptive, of correlational type. The 

statistical population of the present study was all married women in District 2 of Tehran in 

2019. To conduct this study, 150 people were selected based on inclusion and exclusion 

criteria and asked to complete the Emotional Divorce Scale (EDS), Sternberg Love Scale 

(SLS), and the Interpersonal Cognitive Distortions Scale (ICDS). The results of the study 

showed that emotional divorce has a significant negative relationship with each of the 

dimensions of lovemaking styles, i.e. sincere love, passionate love and committed love and 

have a significant positive relationship with each of the dimensions of cognitive distortions, 

i.e. rejection in interpersonal relationships, unrealistic expectations in relationships and 

misunderstanding in interpersonal relationships. In addition, according to other results of the 

study, among the styles of lovemaking, "committed style" and among the cognitive 

distortions, "misunderstanding in interpersonal relationships" were significant predictors of 

emotional divorce in women. Therefore, counselors and therapists can reduce the likelihood 

of emotional divorce in women by providing timely and appropriate interventions and 

training in the field of lovemaking styles and cognitive distortions. 
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 در زنان یبا طلاق عاطف یشناخت یهافیو تحر یورزعشق یهارابطه سبک

 

 

 ماریا غائبی پناه

 روانشناس بالینی

 فرناز کشاورزی ارشدی

 حد تهران مرکزادانشیار دانشگاه آزاد اسلامی و

 

 

 ریاخ هایرو به زوال است که در سال ییرابطه زناشو انگریطلاق و ب ندیمرحله در فرا نتریمهم ی: طلاق عاطفدهیچک

 یشناخت یهافیو تحر ورزیعشق هایرابطه سبک نییهدف پژوهش حاضر تع رونیاست. از ا افتهی شیآن افزا زانیم

نان ز یپژوهش حاضر تمام یبود. جامعه آمار یهمبستگ عو از نو یفیدر زنان بود. طرح پژوهش توص یبا طلاق عاطف

ورود  یارهاینفر براساس مع 956پژوهش، تعداد  نیانجام ا یبودند. برا 9911شهر تهران در سال  2متأهل منطقه 

عشق استرنبرگ  اسی(، مقEDS) یطلاق عاطف هایپرسشنامه لیو خروج انتخاب و از آنها خواسته شد نسبت به تکم

(SLSو ت )یفردنیب یشناخت هایفیحر (ICDSاقدام نما )یحاصل از پژوهش نشان داد که طلاق عاطف جی. نتاندی 

 معنادار یو عشق متعهدانه رابطه منف زیعشق شورآم مانه،یشامل عشق صم ورزیعشق هایبا هرکدام از ابعاد سبک

در روابط و  نانهبیرواقعیغ نتظاراتا ،فردینیشامل طرد در روابط ب یشناخت هایفیو با هرکدام از ابعاد تحر

 هایسبک نیپژوهش، از ب گرید جیبراساس نتا نبرایعلاوه. دارد معنادار مثبترابطه  یفردنیسوءادراک در روابط ب

 دهکننینبیشیپ ،«یفردنیادراک در روابط بسوء» ،یشناخت هایفیتحر نیو از ب« سبک متعهدانه» ،ورزیعشق

ع موقبه هایبا ارائه مداخلات و آموزش توانندیمشاوران و درمانگران م نیزنان بودند. بنابرا رد یمعنادار طلاق عاطف

 را در زنان کاهش دهند. یاحتمال بروز طلاق عاطف یشناخت یهافیو تحر ورزیعشق هایسبک نهیو مناسب در زم

 زنان ،یطلاق عاطف ،یشناخت یهافیتحر ،یورزعشق یها: سبکیدیکل هایواژه
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 مقدمه
 عنوانبهترین عاملی است که ترین و بادواممهم 9خانواده

سازنده و زیربنای شخصیت و رفتارهای افراد جامعه شناخته 

(. از بین اعضای خانواده، 9910قاسمی و عارفی، شود )می

ترین نقش از آن زن و شوهر است که وضعیت روانی محوری

 ؛ددارناپذیر بر عملکرد این واحد کوچک تأثیری اجتناب آنها

رو حفظ و تداوم خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است ازاین

 .(2690)فولر، فراست و بار، 

زناشویی، زیربنای روابط خانوادگی و به دلیل اینکه روابط 

انی ین روابط انستراساسی عنوانبههای آینده است، تربیت نسل

(. 9917، بزازیان و قمری، محمدیخانشود )نظر گرفته میدر

متاسفانه روابط خانوادگی و تعاملات بین حالی است که این در

 های جدی شده است.جدید دچار چالش هجامعزن و شوهر در 

های توان در افزایش پروندههد وجود این واقعیت را میشوا

های خانواده و افزایش نرخ و شلوغی راهروی دادگاه 2طلاق

ایران نیست و  هجامعطلاق مشاهده کرد. این تغییرات، خاص 

اخیر و با  هدهاغلب جوامع معاصر را درنوردیده است. در دو 

 هیوشگسترش زندگی شهرنشینی، رواج ظواهر نوگرایی و تغییر 

زندگی مردم از سنتی به جدید و گسترش وسایل ارتباطی 

نوین، نظام خانواده در ایران دستخوش تغییراتی شده است. 

 هایتوان گفت این تغییرات با خود آسیبکه میایگونهبه

(. خانواده، 9919 ،رافیصدرالاشاست )همراه داشته فراوانی به

-حساب میبه 9کردن نیازهای عاطفیکه نهادی برای برآورده

تدریج جایگاه خود را متزلزل یافت و مفاهیمی همچون آمد، به

افتاد. طلاق  هانابر سر زب 5و طلاق عاطفی 7روابط موزاییکی

ی این است که زوجین گرچه زیر یک سقف و منزلهعاطفی به

کنند و روابط سردی را با اما با هم زندگی نمی ،انددر کنار هم

در طلاق (. 9915یکدیگر دارند )افراسیابی و دهقانی دارامرود، 

شود، زوجین نیز گفته می 0عاطفی که به آن طلاق خاموش

ونه گکنند ولی هیچبه همدیگر زندگی می به ضرورت و اجباربنا

(. 9915قت، نریمانی، رحیمی و صداندارند )ارتباطی با یکدیگر 

ترین مرحله در فرایند ، طلاق عاطفی را مهم(9176) 7بوهانن

1. family 

2. divorce 

3. emotional needs 

4. mosaic relationship 

5. emotional divorce 

 داند که احساسطلاق و بیانگر رابطه زناشویی روبه زوالی می

شود و زن و شوهر اگرچه ممکن است بیگانگی جایگزین آن می

باهم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند اما جاذبه و 

رایط در این ش است.یگر از بین رفته نسبت به یکد آنهااعتماد 

جای حمایت از یکدیگر در جهت آزار، ناکامی و تنزل  زوجین به

کنند و هریک به دنبال یافتن عزت نفس یکدیگر عمل می

دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد یکدیگر هستند. طلاق 

د انگیز بین تسلیم و نفرت از خوانتخابی نفرت عنوانبهعاطفی 

شود و زن و شوهر، به دلیل احساس تسلط بر خود تجربه میو 

دهند )اسپرینکل، غمگینی و ناامیدی دیگری را آزار می

2697). 

در حال حاضر، طلاق عاطفی توجه بسیاری از اندیشمندان 

و کارشناسان مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده است. 

، 1فعال گرانکنش همنزلهر شرایطی که برای زنان به  مسلما

تأثیرگذار و البته تأثیرپذیر پیش آید، واکنش و پیامدهایی به 

د. انهمراه دارد که عواملی بسترساز این شرایط و پیامدها بوده

-زوجین با قرار گرفتن در این موقعیت با مشکلاتی مواجه می

 های فراوانیشوند که بدون شک بر خانواده و جامعه نیز آسیب

(. طلاق عاطفی نماد وجود مشکل 9916کند )یوسفی، وارد می

ه کایگونهدر ارتباط سالم و صحیح بین زن و شوهر است، به

 تواند در بعداین مشکل ارتباطی در سطح کوچک )خانواده( می

تر )جامعه( نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباطات انسانی وسیع

(. با وقوع طلاق عاطفی در زندگی 2696را مختل نماید )آماتو، 

شود و وقتی بنیان خانواده زوجی، نهاد خانواده دچار تزلزل می

های اخلاقی و اجتماعی کل نظام به سستی رود، بنیان رو

اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکلات گوناگون 

که برخی پژوهشگران نیز بیان طوریبه ؛شودسوق داده می

، 96نونی، افزایش طلاق قا1زناشوییاند که روابط فراکرده

خشونت، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی، افسردگی، 

ای هستند که اضطراب، پریشانی و ... از معضلات اجتماعی

طلاق عاطفی حاصل شوند )افراسیابی و  هدرنتیجممکن است 

 .(9915دهقانی دارامرود، 

 سبکهای عشقورزی، تحریفهای شناختی و طلاق عاطفی                                                                       49     

6. silent divorce 

7. Bohannan, P. 

8. active actants 

9. extramarital relationship 

10. legal divorce 
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طلاق عاطفی با اینکه دارای آثار و پیامدهای ناگواری برای 

ثیر آتزندگی زوجی و جامعه است، خود نیز از مسائل گوناگونی 

پذیرد ازجمله: کار و اشتغال بیش از حد، مشکلات اقتصادی می

های متفاوت فرهنگی و تربیتی، اختلاف در زمینه و مالی، زمینه

 شخصیتی و... )لئوپولد، هایمسائل زناشویی و جنسی، ویژگی

(. در این میان به نظر محققان یکی از عوامل دیگری که 2691

د، ساز آن باشتواند از علل زمینهبر طلاق عاطفی مؤثر است و می

 مفهومی در زوجین است. عشق 9ورزیهای عشقسبک

 ادامه و شروع برای محکم ایپایه عنوانبه و است انتزاعی

عشق و محبت از چنان  .است اهمیت حائز زناشویی روابط

یان های متواند بسیاری از تنشکیفیتی برخوردار است که می

کوچار بگذارد )ها سرپوش زوجین را محو نموده، بر خودمحوری

 برابر در را که افراد است نیرویی عشق، (.2695و شارما، 

دارد می وا حرکت و رشد به شخصی رکود طبیعی مقاومت

ورزی اشاره به این امر دارد های عشقسبک ( و9911مصباح، )

نند کورزی میکنند یا عشقکه چگونه افراد عشق را تعریف می

(. یکی از نظریات مهم در خصوص 9915زاده و مدنی، شکراله)

( است. وی یک نظریه سه 9110استرنبرگ )عشق، نظریه 

نفر عاشق فردی شده است و تعهد بلندمدتی برای حفظ این 

محمودی، گلشنی و دارد )عشق و عاشق ماندن آن فرد 

 است آن از حاکی پژوهشی از حاصل (. نتایج9912نوروزیان، 

 و مثبت یرابطه عاشقانه، ی رابطه تداوم و عشق بین که

 زوجین بین علاقه و عشق قدرهرچ و دارد وجود داریمعنی

 بیشتری 92زناشویی مندیرضایت و تعهد از آنان باشد، بیشتر

، همکاران، کاراندانگ، ویوین و نیمفابود ) خواهند برخوردار

2695.) 

ت روانشناختی جمله عوامل دیگری که با اکثر مشکلااز

رسد با نظر میاست که به 99های شناختیارتباط دارد، تحریف

 97به باور الیس طلاق عاطفی در زوجین نیز مرتبط باشد.

تا حد  90و اختلال های عاطفی 95( رفتارهای ناسازگار9111)

 97های شناختی و باورهای غیرمنطقیزیادی ناشی از تحریف

ای هکنند. تحریفمی هستند که افکار و رفتار افراد را کنترل

آمیز، سفت و سخت، شناختی، باورهای غیرمنطقی بسیار اغراق

و رابطه افراد با  یت روابطغیرمنطقی و مطلق در مورد ماه

راد سلطه دارند و عامل اند که بر روان افشدهدیگران تعریف 

ا و دادن به رویدادهمعنی کننده نحوه تعبیر و تفسیر وتعیین

هستند کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف تنظیم

معتقد است وجود  (9111)91(. بک9917مهدوی و حاتمیان، )

غلط نسبت به روابط زناشویی و خطاهای  91هایطرحواره

شناختی موجب آشفتگی و نارضایتی در زندگی زناشویی 

ابط خود، . او عقیده دارد زوجین دارای تعارض در روشودمی

، 26های شناختی مانند استدلال احساسیدارای انواعی از خطا

نمایی ، کوچک22نمایی رفتار بد همسر، بزرگ29استقرار انتخابی

هستند  27و تحریک گفتار و اعمال همسر 29همسررفتار خوب 

(. 9917؛ نقل از مهدوی و حاتمیان، 2669، 25دامپون)

های شناختی موجب که تحریف عقیده دارند 20گراهاشناخت

گردند. در این می 27ناسازگاری های رفتاری و تعارض زناشویی

( در 9915)و همکاران  ابوالقاسمی، عزیزی، سراییزمینه 

های شناختی با رضایت نشان دادند که میان تحریف پژوهشی

15. inconsistent behaviors 

16. emotional disorders 

17. irrational beliefs 

18. Beck, J.D. 

19. schemas 

20. emotional reasoning 

21. optional deployment 

22. magnifying spouse bad behavior 

23. minimize spouse good behavior  

24. stimulating the speech and actions of the spouse 

25. Dampoun, P. 

26. cognitiveists 

27. marital conflict 

50                                                                     غائبی پناه و کشاورزی ارشدی                                                                             

12. marital satisfaction 

13. cognitive distortions 

14. Eliss, R. 

وجهی را ارائه داده است که شامل 9( عشق صمیمانه2: این جز 

مشتمل بر خود افشایی9، شراکت7، درک متقابل5 و حمایت 

هیجانی0 است که گرمی و اعتماد را در یک رابطه مهم ایجاد 

میکند، 2( عشق شورآمیز7: این جز مشتمل بر کشش بدنی1، 

تمایل جنسی1 و برانگیختگی فیزیولوژیانی96 است، 9( عشق 

متعهدانه99: این جز مشتمل بر تصمیم کوتاهمدتی است که یک 

1. love styles 

2. sincere love 

3. self-disclosure 

4. partnership 

5. mutual understanding 

6. emotional support 

7. passionate love 

8. physical desire 

9. sexual desire 

10. physiological arousal

11. committed love 
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افراد در آستانه طلاق رابطه منفی  9زناشویی و کیفیت زندگی

 وجود دارد.

ی طلاق و در براساس آنچه بیان شد، با توجه به آمار بالا

های سرد و خاموش های عاطفی و زندگیکنار آن افزایش طلاق

کنند ولی زندگی میکه در آن زن و مرد در کنار هم به سردی 

و نیز با توجه به  کنندنمیهیچگاه تقاضای طلاق قانونی 

دن شها اعم از گریزاندهای منفی فراوان این قبیل زندگیپیام

فرزندان از محیط خانواده، افزایش روابط خارج از حیطه 

زناشویی، کاهش تعامل خانواده و فردگرایی، افسردگی و 

شوم جدایی و از هم  اضطراب زوجین و سرانجام پدیده

گسیختگی خانواده و جامعه؛ ارائه راهکارهای آموزشی و درمانی 

مناسب برای افزایش رضایت زناشویی و کاهش میزان طلاق 

عاطفی در زوجین بسیار ضروری است و گام اول برای دستیابی 

ز ست. ابه این هدف، شناسایی عوامل مرتبط با طلاق عاطفی ا

های و تحریف ورزیعشقهای بکآنجا که عواملی مانند س

ویی زوجین موثر باشند، توانند بر رضایت زناششناختی می

اطفی کننده طلاق عبینیرسد این عوامل بتوانند پیشنظر میبه

ی هادر زوجین نیز باشند. همچنین ازآنجاکه بر اساس بررسی

محقق تاکنون در داخل کشور پژوهشی با این عنوان انجام 

 .استدست فراهم هایی ازایننه برای پژوهشنشده است، زمی

های پژوهش به این صورت طراحی شدند: براین اساس فرضیه

ورزی صمیمانه با طلاق عاطفی در فرضیه اول: بین سبک عشق

ورزی زنان رابطه وجود دارد. فرضیه دوم: بین سبک عشق

شورآمیز با طلاق عاطفی در زنان رابطه وجود دارد. فرضیه سوم: 

ورزی متعهدانه با طلاق عاطفی در زنان رابطه سبک عشقبین 

ا فردی بفرضیه چهارم: بین بعد طرد در روابط بین وجود دارد.

طلاق عاطفی در زنان رابطه وجود دارد. فرضیه پنجم: بین بعد 

بینانه با طلاق عاطفی در زنان رابطه وجود انتظارات غیرواقع

لاق با ط فردیبینط دارد. فرضیه ششم: بین بعد درک در رواب

عاطفی در زنان رابطه وجود دارد. همچنین پژوهش درصدد 

ین بیک از متغیرهای پیشپاسخگویی به این سوال بود که کدام

بینی طلاق عاطفی در زنان از قدرت بالاتری برای پیش

 برخوردارند؟

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

جامعه  بود.طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی 

 هل ساکن درأتمامی زنان مت آماری پژوهش حاضر شامل

که در دامنه سنی  ندبود 9911شهر تهران در سال  2منطقه 

برای انتخاب گروه نمونه در  سال قرار داشتند. 56الی  95

استفاده شد.  2گیری دردسترسمونهپژوهش حاضر از روش ن

تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از قاعده  همچنین در

( استفاده 9919به نقل از هومن،  ؛9119) 7گرین 9سرانگشتی

شد که در آن حداقل تعداد نمونه از طریق فرمول 

56+m96=K شود و در آن محاسبه میm  تعداد متغیرهای

که تعداد متغیرها در پژوهش بنابراین از آنجا؛ استپژوهش 

حداقل نمونه مورد نیاز در پژوهش حاضر عدد بود،  7حاضر 

بنابراین حجم نمونه جهت جلوگیری از کاهش ؛ نفر بود 16

نفر  956 های ناقص،مونه در اثر ریزش و حذف پرسشنامهن

نفر از زنان  956طور دردسترس تعداد بهنظر گرفته شد. لذا در

شهر تهران که واجد معیارهای ورود به پژوهش بودند،  2منطقه 

و ضمن بیان اهداف و روش  وان گروه نمونه انتخابعنبه

ای هپژوهش، از آنان خواسته شد نسبت به تکمیل پرسشنامه

 .پژوهش اقدام نمایند

بودند از: گذشت حداقل  معیارهای ورود به پژوهش عبارت

به دلیل اینکه زوجین به مشترک )سال از شروع زندگی  5

رسیده باشند، حداقل میزانی از ثبات در زندگی زناشویی 

ودن به اینکه ویژگی طلاق عاطفی تدریجیهمچنین با توجه ب

آن است و یکی دو سال بعد از آغاز زندگی و بیشتر بعد از 

دهد(، عدم ابتلا سال از زندگی مشترک رخ می 7تا  5گذشت 

های مزمن روانشناختی عدم ابتلا به بیماریبه بیماری خاص، 

و داشتن  ارات خود فردو عدم سوءمصرف مواد براساس اظه

حداقل تحصیلات دیپلم جهت درک سوالات و توانایی 

 .پاسخگویی مناسب به آنها

کنندگان در شناختی شرکتبررسی اطلاعات جمعیت

کنندگان در پژوهش نشان داد که میانگین سنی شرکت

و حداقل و حداکثر سن آنان به ترتیب  10/79±29/0پژوهش 

زن  956از بین از نظر سطح تحصیلات نیز  سال بود. 56و  95

( دارای تحصیلات در %72نفر ) 09کننده در پژوهش، شرکت

( دارای تحصیلات در %50نفر ) 17دیپلم، سطح دیپلم و فوق

( دارای تحصیلات %2نفر ) 9و  لیسانسسطح لیسانس و فوق

3. finger rule 

4. Green, S. B. 
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1. quality of life 2. available sampling 
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ه براین بررسی اطلاعات شغلی علاودر سطح دکتری بودند. 

نفر  26دار، ( خانه%9/25نفر ) 91ن نشان داد کنندگاشرکت

( %7/0نفر ) 96( کارمند و %7/57نفر ) 12( دانشجو، 9/99%)

و در نهایت از نظر مدت زمان سپری  بودند آزاددارای شغل 

کنندگان زیر ( از شرکت%07/92نفر ) 71شده از زمان ازدواج، 

ین ( ب%27نفر ) 90سال،  26-96( بین %91نفر ) 57سال،  96

سال دارای زندگی  96بیش از  (%99/5نفر ) 1و  سال 26-96

 مشترک بودند.

منظور رعایت نکات اخلاقی پژوهش، در آغاز بهبراین، علاوه

کننده در هدف از اجرای پژوهش برای تمامی زنان شرکت

بودن اطلاعات و ح داده شد و با تأکید بر محرمانهپژوهش شر

حفظ رازداری به این مطلب اشاره شد که نیازی به ذکر نام و 

که شرکت در آزمون  شدو خاطر نشان  نیستنام خانوادگی 

اختیاری است و در حین اجرای آزمون نیز آزمودنی حق 

انصراف از آزمون و عدم تکمیل پرسشنامه را دارد. همچنین 

صورت ان بهکنندگتأکید شد که اطلاعات شخصی شرکت

 شود.محرمانه نگه داشته می

 ابزار سنجش

 9طلاق عاطفی مقیاس .(SEDعاطفی )مقیاس طلاق 

(EDS) آبادی و گلستانه در سال توسط محمدی، جوکار کمال

. این پرسشنامه دارای استسؤال  90تهیه شد و دارای  9917

، واکنش 9گیری، سکوت و جبهه2بعد انتقاد و سرزنش 1

، فقدان و افسردگی 0، قدرت و منابع5عاطفی ، آمیزش7عاطفی

و مشکلات  1کردن، محدود1، زاویه سوم7و سرخوردگی

گویه هستند.  7است و هرکدام از این ابعاد دارای  96جنسی

)همیشه( 7)هرگز( تا 6صورت لیکرت از سؤالات این مقیاس به

کردن د. نمرات مربوط به هر بعد از جمعشونپاسخ داده می

کردن نمرات همه معو نمره کلی نیز از ج بعدهای آن پرسش

تا  6آید و دامنه نمرات در این پرسشنامه بین دست میهابعاد ب

. سنجداست. این مقیاس، چندین بعد طلاق عاطفی را می 977

1. Emotional Divorce Scale (EDS) 

2. criticism and blame 

3. silence and confrontation 

4. emotional reaction 

5. emotional intercourse 

6. power and resources 

7. loss and depression and frustration 

8. third angle 

9. restrict 

10. sexual problems 

امتیاز بالا در طلاق عاطفی و یا ابعاد آن، نشانگر طلاق عاطفی 

برای کل پرسشنامه  72بنابراین، نمره بالاتر از ؛ استو بالعکس 

 استدهنده طلاق عاطفی بالاتر از میانگین در زندگی نشان

 (.9917،و همکاران )محمدی

توسط  9917این پرسشنامه در سال  92و پایایی 99روایی 

در استان بوشهر در زوجین متقاضی طلاق حمدی و همکاران م

، 99های سازهن اساس رواییمورد بررسی قرار گرفته است. بر ای

این پرسشنامه مورد  97و افتراقی 90، ملاکی95، واگرا97همگرا

تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز با روش آلفای 

و برای ابعاد انتقاد و  19/6برای کل پرسشنامه  91کرونباخ

گیری، واکنش عاطفی، آمیزش سرزنش، سکوت و جبهه

گی و سرخوردگی، زاویه عاطفی، قدرت و منابع، فقدان و افسرد

، 70/6، 19/6ترتیب سوم، محدودکردن و مشکلات جنسی به

آمد دست به 16/6و  77/6، 10/6، 11/6، 17/6، 10/6، 70/6

 (.9917 ،حمدی و همکارانم)

عشق مقیاس  .(SLSاسترنبرگ )عشق  مقیاس

تهیه  9110توسط استرنبرگ در سال  91(SLS) استرنبرگ

سؤال است که سه سبک عشق  75شده است و دارای 

سنجد. در پاسخ به سوالات را می متعهدانهو  شورآمیز، صمیمانه

= 9= خیلی زیاد تا 5از ای )درجه 5این مقیاس از یک مقیاس 

 شدن اینکه فرداستفاده شده است. پس از مشخص خیلی کم(

 ،دست آورده استمقیاس نمره ضعیف یا قوی بهدر هر زیر

حداقل و حداکثر نمره کل  شود.سبک عاشقانه او مشخص می

و حداقل و  225و  75ترتیب دست آمده از این پرسشنامه بهبه

دست آمده از هرکدام از ابعاد این پرسشنامه هحداکثر نمره ب

 دهنده استفادهو نمرات بالاتر نشان است 75و  95ترتیب به

 نظر است.ورزی موردبیشتر فرد از سبک عشق

گزارش شده  16/6آلفای کرونباخ مقیاس در نسخه اصلی 

 26و برای محاسبه روایی آن از روش تحلیل همبستگی متقابل

و برای  79/6استفاده شده است. نتایج برای صمیمانه و تعهد 

11. validity 

12. relability 

13. construct validity 

14. convergent validity 

15. divergent validity 

16. criterion validity 

17. differential validity 

18. Cronbach's alpha 

19. Sternberg Love Scale (SLS) 

20. cross-correlation analysis 
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(. در 9111استرنبرگ، شد )گزارش  79/6تعهد و شورآمیز، 

( آلفای کرونباخ 9912همکاران )و  نمونه ایرانی نیز محمودی

و کل  10/6، تعهد 15/6، شورآمیز 19/6برای صمیمانه 

 اند.گزارش داده 15/6پرسشنامه را 

 .(ICDS) فردیبینی شناختی هاتحریفپرسشنامه 

در سال  9(ICDS) فردیبینی شناختی هاتحریفپرسشنامه 

طراحی شد. این  2ی و بویکوزتورکمکاهامتوسط  2667

طرد در روابط  زیرمقیاس 9سوال دارد و شامل  91پرسشنامه 

در  ادراکسوءو  7بینانه در روابطیرواقعانتظارات غ ،9فردیبین

 این کل نمره آوردن دستبه برای .است 5فردیبینروابط 

 شود. جمع هازیرمقیاس تمامی نمرات بایستمی پرسشنامه

 15 آوردمی دستبه این پرسشنامه در فرد که اینمره بالاترین

 نزدیک فرد نمره هرچقدر بود. خواهد 91 نمره ترینپایین و

 هرچقدر و دارد بیشتریشناختی  تحریف میزان ،باشد 15 به

 تحریف میزان است که آن نشانگر باشد نزدیک 91 به وی نمره

 است. پایین فرد در شناختی

بویکوزتورک و  هامامکیشده توسط در پژوهش انجام

توسط  0( پایایی این پرسشنامه از طریق همسانی درونی2667)

پس از دو  آلفای کرونباخ و همچنین از طریق آزمون مجدد

( و برای 77/6و  07/6ترتیب )هفته برای کل مقیاس به

(، 76/6و  79/6) فردیبینهای طرد در روابط زیرمقیاس

ادراک ( و سوء70/6و  00/6روابط )بینانه در انتظارات غیرواقع

است دست آمده ه( ب77/6و  79/6) فردیبیندر روابط 

(. روایی این پرسشنامه از 2667، بویکوزتورکو  هامامکی)

، (IBS) 7طریق همبستگی با مقیاس باورهای غیرمنطقی

و مقیاس گرایش به تعارض در ( ATS) 1مقیاس افکار خودکار

 59/6و  59/6، 75/6ترتیب به( CTIRS) 1فردیبینروابط 

 ،بویکوزتورکو  هامامکیبودند )دست آمد که همگی معنادار به

ررسی ب وایی و پایایی این پرسشنامه مورد(. در ایران نیز ر2667

قرار گرفته است. روایی سازه پرسشنامه وجود سه عامل طرد 

و  بینانه در روابط، انتظارات غیرواقعفردیبیندر روابط 

یید قرار داد. همچنین أرا مورد ت فردیبیندر روابط  ادراکسوء

نشان داد بین این پرسشنامه و پرسشنامه  96روایی همزمان

داری وجود همبستگی معنی (DSQ) 99های دفاعیسبک

از طریق آلفای کرونباخ و  داشت. پایایی این پرسشنامه

. آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس شدمحاسبه  92سازیدونیمه

-(، انتظارات غیرواقع71/6) فردیبینانتظارات طرد در روابط 

 فردیبیندر روابط  ادراکسوء( و 12/6روابط )بینانه در 

 رتیبتسازی نیز بهپایایی از طریق دونیمه دست آمد.( به19/6)

 آلفای کرونباخ کلدست آمد. به 76/6و  70/6، 71/6فوق برابر 

پور، اسماعیلآمد )دست به 15/6این پرسشنامه نیز برابر 

 (.9919پور رودسری و محمدزادگان، بخش

 هایافته
انحراف و  99های توصیفی )میانگینیافته 9در جدول 

های شناختی و ، تحریفورزیعشقهای ( سبک97استاندارد

 طلاق عاطفی در زنان گزارش شده است.
 9جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته 
 M SD متغیر

 50/99 72/57 عشق صمیمانه

 69/96 22/75 عشق شورآمیز

 19/92 19/51 عشق متعهدانه

 90/5 09/22 فردیبینطرد در روابط 

 77/5 02/27 بینانه در روابطعانتظارات غیرواق

 05/2 15/7 فردیدر روابط بین ادراکسوء

 76/20 91/90 طلاق عاطفی

9. Conflict Tendency in Interpersonal Relationships 

Scale (CTIRS) 

10. simultaneous validity 

11. Defense Styles Questionnaire (DSQ) 

12. split 

13. median 

14. standard deviation 
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1. Interpersonal Cognitive Distortions Scale (ICDS) 

2. Hamamci & Buyukozturk 

3. rejection in interpersonal relationships 

4. unrealistic expectations in relationships 

5. misunderstanding in interpersonal relationships 

6. internal consistency 

7. Irrational Beliefs Scale (IBS) 

8. Automated Thought Scale (ATS) 
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 گزارش شده است. 2استفاده شد. نتایج در جدول  9پیرسون

های هرکدام از ابعاد سبک، بین 2های جدول براساس یافته

(، عشق شورآمیز  r= -552/6ورزی یعنی عشق صمیمانه )عشق

(710/6- =r ( و عشق متعهدانه )777/6- =r  با طلاق عاطفی )

رابطه منفی معنادار وجود دارد  69/6در زنان در سطح خطای 

(69/6 > p بدین معنی که با افزایش عشق صمیمانه، عشق .)

شورآمیز و عشق متعهدانه در زنان، میزان طلاق عاطفی در آنها 

های اول تا توان گفت فرضیهبراین اساس مییابد. کاهش می

 .شودمیسوم تایید 

هرکدام از ابعاد دهد، بین علاوه براین جدول فوق نشان می

(،  r= 957/6فردی )های شناختی شامل روابط بینتحریف

( و سوءادراک در  r= 272/6بینانه در روابط )انتظارات غیرواقع

در سطح  در زنان طلاق عاطفی( با  r= 917/6) فردیبینروابط 

(.  p< 69/6دارد )رابطه مثبت معنادار وجود  69/6خطای 

 انتظاراتفردی، معنی که با افزایش طرد در روابط بینبدین

در  فردیبینبینانه در روابط و سوءادراک در روابط غیرواقع

 براین اساسیابد. زنان، میزان طلاق عاطفی در آنها افزایش می

.شودمیهای چهارم تا ششم تایید توان گفت فرضیهمی
 2جدول  
 ی شناختی با طلاق عاطفی در زنانهاتحریفورزی و های عشقضرایب همبستگی پیرسون بین سبک 

 طلاق عاطفی متغیر

 9 طلاق عاطفی

 -552/6 عشق صمیمانه

 -710/6 عشق شورآمیز

 -777/6 عشق متعهدانه

 9 طلاق عاطفی

 957/6 فردیبینطرد در روابط 

 272/6 بینانه در روابطانتظارات غیرواقع

 917/6 فردیبینسوءادراک در روابط 

 69/6داری در سطح معنی  

 

های ورزی و تحریفهای عشقبرای بررسی سهم سبک

بینی طلاق عاطفی زنان، از مدل رگرسیون شناختی در پیش

همانگونه که در جدول  استفاده شد. گامبهامگبه روش  چندگانه

شود، طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش مشاهده می 9

-چندمتغیری برای سبک عشق ، ضریب همبستگیگامبهگام

با طلاق  فردیبینورزی متعهدانه و زیرمقیاس طرد در روابط 

است که   RS= 09/6و   MR= 71/6عاطفی در زنان برابر با 

معنادار هستند. همچنین با توجه به   p< 669/6در سطح 

درصد از  09( مشخص شد که RSتعیین )مقدار ضریب 

ابل بین قمتغیرهای پیش واریانس طلاق عاطفی در زنان توسط

دست آمده، هب ᵦبراین، براساس مقادیر تبیین است. علاوه

طرد در روابط »و  «ورزی متعهدانهسبک عشق» متغیرهای

قادر به  215/6و  -011/6ادیر ترتیب با مقبه «فردیبین

بینی طلاق عاطفی در زنان هستند. به این معنی که با پیش

، «ورزی متعهدانهسبک عشق»افزایش یک نمره در متغیر 

افزایش  کاهش و با 011/6مقدار طلاق عاطفی در زنان به اندازه 

، مقدار طلاق «فردیبینطرد در روابط »یک نمره در متغیر 

 یابد.افزایش می 215/6زنان به اندازه  عاطفی در

 

 

 

1. pearson correlation coefficient 
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 9جدول 

 گامبهی در زنان به روش رگرسیون گامی شناختی با طلاق عاطفهاتحریفورزی و عشق هایسبکضرایب همبستگی چندگانه بین  
 Fنسبت  MR RS بینمتغیر پیش

 pاحتمال 

  (ᵦرگرسیون )ضرایب 

ورزی سبک عشق

 متعهدانه

در روابط  ادراکسوء

 فردیبین

 916/919 559/6 777/6 ورزی متعهدانهسبک عشق

69/6>p 

777/6-= ᵦ 

597/99-=t 

 

در روابط  ادراکسوء

 فردیبین

719/6 092/6 999/920 

69/6>p 

011/6-= ᵦ 

779/99-=t 

215/6= ᵦ 

022/5=t 

 

 بحث

ورزی های عشقر با هدف تعیین رابطه سبکپژوهش حاض

 شناختی با طلاق عاطفی در زنان انجام پذیرفت.های و تحریف

ورزی های عشقانواع سبکپژوهش نشان داد که بین  نتایج

ی طلاق عاطفهای صمیمانه، شورآمیز و متعهدانه با یعنی سبک

معنی که با افزایش عشق در زنان رابطه منفی وجود دارد. بدین

صمیمانه، عشق شورآمیز و عشق متعهدانه در زنان، میزان 

ج براساس نتای ،یابد. علاوه براینطلاق عاطفی در آنها کاهش می

ورزی سبک عشق ،ورزیهای عشقسبکاز میان دست آمده، به

 .دمعنادار طلاق عاطفی در زنان بو کنندهبینیپیشمتعهدانه 

-هبا یافت های اول، دوم و سوم، فوق در زمینه فرضیهنتایج 

( که در پژوهش 2691همکاران )و  های کرابتری، هریس، بل

 ،طلاق رابطه معکوس وجود داردشق و خود نشان دادند بین ع

( که 2696همکاران )های هابر، ناوارو، وومبل و نیز با یافته

عشق رابطه مستحکمی با رضایت زوجین دارد و نشان دادند 

یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایتمندی زناشویی 

 دستههای ببراین در ایران نیز، یافتهعلاوه .، همسو استاست

زاده و شکرالله( و 9911مصباح )های نتایج پژوهش آمده با

-عشق و مولفه( مبنی بر وجود رابطه مثبت بین 9915مدنی )

و با  صمیمیت، هوس و تعهد( با رضایت زناشوییآن )های 

( و یوسفی، بشلیده، 9917زارعی )های نامنی، عباسی و یافته

 ین( مبنی بر وجود رابطه مثبت ب9916همکاران )نژاد و عیسی

 گرایانه با تعهدورزی دوستانه، رمانتیک و واقعهای عشقسبک

-در زمینه قدرت پیشزناشویی و کیفیت زناشویی همسو است. 

ورزی در طلاق عاطفی نیر، های عشقکنندگی سبکبینی

اس آنتگانا، سادا و  هایدست آمده با نتایج پژوهشههای بیافته

و  ، هیلپرت، ناسبکودزو  (2695نیمفا و همکاران ) (،2699)

-های خود نشان دادند سبکه در پژوهشک (2690همکاران )

بینی رضایت زناشویی در زوجین را ورزی توان پبشهای عشق

 دارند، همراستا است.

شق توان به نقش عبیین نتایج حاصل از این فرضیه میدر ت

ای اصیل بین زوجین اشاره کرد. احساس گیری رابطهدر شکل

اما  شودمیعشق، هیجانی است که با تحریک شهوانی همراه 

)ارضای میل/ هوس(  افراد ممکن است پس از وصل جنسی

جذاب بیابند، به همین دلیل برخورداری از عشق یکدیگر را غیر

، مستلزم وجود صمیمیت، تعهد و اصیل و واقعی در رابطه

توان گفت فردی که کلی میطورست. بهکارگیری خرد ابه

 کند، قادر استمیمیزان صمیمیت بالاتری را در رابطه تجربه 

تر در روابط عرضه کند و نیازهای ای مطلوبخود را به شیوه

خود را به شکل مؤثرتری به شریک و همسر خود ابراز کند. 

هایی که صمیمیت بالاتری دارند ممکن است قابلیت زوج

 ات و تغییرات مربوط به رابطه خودمواجهه با مشکلبیشتری در 

داشته باشند و در نتیجه رضایت زناشویی بالاتری را تجربه 

اق عاطفی در آنها کمتر است. در کنند و براین اساس میزان طل

( در پژوهش خود در 2695همکاران )یمفا و یید این یافته، نأت

 گیرینتیجه گونه مینه رضایت زناشویی در زوجین، ایز

 بین صمیمیت مثبت و قوی بسیار دارمعنی رابطه که نمودند

 زوجین وجود دارد. در زناشویی رضایت و

گیری از سویی دیگر وجود تعهد در رابطه، باعث شکل

احساس تعهد نسبت به همسر نیز  شود.اعتماد و اطمینان می

های وی و صرف وقت و توجه را موجبات توجه به خواسته

های متعهد، اعضا نه تنها خود را سازد. در خانوادهفراهم می

 کنند بلکه در رشد و تعالیمی وقف آسایش و بهزیستی خانواده

 دهدکوشند. تعهد به زوجین اجازه مییک از اعضای آن میهر

های یکدیگر انعطاف داشته ثری در برابر خواستهؤطور متا به
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ن ثر بین زوجیگیری روابط موباشند و همین امر منجر به شکل

. در این زمینه هویو، شودمیو کاهش بروز طلاق عاطفی در آنها 

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که 2691وانگ )جیانگ و 

 کهنحویبه ؛ویی با رضایت زناشویی رابطه داردتعهد زناش

تری با هم هستند که این زوجین متعهد، دارای ارتباطات به

زناشویی و کاهش طلاق عاطفی به افزایش رضایت خود منجر

 شود.می در آنها

در نهایت، بعد میل یا هوس )شور و شوق( نیز با ارضای 

جنسی( زوجین در ارتباط بوده و جسمانی )نیازهای عاطفی و 

بدین طریق ضمن افزایش صمیمیت بین زوجین بر رضایت 

زناشویی و متعاقب آن کاهش طلاق عاطفی در آنها تأثیرگذار 

 نیز متعتقدند بین( 2695همکاران )و  نیمفا وی که نح. بهاست

در  زناشویی رضایت سطح و اشتیاق در رابطه و سطح شور

براین اساس زوجینی  دارد. وجود دارمعنی رابطه مثبت زوجین

لفه صمیمیت، تعهد و شور و شوق را در رابطه ؤکه هر سه م

فرد بین خود دارند، دارای رابطه آرمانی هستند که در آن 

عنوان یک انسان دوست دارد و به او احترام همسر خود را به

گذارد، به او متعهد است، از طریق برقراری ارتباط درست با می

آمیز، و رفتار دوستانه، رفاقت کنداو احساس نزدیکی می

 ایآمیز با او خواهد داشت. در چنین رابطهآمیز و مراقبتمحبت

و اوج لذت بدون احساس گناه روابط جنسی همراه با وفاداری 

شود و همین عوامل به رضایت زناشویی بالا و کاهش تجربه می

 .شودمیاحتمال بروز طلاق عاطفی در چنین زوجینی منجر 

ابعاد همچنین مطابق یافته دیگر پژوهش حاضر، بین 

فردی، یعنی ابعاد طرد در روابط بین های شناختیتحریف

روابط و سوءادراک در روابط بینانه در انتظارات غیرواقع

طلاق عاطفی در زنان رابطه مثبت معنادار وجود با  فردیبین

فردی، معنی که با افزایش طرد در روابط بینداشت. بدین

بینانه در روابط و سوءادراک در روابط انتظارات غیرواقع

های شناختی در زنان، کلی افزایش تحریفطورو به فردیبین

 یابد. از طرفی دیگر نتایجدر آنها افزایش می میزان طلاق عاطفی

 ،های شناختیمتغیر تحریفاز بین انواع که پژوهش نشان داد 

ادار کننده معنبینیپیش« فردیبیندر روابط  ادراکسوء»د عب

 .استطلاق عاطفی در زنان 

های چهارم، فرضیه یفوق در زمینههای همراستا با یافته

( در پژوهش خود 2661نوتریج )، مولر، راب و پنجم و ششم

جمله های شناختی و عقاید ناکارآمد ازتحریفدریافتند 

باورهای ارزیابانه غیرمنطقی در زوجین با بروز تعارضات 

همچنین در داخل ایران  زناشویی در آنان رابطه مستقیم دارد.

های مهدوی و دست آمده، با نتایج پژوهشههای بنیز یافته

 هایمبنی بر وجود رابطه منفی بین تحریف (9917حاتمیان )

ی و های اقدسونیز با یافته یت روابط زناشوییشناختی و کیف

 هایرابطه منفی بین تحریف( در زمینه وجود 9917خدادادی )

 همسو است. شناختی و ابعاد آن با سازگاری زناشویی

 تتوان گفهای حاصل از این فرضیه میدر تبیین یافته

که پردازش شوند های شناختی وقتی نمایان میتحریف

با  ثر باشد. براین اساس تحریفؤاطلاعات نادرست یا نام

فردی، های ناکارآمد از قبیل طرد در روابط بینشناخت

بینانه در روابط و سوءادراک در روابط انتظارات غیرواقع

-یم ری و هیجانی بدکارکرد را فعالهای رفتا، پاسخفردیبین

کنند و از آنجا که میان شناخت، رفتار و هیجان رابطه وجود 

به بروز توانند منجرهای شناختی میتحریفدارد، وجود 

ارهای مطابق با رفت اختلالات عاطفی و رفتاری در افراد شوند.

به بروز یک مجموعه رفتاری منجر ی شناختیهاتحریف

 تیویهای کمتر برای دسترسی به منابع تقمحدود، فرصت

روانی و بدون  -های روحیجدیدی در روابط، افزایش استرس

شود و همه این موارد و رفتارهای ناسازگارانه مداوم میکنترل 

به افت کیفیت زناشویی و بروز طلاق عاطفی توانند منجرمی

 .شودبین زوجین 

تر توان گفت افرادی که بیشبراین در تبیینی دیگر میعلاوه

، فردیناختی از قبیل طرد در روابط بینهای شدر دام تحریف

بینانه در روابط و سوءادراک در روابط انتظارات غیرواقع

شوند، در حیطه های مختلف زندگی گرفتار می فردیبین

تی های شناخکه تحریفکلات بیشتری دارند، چرازناشویی مش

-شوند. این دردر افراد می فردیبینروز مشکلات به بمنجر

راد دارای تحریفات شناختی کمتر، رضایتمندی حالیست که اف

-بیشتری از تعامل با افراد داشته و باورها و انتظارات غیرواقع

ویژه از همسر خود دارند و داشتن هبینانه کمتری از اطرافیان و ب

ویژه همسر با هبینانه از اطرافیان و بباورهای منطقی و واقع

دارای انحرافات رضایت از روابط همراه است. افرادی که 

بیشتری در روابط خود با همسرشان هستند، به دلیل باورهای 

 هناکارآمد خود دچار مشکلات بیشتری در روابط بوده و درنتیج

تواند کنند که این میشکست را در روابط خود تجربه می
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به نارضایتی از روابط در زوجین و بروز طلاق عاطفی در منجر

 آنها شود.

های بکستوان گفت، گیری کلی مینتیجه بنابراین در یک

های شناختی با طلاق عاطفی در افراد ورزی و تحریفعشق

توانند طلاق عاطفی را در افراد رابطه داشته و این متغیرها می

رزی وهای عشقضروری است سبک بنابراین؛ بینی کنندپیش

 صمیمیت، تعهد و شور و اشتیاق( و نیزآن )های لفهؤو م

طرد در روابط آن )های لفهؤفردی و مهای شناختی بینتحریف

ر د ادراکسوء، انتطارات غیرواقع بینانه در روابط و فردیبین

ثر ؤموقع و م( از طریق مداخلات روانشناختی بهفردیبینروابط 

به افراد آموزش داده شود تا آنها بتوانند از این طریق میزان 

افزایش داده، از بروز  رضایت و سازگاری زناشویی را در خود

سردی عاطفی و متعاقب آن طلاق عاطفی با شریک زندگی 

خود جلوگیری نموده و در نتیجه به ثبات و پایداری خانواده 

 خود کمک نمایند.

حاضر می توان به این  های پژوهشجمله محدودیتاز

که طلاق عاطفی در زنان با عوامل از آنجاموارد اشاره نمود: 

های شخصیتی، عوامل مانند ویژگی مختلف و متعددی

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... مرتبط است، لذا تعمیم نتایج 

ج همچنین نتای به افراد مختلف باید با احتیاط صورت پذیرد.

های دست آمده از این پژوهش تنها براساس تحلیل دادهبه

ا یم نتایج را بحاصل از پرسشنامه بود و همین امر قابلیت تعم

سازد. درنهایت این که مطالعه حاضر یک ودیت مواجه میمحد

-پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی بود و همین امر نتیجه

براین  سازد.معلولی را با دشواری روبه رو می گیری علت و

های آینده، ارتباط بین شود در پژوهشاساس پیشنهاد می

 هایگرفتن متغیرهای دیگر مانند ویژگیدرنظر متغیرها با

ود شسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد میشخصیتی مورد برر

ر از تهران های آینده، جامعه پژوهش از شهری غیدر پژوهش

 اجتماعی و اقتصادیثیر عوامل فرهنگی، أانتخاب شود تا نحوه ت

ی جامعه در نهایت تکرار پژوهش بر رو و شودنیز مشخص 

وهش حاضر دست آمده با نتایج پژمردان و مقایسه نتایج به

 کاربرد نتایج حاصل یشود. علاوه براین، در راستاپیشنهاد می

ورزی و های عشقطه بین سبکمبنی بر راب از این پژوهش

ود شپیشنهاد می های شناختی با طلاق عاطفی در زنان،تحریف

 هایصورت آموزشهثر به افراد بؤموقع و مهای بهموزشبا ارائه آ

از ازدواج، در زمینه بهبود روابط زناشویی و پیشگری از پیش 

همچنین ضرورت طلاق عاطفی در زوجین کمک نمود. 

ها جهت مراجعه به مراکز مشاوره و سازی در خانوادهفرهنگ

درمیان گذاشتن مشکلات زناشویی با مشاوران بیش از پیش 

های افت مشاورهشود تا بدین طریق ضمن دریاحساس می

 هایورزی و تحریفهای عشقموقع در زمینه سبکبهمناسب و 

شناختی، از بروز پدیده طلاق عاطفی در زوجین جلوگیری 

 شود.

 سپاسگزاری

نامه کارشناسی ارشد این مقاله مستخرج از پایان

. ستاروانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 

شرکت کردند و وسیله از تمامی افرادی که در پژوهش بدین

همچنین اساتید بزرگواری که ما را در اجرای پژوهش یاری 

 نمودند، تشکر و قدردانی می شود.

 تعارض منافع

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسیاین مقاله برگرفته از پایان

است و در آن  تهران مرکزبالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

 

 منابع
ابوالقاسمی، ش.، عزیزی، س.، سرایی، آ.، روغنی، ر. س.، و 

های شناختی و (. بررسی رابطه تحریف9915بابایی، ف. )

رضایت زناشویی با کیفیت زندگی  زوجین در آستانه طلاق 

 بالینی، شهر رشت. 

 (. تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس 9919)

 

در دانشجویان دانشگاه تبریز.  فردیبینتحریف شناختی 

 . 27-99 ،2دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 

ها و نحوه (. زمینه9915ر. )افراسیابی، ح.، و دهقانی دارامرود، 

مجله زن در مواجهه با طلاق عاطفی میان زنان شهر یزد. 

 . 255-279 ،99توسعه و سیاست، 
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اسماعیلپور، خ.، بخشپور رودسری، ع.، و محمدزادگان، ر. 
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ی بررسی رابطه(. 9917اقدسی، ع. ن.، و خدادادی، آ. )

اشتباه اساسی زندگی دیدگاه  5ی شناختی بک و هاتحریف

آدلر با سازگاری زناشویی زوجین شاغل به تحصیل در 

. دومین مقاطع ارشد و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

، مشاوره و علوم تربیتی المللی روانشناسی،رانس بینکنف

مشهد، دبیرخانه دایمی 

-https://www.civilica.com/Paper  کنفرانس،

ICPCEE02-ICPCEE02_045.html. 

-(. پیش9917محمدی، ذ ا.، بزازیان، س.، و قمری، م. )خان

بینی طلاق عاطفی براساس نیازهای بنیادین روانشناختی، 

مجله روانشناسی انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده. 

 . 97-96، 99خانواده، 

های هویتی (. نقش سبک9915زاده، م.، و مدنی، ی. )شکراله

ه دو فصلنامبینی رضایت زناشویی. پیشورزی در و عشق

 . 71-11، 2 ،سازی خانوادهشناسی، مشاوره و غنیآسیب

(. آسیب شناسی طلاق)علل و عوامل( 9919صدرالاشرافی، م. )

، 7مجله مهندسی فرهنگی، و راهکارهای پیشگیری از آن. 

20-91 . 

اثربخشی خانواده درمانی (. 9910قاسمی، س.، و عارفی، م. )

در تعارضات زناشویی زنان  بر نظام عاطفی بوئنمبتنی 

تهران،  کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه.مراجعه

نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری 

 ایران، شهریور ماه. 

(. 9917آبادی، م.، و گلستانه، م. )محمدی، ف.، جوکارکمال

 اطفی.ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق ع

، دانشگاه رشته روانشناسینامه کارشناسی ارشد پایان

 خلیج فارس. 

(. مقایسه 9912محمودی، غ. ر.، گلشنی، ف.، و نوروزیان، م. )

ورزی در والدین های عشقهای دلبستگی و سبکسبک

مانده ذهنی و والدین دارای کودک دارای کودک عقب

 .75-19 ،9، مجله کودکان استثناییعادی. 

)صمیمیت، شور و  های عشقلفه(. رابطه مو9911باح، ا. )مص

ناشویی در دانشجویان زن و مرد شوق، تعهد( با رضایت ز

 . 29-96، 1مجله رویش روانشناسی، هل. أمت

ی هاتحریف(. رابطه 9917مهدوی، س.، و حاتمیان، پ. )

ه مجلشناختی با کیفیت روابط زناشویی در معلمان زن. 

 . 11-22 ،9 ،رویش روانشناسی

بینی تعهد (. پیش9917و زارعی، ا. ) نامنی، ا.، عباسی، ف.،

ورزی و باورهای عشق هایسبکزناشویی براساس 

، 90 ،پژوهشی رفاه اجتماعی -فصلنامه علمیارتباطی. 

967-17 . 

بینی (. پیش9915نریمانی، م.، رحیمی، س.، و صداقت، م. )

خانواده و  طلاق عاطفی زوجین براساس الگوی ارتباطی

 . 27-91، 5مجله روانشناسی خانواده، ساختار انگیزشی. 

. شناخت روش علمی در علوم رفتاری(. 9919هومن، ح. ع. )

 تهران: انتشارات سمت. 

-ی اثربخشی دو رویکرد خانواده(. مقایسه9916یوسفی، ن. )

درمانی و نظام عاطفی بوئن بر درمانی مبتنی بر طرحواره

زگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق های ناساطرحواره

 .950-909 ،52، فصلنامه اصول بهداشت روانیشهر سقز. 

(. 9916نژاد، ا.، و اعتمادی، ع. )یوسفی، ن.، بشلیده، ک.، عیسی

کیفیت زناشویی در میان  ورزی وعشق هایسبکرابطه 

 .29-90، 9، دوفصلنامه مشاوره کاربردی. هلأافراد مت
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