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 Emotional disengagement is a stage in a couple's life in 
which the couple's positive feelings fade away and 
negative feelings replace them. The aim of this study 
was to determine the mediating role of sexual 
satisfaction in the association of love styles and 
emotional disengagement in married individuals. This 
was a descriptive correlational study. There were 418 
participants (97 males and 321 females) selected 
through convenience sampling and completed the 
Emotional Disengagement and loneliness Scale, Love 
attitude scale and sexual satisfaction inventory. Data 
were analyzed using Pearson correlation and path 
analysis. The results of Pearson correlation revealed that 
there were significant correlations between Eros, 
Storge, Pragma, Mania, Agape love styles and also 
sexual satisfaction significantly correlated with 
emotional disengagement. The results of path analysis 
also revealed that sexual satisfaction mediated the 
relationship between love styles and emotional 
disengagement. According to the results, sexual 
satisfaction and love styles have an influence on 
emotional disengagement and attention to these 
variables seems important and necessary to prevent 
emotional disengagement. 
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 ي با طالق عاطف   ي عشق ورز   ي در رابطه سبك ها   ي جنس   ت ي رضا   ي نقش واسطه ا 

 
 4و مهسا رزمگر 4يمشتاق مي، مر  3 يرسول زاده طباطبائ  دكاظمي*، س2آباد   ميابراه ي، محمدجواد اصغر1 يانيفائزه صال

 
  ران يمشهد، مشهد، ا يمشاوره، دانشگاه فردوس  يدكتر  يدانشجو.1

  ران يمشهد، مشهد، ا ي دانشگاه فردوس ،يدانشيار گروه روانشناس.2

  مشهد  يدانشگاه فردوس ي و گروه روانشناس  ران يمدرس، تهران، ا تيدانشگاه ترب  ،يگروه روانشناس  اريدانش3 .

 ران يمشهد، مشهد، ا يكارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوس.4
 

          چكيده      اطالعات مقاله 
                

  1398/ 07/06 :دريافت
  07/09/1400: نهايي اصالح

  25/10/1400: پذيرش
  10/11/1400: آنالين انتشار

  
  نوع مقاله 

  مقاله پژوهشي 
  

  هاكليدواژه 
؛ نوجوانان   يتن؛ مشكالت روان  يي؛ احساس تنها  ي جانيه  ييناگو  ؛يشناخت روان  يست يبهز

  دختر 
  

  *مسئول  نويسنده 
   آباد درجه دكتري روانشناسي باليني دكتر محمدجواد اصغري ابراهيم 

دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه  
    9177948991فردوسي مشهد، مشهد، ميدان آزادي، كدپستي 

  1098-2408-0003-0000 :ديارك
  

  Mjasghari@um.ac.ir: پست الكترونيكي

زن و شوهر است كه در آن   كي  ي از زندگ  يمرحله ا   يطالق عاطف  
زوج مثبت  عواطف  و  و    گريكدي   يبرا  ني احساسات  شده  كمرنگ 

مثبت م   نيگز يجا  ياحساسات منف پژوهش با    ني شوند. ا  ياحساسات 
عشق    ي در رابطه سبك ها   ي جنس  تيرضا  ي نقش واسطه ا  ن ييهدف تع 

از   ي فيصحاضر، تو   شانجام گرفت. روش پژوه  ي با طالق عاطف   يورز 
مرد و   97نفر (  418بود. شركت كنندگان در پژوهش    ينوع همبستگ

در دسترس انتخاب شدند و    ير يزن) بودند كه به روش نمونه گ   321
  ينگرش ها   اسيگاتمن، فرم كوتاه مق  يطالق عاطف   ي پرسشنامه ها

 ه يكردند. تجز  ل ي ) را تكمISS(يجنس  تيرضا  اسي ) و مقLASعشق (
  ر يمس  ليو روش تحل  رسونيپ   يها با استفاده از همبستگ  هداد  ليو تحل

  ي سبك ها  نيهمبستگي پيرسون نشان داد كه ب  جيصورت گرفت. نتا
و فداكارانه و نير    ي شهوان  انه،يدوستانه، واقع گرا   ك،ي رمانت  ي عشق ورز

عاطف  طالق  با  جنسي  دارد   يمعنادار   يهمبستگ   يرضايت  وجود 
)05/0p>نقش    ي جنس  تينشان داد كه رضا  زين   ر يمس   لي تحل  جي). نتا

دارد.   يو طالق عاطف  ي عشق ورز  يواسطه اي معناداري بين سبك ها 
  يعشق ورز   يو سبك ها  يجنس  تيرضا  ق،يتحق  يها  افتهيبراساس  

  ير ي شگيدر پ  ريدو متغ  ني گذارند و توجه به ا  يم  ري تأث  يبر طالق عاطف
  رسد.   ي به نظر م يمهم و ضرور  ي از طالق عاطف

  

  مقدمه
  افراد   كه   است   جامعه   بنيان   ترين   اساسي   و   اجتماع   هسته   اولين   خانواده 

  وارد   آن   طريق   از   و   كنند   مي   پيدا   تحول   و   رشد   آن   بستر   در   اجتماعي   هر 
  هرگونه   و   است   خانواده   به   وابسته   جامعه   ثبات   و   استحكام .  شوند   مي   جامعه 
  جامعه   اركان   فروريختن   و   اضمحالل   موجب   آن   بناي   در   سستي   و   كجي 

  رابطه   نيت   اين   با   ندرت   به   افراد   ). اگرچه 2010/ 1388(حسيني،    گردد   مي 
  كه   دهد   مي   نشان   اخير   گزارشات   اما   نياورد،   دوام   رابطه   كه   كنند   مي   برقرار 

  اياالت   در   ها   ازدواج   از   درصد   46  و   انگلستان   در   ها   ازدواج   از   درصد   42
 

1 Millings, Hirst, Sirois & Houlston 
2 Roberson, Norona, Lenger, Olmstead 

والدين    شامل   ها   طالق   از   نيمي   ،   بريتانيا   در .  شود   مي   ختم   طالق   به   متحده 
كودكان  (   سال   16  زير   با  هالستون ،  هيرست   ، ميلينگز است  و  ،  1سيرويز 

). تحقيقات نشان مي دهد كه طالق با كاهش رضايت از زندگي و  2020
  خطر   )، افزايش 2018،  2، نورونل لنگر و اولمستد (روبرسون   عواطف مثبت 

  )، 2019  ، 3، رنكن، مارسمن و ترهورست (ورهالن   افسردگي   اختالل   به   ابتال 
همراه    ) 2017،  4، منو ليان، بولز، مل و اسبار بوراسا افزايش پريشاني رواني ( 

معناي طالق دركشورهاي غربي متفاوت از معناي طالق در جامعه  است.  
اي مثل ايران است. دركشورهاي غربي اگر ناسازگاري بين زوجين وجود  

3 Verhallen, Renken, Marsman & Ter Horst 
4 Bourassa, Manvelian, Boals, Mehl & Sbarra 
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در رابطه   يجنس تيرضا ينقش واسطه ا                                     و همكاران  يانيصال

داشته باشد به احتمال قوي منجر به طالق مي شود چرا كه هيچ يك از  
د  ن ، احساس نگراني و ناامني نمي كن س از جدايي زوجين نسبت به شرايط پ 

اما در جامعه ايران اگر با آمارهاي طالق قانوني مواجه شويم در كنار آن  
. يعني  اختصاص دارد هاي عاطفي  به طالق   تر اما كشف نشده آمار بزرگ 
هاي تو خالي كه زن و مرد در كنار هم  هاي خاموش و خانواده به زندگي 

  د كنن كنند ولي هيچگاه تقاضاي طالق قانوني نمي به سردي زندگي مي 
  و   زن   يك   زندگي   از   اي   مرحله   1عاطفي   ). طالق 2014/ 1393(بخارايي،  

  و   دوستي   عشق،   مانند   مثبتي   عواطف   و   احساسات   آن   در   كه   است   شوهر 
احساسات منفي از قبيل    و   شده   كمرنگ   يكديگر   براي   جذابيت هاي زوجين 

احساسات   و   نفرت   خشم،   عصبانيت،  جايگزين  شوند    مي   مثبت   نااميدي 
تعريف گاتمن از طالق عاطفي شامل تنش   ). 2017 همايوني،  و   هاشمي ( 

و ناراحتي و تعريف كايسر دربرگيرنده احساساتي چون خشم و نااميدي  
النگر،   و  الرنس  (بري،  قديمي  2008است  و  كلدي  فر،  رمضاني   .(

مسئوليتي در زندگي،  هاي زن، بي توجهي مرد به خواسته بي )  2021/ 1400( 
ت فراغت با زن، مشكالت ارتباطي، مشكالت  توجهي به گذران اوقا بي 

را از عوامل    همدلي و نبود    جنسي، خشونت، حضور نامؤثر در فعاليتهاي خانه 
  شامل   جدايي و طالق را )  1984(   2موثر بر طالق عاطفي برشمرده اند. ناپ 

  و   خود   هاي بين   تفاوت   بر   افراد   ، 3تمايز   ) مرحله 1:    مي داند   زير   مرحله   پنج 
  فرد   به   منحصر   شخصي   هويت   همچنين   آنها .  كنند   مي   تمركز   هسرشان 

ترجيح مي دهند و از آن حمايت مي    خود   ارتباطي   هاي   هويت   بر   را   خود 
  كه   موضوعاتي   مورد   در   بحث   زوج ها از   ، 4محصورشدن   مرحله   ) در 2.  كنند 
اجتناب    شود،   منجر   پذيري   آسيب   يا   شخصي   اطالعات   افشاي   به   تواند   مي 

  به   شخصي و خصوصي شدن   جاي   ارتباطات زوج ها به   واقع،   در   مي كنند؛ 
  ، ارتباطات 5ركود   مرحله   در   )  3. شود   مي   سطحي و ظاهري   اي   فزاينده   طور 

كاهش  ها  فايده   بي   و   يابد   مي   زوج  بي  شود   معني و    مرحله   )در 4.  مي 
به   ، 6اجتناب  ها  شوند   فيزيكي   طور   زوج  يكديگر جدا مي    ) خاتمه 5  و   از 
به نقل  ( است    جدايي و انحالل رابطه   از   مرحله   آخرين   دهنده   نشان   7رابطه 

  ). 2017  القامدي،   و   از عباسي 
  گسترده   طور   به   هنر   و   ادبيات   در   هاست   قرن   كه   موضوعي   عشق، 

  توجه   جالب   موضوعي   به   نيز   روانشناسي   در   گيرد و   مي   قرار   بحث   مورد 
  مي   محسوب   مهم   احساس   يك   انسان   زندگي   در  زيرا   ،   است   شده   تبديل 

 
1 emotional disengagement 
2 Knapp 
3 differentiating stage
4 circumscribing stage
5 stagnating stage
6 avoiding stage
7 relationship termination stage
8 colors of love theory 

شود. عشق احساسي    مي   ازدواج   مانند   ،   پايدار   رابطه   به   تعهد   موجب و   شود 
است كه توسط افراد درگير در يك رابطه رمانتيك، ابراز مي شود و به  
همراه صميميت، تعهد و عاطفه از مولفه هاي مهم يك رابطه رضايت  
بخش محسوب مي شود و با بهزيستي رواني و شادي و رضايت از زندگي  

سوي ديگر، روابط رمانتيك و توأم با عشق مي تواند منبع  مرتبط است. از  
استرس، ناراحتي، رنج و احساسات منفي باشد كه برروي كيفيت رابطه  

يكي از مهمترين مولفه   ). عشق 2018تاثير منفي مي گذارد (رافانينو و پادو،  
(كانسكي،   شود  مي  محسوب  بخش  رضايت  رابطه  يك  ايجاد  هاي 

 شناختي،  مشكالت  صورت  به  است  ممكن  ت محب  و  عشق  فقدان  ). 2018
 زمينه  اينكه  يا  و  شود  نمايان  فيزيولوژيكي  مشكالت  و  اضطرابي   اختالالت 

 عدم  فرازناشويي،  روابط  قبيل  از  اجتماعي   انحرافات  به  گرايش  براي  را 
 افسردگي،  اضطراب،  جنسي،   رضايت  كاهش  جنسي،  باري  و  بند  بي  تعهد، 

).  2011/ 1390سازد (كريميان، كريمي و بهمني،   فراهم  اعتياد  و  سوءظن 
نظريه  از  «نظريه يكي  عشق،  پيرامون  مفيد  رنگ هاي  عشق ي  »  8هاي 

مطرح شده است. وي شش سبك عشق را مشخص     9است كه توسط لي 
  12و استورگ   11، لودوس 10نموده است. سه نوع اوليه از سبك عشق: اروس 

).  2018است (كانسكي،    15و آگاپه   14، پراگما 13و سه سبك اصلي دوم : مانيا 
عشق رمانتيك (اروس): اين عشق كه همراه با تمايل فيزيكي به معشوق  

ذابيت فيزيكي شكل مي گيرد. عشق دوستانه  است كه بر اساس زيبايي و ج 
(استورگ): در اين عشق، صميميتي لذت بخش به آرامي رشد مي يابد  
عشق   كنند.  مي  فاش  را  خود  وجودي  زواياي  فرآيند  اين  در  وطرفين 
بازيگرانه (لودوس): اين عشق يك تفريح تلقي شده و هيچ تعهدي در آن  

(مانيا): حالت شديد هيجاني    وجود ندارد و كوتاه مدت است. عشق شهواني 
همراه با حسادت وعشق همراه اشتغال ذهني كه موجب  ترس از طرد  

(پراگما): عشق منطقي كه طرف مقابل    شدن مي شود. عشق واقع گرايانه 
براساس شباهت در نيازهاي شخصي، سن، مذهب و شخصيت انتخاب  

  عشق    مي گردد كه رضايت خاطر بيشتر از هيجان و تحريك وجود دارد. 
با    فداكارانه( آگاپه): عشق شرطي همراه با مراقبت از معشوق كه همراه 

  ). 2016/ 1396انعطاف زياد است (حسيني و علوي لنگرودي،  
  16تحقيقات به رابطه نارضايتي زناشويي و سبك هاي عشق ورزي 

) نشان داد  2016/ 1395، عباسي و زارعي ( اند. نتايج پژوهش نامني پرداخته 

9 Lee 
10 Eros 
11 Ludus 
12 Storge 
13 mania 
14 pragma  
15 agape 
16 love styles 
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كه سبك هاي عشق ورزي رمانتيك، جنون آميز و فداكارانه پيش بيني  
كننده تعهد زناشويي و باورهاي ارتباطي غيرمنطقي پيش بيني كننده تعهد  
همكاران   و  شيربيگي  و  نژاد  عيسي  بشليده،  يوسفي،  بودند.  زناشويي 

سبك 2011/ 1390(  كه  دادند  نشان  نيز  دوستانه،    )  ورزي  عشق  هاي 
توافق   و  زناشويي  انسجام  زناشويي،  رضايت  با  گرايانه  واقع  و  رمانتيك 
زناشويي رابطه مثبت و سبك عشق ورزي شهواني، بازيگرانه و فداكارانه  
با رضايت زناشويي، انسجام زناشويي و توافق زناشويي رابطه منفي دارند.  

ن دادند كه بين سبك هاي  ) نشا 2020/ 1399كالهدوزي پور و همكاران ( 
عشق ورزي (صميميت، تعهد و هيجان) با تعهد زناشويي رابطه مثبت و  

بيني  معناداري وجود دارد و سبك هاي عشق ورزي، تعهد زناشويي را پيش 
)، گانا، سعدا و  2016مي كنند. همچنين حوئني، كدير، سليمان و حفيظ ( 

نتايج مشابهي دست    ) هم به 2016) ، ويديس و همكاران ( 2013اونتاس ( 
  يافتند. 

عالوه بر عشق عامل ديگري كه در روابط زناشويي حايز اهميت است،  
اي از زندگي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته  حوزه است؛    1رضايت جنسي 

ي مهمي  اي به عنوان جنبه است. رضايت از زندگي جنسي به طور گسترده 
كلي زندگي درنظرگرفته  يت  از زندگي انسان و عامل اصلي تأثيرگذار بر كيف 

  مهمترين   از   يكي   جنسي   شريك   بودن   دسترس   . در  ) 2018شود (كالكا،  مي 
  براي .  است   جنسي   رضايت   و   جنسي   فعاليت   كننده   بيني   پيش   عوامل 
  جنسي   رابطه   جنسي،   لذت   جنبه   بر   عالوه   دارند،   زندگي   شريك   كه   كساني 

  . كند   مي   تقويت   را   عاطفي   صميميت  و  كند   مي   كمك  رابطه   استحكام   به 
  رضايت   براي   جنسي   فعاليت   فراواني   كه   است   داده   نيز نشان   مطالعه   چندين 
رضايت بخش نبودن آن   ) و 2017است (ترائين و همكاران،  مهم   جنسي 

رازياني،   و  (آريانپور  شود  مي  افسردگي  مانند  مشكالتي    ).  2019موجب 
  وسيله   عنوان   به   و   ارتباطي   ابزار   يك   عنوان   به   را   رابطه جنسي   معموًال  انسان 

  آرامش   فعاليتي   نيز   و   عشقي   خشم   صميميت،   احساسات   ابراز   براي   اي 
  و   است   خصوصي   و   شخصي   جنسي   تجربه .  داند   مي   بخش   لذت   و   بخش 
  زندگي   . دارند   جنسي   روابط   از   فردي   به   منحصر   احساسات   و   افكار   افراد   همه 

  رابطه   و   محسوب مي شود   ازدواج   از   مهمي   بخش   مطلوب و كارامد   جنسي 
(آنيك و ماري   زناشويي   رضايت   و   جنسي   رابطه   بين   قوي  دارد  - وجود 

ي  ). رضايت جنسي، عمل و كنش جسماني و عاطفي رابطه 2020وانكو، 
گيرد و به احساس  جنسي است كه ابعاد مختلف آميزش جنسي را دربرمي 

).  2011/ 1390مثبت يا منفي بعد از آميزش تأكيد دارد (موحد و عزيزي،  
تجربيات  همچنين،   به  نسبت  عاطفي  پاسخي  عنوان  به  رضايت جنسي 

ارزيابي  و  است  جنسي  شده  تعريف  جنسي  روابط  از  كلي  مثبت  هاي 
 

1 Sexual satisfaction 

رابطه  دهد كه  ). تحقيقات نشان مي 2017(الكسمن، گرينبرگ و پرايب،  
جنسي مولفه اصلي در روابط رمانتيك است و تجربه هاي جنسي يك زوج  

رتبط است. تجربيات جنسي مثبت  رضايت  با كيفيت رابطه زناشويي آنها م 
نارضايتي به   به عنوان پاداش و تجربيات جنسي منفي و توأم با  بخش 
عنوان هزينه  درنظرگرفته مي شوند كه مي تواند بر كيفيت رابطه زوجين  

همكاران،   و  برينك  دن  (ون  بگذارد  عملكرد  ).  2018تأثير  از  نارضايتي 
ز فشارهاي جسماني و رواني در  جنسي و بروز مشكل در آن، موجب برو 

زوجين مي شود و نارضايتي و بدكاركردي در سالمت را به همراه دارد  
 زوجين  جنسي  سيستم  در  اختالل   ). 2020/ 1399(فرهادي و همكاران،  

 ترديد  موجب  تواند مي  است كه  زوجين  ارتباطي  هاي تعارض  اصلي  منبع 
 ارتباط  پايداري  به  نسبت  زوجين  نگراني  افزايش  و  عالقه  و  عشق  مورد  در 

منتهي شود (ليتزنگر   شوهر  و  زن  جدايي  و   طالق  به  ممكن است  و  شود 
  ). 2005و كوپ گوردون،  

به   تواند  مي  ورزي  عشق  سبكهاي  كه  اند  داده  نشان  ها  پژوهش 
رابطه   كيفيت  بر  روانشناختي  متغيرهاي  طريق  از  غيرمستقيم  صورت 

)  2019/ 1397زاده و رفاهي  (   زناشويي اثر داشته باشد. تقي يار، پهلوان 
و   ورزي  عشق  هاي  سبك  رابطه  در  جنسي  رضايت  كه  دادند  نشان 
صميميت زناشويي و نيز تعهدزناشويي با صميمت زناشويي نقش ميانجي  

اند كه مقابله  2015ايفا مي كند. ويديس و همكاران (  نيز اشاره كرده   (
انجي دارد.  زي با رضايت زناشويي نقش مي ر زوجي در رابطه سبك عشق و 

در واقع، وجود رابطه جنسي مطلوب به نحوي كه موجب تأمين رضايت  
طرفين شود، نقش بسيار مهمي در پايداري كانون خانواده دارد (علي اكبري  

). عالوه براين، داشتن يك رابطه جنسي رضايت  2010/ 1389دهكردي،  
بخش مي تواند موجب افزايش احساس صميميت، عشق و تعهد نسبت  

يك زندگي شود و ابراز عشق و محبت به همسر نيز كيفيت رابطه  به شر 
و   هيسن  اسميتز،  ولمن،  برينك،  دن  (ون  كند  مي  تقويت  را  زناشويي 

  ). 2018ووئرتمن،  
) نيز به رابطه عملكرد جنسي و سبك  2019و بهزادي پور (   پرويزي 

هاي عشق ورزي اشاره كرده اند و گزارش دادند كه سبك هاي اروس و  
پراگما پيش بيني كننده مثبت عملكرد جنسي و سبك هاي لودوس و مانيا  

هاي مختلفي  در پژوهش   پيش بيني كننده منفي عملكرد جنسي هستند. 
جنس  رضايت  اهميت  به  (بابائي،  نيز  است  شده  اشاره  ؛  2018/ 1397ي 
). نتايج تحقيق رجبي، عباسي  2019/ 1398نكونام، اعتمادي و پورنقاش،  

) نشان داد كه نگرش جنسي آسان گير با  2013/ 1391و خجسته مهر ( 
عشق  نگرش  سبكهاي  بين  و  پراگما  و  استورگ  لودوس،  اروس،  ورزي 
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عناداري وجود دارد.  جنسي محافظه كار با سبك عشق پراگما همبستگي م 
) حاكي از آن بود كه متغيرهاي  2013/ 1393يافته هاي آفرينش و نجات ( 

رضايت   جنسي،  رضايت  و  خواهي  هيجان  ورزي،  عشق  هاي  سبك 
) و  2019زناشويي را پيش بيني مي كنند. كائو، ژو، فاين، لي و فانگ ( 

ابطه  ) هم به ر 2017) و شوئن فيلد و همكاران ( 2017بلومينستوك و پاپ ( 
رضايت جنسي و رضايت زناشويي اشاره كرده اند. مومني و آزادي فرد  

) در تحقيق خود نشان دادند كه بين دانش و نگرش جنسي  2016/ 1394( 
و باورهاي ارتباطي با ميزان طالق عاطفي رابطه منفي و معناداري وجود  

) نيز به رابطه سبك هاي عشق ورزي با  1398دارد. رفيعي و جمهري ( 
  جنسي اشاره كرده اند.   رضايت 

بنابراين، طالق عاطفي نماد وجود مشكل در ارتباط سالم بين زن و  
شوهر است. اين مشكل ارتباطي در سطح كوچك ( خانواده) مي تواند در  
بعد وسيع تر (جامعه) نيز شيوع و گسترش يابد و ارتباط انساني را مختل  

و سالمت    نواده است  طالق عاطفي مهمترين تهديد عليه بنيان خا   نمايد.  
آثار فردي و اجتماعي  بسيار مخربي    جامعه و خانواده را به خطر مي اندازد و 

بنابراين بررسي و تحقيق راجع به طالق عاطفي از اهميت و ضرورت   ، دارد 
ورزي با  هاي عشق در مجموع، رابطه بين سبك .  خاصي برخوردار است 

و نيز تحقيقات محدودي   طالق عاطفي تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته   
ها نشان  به رابطه رضايت جنسي با نارضايتي زناشويي پرداخته اند. پژوهش 

بيني كننده قوي براي  داده  در رابطه زناشويي عامل پيش  اند كه عشق 
رضايتمندي زناشويي است هرچند شيفتگي و مانيا موجب كاهش رضايت  

مي  ازدواج  در  ناسازگاري  افزايش  و  ا زناشويي  و  شود،  عشق  واقع،  در  ما 
كيفيت آن و نيز رضايت جنسي عاملي تعيين كننده براي كيفيت رابطه  

بنابراين، اين پژوهش به دنبال اين است كه نقش  شود.  زناشويي تلقي مي 
واسطه گري رضايت جنسي را در رابطه سبك هاي عشق ورزي با طالق  

  عاطفي مشخص كند. 
  روش 

  طرح پژوهشي 
پژوهش حاضر با توجه به روش، توصيفي و با توجه به هدف، در زمره  

  گيرد. تحقيقات همبستگي قرار مي 
  

  شركت كنندگان 
جامعه آماري در اين پژوهش، كليه زنان و مردان متأهل شهر مشهد  

مرد و    97نفر (   418بودند كه از جامعه آماري مذكور، نمونه اي با حجم  

 
1 Love attitudes Scale (LAS) 

ها را تكميل كردند. جهت  تند و پرسشنامه زن) مورد مطالعه قرار گرف   321
ها از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد. الزم به  انتخاب آزمودني 

نفر پرسشنامه ها را تكميل كردند كه    480ذكر است كه از جامعه موردنظر  
پرسشنامه به دليل ناقص تكميل شدن و    62ها ،  آوري داده بعد از جمع 

  418د حذف شدند و درنهايت حجم نمونه به  پاسخ ندادن به سواالت زيا 
نفر كاهش يافت.  مالك ورود به پژوهش: متأهل بودن، حداقل يك سال  

مالك  و  باشد،  گذشته  ازدواج  به  از  تمايل  عدم  شامل  نيز  خروج  هاي 
  پاسخدهي به پرسشنامه ها و تكميل ناقص پرسشنامه ها بودند. 

تكمي  از  پيش  مالحظات اخالقي،  منظور رعايت  ها  به  پرسشنامه  ل 
درباره موضوع پژوهش تا آنجا كه در نتايج پژوهش تأثيرگذار نباشد، به  
ها   پاسخ  بودن  محرمانه  و  پژوهش  اهداف  مورد  در  كنندگان  شركت 
توضيحاتي داده شد و بعد از اطمينان از حضور داوطلبانه، پرسشنامه ها به  

بدون ذكر نام    ها داده شد تا تكميل كنند. در اين ميان، پرسشنامه ها آن 
آوري شد. الزم به ذكر است كه كليه  فرد شركت كننده تكميل و جمع 

شركت كنندگان رضايت شفاهي خود را براي شركت در پژوهش حاضر  
  نيز اعالم كردند. 

  ابزارهاي سنجش 
در پژوهش    شركت كنندگان   پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي: 

ساخته  محقق  پرسشنامه  از  استفاده  ،    با  سن  مورد  در  را  خود  اطالعات 
 جنس، تحصيالت، شغل و تعداد فرزندان گزارش كردند. 

اين مقياس به وسيله  ):   LAS(   1فرم كوتاه مقياس نگرش هاي عشق 
) با هدف بررسي شش نوع سبك عشق  1998(   هندريك، هندريك و ديك 

نظريه لي سبك رمانتيك (اروس)، بازيگرانه (لودوس)، دوستانه (استورگ)،  
شهواني (مانيا)، واقع گرايانه (پراگما) و فداكارانه (الهي) طراحي شده است  

هاي مختلف نسبت  سوال است كه هدف آن سنجش نگرش   24و داراي  
بك عشق، چهار ماده دارند كه پاسخ  به عشق است. هريك از اين شش س 

گزينه اي از كامالً موافقم (نمره    5به ماده ها به روش ليكرتي و به صورت  
) است. باالتري نمره كه فرد مي تواند در هر  0) تا كامال مخالفم (نمره  4

كند   كسب  مقياس  پايين   16خرده  و  و  هندريك  است.  صفر  نمره  ترين 
ونباخ سبك هاي شش گانه عشق را  ) ضرايب آلفاي كر 1998همكاران ( 

متغير بوده است. نتايج تحقيقات   0/ 87تا  0/ 68محاسبه كرده اند كه بين 
نشان مي دهد كه اين پرسشنامه، از روايي و اعتبار قابل قبولي برخوردار  
پودو،   (آگوس،  است  استفاده  قابل  نيز  مختلف  هاي  فرهنگ  در  و  است 

).    2017ايس، الواندرا ليريا و مدينا،  ؛ السكارين و 2018گانيلي و رافانينو،  
ساختار عاملي اين پرسشنامه در جامعه ايراني بررسي و ساختار شش عاملي  
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گلزاري،   و  (عبدي  است  شده  تأييد  در  2010/ 1389آن  همچنين   .(
هاي مختلف در ايران روايي و اعتبار آن مورد بررسي قرار گرفته  پژوهش 

(رجبي،   است  شده  گزارش  بخش  رضايت  مهر،  و  خجسته  و  عباسي 
 ). 2016/ 1395؛ مصطفائي و پيوسته گر،  2013/ 1391

جنسي  رضايت  سال  ):  ISS( 1مقياس  در  مقياس  توسط    1981اين 
جنسي   رضايت  سطوح  ارزيابي  براي  كروسكاپ  و  هريسون  هادسون، 

- باشد و جزء پرسشنامه سوال مي   25زوجين ساخته شد. اين مقياس داراي  
شود. پاسخ آزمودني به هر ماده آزمون  دهي محسوب مي   اي خودگزارش ه 

مقياس   يك  سطح  نمره  درجه   7در  هرگز  بين  نمره    0اي  هميشه    6تا 
در    150تا  0شود و در مجموع نمره  در كل مقياس بين  گذاري مي نمره 

نوسان است. نمره باال در اين مقياس منعكس كننده رضايت جنسي باال  
توسط طراحان محاسبه و آلفاي كرونباخ    است. ثبات دروني اين مقياس 

بدست آمده است. اعتبار اين مقياس نيز با روش باز آزمايي با    0/ 91آن  
شد. روايي مقياس از طريق    0/ 93فاصله يك هفته محاسبه گرديد كه برابر  

تشخيص   توانايي  مقياس  داد  نشان  كه  گرديد  محاسبه  تفكيكي  روايي 
را  جنسي  مشكالت  فاقد  و  دارا  و    زوجين  هريسون  (هادسون،  دارد 

فورتينبري،  1981كروسكاپ،   هربينيك،  مارك،  را  آن  پايايي  و  روايي   .(
) نيز تأييد كرده اند. اين پرسشنامه توسط پوراكبر  2013ساندرز و ريس ( 

فاصله  2013/ 1393(  به  مجدد  طرح  اجراي  به  بررسي    15)  براي  روز 
و اجراي مجدد    وضعيت هنجاري مقياس انجام شد. نتايج اجراي آزمون 

آن بوسيله آزمون همبستگي مورد تحليل واقع شد. نتايج اين آزمون نشانگر  
همبستگي   معناداري    0/ 956ميزان  سطح  به    0/ 01در  همچنين  است. 

تر اعتبار بدست آمده از روش دونيمه كردن استفاده  منظور بررسي دقيق 
  ). 2013/ 1393گزارش شده است (پوراكبر،    0/ 88شد كه مقدار آن  

عاطفي  طالق  توسط  : 2پرسشنامه  تنهايي  و  عاطفي  طالق  پرسشنامه 
گاتمن طراحي شده است و شامل آيتم هايي است كه طالق عاطفي و حالت  

شامل   پرسشنامه  اين  سنجد.  مي  را  تنهايي  به    20عاطفي  كه  است  سوال 
  0و به پاسخ هاي خير نمره    1صورت بلي و خير است. پاسخ هاي بلي  نمره  

  7گيرد. بيش از  قرار مي   20تا    0گيرد. دامنه نمره اين پرسشنامه بين  تعلق مي  
كرونباخ   آلفاي  است.  عاطفي  طالق  داراي  فرد  كه  است  اين  معني  به  بله 

در زنان گزارش   0/ 88در مردان و   0/ 89و تنهايي   پرسشنامه طالق عاطفي  
(گاتمن،   پايايي كل  )  2015/ 1394موسوي و رضازاده (   ).  1999شده است 

گزارش كرده اند. روايي صوري آن    0/ 89قياس را با استفاده از آلفاي كرونباخ  م 

مورد تأييد قرار گرفته و روايي سازه آن با استفاده از تحليل عاملي به روش  
چرخش واريماكس و آزمون اسكري بررسي شده و چهار عامل شناسايي شده  

نياز به هم صحبت و  است: جدايي و فاصله از يكديگر، احساس تنهايي و انزوا،  
سواالت   بارعاملي  و  اشتراك  مقادير  قراري.  بي  و  حوصلگي  بي  احساس 

قرار    0/ 80تا    0/ 49پرسشنامه نشان داد كه بار عاملي همه سواالت در دامنه  
) نيز آلفاي كرونباخ اين  2013/ 1393آباد ( داشته اند. صالياني و اصغري ابراهيم 

 گزارش كرده اند.   0/ 74پرسشنامه را  

  ند اجراي پژوهش رو 
ها، پژوهشگران به ادارات و دانشگاه فردوسي  به منظور جمع آوري داده 

مشهد و مراكز مشاوره شهر مشهد مراجعه كردند. در دانشگاه فردوسي مشهد  
هماهنگي هاي الزم و مجوزهاي الزم از دانشگاه فردوسي اخذ شد و طي  

پرسششنامه دعوت به عمل آمد. در  فراخواني از افراد متقاضي براي تكميل  
ادارات و مراكز مشاوره شهر مشهد نيز مجوزها و هماهنگي هاي الزم صورت  
گرفت. سپس پژوهشگران در مورد پژوهش اطالعاتي به افراد متقاضي دادند.  
كار   روش  اهداف مطالعه و  مورد  در  پژوهش،  در  شركت  به  عالقمندان  به 

ها را بدون محدوديت  ه شد تا پرسشنامه توضيحاتي داده شد و از آنها خواست 
ها  زماني تكميل نمايند. افراد متقاضي كه مالك هاي ورود را داشتند، پرسشنامه 

پرسشنامه صحيح بوده و    418پرسشنامه توزيع شده،    480را تكميل كردند. از  
  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و مابقي كنار گذاشته شدند. 

  يافته ها 
نفر زن    321مرد و    97نفر شركت كننده،    418وهش، از  در اين پژ 

اند.   (   89درصد) خانه دار،    44/ 9نفر (   185بوده  شغل    21/ 6نفر  درصد) 
درصد) داراي شغل غير دولتي و شاغل درشركت    6/ 1نفر (   25دولتي و  

داراي   پژوهش  در  كنندگان  شركت  بيشترين  بودند.  خصوصي  هاي 
با   ليسانس  (   32/ 3تحصيالت  داراي    135درصد  آنها  كمترين  و  نفر) 
ديپلم   فوق  (   11/ 5تحصيالت  شركت    48درصد  اكثريت  بودند.  نفر) 
درصد ) و كمترين شركت كنندگان داراي    14/ 6كنندگان داراي دو فرزند ( 

درصد). ميانگين و انحراف معيار سن شركت    1/ 2فرزند و بيشتر بودند (   5
  ، ميانگين و  1دول  بوده است. ج   9/ 30و انحراف معيار    35/ 91كنندگان  

  انحراف معيار و نيز ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي 
  دهد. پژوهش را نشان مي 

   

 
1 Index of Sexual Satisfaction (ISS) 2 Emotional Disengagement Scale 
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  بين متغيرهاي پژوهش   پيرسون   ضرايب همبستگي ماتريس  . ميانگين، انحراف معيار و  1جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  معيار انحراف   ميانگين   متغيرها 

                1  3/ 41  10/ 54 رمانتيك سبك   . ١
              1  0/ 01  2/ 93  8/ 57 سبك بازيگرانه  . ٢
            1  - 0/ 14**   0/ 31**   4/ 44  7/ 39 سبك دوستانه  . ٣

          1  0/ 29**   - 0/ 11*   0/ 25**   3/ 42  9/ 10  سبك واقع گرايانه  . ٤
        1  0/ 09**   0/ 07  0/ 27**   0/ 008  3/ 17  9/ 50  سبك شهواني  . ٥
      1  - 0/ 19**   0/ 17**   0/ 23**   - 0/ 05  0/ 38**   3/ 58  9/ 80  سبك فداكارانه  . ٦
    1  0/ 21**   - 0/ 12*   0/ 35**   0/ 27**   - 0/ 04  0/ 47**   24/ 51  130/ 64  رضايت جنسي  . ٧
  1  - 0/ 57**   - 0/ 15**   0/ 24**   - 0/ 32**   - 0/ 29**   0/ 01  - 0/ 52**   5/ 10  6/ 92  طالق عاطفي  . ٨

p<  **٠/ ٠١  *        p< ٠۵ /٠ 
  

عشق    1جدول   هاي  سبك  متغيرهاي  معيار  انحراف  و  ميانگين   ،
ورزي، رضايت جنسي، طالق عاطفي و همچنين ضرايب همبستگي بين  
آن ها را نشان مي دهد. نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد  

رمانتيك   ورزي  عشق  هاي  سبك  بين  ،  )  =r- ٠/ ٥٢>p ,٠/ ٠۵( Fكه 
گرايانه    ) =r- ٠/ ٢٩>p ,٠/ ٠۵( دوستانه   واقع   ، )٠۵ /٠, p<٠/ ٣٢ -r= (    ،
با طالق    ) =r- ٠/ ١۵>p ,٠/ ٠۵( ، فداكارانه    ) =r- ٠/ ٢۴>p ,٠/ ٠۵( شهواني  
رابطه    عاطفي وجود دارد. همچنين بين رضايت جنسي با طالق   عاطفي  

وجود دارد.  بين سبك هاي    ) =r- ٠/ ۵٧؛ >p ,٠/ ٠۵(     منفي و معني دار 
نه، شهواني و فداكارانه با رضايت  عشق ورزي رمانتيك، دوستانه، واقع گرايا 

  ) . >p ٠/ ٠۵( جنسي رابطه معناداري مشاهده شد  
قبل از اجراي تحليل مسير، جهت بررسي همخطي چندگانه، از آماره  

هاي تحمل بدست    استفاده شد. آماره   2و شاخص تورم واريانس   1تحمل 

بوده و نشان دهنده عدم وجود همخطي    0/ 10آمده براي متغيرها باالي  
بين متغيرها است. همچنين، مقدار شاخص تورم واريانس بدست    3چندگانه 

هستند و اين نشان مي دهد كه بين    10آمده براي متغيرها كوچكتر از  
وضه استقالل  متغيرها، همخطي چندگانه وجود ندارد. به منظور بررسي مفر 

است. به    1/ 65استفاده شد. كه برابر با    4خطا از شاخص دوربين واتسون 
  6و ضريب كشيدگي   5منظور بررسي نرمال بودن متغيرها از ضريب كجي 

قدرمطلق   داراي  پژوهش  متغيرهاي  كه  داد  نشان  نتايج  و  شد  استفاده 
ه  هستند. ب   2و قدرمطلق كشيدگي كوچكتر از    2ضريب كجي كوچكتر از  

كولموگروف   آزمون  از  پژوهش  متغيرهاي  توزيع  بودن  نرمال  منظور 
استفاده شد كه با توجه به معنادار نبودن سطح معناداري، توزيع    7اسميرونف 

) 2(جدول  متغيرها نرمال بوده است. 

  
  . شاخص هاي توصيفي و مفروضه هاي تحليل مسير 2جدول 

  نرمال بودن توزيع   مفروضه   مفروضه هم خطي چندگانه       
  سطح معني داري   Zمقدار    دوربين واتسون  ) VIFعامل تورم واريانس (   ميزان تحمل   كشيدگي   كجي   متغيرهاي مدل 
  0/ 10  0/ 09  1/ 65  1/ 48  0/ 67  0/ 13  0/ 45  سبك رمانتيك 
  0/ 10  0/ 09    1/ 10  0/ 90  0/ 62 - 0/ 61  سبك بازيگرانه 
  0/ 07  0/ 11    1/ 22  0/ 81  - 0/ 70  0/ 20  سبك دوستانه 

  0/ 12  0/ 08    1/ 23  0/ 1  0/ 12  - 0/ 51  سبك واقع گرايانه 
  0/ 08  0/ 10    1/ 14  0/ 87  0/ 42  - 0/ 32  سبك شهواني 
  0/ 07  0/ 11    1/ 24  0/ 80  - 0/ 04  - 0/ 28  سبك فداكارانه 
  0/ 11  0/ 09    1/ 45  0/ 68  1/ 46  - 1/ 04  رضايت جنسي 
  0/ 06  0/ 17        - 0/ 08  0/ 89  طالق عاطفي 

 
1 Tolerance 
2 Variance Inflation Factor 
3 Multicolinearity 
4  Durbin-Watson Test 

5 skewness 
6 kurtosis 
7 Kolmogorov–Smirnov test 
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رضايت جنسي و سبك هاي عشق ورزي  بنابراين، براي بررسي رابطه  
  ، الگوي نهايي  1با طالق عاطفي از روش تحليل مسير استفاده شد. شكل  

همراه با ضرايب استاندارد مسيرها را نشان مي دهد. 

  

  
  مسير رابطه سبك هاي عشق ورزي با طالق عاطفي با واسطه گري رضايت جنسي   . ضرايب 1شكل 

  
الگوي پيشنهادي    در الگوي اين پژوهش، براي تعيين كفايت برازندگي 

، ضرايب  1با داده هاي تركيبي از شاخص هاي برازندگي استفاده شد. شكل 
استاندارد مسير مربوط به روابط بين متغيرهاي مدل را نشان مي دهد. جدول  

شاخص هاي برازش مدل نهايي را در نمونه مورد نظر نشان مي دهد.   3
  

  . شاخص هاي برازش مدل 3جدول  
  نتيجه   مقدار بدست آمده   بل قبول مقادير قا   نام آزمون 
  برازنده   10/ 18  -   مجذور خي 
  برازنده   4  -   درجه آزادي 

  برازنده   0/ 04  >0/ 05  سطح معني داري 
  برازنده   2/ 54  >3  مجذور خي / درجه آزادي 

ريشه ميانگين مجذورات خطا  
 )RMSEA (  

  برازنده   0/ 06  >0/ 1

  برازنده   GFI ( 9 /0>  99 /0نيكويي برازش ( 
  برازنده   AGFI (  9 /0>  95 /0نيكويي برازش انطباقي( 
  برازنده   CFI (  9 /0>  98 /0برازش مقايسه اي( 
  برازنده   IFI (  9 /0>  98 /0برازندگي افزايش( 

  برازنده   TLI (  9 /0>  95 /0لويس( – برازندگي توكر  
  برازنده   NFI (  9 /0>  98 /0برازندگي نرم شده ( 

نتايج نشان دهنده برازش مطلوب مدل نهايي است.  ،  3براساس جدول  
برابر   خطا  مجذورات  ميانگين  ريشه  هاي    0/ 06شاخص  شاخص  است. 

GFI    وAGFI    كه نشان مي دهند كه مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود
هاي  است ساير شاخص   0/ 95و    0/ 99آن، برازندگي بهتري دارد، برابر با  

  0/ 95،  0/ 98،  0/ 98نيز به ترتيب    NFI، و  CFI ، IFI ، TLIبرازندگي يعني  
هستند و    0/ 9بدست آمده است كه همگي شاخص ها بزرگتر از    0/ 98و  

ي خوب مدل مي باشد. نشان دهنده برازندگ 
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  . نتايج مربوط به اثرات مستقيم الگو 4جدول  

  مسيرها 
برآورد  

  غيراستاندارد 
برآورد  

  استاندارد 
  سطح معناداري   tمقدار    خطا 

  0/ 001  - 7/ 97  0/ 06 - 0/ 32  - 0/ 48  سبك رمانتيك به طالق عاطفي 
  0/ 001  - 3/ 57  0/ 05 - 0/ 14  - 0/ 20  سبك واقع گرايانه به طالق عاطفي 

  0/ 001  6/ 08  0/ 05  0/ 22  0/ 35  شهواني به طالق عاطفي سبك  
  0/ 001  - 8/ 08  0/ 009  - 0/ 35  - 0/ 07  رضايت جنسي به طالق عاطفي 
  0/ 001  8/ 69  0/ 31  0/ 38  2/ 71  سبك رمانتيك به رضايت جنسي 
  0/ 01  5/ 57  0/ 31  0/ 10  1/ 72  سبك دوستانه به رضايت جنسي 
  0/ 001  - 3/ 79  0/ 31  - 0/ 15  - 1/ 19  سبك شهواني به رضايت جنسي 

  0/ 001  2/ 34  0/ 24  0/ 24  0/ 56  سبك واقع گرايانه به رضايت جنسي 

، ضرايب مسير سبك هاي عشق ورزي به طالق عاطفي،  4جدول  
سبك هاي عشق ورزي به رضايت جنسي، و رضايت جنسي به طالق  

براي بررسي  معنادار است.    0/ 001عاطفي را نشان مي دهد كه در سطح 

و   ورزي  عشق  هاي  سبك  بين  رابطه  در  جنسي  رضايت  گري  واسطه 
بار نمونه گيري استفاده    5000طالق عاطفي از روش بوت استروپ با تعداد  

  ارائه شده است.   5شد كه نتايج آن در جدول  
  

  . نتايج بوت استروپ براي مسيرهاي واسطه اي 5جدول  

  اثر   مسيرها 
خطاي  

  استاندارد 
  حدپايين   حدباال 

سطح  
  معناداري 

  0/ 001  - 0/ 18  - 0/ 08  0/ 02  - 0/ 13 سبك رمانتيك به طالق عاطفي با واسطه رضايت جنسي 
  0/ 01  - 0/ 07  - 0/ 006  0/ 01  - 0/ 03 با واسطه رضايت جنسي   سبك دوستانه به طالق عاطفي 

  0/ 001  - 0/ 13  - 0/ 03  0/ 02  - 0/ 08 سبك واقع گرايانه به طالق عاطفي با واسطه رضايت جنسي 
  0/ 004  0/ 01  0/ 09  0/ 02  0/ 05 سبك شهواني به طالق عاطفي با واسطه رضايت جنسي 

نشان داد كه ضريب استاندارد مسيرهاي    نتايج آزمون بوت استروپ 
به   شهواني  و  گرايانه  واقع  دوستانه،  رمانتيك،  ورزي  عشق  هاي  سبك 
طالق عاطفي با واسطه گري رضايت جنسي معنادار است. بنابراين، نقش  

  واسطه گري رضايت جنسي مورد تأييد قرار مي گيرد. 
  بحث و نتيجه گيري 

ش واسطه اي رضايت جنسي در رابطه  وهش حاضر بررسي نق ژ پ هدف  
سبك هاي عشق ورزي با طالق  عاطفي بود. يافته ها نشان داد كه طالق  
و   گرايانه  واقع  دوستانه،  رمانتيك،  ورزي  عشق  هاي  سبك  با  عاطفي 
همبستگي   شهواني  ورزي  عشق  سبك  با  و  منفي  همبستگي  فداكارانه 

وسني، كادير، سليمان  ح مثبت و معناداري دارند. اين يافته با پژوهش هاي  
 ) حفيظ  ( 2016و  اونتاس  و  سعدا  گانا،  همكاران  2013)،  و  ويديس  و   (

 )2016 ) زارعي  و  عباسي  نامني،  همكاران  2016/ 1395)،  و  يوسفي  و   (
است.  )  2011/ 1390(  هماهنگ  و  زارعي  همسو  و  عباسي  نامني، 

و  2016/ 1395(  رمانتيك  ورزي  عشق  سبكهاي  كه  دادند  گزارش    (
الهي) پيش بيني كننده تعهد زناشويي هستند. يوسفي و همكاران  فداكارانه ( 

)  نيز نشان دادند كه سبك رمانتيك و فداكارانه با كيفيت  2011/ 1390( 
 ) همكاران  و  ويديس  دارند.  همبستگي  زناشويي  گزارش  2016زندگي   (

دادند كه سبك هاي عشق ورزي اروس و آگاپه رابطه مستقيم و مثبت با  
و رضايت از رابطه داشتند درحالي كه لودوس رابطه    سازگاري زناشويي 

مستقيم و منفي با سازگاري زناشويي و رضايت از رابطه داشت. گانا، سعدا  
) نيز نشان دادند كه سبك عشق اروس تأثير مثبتي بر  2013و اونتاس ( 

رضايت زناشويي همسران دارد. در اين پژوهش ها هرچند رابطه سبك  
عاطفي به طور مستقيم بررسي نشده بود، ولي  هاي عشق ورزي با طالق  

  به رابطه سبك هاي عشق ورزي و رضايت زناشويي پرداخته بودند. 
اين يافته را مي توان اينگونه تبيين كرد كه در يك رابطه سالم، زوجين  
نسبت به يكديگر احساس نزديكي و محبت مي كنند كه به مرور زمان به  
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انيكه ارتباطات بين زوجين سرد و بي  رضايت زناشويي مي انجامد. اما زم 
تفاوت باشد، رابطه تضعيف شده و اعتماد و اطمينان بين زوجين از بين مي  
رود. تعهد زوجين به يكديگر خدشه دار شده و زوجين طالق عاطفي را  
تجربه مي كنند. در زوجين با تجربه طالق عاطفي، زوجين رضايت پاييني  

دا  خود  رابطه  و  همسر  ازدواج،  به  از  همسران  ورزيدن  عشق  سبك  رند. 
يكديگر، تعيين كننده ميزان رضايت زناشويي است. در همين راستا، گانا و  

) نيز مطرح كرده اند كه سبك عشق ورزي رمانتيك (اروس)  2013سعدي ( 
 ) هنريك  و  هنريك  است.  مرتبط  زناشويي  رضايت  سبك  1986با  نيز   (

كنن  بيني  پيش  ترين  قوي  رمانتيك را  ورزي  زناشويي  عشق  رضايت  ده 
دانسته اند. در تحقيق حاضر نيز شركت كنندگان باالترين ميانگين را در  
سبك عشق ورزي رمانتيك كسب كرده بودند كه همسو با اين پژوهشها  
مي باشد. همسران با سبك عشق ورزي رمانتيك، عشق آن ها همراه با  

تأثير مي    زيبايي و جذابيت فيزيكي طرف مقابل است كه بر روابط زوجين 
در افراد با سبك رمانتيك ميزان رضايت     ). 2016  كالسز،   و   گذارد (اسميت 

زناشويي و تعهد باالتر است و احتمال روابط فرازناشويي نيز كمتر است  
  ). 2011/ 1390(يوسفي و همكاران، 

افرادي كه سبك هاي عشق ورزي دوستانه و واقع گرايانه داشتند،  
داد، ميانگين طالق عاطفي در آنها پايين    همانگونه كه نتايج تحقيق نشان 

بوده است كه مي توان گفت كه اين دو سبك عشق ورزي موجب افزايش  
صميميت زناشويي شده و رابطه را غني تر مي كنند. توجه كردن به ميزان  
همخواني با طرف مقابل و نيز افشا كردن جنبه ها و زواياي خود با همسر  

ر رابطه مي شود. در حالي كه در طالق  موجب افزايش صميميت و گرمي د 
عاطفي ، زوجين از صحبت كردن در مورد خود و افشاي اطالعات شخصي  
طفره مي روند و در مورد مسائل ظاهري و سطحي با يكديگر صحبت مي  

  كنند و احساس مثبت و منفي كمي نسبت به هم تجربه مي كنند. 
ستانه و  همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه سبك عشق ورزي دو 

و   گانا  مطالعات  نتايج  براساس  داشتند.  را  ميانگين  ترين  پايين  بازيگرانه 
) سبك عشق ورزي بازيگرانه با افزايش سن كمتر شايع  2013سعدي ( 

عشق را يك بازي    است و علت آن اين است كه افراد با سبك بازيگرانه، 
ين سبك  مي دانند و دونفر با سبك بازيگرانه با گذشت زمان، يكي از طرف 

عشق ورزي خود را تغيير مي دهد زيرا نمي خواهد بازي كند و در نتيجه  
ممكن است رابطه صميمانه آنها از بين برود و از يكديگر جدا شوند. نتايج  
تحقيق نشان داد كه سبك بازيگرانه با طالق عاطفي همبستگي ندارد و  

ه هستند، به  توان پيش بيني آن را ندارد. افرادي كه داراي سبك بازيگران 
دليل عدم تعهد به رابطه و همسر، كمتر به ازدواج قانوني اقدام مي كنند.  
چنانچه به ازدواج نيز اقدام كنند، ازدواج هاي كوتاه مدتي دارند كه در اكثر  

موارد به فروپاشي رابطه منتهي مي شود. اين افراد ازدواج و رابطه را نوعي  
و اين مسئله موجب تخريب رابطه    تفريح مي دانند كه زمان كوتاهي دارد 

(اسميت  شود  يعني    ). 2016  كالسز،   و   مي  ديگر عشق ورزي  سبك  در 
همسبتگي  عاطفي  طالق  با  كه  شهواني،  با    سبك  همراه  دارد،  مثبت 

حسادت شديد و عشق با نوعي مشغوليت ذهني است كه سبب مي شود  
كه اين افراد همواره از طرد شدن و مورد توجه قرار نگرفتن بترسند (حسيني  

اين نوع سبك مانع از ايجاد صميميت    ). 2016/ 1396  و علوي لنگرودي، 
رس از طرد شدن ،  و رضايت از رابطه مي شود. زيرا اين افراد به دليل ت 

همواره به رفتارهايي اقدام مي كنند كه به اين اعتماد و اطمينان دست  
يابند كه همسرشان آن ها را رها نمي كند. اين وابستگي و ترس موجب  
مي شود تا طرف مقابل پريشان و ناراضي باشد. اين افراد نمي توانند در  

ه باشند (نامني، عباسي  روابط زناشويي خود انسجام و پايبندي الزم را داشت 
 ) زارعي،  مي 2016/ 1395و  فداكارانه  سبك  با  افراد    روابط   تا   خواهند   ). 

  دوستي   نوع   با   فداكارانه،   عشق .  باشند   داشته   مدتي   طوالني   و   بخش   رضايت 
  خاطر   به   خود   عاليق   از   و   ندارند   مقابل   طرف   از   انتظاري   شود،   مي   مشخص 

  ). 2016  كالسز،   و   كنند (اسميت   مي   گذشت   مقابل   طرف 
طالق عاطفي    با همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه رضايت جنسي  

ين يافته همسو با يافته  مومني و آزادي  همبستگي منفي معناداري دارد. ا 
)،  2018/ 1397)، بابائي( 2013/ 1393آفرينش و نجات( ،  )  2016/ 1394( فرد 

و فانگ    )، كائو، ژو، فاين، لي 2019/ 1398نكونام، اعتمادي و پورنقاش ( 
است كه نشان دادند رضايت جنسي  )   2017) و بلومينستوك و پاپ ( 2018( 

  با رضايت زناشويي مرتبط است. 
كه بين دانش    نشان داد )  2016/ 1394( يافته هاي مومني و آزادي فرد 

عاطفي زنان رابطه    طالق و نگرش جنسي و باورهاي ارتباطي با ميزان  
نگرش جنسي،    مخالفت،   بودن   مخرب   به   باور   و   است   برقرار   معناداري   منفي 

توقع ذهن خواني، باور به عدم تغييرپذيري همسر و كمال گرايي جنسي  
هاي بدست  يافته   .عاطفي داشتند   طالق بيشترين نقش را در پيش بيني  

بين رضايت  )،  2019/ 1398نكونام، اعتمادي و پورنقاش ( آمده از پژوهش  
ز  استرس  و  اضطراب  استرس،  افسردگي،  با  همبستگي  جنسي  ناشويي 

معكوس و معنادار وجود دارد، اما بين رضايت جنسي با رضايت زناشويي  
همبستگي معنادار مشاهده نشد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد  
كه سازه هاي رضايت زناشويي، استرس زناشويي، اضطراب، افسردگي و  

. در حالي  د ز تغييرات رضايت جنسي تبين كنن درصد ا   10استرس توانستند  
ضايت زناشويي همبستگي  Fكه در تحقيق حاضر بين رضايت جنسي و ر 

مرتضوي،   . شد  مشاهده  معناداري  و  و    بخشايش،   مثبت  زاده  فاتحي 
( امامي  كه  2014/ 1392نيا  دادند  نشان  و  )  زنان  جنسي  سردمزاجي  بين 
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هم چنين بين مدت ازدواج  .  داري وجود دارد  تعارض زناشويي رابطه معني 
اين يافته    .ي گزارش كردند دار عارض زناشويي رابطه معكوس و معني و ت 

همسو با نتايج اين پژوهش بود كه نشان داد نارضايتي جنسي با نارضايتي  
از رابطه زناشويي و تعارض مرتبط است ولي نمونه اين پژوهش ، زنان  
مراجعه كننده به مراكز بهداشت بودند در حالي كه نمونه پژوهش حاضر از  

  ان افراد متأهل ساكن شهر مشهد بودند. مي 
اين يافته را مي توان اينگونه تبيين كرد كه رضايت جنسي، مي تواند  

(كالكا،   بگذارد  بسزايي  تأثير  زناشويي  رابطه  كيفيت  رضايت  2018بر   .(
جنسي در مسائل زناشويي از اهميت ويژه اي برخوردار است و درصورت  

يك  ثبات  و  پايداري  جنسي،  (ازگلي،    نارضايتي  افتد  مي  خطر  به  رابطه 
نصيري،   و  خداكريمي  ظهيرالدين،  رابطه  2018شيخان،  از  نارضايتي   .(

جنسي مي تواند به مشكالت عميق در روابط زوجين و ايجاد تنفر از همسر،  
احساس   تحقير،  احساس  گيري،  انتقام  حس  رقابت،  حسادت،  دلخوري، 

ين مسائل توسط تنش ها و  عدم اعتماد به نفس و نظاير آنها منجر شود. ا 
مشاجرات، افزايش يافته يا به صورت تعارضات زناشويي پديدار مي شود و  
به تدريج شكاف بين همسران را عميق تر مي كند (جاويدي، سليماني،  

). كاهش ميزان دفعات فعاليت جنسي  2012/ 1391احمدي و صمدزاده،  
و در نتيجه  مي تواند به مرور ميزان رضايت جنسي را كاهش مي دهد  

زوجين سردي و فاصله گيري را در روابط خود تجربه مي كنند. زوجيني  
بيشتر از يكديگر فاصله گرفته و   كه طالق عاطفي را تجربه مي كنند، 
نسبت به هم بي تفاوت هستند. ارتباطات مثبت و منفي كمي در اين روابط  

ا ندارند. به  وجود دارد و سازگاري و تفاهمي در انجام بسياري از فعاليت ه 
دليل تنش و تعارضات شديدي كه زوجين تجربه كرده اند، امنيت و اعتماد  
بسيار كمي در اين روابط زوجين وجود دارد. در اين زوجين روابط جنسي  

)  2011/ 1390(موحد و عزيزي،    بسيار كم  است و يا رابطه جنسي ندارند 
شود   مي  يكديگر  از  زوجين  شدن  دورتر  باعث  مسئله  اين  طالق  كه  و 

قانوني را سرعت مي بخشد. داشتن روابط جنسي مطلوب و رضايت بخش  
مي تواند تضمين كننده عشق و صميميت و محبت بين همسران باشد و  
دهد.   افزايش  را  رضايت  و  كند  نزديكتر  هم  به  از قبل  بيشتر  را  زوجين 
برخورداري از رضايت جنسي بر سالمت رواني و جسمي زوجين نيز اثرگذار  

( است.  بختيارپور  و  زاده  طاليي  پژوهش  راستا،  همين  )  2016/ 1395در 
نشان داد كه رضايت جنسي باعث افزايش صميميت بين زوج ها و افزايش  
رضايت زوجين شده و در نتيجه افزايش سالمت روان را به همراه دارد.  

) نيز همسو با يافته تحقيق  2020/ 1399زارع درخشان و روشن چسلي ( 
ه رضايت جنسي و خودكارامدي جنسي موجب افزايش  مطرح كرده اند ك 

  رضايت زناشويي مي شود. 

اي در  رضايت جنسي نقش واسطه   يافته نهايي تحقيق اين بود كه 
سبك هاي عشق    ورزي و طالق عاطفي دارد. رابطه بين سبكهاي عشق 

ورزي رمانتيك، دوستانه و شهواني عالوه براين كه بطور مستقيم بر طالق  
عاطفي تأثير مي گذارد، بلكه بطور غير مستقيم و از طريق رضايت جنسي  
نيز بر طالق عاطفي اثر مي گذارند. بنابراين، رضايت جنسي نقش ميانجي  

واقع  دوستانه،  رمانتيك،  ورزي  عشق  هاي  سبك  رابطه  و    در  گرايانه 
  شهواني با طالق عاطفي ايفا مي كند. 

  و   زن (   طرف   دو   هر   در   كه   است   غريزي   و   طبيعي   نياز   جنسي،   نياز 
  هر  سوي   از  نياز   اين  صحيح   كردن  برآورده   در   كوتاهي .  دارد  وجود ) شوهر 
شود.  مي   خانواده   در   تعارض   زمينه   شدن   فراهم   باعث   همسران،   از   كدام 

جنسي و حل و فصل نكردن آن، رابطه زناشويي  ناديده گرفتن نارضايتي  
بروز اختالالت رواني مانند   و  و موجب كشمكش  اندازد  خطر مي  به  را 

).  2011/ 1390  عزيزي،   و   افسردگي و ناكارامدي جنسي مي شود (موحد 
بعد   سه  از  تركيبي  را  عشق  استرنبرگ،  عشق  مثلث  نظريه  براساس 

بعد ميل (شور و شوق    صميميت، ميل (شور و شوق جنسي) و تعهد است. 
جنسي) همان احساس جذابيت فيزيكي همراه با جذابيت جنسي و اشتغال  
انواع   عشق،  بعد  سه  اين  تركيب  است.  معشوق  به  نسبت  مثبت  ذهني 

). در واقع سبك عشق  2018مختلف عشق را بوجود مي آورد (كانسكي،  
ا  ورزي با رضايت جنسي مرتبط است و هر دو موجبات رضايت زناشويي ر 

  فراهم مي كنند. 
بطور كلي يافته هاي پژوهش نشان دهنده اهميت سبك هاي عشق  
ورزي و رضايت جنسي در روابط زوجين و به ويژه طالق عاطفي است.  
رابطه   كيفيت  كننده  تعيين  جنسي  رضايت  و  ورزي  عشق  هاي  سبك 

اساسي را ايفا مي كنند.  زناشويي هستند كه در زوج درماني نقش اصلي و  
در اين تحقيق، نقش واسطه اي رضايت جنسي در رابطه سبك هاي عشق  
ورزي با طالق عاطفي مورد تأييد قرار گرفت. اين پژوهش با محدوديت  
هايي نيز روبرو بوده است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد: استفاده از  

عدم دسترسي به هر دو  ابزار خودگزارش دهي براي جمع آوري اطالعات،  
زوج براي تكميل پرسشنامه ها، محدود بودن جامعه آماري اين پژوهش  
به افراد متأهل شهر مشهد اشاره كرد. برهمين اساس، پيشنهاد مي شود تا  
در پژوهش هاي آتي عالوه بر پرسشنامه از ساير ابزارها مانند مشاهده و  

شود در مطالعات آينده،  مصاحبه نيز استفاده شود. همچنين، پيشنهاد مي  
ساير متغيرهاي موثر بر طالق عاطفي شناسايي شده و تحقيقات بيشتري  
در خصوص عوامل موثر بر طالق عاطفي انجام گيرد و در نهايت، پيشنهاد  

مي شود كه پژوهش ها بر روي هر دو زوج صورت گيرد. 
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