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 مقدمه

از مباحث  یکی توانیرا م ییروابط زناشو لیدل نینظام خانواده است به هم یهسته مرکز ییارتباط زناشو

از  یکیو  بین فردیروابط  نیتریمیاز صم یکی ییروابط زناشو رایز؛ در نظر گرفت یشناسدر روان یضرور

است که در رشد،  یاجتماع نهاد نیکه نهاد خانواده، اول ییآنجااست و از  یانسان یهاارتباط نیترمهم

از  زین ییروابط زناشو رامونیمباحث پ لیدل نیدارد، به هم یریاثرات چشمگ تیشخص یریگتحول و شکل

 یکه منجر به فروپاش یمسائل و مشکالت یاساس بررس نیو بر هم گرددمیبرخوردار  یخاص تیاهم

از اهمیت بسزایی  ،شودمی ییزناشو یطالق و ناسازگار زانیباال رفتن میی و خانواده و روابط زناشو

است که درصد  نیا انگریآمار و ارقام ب ییزناشو تیدر رابطه با رضا (.1389 نژاد، ینواباست )برخوردار 

 1397است. آمار در سال  شیدر کشور ما روبه افزا شودمیکه منجر به طالق  ییزناشو یهایناسازگار

سن مردان در  نیانگیم ؛ کهمورد بوده است 698هزار و  174طالق ثبت شده،  زانیکه م دهدمینشان 

سازمان است )بوده  سال 32ثبت شده  یهادر طالق سن زنان نیانگیو م سال 36ثبت شده  یهاطالق

 (.1398 ،ثبت احوال

 یطالق عاطفطالق عاطفی است.  نیدر خانواده و در روابط زوج زایدگیهـای تنتـرین عاملیکی از مهم

زن و شوهر به طـور رسـمی  اگرچه، که باشدمیها پنهان و ثبت نشده در زندگی بسیاری از زوج ایپدیده

ای نسبت به هم و فقط به صورت هم خانـه به زندگی شوند، اما بدون هیچ احساس و عاطفهاز هم جدا نمی

 یدر زندگ یاختالل مقطع کی عنوانبهنه  یطالق عاطف(. 1398 ش،یدهنـد )دوراندخـود ادامـه مـی

اساس طالق عاطفی  نی(. بر هم2015 انو،یتاتامو) یابدمیظهور  داریپا یتیبلکه به صورت وضع زناشویی

انجامـد، اما که اگرچه به جدایی زوجـین نمی شودمینوع نابهنجاری در نظـام خانواده  کیباعث بروز 

فاقد عشق، مصـاحبت و دوسـتی اسـت. همسران بـه جـای حمایـت از یکـدیگر در جهـت  هاآنزندگی 

کنند و هـر یک دنبال یافتن دلیـل بـرای به یکدیگر عمل می آزار، ناکامی و تنزل حرمت خود نسبت

 یاقابل توجه زانیبه م یطالق عاطف شیافزا (.2015)مراد زاده، باشدمیاثبـات عیـب و کوتـاهی دیگری 

 ی. به طوراوردیخانواده به ارمغان ب انیو بن نیطرف یرا برا یادیز اریبس یامدهایباشد و پ زابیآس تواندیم

ها و واکنش د،یآ شیپ ریرپذیتأثو البته  رگذاریتأثزنان به عنوان افراد فعال،  یکه برا یتیهر وضع یکل

با  یطالق عاطف تیدر موقع قرار گرفتنزن( با  ژهیوبهو شوهر ) نرا به همراه خواهد داشت. ز ییامدهایپ

. از کنندیرا به خانواده و جامعه وارد م ییهابیمشکالت فشارها و آس نیمواجه خواهند شد که ا یمشکالت

و ... را نام برد  یخشونت، خودکش ،یطالق قانون شیافزا ،ییروابط فرازناشو توانیمشکالت م نیجمله ا

 نیکه ا شوندیم تفاوتیب گر،یکدینسبت به  یها پس از مدتزوج ،ی(. در طالق عاطف2017 تر،)کنت و پرا

که از  شوندیمطرح م یطالق عاطف یبرا یمختلف لیزن و مرد است. دال نیب یمرحله روابط احساس نیآخر

کار و اشتغال  ،یو جنس ییمسائل زناشو نهیاختالف در زم ،یو مال یبه مشکالت اقتصاد توانیجمله م

متفاوت و عدم توافق بر سر نحوه گذراندن اوقات فراغت، داشتن  یهایاز حد، داشتن سرگرم شیب

غرور،  ها،یخواه ادهیاز جمله ز یتیشخص یهایژگیو یو برخ یتیو ترب یرهنگمتفاوت ف یهانهیزم

شاکلفورد،  واشاره کرد )باس  نیخود پائو مشکالت مربوط به حرمت  یتنوع طلب ،یخودخواه ،یلجباز

زایـی بـر کارکردهـای آن ترین نهـاد جامعـه اسـت و ورود هـر عامـل تنشبنابراین خانواده مهم؛ (2005
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(. از عوامل تأثیرگـذار بر کـاهش 2017، سی، تراتزنبرگ، گروتنهواستم ،سیرگذارد )مارشال، مامی تأثیر

 تیو عدم امن منیناا یو دلبستگ یجنس در عملکرداختالل  ،یو رسیدن به جدایی عاطف نیصمیمیت زوج

 یخدابخش خ،یدر نظر داشت )ش یفرد یازهایعدم رفع نو هیجاناتو عدم درک متقابل احساست و  یروان

 یمنجر به اختالل در عملکرد جنس نیدر روابط زوج یاطفطالق ع وجود .(2013 زاهد، یرحمت ،ییکوال

 زیبه مرور زمان بر سالمت خانواده ن نیزوج ینشان داده است اختالل در عملکرد جنس قاتی. تحقگرددمی

یعل) گرددمی انتیخ ،ییو روابط فرازناشو ییوفایباز جمله  یادیو باعث بروز مشکالت ز گذاردمی تأثیر

به عنوان عدم درک احساسات  غالبا  را  ییخارج از روابط زناشو ی(. افراد روابط جنس1392 ،یدهکرد یاکبر

عدم  ،ییجوانتقام ،ی(، شکست عاطف2013لوادو و همکاران،) ییزناشو هایدرمانو عواطف، استفاده از 

 هایپژوهشاساس در  نی(. بر هم1393،یو نادر مؤمنی) کنندمیمطرح  یسبک دلبستگ ازها،ین نیتأم

ترودل و دارد )ارتباط  یجنس یهایوربا کنش ییاز روابط زناشو تینشان داده است که رضا گرفتهصورت 

مهم  یشناختسبباز عوامل  یبا تجربه شکست عاطف نیزوج یعملکرد جنس ی(. از طرف2010 گولدفارب،

 و گرونرت، مورس منت،یپول) رودیمبه شمار  منیناا یجنس یهاتیفعالپرخطر و  یبه رفتارها شیدر گرا

و همکاران،  نیشود )ه یمنجر به افسردگ تواندیمپژوهشگران معتقدند که ازدواج ناکارآمد  (.2010

نوع از طرفی  (.2010 ترودل و گولدفارب،) کندیم جادیاختالل ا نیزوج یدر عملکرد جنس( و 2013

 هایسبک. کندیماساسی ایفا نقش  شانییزناشو یاز زندگ هاآن تیرضا زانیافراد بر م یسبک دلبستگ

در برابر مشکالت  هاآن ایمقابلهسالمت روان و استفاده از راهبردهای  ،سالیبزرگافراد در روابط  یدلبستگ

 هایسبک ،یفرد نیعوامل مؤثر در تعامالت ب نیتراز مهم یکیاساس  نیبر هم. باشدمی رگذاریتأث یزندگ

 دهدمیرا از خود نشان  یامالحظهاثر قابل  ییزناشو تیرضا گیریشکلکه در  باشدمی نیزوج یدلبستگ

و با توجه به  افتدیماتفاق  شانیبرا ییزناشو یکه در زندگ یمسائل لیبه دل نی(. زوج1397 ،ی)مظاهر

، سالمت جسم و شوندیمکه با آن روبرو  یمسائل، مشکالت و حوادث ا،ینسبت به قضا هاآننگرش  حوهن

خود اتخاذ  یکه در زندگ یریگجهتو  دگاهینوع د بر اساسو  دهدمیقرار  تأثیرروان خود را تحت 

 زانیبر م ملعا نیکه ا شوندیماضطراب و استرس در خود  ،یافسردگ شیافزا ای، باعث کاهش و اندنموده

سبک  نی( چند1969) یبالب .باشدمی رگذاریتأث ییو روابط زناشو یاز زندگ یتمندیو رضا یسازگار

 نی. ا«دوسوگرا -، مضطربی، اجتنابمنیا یدلبستگ: »دهدمی حیرا توض سالیبزرگو  یدر نوجوان یدلبستگ

 لیاز قب ،یدر زندگ یبرخورد فرد با مسائل آت ۀنحو سازنهیزم تواندمی د،وال -کودک یدلبستگ یالگو

 شیگرا ۀویش تواندمی زیعوامل باشد و ن نیاز ا گرید یاریازدواج و بس ،یشغل ،یعاطف ،یلیمشکالت تحص

به  یدلبستگ تیفیک داد کهمتعدد نشان  یهایسازد. بررس یفرد را نسبت به مسائل و مشکالت شخص

 یاز زندگ تیمختلف و رضا یهاکنار آمدن با بحران ۀ، نحوافراد یو همساالن با سالمت روان نیلدوا

گذشته و  یدلبستگ که دهدمینشان  هاپژوهشدارد.  یداریارتباط معن یکل یاز زندگ تیو رضا ییزناشو

بر روابط  نیفرد با والد یۀخصوص روابط اولبه یمرتبط هستند و مراحل رشد دوران کودک گریکدیحال با 

دلبستگی و  هایسبککلی  طوربه (.1385و فرزاد،  یاحمد نژاد،ینواب ،یدارد )اعتماد تأثیر ییزناشو

روابط زوجین قرار دارند و در بروز و کاهش طالق  تأثیرعملکرد جنسی دو حوزه مهمی هستند که تحت 

شکن نینشان داده است که ب یعملکرد جنس نهیزم در مطالعات (.2019پاویر،) گذارندیم تأثیرعاطفی 
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و طالق  منیناا یدلبستگ هایسبک (،1392 ،یدهکرد یاکبریعل) ییزناشو یو سازگار یجنس یور

کمرا  ،(2012) تبورنیجانسون و و در تحقیقات .دارندرابطه با یکدیگر  (1396 و همکاران، ی)قاسمی عاطف

 تیفیکننده ک ینیبشیپ یاتا اندازه تواندیم ی( نوع دلبستگ2014چور )و  انیرا ل،ی(، خل2012وکالوت )

. باشد یجانیو ه یرشد اجتماع ،یمیصم یفرد نینحوه تعامل، نحوه نگرش فرد به رابطه ب ،یسازگار

 یهاو ترس( در تعامل ی)خشم، نفرت، ناراحت جاناتیه یمنف راتیمحققان نشان دادند که تأثهمچنین 

و همکاران،  یوسفیمرتبط است ) یو اختالل در عملکرد جنس یری( با خشونت و درگ2019 ،ریها )پاوزوج

 شانیزندگ تیفیک ونقش  گاه،یجا ت،یهستند که هو یگروه نیترامر که زنان مهم نی(. با توجه به ا1395

 ،یو محقق یسفر، محمد یاریبخت ،یبالل) شده است؛ تالطم ر،ییتوسعه، دچار تحول، تغ انیدر عبور از جر

 آورندیم یاز همسر، تنش، استرس و فشار رو شناختیروان یریگرو، اغلب به تضاد و فاصله نی( از ا1395

مواجه  یو مشکالت هاچالشبا  یدر زندگ یگاه هاانسانهمه  نکهیبا توجه به ا (.1395 ،یو دهقان یدریح)

منجر به بهبود  گریهمد یفیک یایو درک دن گریکدی یازهایتوجه به ن هایدشوار نیا انیجر در .شوندیم

نسبت به خود،  یندتریتر و خوشاها ادراک مثبتزوج شودیباعث م یو از طرف شودیرابطه م تیفیک

ها اساس زوج نی(. بر ا2017و کارلسون،  نگیووبولد ،یکنند )راب دایپ شانییو رابطه زناشو گریکدی

باشد بحران رخ داده  کی ای یجانیفاحش ه رییتغ کی شانرابطهکه در  کنندیدرمان م یاقدام برا یهنگام

طور به  یو اجتماعفرد در مسائل فردی  کارآمدی (.1397 پور،یو امام یارشد، حسن یکشاورز ،یغضنفر)

کلی  طور به ،شودیمهیجانی و نحوه مواجهه و انطباق با رویدادها تعیین  یهاتجربهتوسط  یامالحظه قابل

. مطالعات اخیر دانشمندان نشان کنندمی ینیبشیپزندگی را  یامدهایو پهیجانی رفتار  یهاییتوانا

 تواندمیوجود دارد. عاطفه  دیدر زندگی اجتماعی انسان میان احساس و تفکر، همبستگی بنیا دهدمی

شناخت  (.1395 و همکاران، انیقرار دهد )سلمان تأثیرفرایند تفکر و محتوای فکر، قضاوت و رفتار را تحت 

روابط  میتحک در جهترا  ینقش مهم تواندمی ییزناشو یدر زندگ یخواه جانیابعاد ه تأثیر نهیدر زم

 تیدر رضا تواندمیکه  یکند. از جمله عوامل مهم فاینهاد خانواده ا یثبات و استوار جهیو در نت ییزناشو

الهی  تیآ ،محمدی مهر) است نیاز زوج کیهر یجانیباشد، ساختار هوش ه رگذاریتأث نیزوج ییزناشو

را  یجانیهوش ه (1995) گلمن(؛ 2010) جاگتاپ و یکالکارن لوالیکار، ،(2011 )اللسز، ؛(2017 ،کریمی

 التی( و تماهاتکانه) یناگهان یهازهیانگکنترل  ییدر مواقع شکست، توانا یداریخود، پا یختگیبرانگ ییتوانا

و  دنیاصرار ورز ییو توانا یروح یهاحالتبه  ینظم بخشندگ یی، تواناالتیانداختن و ارضاء تما ریبه تأخ

در  تیکسب موفق یافراد برا ییتوانا ییدر شکوفا یرا عامل مهم یجانهی هوش اُن_. بارداندیم یدواریام

که  ییهازوج. داندیممرتبط  یروان یو در مجموع، سالمت یعاطف یرا با سالمت و آن کندیم یتلق یزندگ

تعارض و اختالف  طیدرک همسر خود در شرا نهیدر زم ییباال ییانادارند احتماال  تو یباالتر یجانیهوش ه

از  و مانعبروز دهند  یراحتبهخود را  یهاو احساسعواطف  توانندیم یاگونهبهنظر خواهند داشت و 

را تجربه  یکمتر یهاو تعارض شتریب تیروابط مطلوب و رضا قیطر نیشدن تعارض شوند و به ا یطوالن

و  یسازگار ،یزندگ یهااسترسدارند، در مواجهه با  یترنییپا یجانیهکه هوش  یکنند. افراد

 یمنف یامدهایپ گریو د یدیناام ،یبه افسردگ شتریب جهیخواهند داشت و در نت یترفیضع یریپذانطباق

 گر،یهمسران در کنار عوامل متعدد د یجانیه یهامهارتاست که نقض در  یهی. بدشوندیممبتال  یزندگ
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 جاناتیه یزیر(. عدم برون1392و همکاران،  یبیگذارد )رقیم هازوجمشترک  یبر زندگ یبنامطلوآثار 

 جنسن، (.2016ان،یمحمد آقا ،ییطباطبا ،ی)کمال عباس شودمی نیدر روابط زوج یمشکالت جادیمنجر به ا

 یانگریب ،یهمدل ،ینیبخوش یهامؤلفه که افتندیدر (2012) دیخال بتول و (؛2017) گونزالز و نیچاس

 ییاساس توانا نیبر هم دارند. ییزناشو طدر رواب یها نقش مهمو کنترل تکانه یجانیه یخودآگاه ،یجانیه

و از طرفی در بروز  نیروابط زوج تیفیبر ک کهی است مهم از ابعاد یکی جاناتیشناخت، ابراز و کنترل ه

طالق  مسئله یدگیچیو پ تیبا توجه به اهم .باشدمی رگذاریتأث آنان ی و عملکرد جنسیسبک دلبستگنوع 

 جاناتیدر بروز ه یعاطف تینداشتن امن لیبه دل نیزوج یستیبر بهزی طالق عاطف بارانیز جینتا ی وعاطف

 هایسبک هیبالقوه نظر تیظرفحاصله، الزم است که بر پایه  ناگوار یامدهایپ مشترک و یزندگ و

و اتخاذ اقدامات الزم در  نییتب ف،یتوصبتوان به  نیزوج یدر عملکرد جنس یجانیهوش ه ،یدلبستگ

پژوهش در این  مسئلهلذا  .ی در این خصوص صورت پذیردروانشناس از منظرو درمان  یریشگیپ نهیزم

با  یجنس و عملکرد یدلبستگ هایسبکبر اساس  یطالق عاطف ینیبشیپ یبرا یمدلتحقیق تعیین 

زیر  هایفرضیهانجام و  آن مناسب الگوی ساختاریارائه هدف و  متأهلدر زنان  یهوش هیجان یگریمیانج

 شد.آزمون 

 در زنـان گری هوش هیجانیبا میانجی های دلبستگی و عملکرد جنسیسبکبر اساس  طالق عاطفی .1

 بینی است.قابل پیش

 

 پژوهش روش

از نوع  یهمبستگ - یفیتوص یهاو از نظر روش جزء پژوهش یادیبن یپژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهش

کننده به مراجعه متأهلزنان  هیکل رندهیپژوهش دربرگ یجامعه آمار؛ شده بود تیو هدا یمتوال-یاکتشاف

 یریگنمونه وشنفر بود. ر 1854ها بالغ بر که تعداد آن 1398مرکز مشاوره شهر تهران در سال  25

محقق، شهر تهران به پنج منطقه )شمال،  نیشیپ اتیبا توجه به تجرب یاچندمرحله یصورت تصادفبه

ساده  یپنج مرکز مشاوره به صورت تصادف و از هر منطقه تعداد شد میجنوب، شرق، غرب و مرکز( تقس

داوطلبانه و در دسترس به  ،یفتصاد ریبه صورت غ متأهلزن  15انتخاب شد و از هر مرکز مشاوره تعداد 

به مراکز مشاوره به عنوان  کنندهمراجعه متأهلزن  75از هر منطقه  یوان نمونه انتخاب شد، به طور کلعن

 20نفر( و با توجه به احتمال  350سمپل پاور ) یافزار آمارو حجم نمونه بر اساس نرم نمونه انتخاب شدند

سال  کیبه پژوهش شامل حداقل ورود  یارهاینفر انتخاب شد. مع 372تعداد نمونه  هایدرصد افت آزمودن

 داشتن پلم،یحداقل د یلیسال به باال، مدرک تحص 40تا  25 نیمشترک، محدوده سن ازدواج ب یزندگ

مشهود و حاد،  یو روان یجسمان یهایماریخروج داشتن ب یارهایمع ،ییتعارضات و مشکالت زناشو

 سوءمصرف مواد، بود.

 ابزار پژوهش
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شکست ساخته  ای تیاز کتاب موفق 2008توسط گاتمن  یسؤال 24پرسشنامه  نیا .1طالق عاطفيپرسشنامه  .1

. حداقل ردیگیم ازیصفر امت ریو پاسخ خ کی ازیبه آن پاسخ داد. پاسخ بله امت دیبا ریخ ایبله  وهیشده است و به ش

 یطالق عاطف احتمالباشد  شتریبله ب یهاجواب زانیاست. هر چقدر م 24و حداکثر نمره  صفر اسیمق نینمره در ا

باالتر از آن باشد در معرض خطر طالق  یاست که اگر نمره فرد 8پرسشنامه عدد  نیاست. نقطه برش ا شتریب

به دست آوردن  ی. براردیتوسط متخصصان مربوطه قرار گ یاکمک حرفه موردکه  شودیم هیقرار دارد و توص یعاطف

و  یاستفاده شد. در پژوهش موسو یماکس و آزمون اسکریوار یبه روش چرخش یعامل لیسازه از تحل ییروا

 به دست آمد. 83/0ذکر شده است. در پژوهش حاضر  93/0 اسیاعتبار مق یکرونباخ برا ی( آلفا1393رضازاده )

 یدلبستگ ینظر یبر اساس مبان یعبارت 18پرسشنامه  نیا .2ساالنبزرگ يدلبستگ پرسشنامه. 2

 اسیمق نیقرار گرفت. ا یمورد بازنگر 1996شد و در سال  هیته 1990در سال  دیو ر نزیتوسط کال

. به هر کندیم یابیارز یکرتیل یاسیرا در مق یآزمودن مانهیو سبک رابطه صم یارتباط یهامهارت یچگونگ

سه  یپرسشنامه دارا نی. اردیگیتعلق م 5و کامال  موافقم= 1مخالفم= بر اساس کامال  یاسؤال نمره

 و 14 ،10 ،9 ،8 ،1 یهاشامل سؤال منیا اسیرمقزی است. یو اضطراب اجتنابی من،یا یدلبستگ اسیرمقیز

، 6، 5، 2 یهاشامل سؤال یاضطراب اسی؛ و مق18و  16، 15، 7، 4، 3 یهاشامل سؤال یاجتناب اسمقی ؛17

. شودمیام به صورت معکوس انج گذارینمره، 18-17-16-10-9-4-3-2است. عبارت  13و  12، 11

 یو اجتناب یاضطراب من،یا یدلبستگ یهااز انواع سبک یکیبه دست آمده در  یهابر اساس نمره یآزمودن

و  امن)نقل از پاکد 1990 دیو ر نزی(. کال1396پور و اسدزاده،  یدرتاج، سعد ،ی)هاشم ردیگیم یجا

ماه  8 یو اضطراب در فاصله زمان یاجتناب من،یا یهااسیرمقیز یها( نشان دادند که نمره1390 ،یخانجان

پرسشنامه در  نیا اسیرمقیهر ز یکرونباخ را برا یآلفا زانیاند و ممانده داریماه پا 2در طول  یو حت

 85/0و  78/0، 81/0برابر با  بیبه ترت یو اضطراب یاجتناب من،یا یدلبستگ یبرا انیاز دانشجو یانمونه

 یشمها پژوهشکرونباخ در  یبا استفاده از روش آلفا یدلبستگ یهاسبک پرسشنامه ییایگزارش کردند. پا

برابر با  بیبه ترت یو اضطراب یاجتناب یدلبستگ من،یا یاز ابعاد دلبستگ کیهر  ی( برا1396و همکاران )

 ریز یو برا 75/0ابزار در پژوهش حاضر  نیکرونباخ ا یآلفا بیگزارش کردند. ضر 78/0و  70/0، 68/0

 به دست آمده است. 83/0 منی، ا89/0 ی، اجتناب86/0 یاضطراب اسیمق

( ساخته شده 2000توسط روزن و همکارانش ) یشاخص عملکرد جنس .3عملکرد جنسي پرسشنامه .3

، تحریک روانیجنسی،  لیحوزه مستقل )م 6زنان را در  یکه عملکرد جنس باشدمی هیگو 19 یاست و دارا

 لیم طهیدر شش ح .سنجدیم 5تا  0از  کرتیل فی( در طدرد، رضایتمندی جنسی، ارگاسم، رطوبت

( و سؤال 3) رطوبت(، سؤال 2درد )(، سؤال 3)(، ارگاسم سؤال 4) تحریک روانی(، سؤال 2) یسجن

 36و حداکثر  2، سؤاالتبه  دهیپاسخحاصل از  ازیامت حداقل .باشدمی( سؤال 3)جنسی مندی رضایت

 23-18اختالل عملکرد متوسط،  17-11د،یشد یاختالل عملکرد جنس 10کمتر از  ازیکه امت باشدمی

 کردنجمعنمره کل با  .دهدمیرا نشان  یعدم اختالل عملکرد جنس 23و باالی  فیاختالل عملکرد خف

                                                           
1. Emotional Divorce Questionnaire 

2. Attachment Style Questionnaire 

3. Sexual Function Questionnaire 
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است، نمره باالتر نشان دهنده عملکرد  36تا  2. محدوده نمره کل بین آیدمی به دست هاحیطهنمرات همه 

هفته  4گزینه که نشان دهنده وضعیت آنان طی  بهترینتا  شودیماست. از افراد خواسته  ترمطلوبی جنس

پرسشنامه از  نی. اشودمیبه عنوان اختالل در نظر گرفته  23اخیر بوده است را انتخاب کنند. کمتر از 

در  یشاخص عملکرد جنس (.2000همکاران )الزم در دوران بارداری برخوردار است روزن و  ییو روا ییایپا

اساس پرسشنامه  نیبر همقرار گرفته شده است.  یابیمورد اعتبار یجنس کیتحر لاز زنان با اختال یگروه

 یاز همسان ییدر خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است و درجه باال یمذکور در مطالعات فراوان

 نیب یامالحظهانجام شده تفاوت معنادار قابل مطالعات  نیرا نشان داده است و همچن ییایو پا یدرون

 لیباال و به دل ازاتیحوزه را نشان داده است. با توجه به امت 6و گروه کنترل در هر  مارانیگروه ب مراتن

مناسب جهت سنجش عملکرد  یزنان ابزار یشاخص عملکرد جنس رسدمیکوتاه بودن پرسشنامه به نظر 

محاسبه شده است.  7/0سؤاالت  یدرون یهمسان بیضر ایثبات  زیآنال قیاز طر اسیمق ییایباشد. پا یجنس

و باالتر بود که با  70/0 اسیو کل مق هاحوزهاز  کیهر  یکرونباخ در کل افراد برا یآلفا بیضر نیهمچن

باالتر( و  ای 74/0( )2009مستون ) قاتیباالتر(، تحق ای 89/0( )2000همکاران )روزن و  قاتیتحق جینتا

 یی(، روا2000همکاران )دارد. مطالعه روزن و  یباالتر(، هماهنگ ای 80/0( )2010همکاران )و  گلیو

مطالعه روزن و  در را نشان داد. اسیمق نیمناسب ا ییروا ییزناشو تیرضا اسیبا مق اسیمق نیا یهمگرا

گزارش شده  86/0تا  79/0از  هامقیاس ریز یو برا 88/0 اسیکل مق ییبازآزما ییای( پا2000همکاران )

( روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش 1393) کارانژوهش کراسکیان موجمباری و هماست. در پ

اصلی استفاده شد. بر  هایمؤلفهاین پژوهش برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل  در قرار گرفته است.

نسی در ساختار تک عاملی، برای بررسی سازه مطالعه، پرسشنامه سنجش عملکرد ج هاییافتهاساس 

شهر تهران دارای روایی بود. برای بررسی اعتبار این پرسشنامه از  متأهلعملکرد جنسی در جامعه زنان 

که حاکی از  آمده به دست 88/0روش بازآزمایی استفاده شد و میزان آن با فاصله زمانی یک ماه برابر با 

 اسیمق ریز یو برا 71/0ابزار در پژوهش حاضر  نیکرونباخ ا یآلفا بیاعتبار خوب پرسشنامه است. ضر

( به دست 81/0درد ، 78/0 یجنسرضایتمندی ، 88/0ارگاسم ، 72/0رطوبت ، 81/0تحریک ، 81/0 لی)م

 آمده است.

 3831 نمیا در ان -ربا کهدارد  نموآز دهخر 15و  السؤ 117 نموآز ینا. 1هوش هیجانيپرسشنامه . 4

 2/51و  دمر هاآن صددر 8/48 که( داکاناو  جنوبی یفریقاآ ،نیجریه ،هند ن،لماآ ،نتین)آرژا رکشو 6از  نفر

 رعتبااز ا مناسبی حداز  نموآز کهداد  ننشا یابیرهنجااز  حاصل نتایج. دکر اجرا نددبوزن  هاآن صددر

ـــر اســـاس نموآز یپاسخها(. 2000ان،  -ربا) ستا رداربرخو یی( و رواپایایی)  تلیکر ایجهدر 5 سمقیا ب

و  90 نموآز کلدر  دفر هر ایبر هنمر قلاحد؛ ستا هشد تنظیم 1مخالفم= کامال  تــــا 5فقم=امو کامال 

 به دست 30و  6 ترتیب به نیز اسیخرده مقهر در  دفر هر ۀنمر کثراحد و قلاحد ،ستا 450 هنمر کثراحد

ــدقمد آ ــاد و ص ــری، پوراعتم ــور، )اکب  به نصفها( در ا1381 ی،هشیراز د نقل؛ 1380) سموعی. (1389پ

 تقلیل 90 به 117از  هاسـؤال ادتعد نموآز یابیرهنجااز  پس که ختندداپر نموآز ینا یابیرهنجاو  ترجمه

                                                           
1. Emotional Intelligence Questionnaire 
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 ایجرا طریقاز  نموآز یی. رواستا هشد ارشگز 93/0 خنباوکر یلفاآ محاسبۀ طریقاز  نموآز یافت. پایایی

ــاحبه که ازی،مو مفر ــاهیجان عتنوو  انمیز رۀبادر یافته نمازسا ایمص ــایویژگی و طفاعو ،ه و  دیفر ه

ـــــی 001/0 سطحدر  د،بو حساسیا روش  طریقاز  نموآز پایایی همچنین. ستا هشد ارشگز دارمعن

ــر . ستا هشد ارشگز 78/0 دنکر نیمهدو  طریقو از  68/0 هفته سهاز  پس ماییززآبا ــژوهش حاض در پ

 به دست آمد. 79/0ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل 

مراکز مشاوره شهر تهران  به لیاز دانشگاه واحد محل تحص نامهیمعرفپس از اخذ برگه  .شیوه اجرا

شهر  شناختیروان یهاکینیکل جهت اجرای پژوهش به مدیریت مراکز مشاوره هیمراجعه و اطالعات اول

مناطق  یدارا یونیلیچند م تیبا جمع شهرکالنکه شهر تهران به عنوان  ییآنجا از داده شد. حیتوض تهران

، شهر تهران نیو... ساکن یطبقات ،یاجتماع ،یمختلف و با توجه به احتمال اختالف سطح فرهنگ یو نواح

مرکز مشاوره به  تعداد پنجاز هر منطقه  شد و میشمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( تقسمنطقه )به پنج 

داوطلبانه و  ،یتصادف ریبه صورت غ متأهلزن  15ساده انتخاب و از هر مرکز مشاوره تعداد  یصورت تصادف

انتخاب شد. با توجه به  متأهلزن  75از هر منطقه  یدر دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد، به طور کل

در  هاپرسشنامه انجام منظوربه. نفر در نظر گرفته شد 372تعداد نمونه  هایآزمودنافت  درصد 20احتمال 

مراجعه کرده  شناختیروان یهاکینیکلو  به مراکز مشاوره ییکه برای مشکالت زناشو یمتأهلزنان ابتدا با 

 یشرکت در پژوهش و اصول اخالق طیاخذ شد و به آنها در مورد شرا هایآزمودناز  هیاطالعات اول بودند،

 هاپرسشنامهداده شد. سپس  حیتوض یو محرمانه ماندن اطالعات شخص یآگاهانه، رازدار تیرضا رینظ

دو ناقص و بدون پاسخ و یا به  صورتبه که پرسشنامه 22هنگام بررسی، شد. لیتکم هایآزمودنتوسط 

پرسشنامه به عنوان نمونه مورد مطالعه، در  350نهایت  درو  گذاشته شد کنار پاسخ داده بودند، نهیگز

 یدگیچیبا توجه به پ قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد  Smart Pls و SPSS ادالت ساختاریمع افزارنرم

یابی معادالت الگومنظور به 1الگوسازی معادالت ساختاریمحور  انسیوار یهاپژوهش از روش الگوی

محور که  انسیاست. در روش وار شدهساختاری استفاده  الگویو  یریگاندازه الگویدو بخش  درساختاری 

ابتدا آزمون همگن بودن ( 2009)و هنسلر  (2010) ریهاست. مطابق با نظر  ینسل دوم معادالت ساختار

 .گردیداجرا  ساختاری الگوی یآزمون بر رو هیبق گردید و بر اساس آناجرا  ریمتغ کیسؤاالت 

 

 اهیافته

 40تا  36( بین درصد 28/46)مطالعه از لحاظ دامنه سنی افراد مورد ویژگی جمعیت شناختی  بر اساس

( درصد دارای 14/7) التیتحص( دارای دو فرزند و از لحاظ میزان درصد 46سال و از لحاظ تعداد فرزند )

درصد( دارای مدرک کارشناسی و  85/46( درصد دارای مدرک کاردانی و )14/17مدرک دیپلم و )

و از سال  15تا  11( بین درصد 30تأهل )از لحاظ مدت  ارشد ودرصد( دارای مدرک کارشناسی  85/28)

 بودند.دار درصد( خانه 71/47شغل )لحاظ 
 

                                                           
1 Structural equation modeling )SEM( 
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. میانگین و انحراف معیار، چولگي و کشیدگي، ضریب تحمل، تورم و دوربین واتسون متغیرهای 1جدول 

 نفر( 300پژوهش )تعداد = 

 

هـای متغیرهـای قرار دارنـد؛ بنـابراین توزیـع داده ± 2دهد که چولگی و کشیدگی بین نشان می 1جدول 

تر از و کوچـک 1/0تـر از بین بزرگپژوهش طبیعی و مقادیر ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پیش

قرار دارد؛ بنابراین مفروضه هم خطی  5/2تا  5/1است؛ همچنین مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز  10

 بین برقرار است.پیشبودن نیز در بین متغیرهای 

 

و عملکرد  يدلبستگ یهاسبک یهابر اساس مؤلفه يطالق عاطف یالگو یيایآزمون پا جینتا. 2جدول 

 (n=350) يجانیههوش  یگريانجیبا م يجنس

 >پایایی ترکیبی 

 پایایی اشتراکی

پایایی 

 اشتراکی

پایایی ترکیبی 

 دلوین گلدشتاین

شاخص 

 فورنل و الکر

همبستگی 

 اسپیرمن

آلفای 

 کرونباخ

 متغیر

 سبک اجتنابی 89/0 71/0 62/0 92/0 71/0 71/0> 92/0

 سبک اضطرابی 86/0 72/0 44/0 90/0 69/0 69/0 >86/0

 سبک ایمن 83/0 87/0 54/0 88/0 66/0 66/0 >87/0

 میل 86/0 92/0 50/0 88/0 79/0 79/0> 88/0

 تحریک روانی 81/0 85/0 57/0 86/0 72/0 72/0 >86/0

 رطوبت 81/0 81/0 54/0 91/0 84/0 84/0 >91/0

 ارگاسم 72/0 73/0 49/0 87/0 78/0 78/0> 87/0

 رضایت جنسی 88/0 71/0 58/0 91/0 73/0 73/0> 91/0

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

ــریب  کشیدگی چولگی ض

 تحمل

تــــــورم 

 واریانس

دوربـــین 

 واتسون

02/10 سبک ایمن  64/5  587/0- 96/0- 74/0 24/1  

80/9 سبک اجتنابی 79/1  58/3  356/1 79/0- 81/0 26/1 

51/12 اضطرابی سبک  22/4  248/1 89/0- 80/0 30/1 

57/46 میل جنسی  59/7 78/1- 99/0- 83/0 27/1  

33/12 تحریک روانی  75/5 95/0- 78/0 84/0 34/1 

19/26 رطوبت  38/4 18/1 65/0 79/0 74/1 65/1 

42/69 ارگاسم  53/6 95/0 84/0- 68/0 66/1  

27/63 رضایتمندی  25/5 92/1- 23/1- 57/0 59/1  

11/87 درد جنسی  44/3 87/1- 23/1 60/0 63/1  

78/69 هوش هیجانی  54/5 68/0- 35/0- 63/0 67/1 71/1 

16/43 طالق عاطفی  58/9 78/0- 69/0- - - - 
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 درد 78/0 72/0 53/0 86/0 67/0 67/0> 86/0

 عملکرد جنسی 81/0 73/0 45/0 89/0 73/0 73/0> 89/0

 هوش هیجان 65/0 78/0 48/0 85/0 74/0 74/0> 85/0

 طالق عاطفی 79/0 80/0 24/0 86/0 61/0 61> 86/0

 

در هریک از  ترکیبیدهد که پایایی الگو بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و پایایی نشان می 2نتایج جدول 

است؛ بنابراین بر  5/0از طرفی پایایی اشتراکی متغیرهای مورد بررسی باالتر از است.  7/0متغیرها باالی 

انعکاسی روایی الگو منظور بررسی روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. بهالگو اساس چهار آزمون پایایی، 

نگین واریانس همگرا و واگرا از دو آزمون میانگین واریانس استخراجی و مقایسه آزمون پایایی ترکیبی با میا

تر از استخراجی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلیه متغیرها دارای پایایی ترکیبی بزرگ

های پایایی اشتراکی باالتر دارای همگرایی بوده و همچنین کلیه شاخصالگو پایایی اشتراکی است، بنابراین 

عادالت ساختاری کوواریانس محور است، از است. با توجه به اینکه کیفیت جایگزین برازش در م 5/0از 

به  15/0گیری باالتر از شاخص کیفیت اندازهالگو شاخص اشتراکی روایی متقاطع استفاده شد که مقادیر 

 گیری از کیفیت باالیی برخوردار است.اندازهالگوی دهد دست آمد که نشان می

 

 اس مسیر مستقیم و غیرمستقیمها بر اسآن تأثیر. معناداری فرضیات و شدت و جهت 3جدول 
ضرایب  

 معناداری

ضرایب 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

001/0 73/0 23/11 طالق عاطفی <-سبک اجتنابی   

-69/0 27/8 هوش هیجانی <-سبک اجتنابی   001/0  

001/0 74/0 48/16 طالق عاطفی <-سبک اضطرابی/دوسوگرا   

-72/0 64/12 هوش هیجانی <-سبک اضطرابی/دوسوگرا   001/0  

-63/0 22/13 طالق عاطفی <-سبک ایمن   001/0  

001/0 57/0 88/10 هوش هیجانی <-سبک ایمن   

-72/0 07/23 طالق عاطفی <-میل   001/0  

001/0 68/0 90/17 هوش هیجانی<-میل   

-81/0 15/72 طالق عاطفی <-تحریک روانی   001/0  

76/0 13/45 هوش هیجانی <-تحریک روانی   001/0  

-54/0 39/11 طالق عاطفی <-رطوبت   001/0  

001/0 51/0 43/9 هوش هیجانی <-رطوبت   

-47/0 67/24 طالق عاطفی <-ارگاسم   001/0  

001/0 43/0 28/13 هوش هیجانی <-ارگاسم   

-71/0 49/11 طالق عاطفی <-رضایتمندی جنسی   001/0  

001/0 65/0 49/8 هوش هیجانی <-رضایتمندی جنسی   

001/0 65/0 81/9 طالق عاطفی <-درد   

-60/0 99/7 هوش هیجانی<-درد   001/0  

-82/0 43/16 طالق عاطفی <-عملکرد جنسی   001/0  
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001/0 79/0 20/11 هوش هیجانی <-عملکرد جنسی   

-67/0 82/27 طالق عاطفی <-هوش هیجانی   001/0  

 یهاسبک یهابر اساس مؤلفه ایآ نکهیبر ا یپژوهش مبن یهاسؤال یدر خصوص بررس 3جدول  جینتا

کننده به مراکز مشاوره مراجعه متأهلزنان  یطالق عاطف توانیم یجانیهوش ه ،یو عملکرد جنس یدلبستگ

 میمستق ریمس کهنشان داده است  جینتا میمستق یرهایمس یمعنادار یکرد؟ بررس ینیبشیشهر تهران را پ

با توجه به مقدار سطح  یبا طالق عاطف یجانیه هوش ،یو عملکرد جنس یدلبستگ یهاسبک یهامؤلفه

است  58/2و  -58/2که خارج از بازه  tآماره  یمعنادار بیمقدار ضرا زیاست و ن 01/0که کمتر از  یمعنادار

 یهاوجود رابطه معنادار مؤلفه زفرض صفر را رد و فرض پژوهش را که خبر ا 99/0 نانیدر سطح اطم

یاساس م نی. بر همکندیم دییرا تأ یبا طالق عاطف یجانیهوش ه ،یو عملکرد جنس یدلبستگ یهاسبک

رابطه در  میرمستقیغ ریمس یمنظور بررسبه نی. همچنگرددیم دییپژوهش تأ سؤالداشت که  انیب توان

 یگریانجیبا م یو عملکرد جنس یدلبستگ یهاسبک یهابر اساس مؤلفه یطالق عاطف ینیبشیخصوص پ

 یهاسبک نیب میرمستقیغ ریکه مس دهدیبه دست آمده نشان م یمعنادار بیضرا جینتا یجانیهوش ه

 یمعنادار بیبا توجه به مقدار ضرا یبر طالق عاطف یجانیهوش ه یگریانجیآن با م یهامؤلفهو  یدلبستگ

( نشان داده است که هوش 947/0) انسیشمول وار جیمعنادار است. نتا 99/0 نانیدر سطح اطم tآماره 

( 949/0) یعملکرد جنس انسیشمول وار جینتا زیو ن یو طالق عاطف یسبک دلبستگ ریدو متغ یبرا یجانیه

با  یریگاندازه یبه دست آمده نشان داده که الگو جیبر اساس نتا نیکامل دارد. همچن یگریانجینقش م

 برخوردار است. یینسبتا  مناسب و باال تیفیاز ک وهر د یساختار یالگو

 

 شاخص افزونگي و R Square نتایج آزمون. 4جدول 

 R Square R Square 

Adjusted 

CVRED 

 45/0 60/0 61/0 هوش هیجانی
 62/0 66/0 66/0 طالق عاطفی

 

 ریهم رفته چقدر از رفتار متغ یمستقل رو یرهایمتغ یدر هر معادله ساختار دادآزمون نشان  نیا

رفتار  یعملکرد جنس و یدلبستگ هایسبک ریمتغ دو. در معادله اول کندیم ینیبشیپرا  زادرون

 ،یجانیبه اضافه هوش ه یقبل یبرونزا ریمتغ دودوم  هو در معادل کندیم ینیبشیپرا  یجانیهوش ه

مستقل  یرهایمتغ( اگر تعداد 1998) نی. مطابق با نظر چکندیم ینیبشیپرا  یرفتار طالق عاطف

)متوسط(،  33/0(، فی)ضع19/0را با سه عدد  R2 نییتع بیمقدار ضرعدد باشد  5 یمساو ایکمتر 

از  تربزرگمستقل  یرهایمتغ( اگر تعداد 2010) ریهو مطابق با نظر  کندیم ینیبشیپ( ی)قو67/0

معادله  R2فوق  جدولنتایج . طبق شودمی ینیبب شیپ 75/0، 50/0، 25/0عدد باشد با سه مقدار  5

 گزارش شد. یاول و معادله دوم قو
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 اندازه اثر ای F2. شاخص 5جدول 
 هوش هیجانی طالق عاطفی 

19/0 سبک اجتنابی  14/0  

17/0 سبک اضطرابی  12/0  

16/0 سبک ایمن  11/0  

15/0 میل  12/0  

19/0 تحریک روانی  14/0  

16/0 رطوبت  12/0  

15/0 ارگاسم  10/0  

14/0 رضایتمندی  09/0  

17/0 درد  12/0  

14/0 عملکرد جنسی  11/0  

18/0 سبک دلبستگی  14/0  

28/0 هوش هیجانی  - 

 

استفاده شد، در مدل درونی )ساختاری( از  CVCOMاز شاخصی به نام  یریگاندازهکه در مدل بیرونی  طورهمان

این شاخص را  یپوشچشمشود که با دستور که مخفف روایی متقاطع افزونگی است، استفاده می CVREDشاخص 

کیفیت روایی متقاطع افزونگی مدل  )قوی( مقایسه است. 35/0)متوسط( و  15/0)ضعیف(،  02/0با عدد 

 بر اساسکیفیت قوی دارد. از طرفی  هوش هیجانیمتوسط است؛ اما برای  عملکرد جنسیساختاری برای 

نیز از کیفیتی قوی برخوردار بود که نتایج مدل  CVCOMدر بخش  یریگاندازهآمده از مدل  به دستنتایج 

مناسب و باالیی برخوردار هستند. بر همین اساس  نسبتا با مدل ساختاری هر دو از کیفیت  یریگاندازه

نتایج در چه وضعیتی  بینیپیشمدل کلی استفاده نموده تا مشخص شود  یهاآزمونالزم است که از 

 ارائهقابل اتکا در خصوص  SRMRبرازش از دو مدل است. آزمون است، زیرا مدل اصلی تحقیق ترکیبی 

بسیار  gofاست؛ همچنین در این پژوهش مقدار  064/0برابر  SRMR زانیمنشان داده است که  مدل

 است. 48/0از مقدار قبلی  تربزرگ

 
 CVCOM یيروا يشاخص اشتراک یریگاندازهکیفیت مدل  6جدول 
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39/0 

33/0 

25/0 

42/0 

34/0 

48/0 

29/0 

40/0 

40/0 

36/0 

40/0 

49/0 
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 ییروا ی، شاخص اشتراکمحور انسیکووار یبرازش در معادالت ساختار نیگزیجا تیفیک نکهیبا توجه به ا

 15/0باالتر از  یریگاندازه تیفیالگو شاخص ک ریمقاد آمده نشان داده است به دستنتایج  که استمتقاطع 

 برخوردار است. ییباال تیفیاز ک یریگاندازه یالگو دهدیکه نشان ماست 

 

 در حالت معناداری ضرایب بدون حضور میانجي یریگاندازهمدل  1شکل 

 ضرایب با حضور میانجيمدل ساختاری در حالت معناداری  2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

عملکرد و  یدلبستگ هایسبکبر اساس  یطالق عاطف بینیپیش یبرا یارائه مدلپژوهش حاضر با هدف 

انجام شد. به مراکز مشاوره شهر تهران  کنندهمراجعه متأهلدر زنان  یهوش هیجان یگریبا میانج یجنس

استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی برازش مدل برآیند پژوهش نشان داد: 

طالق  بینیپیش یبرا یارائه مدلپژوهش )اصلی  سؤالهای گردآوری شده در آزمون ساختاری با داده

با مدل نظری  ی(هوش هیجان یگریبا میانج عملکرد جنسیو  یدلبستگ هایسبکبر اساس  یعاطف

چنین  حاصله هاییافتهبر پایه  گردید.یید أفرض صفر رد و فرض خالف ت ترتیب . بدینمطابقت دارد

 جینتاهمچنین های گردآوری شده برازش دارد. که مدل ساختاری پژوهش با داده شودمی گیرینتیجه

 متأهلزنان  طالق عاطفی با ی و عملکرد جنسیدلبستگ هایسبک هایمؤلفه نینشان داد: ب پژوهش

ی و دلبستگ هایسبک هایمؤلفهو  وجود دارد یشهر تهران رابطه معنادار مراکز مشاورهبه  کنندهمراجعه

مراکز مشاوره به  کنندهمراجعه متأهلزنان  طالق عاطفیبر  یهوش هیجان یگریبا میانج عملکرد جنسی

جاروان و  هایپژوهش یراستاهمآمده  به دست هاییافتهداشته است. نتایج شدت اثر مطلوبی شهر تهران 

همکاران (، الرسون و 2018همکاران )(، مولوف و 2018راتر )(، 2019) نزیمکساکاتا و ، (2020) دیآلفر

 (،2017بلو براندو، براون و راگسدل ) ،(2017) وتیآماتو و هامن مار(، 2017) وانگی(، لیچستین و 2017)

 مپسون،یکمپل، س(، 2016) نیلوس(، 2016) و همکاران پراستیساکوالسپر(، 2016همکاران )الیسون و 

 کبرگیو و تایهاوانگ، برژ پیلیف نا،یستیکر ،(2015) وکیو زدان نیواال، سوب بوک ،(2015) یکش و یبلدر

و  یعبدالله(، 2010) تناریو دم سلریا ن،یه س،یلمنز، با ،(2011پاالرد و هوک ) گز،یلوپز، ر(، 2012)

، صمدی کاشان و (1397)ی ریجزا (،1398همکاران )(، شمس آبادی و 1396) یصادق ،(1390همکاران )

همکاران (، هدایتی و 1396همکاران )(، کریمی پور زارع و 1396همکاران )(، جزینی و 1397همکاران )

هوش هیجانی نقش اساسی  که اندداده نشان ا یقو زین یمرور یهاپژوهشو  یپژوهش اتیادب. ( است1395)

 ینبخش بروابط رضایتچنین عنوان کرد که  توانیم هاافتهیدر بروز طالق عاطفی دارد. در تبیین این 

از  یاست. عوامل گوناگون سنجشقابلو تفاهم  یگرمراقبت از همد یزانعالقه متقابل، م یقاز طر ینزوج

 ی و تنظیم هیجاناتآوری و تحمل ناکامتاب یزانو م ینزوج یسبک دلبستگ یی،زناشو یتجمله: رضا

 جیهمسو با نتا نیهمچن (.1395، و همکاران هادی) بگذارد تأثیربر سالمت خانواده  تواندمی ینزوج

همکاران مولوف و ، (2019) نزیمکساکاتا و  هایپژوهش هاییافتهعملکرد جنسی با  خصوصپژوهش در 

بازدار و ، (2016همکاران )و  سونیال(، 2017) وانگیو  نیچستیل، (2017همکاران )الرسون و ، (2018)

و  ویچ(، 2012آدوال ) ،(2018راتر ) هایپژوهش هاییافته زینو ( 1397فر ) یساالر ،(1397همکاران )

با توجه به بر طالق عاطفی دارد.  دلبستگی هایسبکهمسو بودن با رابطه از  ی( حاک2011اسشولتز )

عملکرد  ی،دلبستگ هایسبک تأثیرتحت  یطالق عاطفبیان داشت:  توانیم شده انجاممطالعات  بررسی

 ریاز سا شتریزنان ب یطالق عاطف انیدر جر نکهیبا توجه به ا نیو همچن قرار گیرد یجانیهوش ه ی،جنس

تا چه حد بتوانند  نیزوج نکهی( و ا2015 ،یعاشور ،یارباب یحاج ان،یصفرهستند ) بیاعضاء در معرض آس

 نیتأمرا  شانیازهایو ن انندرا از سر بگذر هابحران ییزناشو یهاتعارضروابط و کاهش  یسازیغن منظوربه
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 تفکرات، بازسازی عواطف به ی دلبستگی و آگاهی از انواعهاسبکشناخت  الزم است که به سازد.

 (.1395 کامرانی صالح،بهرامی و بپردازند )خود  جسمانی یهانشانه و رفتارها ،احساسات و هیجانات

این پژوهش در یک مقطع زمانی خاص به  یهادادهاین پژوهش باید متذکر شد که  هاییافتهدر تعمیم 

این پژوهش است. همچنین،  یهاتیمحدودمورد پژوهش و نیز حجم نمونه یکی از  دست آمد و جامعه

 مورد یهاداده یآورجمعرای به کار گرفته شد و از پرسشنامه ب برای سنجش متغیرها روش خودسنجی

 تأثیردر این پژوهش ممکن است تحت  بررسی بر این، متغیرهاى مورد عالوه استفاده گردید. رظن

ساختار  و نوع اجتماعی-مذهبی، وضعیت اقتصادی باورهای ،یامقابله یراهبردها متغیرهاى شخصیتى،

 جیبا توجه به نتا همچنین .دیآیم حساب این پژوهش به یهاتیمحدودباشد که از  دست این و از خانواده

و با توجه به  شودمیمحسوب  یمهم زندگ ماتیاز تصم یکیپژوهش، از آنجا که ازدواج و انتخاب همسر 

هوش  یگریانجیبا م عملکرد جنسیو  یسبک دلبستگ بر اساس طالق عاطفی یکنندگ ینیبشیپنقش 

کمک به  نهیمناسب در زم یارتباط یبسترها جادیا شیافزا منظوربه شودمی شنهادیرو پ نیاز ا هیجانی،

و  یارتباط یهامهارت خصوص ارائهالزم در  یهاآموزشجهت امکانات مناسب  نیروابط زوج یبهبود

 زانیم رتقاءدر خصوص ا ،یمختلف زوج درمان یهاآموزش تنظیم هیجانات و حل مسئله و یهامهارت

 ییمواجهه با نوع تعارضات زناشو منظوربه نیدر جهت سالمت روان زوج یزندگ تیفیو بهبود ک یآورتاب

 ارتقاء بخشید.را  زوجین ییزناشو تیرضا زانیبتوانند م قیطر نیارائه شود تا از ا

 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

خروج  در مورد کنندگانشرکتها، ید به تکمیل تمامی سؤالتأکها ضمن همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

که اطالعات محرمانه  ها اطمینان داده شداز پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 رعایت شد. کامال ماند و این امر نیز می
 

 سپاسگزاری

 یاز همه بزرگواران ؛اخذ شده است یدانشگاه آزاد اسالم یاول در دوره دکتر سندهیپژوهش از رساله نو نیا

 .میساختند، سپاسگزار یپژوهش را شدن نیا دنیو مساعدت خود به انجام رس ییراهنما ،یکه با همکار

 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

 عمناب

به  یدرمانزوج تأثیر ی(. بررس1385) .الهیفرزاد، ول ، واحمد. دیس ،یاحمد ،نژاد، شکوه. ینواب ،عذرا. ،یاعتماد

 .49-33(: 19)5، تازه هایپژوهششهر استان اصفهان.  نیزوج تیمیصم شیبر افزا یماگوتراپیا وهیش
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در  یمنف ییگراو کمال هیناسازگار اول یهارابطه طرحواره ی(. بررس1397) .داصغریس ،یموسو .،خالد بازدار،

 .116-93 (:43)8زنان و خانواده.  یتیترب ی. فصلنامه فرهنگنیزوج نیدر ب یطالق عاطف ینیبشیپ

(. عوامل مؤثر بر تضاد 1395. )نیحس ،یو محقق ،اکرم. ،یسفر، زهره.، محمد یاری.، بختلیاسماع ،یبالل

 .117-132 :(64 یاپیپ 4)27 ،یکاربرد یشناسجامعه. یزن و روابط آن با تعارضات خانوادگ یهانقش

 یدلبستگ یهاو سبک تیشخص یهایژگیرابطه و ی(. بررس1395. )یصالح، بخشعل یو کامران ،محمود. ،یبهرام

 .29-44 :(28)7 ،ینظام یشناسفصلنامه روان. یاتیعمل یروهاین یخواه جانیه زانیبا م

و  یدلبستگ یهاسبک نیادراک شده در رابطه ب ی(. نقش فرزندپرور1390. )یمهد ،یو خانجان ،شهال. پاکدامن،

 .81-102 :(4)1 ،یاجتماع یروانشناس یهافصلنامه پژوهش. انیدر دانشجو ییگراجمع

 یهایژگیبر اساس و یمدل شادکام نیتدو (.1397) .درتاج، فریبرزسیدحسین.، دالور، علی.، و  ،یریجزا

فرهنگ . یشناخت تیجمع یهایژگیو و یاراد یهاتی، فعالیدلبستگ سبک ،یجانیه هوش ،یتیشخص
 83-44(: 53)9درمانی، مشاوره و روان

 بر اساس یعملکرد جنس بینیپیش(. 1396) خالد؛ ،یاصالن .، وعباس ،یالهامان .،رهین ،یعبداله .،یشاد ،ینیجز

فصلنامه مطالعات شهر اهواز.  متأهلزن  انیدر دانشجو التیخود و تحص یافتگیزیتما ،یدلبستگ یهاسبک
 .58-43(: 4)13، یشناختروان

 یو بسترها متأهلاشتغال زنان  یامدهایپ یفیک ی(. واکاو1395. )دهیحم ،یو دهقان ،آرمان. ،یدریح

 .73-95(؛ 8)3 ،یاجتماع ینهادها یشناسجامعه فصلنامهآن.  کنندهلیتعد

. و طالق عاطفی زوجین ییگراکمالخودپنداشت در رابطه  یاواسطهنقش (. 1398) .اسمنی ش،یدوراند

 .دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب یعموم یارشد روانشناس یکارشناس نامهانیپا

خوش ساز  نیزوج نیدر ب یو معنو یجانیهوش ه نیرابطه ب ی(. بررس1392.)ریمم ،یقرچاق ، و.هوشم ،یبیرق

 .140-123 :(13) 1، زنان یشناسجامعهفصلنامه و ناسازگار. 

 یبا طالق عاطف مسئلهحل  ییو توانا هیناسازگار اول یهاوارهطرحرابطه  (.1397) . هیفر, مرض یساالر

تهران،  ران،یا یشناسجامعهو  یتیترب علوم ،یروانشناس یکنفرانس دانش و فناور نیدوم، متأهل انیدانشجو
 .انیرانیسام ا یتوسعه محور دانش و فناور یهاشیهمابرگزار کننده  موسسه

آزاد  انیدانشجو نیب یبر طالق عاطف یدلبستگ یهاسبک ی(. بررس1395) .نبیز ،یعامر ، و.تیکفا ان،یسلمان

اهواز،  ،یتیو علوم ترب مشاوره ،یدر روانشناس نینو هایپژوهش یکنفرانس مل نیاولشهرستان آبادان، 
 .واحد شادگان یدانشگاه آزاد اسالم

بر اختالل عملکرد  یجنس وارهطرح تأثیر(، 1398) .میمر پور، فیشر یدپورآزادیمج ، وشکوفه. ،یآباد شمس

: (4 یاپی)پ 1، یشناسجامعهو  یدر علوم اجتماع یمطالعات کاربردزنان.  ییزناشو تیو عدم رضا یجنس

66-78 

ارشد رشته  یکارشناس نامهانی. پاییزناشو یمؤثر در سازگار یتیعوامل شخص یبررس(. 1396. )دیسع ،یصادق

 .تهران یپزشکروان توی. انستینیبال یشناسروان

 ینیبشیپ(. 1397) زاده، سوگند؛قاسم .، ومحمودپور، عبدالباسط .،فاطمه ،یجعفر .،کاشان، سحر یصمد

 یگریانجیمبا توجه به نقش  یدلبستگ هایسبکبه طالق بر اساس  شیو گرا ییاحساس تنها

 .151-128(: 3)68 .مشاوره هایپژوهشفصلنامه . یزسازیخودمتما
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با  یامقابله یهاو سبک یجانیهوش ه رابطه (.1390) .مهناز ،انیشاهقل .، ویدموسیس ،یکاف .،افسانه ،یعبدالله

 .279 -287(: 7)7 ،شناسان ایرانی روان .ییزناشو یو همساز تیرضا

با  ی(. رابطه عملکرد جنس1392. )نیریش ،یقبادیو ک .،الینسب، ل یدریح .،مهناز ،یدهکرد یاکبریعل

 100-87(: 98)8، دانشگاه شاهد یپژوهش-یدوفصلنامه علم. متأهلدر زنان  ییزناشو یسازگار

 یدرمانزوج ی(. اثربخش1397پور، سوزان. ) یامام و، .بایفر ،یارشد، فرناز.، حسن یبتول.، کشاورز ،یغضنفر

-یفصلنامه علمناسازگار.  یهارابطه زوج تیفیحل تعارض و ک یهاانتخاب بر سبک هیبر نظر یمبتن
 .47-62: (45)1. یکاربرد یروانشناس یپژوهش

در  یو تجربه شکست عاطف ی(. نقش عملکرد جنس1396) .ریکب ،یفیشر ، و.وسفی، رنجبر ،بهزاد. ،یقاسم

 30-15(: 1)6 ،یروانشناس شیفصلنامه رو. ییبه روابط فرازناشو نیزوج شیگرا

نقش هوش  نیی(. تع1396) .سادات دهیفر ،ینیحس .، ومهناز ،یآبادکمالجوکار  .،پور زارع، فرزاد یمیکر

 یاسالم نامهپژوهش فصلنامه شهر بوشهر. متأهلافراد  یطالق عاطف بینیپیشدر  یو سالمت معنو یجانیه
 112-93(: 2)24 .زنان و خانواده

 19-10(:3)4. یشناسمجله روانازدواج.  یوردر کُنش ساالنبزرگ ی(. نقش دلبستگ1397منصوره. ) ،یمظاهر

طالق  ینیبشینقش نگرش به عشق در پ ی(. بررس1393محمدرضا. ) دیرضازاده، س ، وفاطمه. دهیس ،یموسو

 25-16(: 3)12. زنان یشناختروان یمطالعات اجتماع فصلنامه .نیشهر قزو متأهلزنان و مردان  یِعاطف

مختلف  یهابا سبک نیتعارض زوج یالگوها سهیو مقا ی(. بررس1393) غالمرضا. ،ینادر ، وزهرا. ،مؤمنی

 46-38(: 3)9 ،خانواده پژوهی. نیدر زوج یدلبستگ

 .انیو مرب اءی. تهران: انتشارات انجمن اولی(. مشاوره ازدواج و خانواده درمان1389نژاد، شکوه. ) ینواب

مدل  نی(. تدو1395) ؛ینورعل ،یفرخ .، وعبداهلل ،یمعتمد .،فرامرز ،یسهراب .،نیحس ،یاسکندر .،دهیسع ،یهاد

و  یخودکنترل یانجیم یرهایو متغ یسبک دلبستگ بر اساس ییتعهد زناشو بینیپیش یساختار

-28 (:2)33 .یدرمانروان. فرهنگ مشاوره و یعاطف ییدر افراد با روابط فرازناشو هیناسازگار اول یهاوارهطرح
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احساسات  یساختار ی(. الگو1396و اسدزاده، حسن. ) ،.لیاسماع پور،ی.، سعدبرزیسعداله.، درتاج، فر ،یهاشم

فصلنامه . یدلبستگ یهاسبک یا: نقش واسطهنیوالد یفرزندپرور یهاوهیشرم و گناه بر اساس ش
 .475-493 :(44 یاپیپ 4)11 ،یکاربرد یروانشناس

با  ییزناشو یتمندیو رضا یدلبستگ یهاسبک نیرابطۀ ب یبررس به (.1395) .اعظم ،یمیرح ، و.میمر ،یتیهدا

 63-55(: 4)8. و رفتار شهیفصلنامه انددر زنان.  یشاخص عملکرد جنس

 تیفیبر ک فراشناختبر  یمبتن یخانواده درمان یکردهایرو ی(. اثربخش1395احمد ) ،یسهراب ، وناصر. ،یوسفی

 .192-211(:2) 1، خانواده یدرمانروانفصلنامه مشاوره و . ییروابط زناشو
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 سبک دلبستگيپرسشنامه 

 کامال 
 موافق موافق

نه 
مخالف 
 نه موافق

کامال   مخالفم
 مخالفم

  سؤاالت

 1 ایجاد ارتباط با دیگران برایم آسان است. 4 3 2 1 0
 2 دهم که به دیگران وابسته باشم.مشکل به خودم اجازه می 0 1 2 3 4
 3 واقعا  دوستم نداشته باشد.در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل  0 1 2 3 4
من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم، دیگران به اندازه من تمایل  0 1 2 3 4

 ندارند.
4 

 5 دوست دارم به دیگران متکی باشم. 4 3 2 1 0
 6 شوم.از اینکه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمی 0 1 2 3 4
 7 دارم هیچگاه در دسترس نیستند.کنم وقتی به دیگران احتیاج فکر می 0 1 2 3 4
 8 از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم. 4 3 2 1 0
 9 در روابطم اغلب نگرانم طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد. 0 1 2 3 4
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ترسم افراد احساس دیگری داشته کنم، میوقتی احساساتم بیان می 0 1 2 3 4
 باشند.

10 

پرسم آیا طرف مقابل واقعا  به من توجه در ارتباطاتم اغلب از خود می 0 1 2 3 4
 دارد.

11 

 12 توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنم.به راحتی می 0 1 2 3 4
 13 شوم.شود، عصبی میوقتی کسی خیلی با من صمیمی می 0 1 2 3 4
ها در دسترس خواهند باشم، آنمی دانم وقتی که دیگران نیاز داشته  0 1 2 3 4

 بود.
14 

 15 ترسم به من صدمه بزنند.خواهد به مردم نزدیک شوم اما میدلم می 0 1 2 3 4
 16 کنم که مشکل است که آدم به دیگران کامال  اعتماد کند.فکر می 4 3 2 1 0
تر بشوند تا من احساس راحتی خواهند با من صمیمیاغلب مردم می 4 3 2 1 0

 کنم.
17 

مطمئن نیستم که بتوانم به افراد تکیه کنم هنگام نیاز در دسترس  4 3 2 1 0
 باشند.

18 

*** 
 Bar- On)ان ) -پرسشنامه هوش هیجاني بار

 کامال  سئواالت ردیف

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

 کامال  مخالفم

 مخالفم

 1 2 3 4 5 .رفت پیش گام به گام باید مشکالت به غلبه برای من نظر به 1

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم زندگی از بردن لذت 2

 1 2 3 4 5 .باشم گیرنده تصمیم من االمکان، حتی که میدهم ترجیح را شغلی 3

 1 2 3 4 5 .کنم مقابله مشکالت با زیاد، تنش بدون میتوانم 4

 1 2 3 4 5 .کنم تالش امکان حد تا زندگی به دادن معنی برای میتوانم 5

 1 2 3 4 5 .دارم آگاهی هایم هیجان به نسبت 6

 1 2 3 4 5 .بگیرم نظر در را امور واقعیت پردازی، خیال بدون میکنم سعی 7

 1 2 3 4 5 .شوم می دوست دیگران با راحتی به 8

 1 2 3 4 5 .دارم را دشوار برشرایط تسلط توانایی معتقدم 9

 1 2 3 4 5 .دارم اطمینان خودم به مواقع بیشتر 10

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم خشم کنترل 11

 1 2 3 4 5 .است سخت برایم دوباره شروع 12

 1 2 3 4 5 .دارم دوست را دیگران به کردن کمک 13

 1 2 3 4 5 .کنم بحث مورد این در آنها با نمیتوانم میشوم، خشمگین دیگران از که هنگامی 15

 اطالعات آن مورد در ممکن حد تا دارم دوست دشوار، موقعیت یک با رویارویی هنگام 16

 .کنم جمع

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .است سخت برایم خندیدن 17

 1 2 3 4 5 .خودم تا هستم آنها افکار پیرو بیشتر دیگران، با کردن کار هنگام 18

 1 2 3 4 5 .کنم تحمل را ها فشار خوبی به نمیتوانم 19

 1 2 3 4 5 .رساندم نتیجه به را کاری کمتر گذشته سال چند در 20

 1 2 3 4 5 .بگذارم میان در دیگران با را عمیقم احساسات میتوانم سختی به 21

 1 2 3 4 5 .دارم فکری چه من که فهمند نمی دیگران 22

 1 2 3 4 5 .میکنم همراهی دیگران با خوبی به 23

 1 2 3 4 5 .هستم بین خوش میدهم، انجام که هایی کار اغلب به 24

 1 2 3 4 5 .هستم قائل احترام خودم برای 25

 1 2 3 4 5 .میکند ایجاد مشکل بودنم عصبی 26

 1 2 3 4 5 .دهم تغییر مسائل مورد در را فکرم میتوانم سختی به 27

 1 2 3 4 5 .باشم داشته را آن شایستگی اگر خصوص به نمیکند، کسل مرا دیگران به کمک 28
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 1 2 3 4 5 .بگذارند میان در من با را خودشان خصوصی مسائل میتوانند دوستانم 29

 1 2 3 4 5 .نمایم ابراز دیگران با را مخالفتم میتوانم 30

 کردن فکر و داشتن نگه دست میدهم انجام که کاری اولین مشکل، یک با مواجهه هنگام 31

 .است

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .هستم نشاطی با فرد 32

 1 2 3 4 5 .بگیرند تصمیم برایم دیگران میدهم ترجیح 33

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم اضطراب کنترل میکنم احساس 34

 1 2 3 4 5 .نیستم راضی میدهم، انجام که هایی کار از 35

 1 2 3 4 5 .دارم احساسی چه میفهمم سختی به 36

 1 2 3 4 5 .میروم طفره آنها با برخورد از و نشوم رو به رو میگذرد اطرافم در آنچه با دارم تمایل 37

 1 2 3 4 5 .دارد اهمیت برایمان طرف دو هر برای دوستانم با صمیمی روابط 38

 1 2 3 4 5 .دارم انگیزه کار ی ادامه برای معموال دشوار، های موقعیت در حتی 39

 1 2 3 4 5 .بپذیرم هستم که اینطور را خودم نمیتوانم 40

 1 2 3 4 5 .کنم صحبت تر آرام بحث، هنگام میگویند من به دیگران 41

 1 2 3 4 5 .میشوم سازگار جدید شرایط با آسانی به 42

 1 2 3 4 5 .باشم داشته کار دیگری جای موقع همان اگر حتی میکنم، کمک شده گم کودک به 43

 1 2 3 4 5 .دارم توجه میوفتد، دیگران برای که اتفاقی به 44

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم " گفتن نه " 45

 بهترین سپس آورم، می نظر در را ممکن های حل راه مشکل، یک حل برای تالش هنگام 46

 .میکنم انتخاب را

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .راضیم ام زندگی از 47

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم گیری تصمیم 48

 1 2 3 4 5 .کنم حفظ را آرامشم چگونه دشوار شرایط در میدانم 49

 1 2 3 4 5 .نمیکند ایجاد عالقه من در چیز هیچ 50

 1 2 3 4 5 .آگاهم دارم که احساسی از 51

 1 2 3 4 5 .میشوم غرق هایم پردازی خیال و تصورات در 52

 1 2 3 4 5 .دارم خوبی ی رابطه دیگران با 53

 1 2 3 4 5 .نمیشود چنین گاهی چند هر شود، ختم خوبی به مشکالت دارم انتظار معموال 54

 1 2 3 4 5 .هستم راضی خود ظاهر و اندام از 55

 1 2 3 4 5 .هستم صبر کم 56

 1 2 3 4 5 .دهم تغییر را ام قبلی عادات میتوانم 57

 1 2 3 4 5 .میدهم انجام را کار این کنم، فرار موقعیتی از قانون گذاشتن پا زیر با باشد الزم اگر 58

 1 2 3 4 5 .هستم حساس دیگران احساسات به نسبت 59

 1 2 3 4 5 .بگویم دیگران به را افکارم راحتی به میتوانم 59

 گیری تصمیم حل راه بهترین انتخاب مورد در میتوانم سختی به مسائل، کردن حل هنگام 61

 .کنم

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .هستم شوخی اهل 62

 1 2 3 4 5 .ام وابسته دیگران به مختلف امور و کارها دادن انجام در 63

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم خوشایند نا مسائل با رویی یا رو 64

 1 2 3 4 5 .است بخش لذت برایم که میگیرم عهده به را کارهایی االمکان حتی 65

 1 2 3 4 5 .آگاهم افتد، می اتفاق من در که آنچه از آشفتگی هنگام حتی 66

 1 2 3 4 5 .دارم گویی مبالغه به تمایل 67

 1 2 3 4 5 .هستم اجتماعی فردی من دیگران، نظر به 68

 1 2 3 4 5 .دارم اطمینان مسائل ترین دشوار با مقابله برای ام توانایی به 69
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 1 2 3 4 5 .هستم راضی فکرم و نگرش ی شیوه از 70

 1 2 3 4 5 .میشوم خشمگین جوری بد 71

 1 2 3 4 5 .است سخت برایم ام روزانه زندگی در تغییر ایجاد معموال 72

 1 2 3 4 5 .کنم حفظ را دیگران به احترام هستم قادر 73

 1 2 3 4 5 .است سخت برایم دیگران رنج دیدن 74

 1 2 3 4 5 .دهم بروز را افکارم و احساسات نمیتوانم من دیگران، نظر به 75

 1 2 3 4 5 .کنم فکر ممکن های حل راه مورد در میکنم سعی دشوار شرایط با شدن رو به رو هنگام 76

 1 2 3 4 5 .هستم افسرده 77

 1 2 3 4 5 .من به دیگران تا دارم احتیاج بیشتر دیگران به من میکنم فکر 78

 1 2 3 4 5 .هستم مضطرب 79

 1 2 3 4 5 .ندارم خوبی و مشخص فکر دهم، انجام زندگی در میخواهم آنچه مورد در 80

 1 2 3 4 5 .باشم داشته صحیحی برداشت امور از میتوانم سختی به 81

 1 2 3 4 5 .کنم بیان را احساساتم میتوانم سختی به 82

 1 2 3 4 5 .میکنم برقرار صمیمی رابطه دوستانم با 83

 1 2 3 4 5 .خورد خواهم شکست میکنم احساس معموال جدید های کار شروع از قبل 84

 1 2 3 4 5 .دارم خوبی احساس خودم مورد در هم باز قوتم و ضعف نقاط برسی هنگام 85

 1 2 3 4 5 .میروم در کوره از زود عصبانیت هنگام 86

 1 2 3 4 5 .بود خواهد دشوار برایم سازگاری باشم، وطنم ترک به مجبور اگر 87

 1 2 3 4 5 .است مهم قانون به شهروند یک پایبندی من نظر به 88

 1 2 3 4 5 .میکنم خودداری دیگران احساسات کردن دار جریحه از 89

 1 2 3 4 5 .کنم دفاع خودم حق از میتوانم مشکل 90

*** 

 طالق عاطفيپرسشنامه 

ف
ردی

 
 

 عبارات

لی
ب

 خیر 

   .کنممی تنهایی احساس کردممی بینیپیش آنچه از بیشتر بسیار ازدواج این در 1

   .نیستیم نزدیک بهم داشتم آرزو که آنقدرها ما 2

   .کنممی بیهودگی احساس ازدواج این در 3

   .است کننده خسته برایم مشترک کارهای انجام 4

   .کنممی اندوه و قراریبی احساس هستیم هم با وقتی حتی 5

   .کنم سرگرم چگونه را خود دانمنمی هاوقت بیشتر 6

   .کنممی قراریبی و حوصلگیبی احساس ازدواج این در گاهی 7

   .کنم نزدیکی احساس او کنار در که هستم کسی حسرت در 8

   .دهدمی آزارم بسیار تنهایی حس 9

   .دارد کم چیزی ازدواجم انگار 10

   .زدندمی زنگ من به بیشتر اطرافیانم کاش 11

   .باشم کنارش در که داشتم را کسی خواهدمی دلم اغلب 12

   .هستم کسی زندگی از بخشی کنمنمی احساس 13

   .دارم تعلق کسی به کنمنمی احساس 14

   .کنممی انزوا احساس عاطفی لحاظ به اغلب 15

   .کنممی شدگی طرد احساس ازدواج این در 16
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   .ببرم پناه او به که ندارم را کسی 17

   .امشده فراموش کنممی احساس همسرم با رابطه در اغلب 18

   .شناسدنمی مرا کس هیچ 19

   .کندنمی درک مرا کس هیچ 20

   .بزنم حرف او با که ندارم را کس هیچ اغلب 21

   .کنممی احساس صحبت هم یک داشتن به شدیدی نیاز اغلب 22

   .امشده گذاشته کنار کامال ازدواج این در کنممی احساس 23

   .همسرم( )با کنممی بودن جدا احساس 24

*** 

 پرسشنامه عملکرد جنسي

 
 در طي چهار هفته گذشته، چقدر تمایل به داشتن فعالیت جنسي داشته اید؟ -1

 = گاهی اوقات3 = بیشتر اوقات4 = تقریبا  همیشه5 

 = هیچ1 = مقدار کمی2 

 در طي چهارهفته گذشته، میزان شدت تمایل شما به فعالیت جنسي چقدر بوده است؟ -2

 = در حد معمولی3 = باال4 = خیلی باال5 

 = خیلی پایین یا هیچ1 = پایین2 

 در طي چهار هفته گذشته، چقدر دچار تهییج جنسي )سر حال آمدن( در هنگام فعالیت جنسي، شده اید؟ -3

 = بیشتر اوقات4 = تقریبا  همیشه5 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ1 = مقدار کمی2 = گاهی اوقات3 

 چهارهفته گذشته، میزان شدت تهییج جنسي )سر حال آمدن( در هنگام فعالیت جنسي چقدر بوده است؟ در طي -4

 = باال4 = خیلی باال5 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = خیلی پایین یا هیچ1 = پایین2 = در حد معمولی3 

دچار تهییج جنسي )سر حال آمدن( مي در طي چهار هفته گذشته، چقدر خاطر جمع بودید که در هنگام فعالیت جنسي،  -5

 شوید؟

 = خیلی خاطر جمع4 = خیلی زیاد خاطر جمع5 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ1 = کمی خاطر جمع2 = تا حدی خاطر جمع3 

 د؟در طي چهار هفته گذشته، چقدر از تهییج جنسي )سر حال آمدن( در هنگام فعالیت جنسي، رضایتمند بودی -6

 = بیشتر اوقات4 = تقریبا  همیشه5 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ1 = مقدار کمی2 = گاهی اوقات3 

 در طي چهار هفته گذشته، چقدر درهنگام فعالیت جنسي، دچار رطوبت )رطوبت مهبلي( شده اید؟ -7

 گاهی اوقات =3 بیشتر اوقات =4 = تقریبا  همیشه5 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ1 یمقدار کم =2 

در طي چهار هفته گذشته، درهنگام فعالیت جنسي، برای رسیدن به رطوبت )رطوبت مهبلي( چقدر مشکل و سختي داشته  -8

 اید؟

 = خیلی مشکل بود2 = بی نهایت سختی و غیر ممکن1 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 مشکلی نبود= تقریبا  هیچ 5 = مقدار کمی مشکل بود4 = مشکل بود3 

 در طي چهارهفته گذشته، حتي پس از تمام شدن فعالیت جنسي، چقدررطوبت )رطوبت مهبلي( در شما ماندگار بود؟ -9

 = بیشتر اوقات4 = تقریبا  همیشه5 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ1 = مقدار کمی2 = گاهی اوقات3 
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تمام شدن فعالیت جنسي، برای ماندگاری رطوبت )رطوبت مهبلي( چقدر مشکل و  در طي چهار هفته گذشته، حتي پس از -10

 سختي داشته اید؟

 = خیلی مشکل بود2 = بی نهایت سختی و غیر ممکن1 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ مشکلی نبود5 = مقدار کمی مشکل بود4 = مشکل بود3 

 یت جنسي، چقدر به ارگاسم )اوج لذت جنسي( رسیدید؟در طي چهار هفته گذشته، درهنگام فعال -11

 = بیشتر اوقات4 = تقریبا  همیشه5 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ1 = مقدار کمی2 = گاهی اوقات3 

در طي چهار هفته گذشته، درهنگام فعالیت جنسي، برای رسیدن به ارگاسم )اوج لذت جنسي( چقدر مشکل و سختي  -12

 داشته اید؟

 = خیلی مشکل بود2 = بی نهایت سختی و مشکل1 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ مشکلی نبود5 = مقدار کمی مشکل بود4 = مشکل بود3 

 در طي چهارهفته گذشته، درهنگام فعالیت جنسي، از رسیدن به ارگاسم )اوج لذت جنسي( چقدر رضایتمندی داشته اید؟ -13

 = تا حدی راضی بودم4 = خیلی راضی بودم5 جنسی نداشته ام = فعالیت0 

 = خیلی ناراضی بودم1 = تا حدی ناراضی بودم2 = تقریبا  مساوی )نه راضی نه ناراضی(3 

 در طي چهارهفته گذشته، از احساس نزدیکي هیجاني با همسرتان در هنگام فعالیت جنسي، چقدر رضایتمندی داشته اید؟ -14

 = تا حدی راضی بودم4 = خیلی راضی بودم5 ی نداشته ام= فعالیت جنس0 

 = خیلی ناراضی بودم1 = تا حدی ناراضی بودم2 = تقریبا  مساوی )نه راضی نه ناراضی(3 

 ؟در طي چهارهفته گذشته، چقدر از رابطه جنسي با همسرتان رضایتمندی داشته اید -15

 مساوی )نه راضی نه ناراضی( = تقریبا 3 = تا حدی راضی بودم4 = خیلی راضی بودم5 

 = تا حدی ناراضی بودم2 = تا حدی ناراضی بودم2 = تا حدی ناراضی بودم2 

 در طي چهارهفته گذشته، در مجموع از زندگي جنسي خود چقدر رضایتمندی داشته اید؟ -16

 = تقریبا  مساوی )نه راضی نه ناراضی(3 = تا حدی راضی بودم4 = خیلی راضی بودم5 

 = خیلی ناراضی بودم1 حدی ناراضی بودم= تا 2 

 در طي چهارهفته گذشته، در هنگام نزدیکي، چقدر درد و ناراحتي را تجربه کردید؟ -17

 = بیشتر اوقات2 = تقریبا  همیشه1 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ5 = مقدار کمی4 = گاهی اوقات3 

 یا پس از نزدیکي، چقدر درد و ناراحتي را تجربه کردید؟ در طي چهارهفته گذشته، بدنبال و -18

 = بیشتر اوقات2 = تقریبا  همیشه1 = فعالیت جنسی نداشته ام0 

 = تقریبا  هیچ یا هیچ5 = مقدار کمی4 = گاهی اوقات3 

 در طي چهارهفته گذشته، در هنگام و یا پس از نزدیکي، شدت درد و ناراحتي شما چقدر بود؟ -19

 = زیاد2 = خیلی زیاد1 ت جنسی نداشته ام= فعالی0 

 = خیلی کم یا هیچ5 = کم4 = در حد متوسط3 
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Providing a Model for Predicting Emotional Divorce 

Based on Attachment Style, and Sexual Function 

Components in Women: The Mediating Role of 

Emotional Intelligence 

 

Zahra. Mousavi Khorami 1, Farideh. Dokaneifard *2 & Reza. Khakpour 3 

 

Abstract 
Aim: The present study aimed to provide a model for predicting emotional divorce based 

on attachment style, and sexual function components in women with the mediating role 

of emotional intelligence. Methods: The research was descriptive-correlational and had 

an exploratory sequential and directed type. The statistical population consisted of 

married women who visited counseling centers in Tehran in 2019. The research had a 

multi-stage random sampling method, and its statistical sample size consisted of 350 

married women based on Sample Power software, and 372 ones were selected according 

to the 20% probability of sample drop. The research tools included Gottman Emotional 

Divorce Scale (EDS) (2008), Collins and Read adult attachment Scale (RASS) (1990), 

Female Sexual Function Index (FSFI) by Rosen et al. (2000), and Bar-On Emotional 

Quotient Inventory (EQ-i) (1997). Data were analyzed using structural equations (Smart 

PLS). Results: The results indicated that emotional divorce based on secure, ambivalent, 

and avoidant attachment styles, and sexual function had a good fit mediated by 

emotional intelligence in married women (P=0.01). Furthermore, the study of significant 

direct and indirect paths indicated that the significant direct path of secure, avoidant, and 

ambivalent attachment styles, and sexual function with the emotional divorce of married 

women (P=0.01). Moreover, the results of the indirect path indicated positive effects of 

secure, avoidant, and ambivalent attachment styles, and sexual function mediated by 

emotional intelligence on the emotional divorce of married women (P=0.01). 

Conclusion: We need to pay attention to the interaction of psychological elements to 

improve marital relationships during treatment considerations to create cohesion and a 

satisfactory marital relationship based on recognizing the emotions of each couple, and 

modifying the types of attachment styles of couples. 

Keywords: Emotional Divorce; Attachment Style; Sexual Function; Emotional 

Intelligence 
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