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و  یارتباط باورهای غيرمنطقیبراساس كننده به مراكز مشاوره مراجعه هلمتأمردان  به طالق شيگرا یمدل علّارائه 

 *يیزناشو یسرخوردگ ی وعملكرد جنس اینقش واسطه ی فردی باافتگيزيتما

 4، يحيی ياراحمدی3، حمزه احمديان5، محمود گودرزی2قيداریابوالفضل حسينی

Presenting a causal model of divorce in married men referred to counseling 

centers based on irrelevant communication beliefs and individual differentiation 

with the mediating role of sexual function and marital frustration 
Abolfazl Hosseini Ghidari 1, Mahmoud Goodarzi2, Hamzeh Ahmadian3, Yahya YarAhmadi4 

 چكيده

دان وجود آمدن گرایش طالق در مر از عواملی است که باعث به: باورهای غیر منطقی ارتباطی، تمایز یافتگی فردی و سرخوردگی زناشویی زمينه

ه باما مسئله اصلی اینست آیا بین باورهای غیرمنطقی ارتباطی و تمایزیافتگی با واسطه گری عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشویی با گرایش  شود.می

 قیباورهای غیرمنطبراساس مراجعه کننده به مراکز مشاوره  مت هلمردان  به طالق شیگرا یمدل علّارائه هدف: طالق مردان رابطه معنی داری وجود دارد؟ 

ود. جامعه آماری بپیمایشی از نوع همبستگی و تحلیلی  :روشیی بود. زناشو یسرخوردگ ی وعملکرد جنس یانقش واسطه ی فردی باافتگیزیو تما یارتباط

به عنوان نمونه  نفر 241مراجعه کننده به مراکز مشاوره در سراسر شهر تهران بود، به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد  مت هلکلیه مردان شامل 

، عملکرد جنسی مردان (0172) یفردتگی باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین، تمایزیافهای استاندارد شده پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار عبارتند از: 

(FSEI( روزن و همکاران )سرخوردگی زناشویی2111 ،) با استفاده هاداده(. 0179) روزلت، جانسون و مورو ( و گرایش به طالق2119) بارتل و نیهویس 

ی عملکرد ااسطهوتباطی و تمایزیافتگی فردی با نقش های باورهای غیرمنطقی ار: مؤلفههايافتهتحلیل شد.  های رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیرآزمون

: کاهش سرخوردگی زناشویی و باورهای غیرمنطقی گيرینتيجه. (p<12/1دارد ) جنسی و سرخوردگی زناشویی در گرایش به طالق مردان رابطه

 ری ثت یش به طالق مردان دارای مشکل زناشویی،کاهش گرادر در کنار افزایش تمایزیافتگی فردی و عملکرد مناسب جنسی مردان توانند میارتباطی 

 گرایش به طالق، باورهای غیرمنطقی ارتباطی، تمایزیافتگی فردی، عملکرد جنسی، سرخوردگی زناشویی، مردان ها:واژه كليد مثبتی بگذارند.
Background: Communication irrational beliefs, individual differentiation, and marital frustration are factors that cause 

divorce in men. But the main question is whether there is a meaningful relationship between irrational beliefs and 

differentiation mediated by sexual function and marital frustration with the tendency to divorce men? Aims: To present 

a causal model of divorce tendency of married men referred to counseling centers based on irrational communication 

beliefs and individual differentiation with mediating role of sexual function and marital frustration. Method: This was a 

correlational and analytical survey. The statistical population consisted of all married men referring to counseling centers 

throughout the city of Tehran. A sample of 240 individuals was selected by random sampling method. The instruments 

are: Adelson & Epstein Communication Standardized Beliefs Questionnaire, Individual Differentiation (1982), Rosen et 

al. (2000), Men's Sexual Function (FSEI), Nihuis & Bartel Marital Disappointment, and Roosevelt, Johnson & Divorce 

Tendency Moreau (1986). data were analyzed using multiple regression and path analysis. Results: The components of 

irrational beliefs about communication and individual differentiation were correlated with the mediating role of sexual 

function and marital frustration in the tendency to divorce in men (p<0/05). Conclusions: Reducing marital frustration 

and irrational communication beliefs can have a positive effect along with increasing individual differentiation and sexual 

function of men in decreasing divorce tendency of men with marital problems. Key Words: Divorce tendency, irrational 

communication beliefs, individual differentiation, sexual function, marital frustration, men 
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 مقدمه

ا و با های پایدار، پویسالم، وابسته به تشکیل خانواده عهیك جام

شرایط محیط ایمنی بخش، وجود یك خانواده یکی از . است طنشا

ی که اکم، گرم، صمیمی و دارای احترام متقابل است به گونهمستح

از  ،راحتی و آسایش همسران و اعضای خانواده را در پی داشته باشد

و رابطه  0دیگر، استواری و استحکام خانواده به ازدواج طرفی

رین قیقت یکی از مهمتدر ح .پایدار و بنیادین بستگی دارد 2زناشویی

گذارد، روابط سالم و عواملی که بر بقا و دوام و رشد خانواده اثر می

ما امبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضا به ویژه زن و شوهر است. 

هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا وجود یك ازدواج 

و  بقاء ؛ندکها را مختل میوه بر آن که آرامش روانی زوجعالناموفق 

منصور و دهد )قرار می و آسیب دوام خانواده را نیز در معرض تهدید

بنابراین آسیبهای خانواده  (.0319؛ به نقل از عباسی، 0373ادیب زاده، 

 های خانوادگیاست. یکی از مهمترین آسیب برای توجهاز امور مهم 

 .(0379)بخارایی،  است 3قالط گرایش بهافزایش 

جتماعی است که زندگی افراد درگیر را طالق یك معضل ا

ی دهد. طالق نه تنها سبب گسیختن پیوندهاشدیداً تحت ت ثیر قرار می

شود، بلکه غالباً سبب از هم پاشیدگی و آسیب دیدگی زناشویی می

؛ به نقل 0171گردد )هترینگتون، روابط بین والدین و کودک نیز می

های انسانی اجتماعی و ه(. طالق در بردارنده هزین0379از رضایی، 

اقتصادی عظیمی است که با عدم سالمت، اختالل عاطفی، اعتیاد و 

در ایران نیز به دلیل (. 0374فقر خانوادگی رابطه دارد )برناردز، 

اجتماعی  - های روانیفتارر و باورهای فرهنگی، طالق در استرس

تواند یمباشد و این ی دارای رتبه باالتر مینسبت به کشورهای خارج

زایی شدیدتر وقوع این رویداد در فرهنگ ایران باشد حاکی از آسیب

(. بررسی آمار طالق در ایران حکایت از افزایش 0387)دیواندری، 

این واقعه طی ده سال اخیر دارد. به عبارتی در طول یك دهه اخیر 

 افزایش با(. 0319برابر شده است )فتحی،  07پدیده طالق حدود 

 این اهمیت به پیش از بیش روانشناسان و پژوهشگران ،طالق سریع

-برده پی زناشویی زندگیر د آن کننده ایجاد علل و استرس پر واقعه

 خانواده فرد، سطوح در گوناگونی عوامل معتقدند پژوهشگران. اند

 زوجین بین رابطه بر یکدیگر با تعامل در نیز و تفکیك به جامعه و

 سمت به آنها گرایش افزایش به منجر است ممکن و گذاشته اثر

                                                           
1. Marriage 
2. Elation marriage 

میزان ازدواج و طالق ثبت شده در مرکز (. 2101)آماتو،  شوند طالق

های اخیر رشد طالق آمار ایران بیانگر این نکته است که در سال

، )ابراهیمی سیریزیهمواره از میزان رشد ازدواج پیشی گرفته است 

ق در طی سال مروری بر آمار طال(. با 0318افشانی و حسنی درمیان، 

. هم اکنون ایران از نظر آمار طالق در رتبه چهارم دنیا 0314-0312

نند کنفر به مجتمع قضایی خانواده مراجعه می 2111 قرار دارد. روزانه

درصد مربوط به  72تشکیل پرونده در هر روز  211که از میان 

سازمان ثبت  (.0378فروتن و جدید میالنی، است )درخواست طالق 

را منتشر کرده است.  0319ل ایران آمار ازدواج و طالق سال احوا

 0312های ثبت شده نسبت به سال براساس این آمار تعداد ازدواج

هزار  082کاهش داشته در حالی که تعداد طالق به حدود  %7حدود 

مورد رسیده است که بیشترین آمار ثبت شده در تاریخ ایران است 

 (.0317)موسوی چلك، 

فی بر کیفیت رابطه زن و شوهر ت ثیر من توانندیزیادی م متغیرهای

گذارده و باعث تقلیل کیفیت این رابطه و در نتیجه ایجاد فرسودگی 

که در این میان  زناشویی و گرایش به طالق در بین زوجین شوند

جسمانی مهمی همچون باورهای شناختی و به فاکتورهای  توانیم

جنسی ط روابو  زناشویی خوردگی، تمایزیافتگی فردی، سرارتباطی

 می تواند در گرایش یکی از مهمترین عواملی کهاشاره کرد. زوجین 

. باشدیم 4. باورهای ارتباطیق نقش داشته باشدالط زوجین به

شود که مسائل مهم رابطه، حل باورهای ارتباطی نامطلوب، موجب می

 ای تکراریهنشده باقی مانده و لذا این مسائل، غالباً منبع تعارض

هایی مشابه یا یکسانی پیرامون شوند. خیلی از زوجین همیشه بحث

رد، )هالفو یك موضوع معین دارند، بدون اینکه مشکل را حل کنند

کارآمد یا غیر کارآمد همسران را به  طدیدگاه شناختی ارتبا (.0374

هند. دشیوه تفکر متفاوت آنها نسبت به اعمال و رفتارشان نسبت می

واند تها و تصورات غیر منطقی افراد میعتقد است که نگرشم سیآل

ط از رواب)در ایجاد رابطه عاطفی ناکارآمد همسران و نارضایتی آنان 

)اسماعیل پور، خواجه و مهدوی،  نقش بسزایی ایفا کند (زناشویی

توانند موجب ارتقای باورهای ارتباطی در صورتی می(. 0312

ه سازش یافتگی افراد در روابطشان را در افراد شوند ک یروانسالمت

عکس، باورهای ارتباطی غیرمنطقی، عقاید خشك و  تسهیل کنند. بر

 اندتعریف شده راننامعقول در مورد خود فرد و ارتباط با دیگ

3. Divorce 
4. relationships bliefs 
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(. طبق تعریف ایدلسون و اپستین 2101)حمامچی، ایسن و کوبان، 

ت وجین نسب( منظور از باورهای ارتباطی، دیدگاهی است که ز0172)

. اندهرفتیپذبه رابطه زناشویی خود دارند و آن را به عنوان حقیقت 

( با توسعه ارزیابی باورهای غیرمنطقی، پنج 0172ایدلسون و اپستین )

، توقع 0باور ارتباطی غیر منطقی شامل باور تخریب کنندگی مخالفت

، 4گرایی جنسی، کمال3باور به عدم تغییر پذیری همسر 2ذهن خوانی

را که در روابط زناشویی سهیم هستند،  2های جنسیتیباور به تفاوت

تحقیق حمامچی  جی( نتا0312مشخص کردند )دهقان طرزجانی، 

( نشان داد که افراد با باورهای مخربِ بیشتر، تعارضات 2112)

غیر منطقی  . تفکراتکنندیمزناشویی بیشتری را در روابطشان تجربه 

یز رابطه منفی معناداری دارد )حمامچی، با سازش یافتگی زناشویی ن

 (.0313؛ به نقل از امین، 2112

باشد. از علل دیگر گرایش به طالق، تمایزیافتگی می

های خانواده تمایزیافتگی یکی از مفاهیم کلیدی نظریه نظام

. کندیبین فردی نقش مهمی ایفا ماست که در روابط  بوئن گریدرمان

ای که در آن فرد د را به عنوان درجهتمایزیافتگی خو( 0187بوئن )

 خودمختاری - صمیمیت و هیجانی -قادر است بین کارکرد عقالنی 

. طبق نظر وی، سطو کندمی تعریف کند، برقرار تعادل روابط در

تحت  کند و به شدتتمایزیافتگی فرد در بین خانواده مبدأ رشد می

 ار دارد و زندگیو تعامالت بین اعضای خانواده قر هاییایپوت ثیر 

گذارد. مت سفانه بسیاری از زوجین به دلیل امتزاج آینده فرد ت ثیر می

این مجال و اجازه را به آنها  .شدیدی که با خانواده مبدأ خود دارند

دهند که از همان روزهای اول زندگی مشترکشان در زندگی می

واده نکه هرچه امتزاج فرد با خا بطوری .زناشویی آنها مداخله کنند

ود و تمایل ثباتی بیشتر خواهد باحتمال اضطراب و بی ،مبدأ بیشتر باشد

 گیری وحل از طریق جنگ و نزاع، فاصلهخانواده برای یافتن راه

، )گلدنبرگ و گلدنبرگ اختالل در عملکرد نیز بیشتر خواهد شد

-مفهوم تمایزیافتگی خود با حوزه رسدیطورکلی به نظر م به(. 0312

عی از عملکرد روانشناختی از جمله آشفتگی در روابط های متنو

افراد تمایزیافته در زندگی زناشویی (. 2111)اسکورون، مرتبط باشد 

 منبع پیشین(. اسکورون وت کمتری روبرو هستند )الخود با مشک

( نشان دادند 0312، به نقل از امانی، یوسفی و فنایی، 0117فریدلندر )

                                                           
1. disagreement is destructive 
2. mind reading is expected 
3. partners cannot change 

های شانهبینی کننده اضطراب و نی پیشکه سطوح پایین تمایز یافتگ

( نشان 2111روانشناختی باال در زوجین و خانواده است. اسکورون )

داد که افراد عادی نسبت به افراد متقاضی طالق از نظر میزان 

تمایزیافتگی در سطو باالتری هستند. در همین رابطه مطالعه صمدی 

ی ثل گسلش عاطفهای تمایز یافتگی م( نشان داد که مؤلفه0314)

( 0379بینی طالق است. محسنیان، کرملو و گنجوی )بهترین پیش

دریافتند که میزان تمایز یافتگی زوجین متقاضی طالق نسبت به 

 تری قرار دارد.زوجین عادی در حد پایین

ایت دارد، عدم رض ریت ثمتغیری دیگری که در گرایش به طالق 

باشد. چرا که ی میاز عملکرد جنسی زوجین در رابطه زناشوی

ستحکام روابط زناشویی بدون داشتن روابط جنسی رضایت بخش به ا

محققین معتقدند که عملکرد جنسی (. 2112اصغری، ) افتدخطر می

در بدست آوردن یك فرهنگ استوار نقش  تواندیبخش مرضایت

 از بنابراین یکی (.2112نژاد، جهانفر و موالیی) مهمی داشته باشد

 زندگی کیفیت و زناشویی زندگی در خوشبختی واملمهمترین ع

 بخش نبودنرضایت زیرا است، جنسی بخش لذت روابط خوب،

 ایمنی عدم و ناکامی محرومیت، احساس ایجاد سبب جنسی روابط

 محرومیت (. این2111شود )کمبل، اسکینر و هایمن، می همسران در

 زندگی گسستگی هم از و طالق موجب نهایت در تواندمی جنسی

 (.0372 پشتیبان، و رضا قلیزاده، عوضی زناشویی گردد )آقامحمدیان،

 از ناشی زوجین در هاطالق درصد 21که  است آن از حاکی شواهد

)شاه حسینی، گردشی، پوراصغر و صالحی،  جنسی است نارضایتی

 جنسی مشکالت از ناشی هاطالق از درصد 21 یزنایران  در (.2104

چیان، افتخار و شیرپاک، چینی)رفیعی باشدمی هازوج بین

 (.2101رمضانخانی، 

زناشویی بین زوجین را در گذر زمان  طعوامل متعددی رواب

 ب فرسایش عشق و صمیمیت میان همسران میبکند و ستهدید می

 ،باشدگردد و یکی از این عوامل، ت ثیر توقعات و انتظارات می

ی از د، همیشه جزیآیمی عشق رؤیایی به وجود لتوقعاتی که به دنبا

گاهانه یا آی است. این توقعات ممکن است صاعتقادات شخ

ودانی )پیرفلك، سنهان، فردی یا دوطرفه باشد پشکار یا آگاهانه، آنا

هنگامی که توقعات عاشقانه محقق نشود، (. 2104و شفیع آبادی، 

4. sexual perfectionism 
5. the sexes are different 
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احساس ناکامی و سرخوردگی به طور مستقیم به همسر نسبت داده 

و  0و دلزدگی گرددیتحلیل رفتن عشق و تعهد م بو سب شودمی

(. 2112)پینز  گیردیجای عشق را م 2یسرخوردگی زناشوی

سرخوردگی زناشویی، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی همسر است 

یکدیگر  تفاوتی زوجین بهقگی و بیالع که با احساس بیگانگی، بی

 باشدمی مثبت همراه فمنفی به جای عواط فو جایگزینی عواط

این سرخوردگی زناشویی در نوع شدید، منجر (. 2119)رابینز و فلورز 

مفهوم  (.2102)کریم، کریمی و دهقان،  شوداشی رابطه میپبه فرو

احساس عالقه، )طور خاص به حالت عاطفی ازدواج  سرخوردگی به

 کند، نه به رفتارهای واقعیشاره میا (توجه و عاطفه نسبت به همسر

 شانییین ممکن است در میزان سرخوردگی زناشوهمسر. زوج

را  طرف سرخوردگی متفاوت از یکدیگر باشند. در بعضی موارد دو

کنند، در حالی که در موارد دیگر سرخوردگی تنها در مورد تجربه می

مند به اوست. در یك یك فرد است، در حالی که طرف مقابل عالقه

ب و خشم رو به افزایش ازدواج سرخورده احساسات منفی مانند آسی

شود یم منجرو گرایش به جدایی  است تا این که به یك حالت سردی

تمام تعاریف مفهوم سرخوردگی زناشویی با مفهوم (. 0113)کایزر، 

طالق عاطفی هم سوئی دارد. سرخوردگی زناشویی، کاهش تدریجی 

دلبستگی عاطفی همسر است که با احساس بیگانگی به عالقگی و 

تی زوجین با یکدیگر و جایگزین کردن عواطف منفی به جای تفاوبی

باشد که این سرخوردگی در نوع شدید منجر عواطف مثبت همراه می

(. در 0313زاده،شود )کوهی، اعتمادی و فاتحیبه فروپاشی رابطه می

نتیجه سرخوردگی زناشویی یکی دیگر از عوامل مهم در گرایش به 

باشد. چرا که مردان با توجه به طالق زوجین، باالخص مردان می

ویژگی های فیزیولوژیك خود و نیاز جنسی باالتری که نسبت به زنان 

دارند، در زندگی زناشویی، انتظار برآورده شدن نیازهای جنسی 

خویش را از همسران خود دارند، اما زنان با توجه به فرهنگ و آداب 

کامل نیازهای و رسوم و مسائل اسالمی حاکم بر جامعه، به صورت 

کنند. در نتیجه مردان دچار جنسی همسران خود را برآورده نمی

سرخوردگی زناشویی شده و بنابراین با گذشت زمان و تکرار این 

ر یابد. از سویی دیگموارد، گرایش به طالق در بین آنها افزایش می

های این چنینی برای زنان انجام یافته است و مشکالت اکثر تحقیق

ر زندگی زناشویی تا حدودی کم ارزش تلقی شده است. مردان د

                                                           
1. Burnout 

بنابراین با توجه به بیان مشکالت موجود در زندگی زناشویی زوجین 

و بررسی عواملی از قبیل باورهای ارتباطی، تمایزیافتگی، 

سرخوردگی زناشویی و عملکرد جنسی در گرایش مردان به طالق، 

 براساس دو متغیر هدف مقاله حاضر تبیین گرایش به طالق مردان

ت ثیرگذار باورهای غیرمنطقی ارتباطی و میزان تمایزیافتگی پایین 

ی سرخوردگی زناشویی و عملکرد جنسی اواسطهزوجین، با نقش 

ین ی قبلی رابطه بهاپژوهشباشد. با توجه به اینکه در ناموفق می

متغیرهای ذکر شده اکثراً به صورت منفرد و دوبه دو بررسی شده 

بنابراین محققینِ پژوهش حاضر در صدد هستند در قالب مدل، است، 

هم اثرات مستقیم و هم اثرات غیرمستقیم متغیرها را در گرایش به 

طالق مردان مورد واکاوی قرار دهند تا بلکه در پرکردن خالء موجود 

توانند در کاهش طالق بطور مستقیم و در خصوص متغیرهایی که می

نقشی ایفا کرده و موجب افزاش رضایت باشند.  مؤثرغیرمستقیم 

واند تزناشویی و کیفیت زندگی زوجین باشد. نتایج این پژوهش می

ی هاكینیکلبرای برنامه ریزان آموزش مسئوالن خانه های سالمت، 

مشاوره، روانشناسی و دیگر نهادهایی که مسئولیت سالمت جامعه را 

ی های. برخی پژوهشبرعهده دارند، مورد مطالعه و مثمرثمر واقع شود

که تا حدودی با موضوع پژوهش حاضر نزدیك هستند، عبارتنداز، 

( نشان دهنده آن 0319) زادهنتایج بهمنی، اعتمادی، احمدی و فاتحی

گر، لهی مداخانهیزمبود که سرخوردگی زناشویی تحت ت ثیر عوامل 

 لروانشناختی و تمایزات شخصیتی قرار دارد. بنابراین توجه به عوام

مختلف سرخوردگی زناشویی در مشاوره و درمان زوجین دارای این 

اختالل ضروری است. در نتیجه سرخوردگی زناشویی یکی از 

 باشد که خود ناشیمهمترین عوامل اثرگذار در گرایش به طالق می

، باشد. بهمنی، اعتمادیاز عوامل شخصیتی و روانشناختی زوجین می

مشاوره  ر پژوهش دیگری دریافتند،( د0318زاده )احمدی و فاتحی

تواند در کاهش زوجی مبتنی بر مدل سرخوردگی کایزر می

سرخوردگی زناشویی اثربخش باشد. از اینرو، این شیوه مشاوره 

تواند به نحو مؤثری توسط متخصصین حوزه خانواده جهت زوجی می

ای ه. یافتهدرمان سرخوردگی زناشویی مورد استفاده قرار بگیرد

شناخت هر چه بیشتر نسبت به خود  نشان داد،( 0318ش فراهانی )پژوه

تواند اثر سرخوردگی زناشویی و و نیز دلسوزی و شفقت به خود می

. ندکق عاطفی تا حد زیادی تعدیل السردی رابطه زناشویی را بر ط

2. Marital disaffection 
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در نتیجه یکی از مهمترین عوامل ت ثیرگذار در گرایش به طالق 

 باشد.میزوجین، سرخوردگی زناشویی 

( نشان 0317رضوانی و صائمی )نتایج بدست آمده در مطالعه 

با افزایش خود تمایز یافتگی و کاهش نوروزگرایی، میزان دهد که می

نمره  یالیابد. همچنین میانگین باق عاطفی در زوجین کاهش میالط

ویان گق عاطفی در میان پاسخالئم طالق عاطفی، عالکسب شده در ط

آموزشی در رابطه با  یهاگردد دورهپیشنهاد میلذا . باشدمشهود می

صفات روانی مخرب نوروزگرایی و عواقب آن برای دانشجویان 

 های سوری، کریمی نژاد، قنبری و. در همین زمینه یافتهبرگزار گردد

ی، های تمایزیافتگاز میان مؤلفه( گویای این است که 0312کریمیان )

( <1110pر )ناداعت و ملشکل مث گسلش عاطفی و واکنش عاطفی به

هوش معنوی به  و (>110/1p) رجایگاه من به شکل منفی و معنادا

-قادرند که طالق عاطفی را پیش (>110/1p) شکل منفی و معناداری

. در همین رابطه نتایج بدست آمده در مطالعه لطیفیان و بینی کنند

لگوهای با ا حاکی از آن بود که تمایزیافتگی در رابطه (0313) فخاری

ی را کامل ایفا اواسطهارتباطی خانواده و سالمت روانی، نقش 

دریافتند، تمایزات فردی با  (2100) . همچنین تیم و کیلیکندیم

داری داشته است و در نهایت با میزان روابط جنسی رابطه معنی

. داری نشان داده استرضایت جنسی و زناشویی رابطه مثبت و معنی

نشان داده است که زوجین همواره  (2109) ی جانسونهمینطور بررس

ی برای شریك زندگی خود همواره در تمام ایقوباید به عنوان حامی 

لحظات حضور داشته باشند. زمانی که به شریك خود به میزان کافی 

اهمیت می دهید، رضایت وی را جلب کرده و در نتیجه روابط 

 های موردتایج پژوهشصمیمانه و بهتری خواهید داشت. براساس ن

مطالعه، یکی از عوامل مهمی که گرایش به طالق را در زوجین 

دهد، عدم توجه به تمایزات فردی در باالخص مردان را افزایش می

 زندگی زناشویی است.

نشان دهنده آن  (2108) های موهالتلول، سیتهول و سیریندییافته

داری  مستقیم و معنیبود که عدم ارتباط و یا ارتباط نادرست به طور 

. اندداشتهبا میزان گرایش به طالق زوجین جوان مورد مطالعه رابطه 

در پژوهش خود باور به  (0314) همچنین صیدی، نظری و ابراهیمی

 تقدس ازدواج، مخرب بودن مخالفت و عدم تغییر همسر، کمال

گرایی جنسی و ذهن خوانی با واسطه کیفیت ارتباط و سن، خرسندی 

ج بینی نمودند. در همین رابطه نتایداری پیشی را به طور معنیزناشوی

نشان دهنده آن بود که والدین  (2108) های گریمالدیپژوهش

های آموزشی مبتنی بر باورهای ارتباطی جهت کننده در دورهشرکت

سازی و رضایت زناشویی والدین، دارای باورهای ارتباطی آگاه

ی تر و در نتیجه آگاهی و اثربخشمناسب، سطو رضایت زناشویی باال

یج تحقیقات . با توجه به نتاباشندیمبیشتری در مقایسه با والدین دیگر 

مطروح، یکی از عوامل مهمی که گرایش به طالق را در زوجین 

باالخص مردان را کاهش می دهد، عدم دارا بودن باورهای غیرمنطقی 

 ارتباطی در زندگی زناشویی است.

ی با موضوع امطالعه( 0312کت و گلپرور )مهدیزادگان، بر

مقایسة عملکرد جنسی مردان عادی با مردان در آستانه طالق شهر 

، در تحریك روانی، در نتایج نشان داد که در میلانجام داد و  اصفهان

و در درد بین مردان گروه در  مندی(، در رضایت=110/1pارگاسم )

ی وجود دارد، اما در آستانه طالق و گروه عادی تفاوت معنادار

ر همینطورطوبت، بین مردان دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. 

( در خصوص شیوع اختالالت 0378در تحقیق فروتن و میالنی )

ه بجنسی در متقاضیات طالق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده 

درصد مردان  8/99 که نشان دادنتایج های قضایی شهر تهران مجتمع

زندگی جنسی با همسرانشان راضی نبودند. از نظر میزان عملکرد  از

درصد در حد متوسط  0/23درصد در حد خوب، 2/80جنسی، مردان 

در نتیجه با توجه به افزایش میزان درصد در حد ضعیف بودند.  7/2و 

طالق در جامعه ضرورت دارد مسئولین امر نسبت به این موضوع توجه 

لت صوص که بیشتر متقاضیان طالق به عبیشتری داشته باشند، بخ

وجود حجب و حیا از بیان مشکالت جنسی خود به عنوان یکی از 

دالیل طالق شرم دارند. نتایج بدست آمده از تحقیق محمدصادق، 

نشان دهنده آن بود که اختالالت  (0318) کالنترکوشه و نعیمی

جنسی  مندیعملکرد جنسیتی، یکی از عوامل مؤثر بر طالق و رضایت

نیز یکی از مؤثرترین عوامل برای نادیده گرفتن و حل اختالفات در 

رود. رضائیان، معصومی و زندگی و روابط زناشویی به شمار می

نیز دریافتند، میزان رضایت جنسی زوجین، تعیین  (0319) حسینیان

ند. باشهای گرایش یا عدم گرایش زوجین به سمت طالق میکننده

نیز  (2107اومورو )های صورت گرفته توسط نتایج مطالعه بررسی

ی که منجر به طالق ادهیعدنشان دهنده آن بود که در کنار دالیل 

علل گرایش زوجین به طالق شامل  نیترعمدهگردند، زوجین می

عملکرد جنسی نامناسب بوده است. پیامدهای بروز چنین مشکالتی 

ت. ی داشته اسدر زندگی مشترک، مشکالت روانی زیانباری را در پ

در نتیجه یکی از عوامل مهمی که گرایش به طالق را در زوجین را 
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دهد، دارا بودن عملکرد جنسی نامناسب در زندگی افزایش می

مرتبط با  کامالًی انهیشیپزناشویی است. در نتیجه با توجه به فقدان 

موضوع پژوهش حاضر، در این پژوهش به اثر متغیرهای مستقل 

منطقی باورهای ارتباطی و تمایز یافتگی فردی با نقش باورهای غیر

ی عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشویی در گرایش به اواسطه

 سؤالی که به نیترعمدهطالق مردان پرداخته شده است. در نتیجه 

گردد اینست که آیا بین باورهای غیرمنطقی ذهن محقق متبادر می

وردگی کرد جنسی و سرخگری عملارتباطی و تمایزیافتگی با واسطه

زناشویی با گرایش به طالق مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

 داری وجود دارد؟شهر تهران رابطه معنی

 روش

روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی و تحلیلی بود. جامعه 

کننده به مراکز مشاوره در سطو مراجعه مت هلآماری شامل مردان 

 2ی اخوشهود که ابتدا به صورت تصادفی ب 0317شهر تهران در سال 

شرق  –جنوب  –مرکز مشاوره فعال در خصوص خانواده؛ در شمال 

غرب و مرکز شهر تهران انتخاب و در ادامه به صورت تصادفی در  -

نفر( از مردان مورد مطالعه قرار گرفتند  21نفر )هر مرکز  221دسترس 

پرسشنامه  241ایت با ی مخدوش، در نههاپرسشنامهو پس از شناسایی 

مالک ورود به پژوهش عبارت  صحیو، ادامه تحقیق انجام پذیرفت.

سواد خواندن و  -بود از، رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش 

نوشتن داشته باشند و افرادی که حداقل دوسال از زندگی مشترکشان 

از پژوهش نیز عدم تمایل به ادامه  های خروجگذرد، مالکمی

پژوهش و اقدام حقوقی برای طالق بود. به منظور رعایت شرکت در 

های پژوهش اصول اخالقی در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونه

 SPSSافزار اطمینان داده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم

وزیع ی توصیفی از تهاافتهاستفاده شد. به طوری که برای ی 24نسخه 

نیز ابتدا از ماتریس ضریب  هاهیرضفپراکندگی و برای آزمون 

همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و 

رسیون های رگی با متغیر وابسته استفاده شد. در ادامه از آزموناواسطه

چندگانه و تحلیل مسیر جهت ارائه مدل علّی گرایش به طالق استفاده 

 شد.

 ابزار

پرسشنامه باورهای ی: پرسشنامه باورهای غیرمنطقی ارتباط

 41قالب در ( 0172) یناپشتاغیرمنطقی ارتباطی توسط آدیلسون و 

فر، ص =غلط کامالًای طیف لیکرت )ینهگزگویه در مقیاس شش 

 =درست کامالً،  4=، درست3 =، شاید درست2 =، شاید غلط0 =غلط

 رد منطقی غیر ارتباطی ( بوده و هدف آن ارزیابی میزان باورهای2

. توقع 2مخالفت  بودن مخرب به . باور0ناشویی در پنج بعد ز رابطه

گرایی جنسی . کمال4همسر  پذیری تغییر عدم به . باور3ذهن خوانی 

 گانه 41های جمع گویهجنسیتی است.  یهاتفاوت درمورد . باور2

نمره  دامنه. دهندیمنمره کل باورهای غیرمنطقی ارتباطی را تشکیل 

: بیانگر باورهای غیرمنطقی 99تا  1د. نمره بین باشیم 211بین صفر تا 

: بیانگر باورهای 011تا  99ارتباطی ضعیف در فرد است. نمره بین 

: بیانگر 011نمره باالتر از غیرمنطقی ارتباطی متوسط در فرد است. 

 اپشتاینو آیدلسون. باشدیمباورهای غیرمنطقی ارتباطی قوی در فرد 

 هک عمومی باورهای این پرسشنامه با یهانمره که دریافتند( 0172)

 گیریاندازه( 0197 جونز،) جونز منطقی باورهای غیر تست توسط

 درتحقیق( 0172) واپشتاین آیدلسون. داشت مثبت همبستگی بود شده

 خرده برای کرونباخ آلفای با آزمون این پایایی که دادند نشان خود

 رابطة مقیاس ردهخ 2 هر است و درصد 70 تا 82 دامنه از هامقیاس

 . و پایایی(0370 مظاهری،دارند ) زناشویی سازگاری با معناداری

 المحمدی، عبد از ؛ به نقل0117 بوشمن،)بود  درصد 89 بازآزمایی

 ترجمه اعتماد پور و مظاهری را ابزار این فارسی نسخة(. 0372

 کرونباخ آلفای کرده استفاده مظاهری که پژوهشی دراند. کرده

مقدار پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با  بود. 82/1 دهش محاسبه

 بدست آمد. 10/1استفاده از آلفای کرونباخ برای زنان 

 ودخ یافتگی تمایز پرسشنامه: (DSI) خود تمایزیافتگی پرسشنامه

ر د ابداًای طیف لیکرت )ینهگزگویه در مقیاس شش  49در قالب 

ی صحیو ، تا حد2=، صحیو نیست0=مودر من صحیو نیست

در مورد  کامالً، 2=، صحیو است4=، تا حدی صحیو است3=نیست

( بوده و هدف آن ارزیابی میزان تمایزیافتگی خود 9=من صحیو است

. جایگاه 2 یعاطف. واکنش پذیری 0 در چهار بعد:در رابطه زناشویی 

 هایجمع گویهاست. . هم آمیختگی با دیگران 4. گریز عاطفی 3من 

ه نمره در دامن .دهندیمتمایزیافتگی فرد را تشکیل نمره کل  گانه 49

: میزان 002تا  49 نمره بین باشد.یم 289تا  49این پرسشنامه بین 

: میزان 090تا  002بین  نمره پایین است. تمایزیافتگی افراد

تمایزیافتگی : میزان 090متوسط است. نمره باالتر از  تمایزیافتگی افراد

ر اطمینان از قابلیت اعتماد پرسشنامه تمایز به منظو باال است. افراد

نفر از صاحبنظران در این زمینه نظر خواهی شد که  01یافتگی خود از 

 قرار دادند. ضریب دییت قابلیت اعتماد محتوایی این ابزار را مورد 
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انجام  2114پوپکو که در سال  -آلفای گزارش شده توسط پلج 

پایایی مقدار (. 0378همکاران، است )به نقل از ثنائی و  79/1گرفت؛ 

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ برای زنان 

 بدست آمد. 1/1

 سرخوردگی مقیاس(: MDSمقیاس سرخوردگی زناشویی )

در مقیاس هفت  (2119) بارتل و نیهویستوسط  (MDS) ییزناشو

، 2 =، تا حدودی مخالف0 =مخالف کامالًی طیف لیکرت )انهیگز

، 9 =، تا حدی موافق2 =موافق ،4 =، نه موافق و نه مخالف3 =مخالف

 مقیاس این ساخت در آنها استدالل( بوده و میزان 8 =موافق کامالً

 طالق برای قوی پیشبین یك زناشویی، سرخوردگی اوالً که بود آن

گانه  09. جمع نمرات ندارد وجود سنجشان برای مقیاسی ثانیاً و است

 002تا  09دهد. دامنه نمره بین گی زناشویی را نشان مینمره سرخورد

باشد. هر چه نمره باالتر باشد، نشان دهنده سرخوردگی زناشویی می

-09ین . نمره بباشدیمباال و در واقع روابط با حالت منفی بین زوجین 

نشان  49 -42نشان دهنده سطو سرخوردگی پایین، نمره بین  42

نشان دهنده  002-49ط و نمره بین دهنده سطو سرخوردگی متوس

( 2119بارتل )در پژوهش نیهیوس و  باشد.سطو سرخوردگی باال می

مقیاس مورد نظر همسانی درونی باالیی نشان داد. مقدار پایایی این 

بدست آمد.  19/1مقیاس توسط آنها با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 

یایی پرسشنامه را با ( پا2109در ایران سیدعلی تبار و همکاران )

مقدار پایایی  بدست آوردند. 12/1استفاده از آلفای کرونباخ 

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ برای زنان 

 بدست آمد. 18/1

(: 2111همکاران ) و پرسشنامه عملکرد جنسی مردان روزن

ا ، عملکرد جنسی مردان رسؤال 02شاخص عملکرد جنسی مردان با 

حوزه مستقل عملکرد نعوظی، عملکرد رسیدن به لذت نهایی،  2در 

کل  بخش بودنتمایل جنسی، رضایت بخش بودن مقاربت و رضایت

ای هینگزسنجد. این پرسشنامه در مقیاس شش عملکرد جنسی می

، 2 =، کم0 =صفر، خیلی کم =طیف لیکرت )فعالیت جنسی نداشتم

بوده و میزان رضایت از عملکرد ( 2 =، خیلی زیاد4 =، زیاد3 =متوسط

باشد. نمره می 82دهد. دامنه نمره بین صفر تا جنسی مردان را نشان می

-02باالتر نشان دهنده عملکرد جنسی باالتر مردان می باشد. نمره بین 

نشان دهنده میزان عملکرد جنسی مردان در حد پایین، نمره بین  22

دان در حد متوسط، نمره نشان دهنده میزان عملکرد جنسی مر 22-21

 نشان دهنده میزان عملکرد جنسی مردان در حد باال می 82-21بین 

شود. در برعکس نمره گذاری می 2 سؤالباشد. قابل به ذکر است 

( اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط 0312) یرانیاپژوهش برقی 

ار راساتید راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد ت یید ق

ایایی باشد. قابلیت اعتماد یا پگرفته است و از اعتبار الزم برخوردار می

گیری هر آنچه یك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه

ه گیری در شرایط یکسان تا چاینکه ابزار اندازه گیرد یعنییماندازه 

(. در 0311سرمد و همکاران،دهد )یماندازه نتایج یکسانی به دست 

( پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 0312پژوهش برقی ایرانی )

/ درصد ذکر شده است. مقدار پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر 72

 آمد. بدست 10/1با استفاده از آلفای کرونباخ برای مردان 

امه پرسشن: روزلت، جانسون و مورو پرسشنامه گرایش به طالق

؛ به نقل از 0179جانسون و مورو ) به طالق روزلت، لیماستاندارد 

. تمایل برای خارج شدن )متمایل به 0( در دو بعد 0313قادر پور، 

گویه  04. این پرسشنامه دارای باشدیم. بعد تمایل به مسامحه 2طالق( 

، خیلی 2 =بندرت ،0 =هرگز) کرتیلی طیف انهیگزدر مقیاس هفت 

. دامنه باشدیم( 8 =، همیشه9 =، خیلی زیاد2 =، زیاد4 =، کم 3=کم

میزان گرایش در حد پایین  33-04باشد. نمره بین می 17-04نمره بین 

میزان گرایش در حد متوسط به طالق، نمره  99-33به طالق، نمره بین 

میزان گرایش در حد باال به طالق را در بین زوجین نشان  17-99بین 

د اعتمابلیت قا یبه منظور بررس (0313) در پژوهش قادرپوردهد. می

ان و صاحب نظر دیچند از اسات ی( پرسشنامه مذکور از تنیی)محتوا

 شان،یا یشنهادیپ راتییآن سؤال شد و با اعمال تغ یراجع به محتوا

رای بوی همچنین اخذ شد. بر روا بودن ابزار  یمبن شانینظر ا دییت 

 عدب پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کرد که برای تعیین پایایی

( مقدار پایایی بدست 79/1( و برای بعد مسامحه )10/1شدن )خارج 

مقدار پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای  آمد.

 بدست آمد. 10/1کرونباخ برای مردان برابر 

 هايافته

میانگین نمره باورهای غیرمنطقی  0بر اساس اطالعات جدول 

 می 18/22با انحراف استاندارد  37/042ارتباطی مردان مورد مطالعه 

باشد. در نتیجه وضعیت باورهای غیرمنطقی ارتباطی در بین مردان باال 

 79/012باشد. میانگین نمره تمایزیافتگی فردی مردان و نامناسب می

باشد. در نتیجه توانایی تمایزیافتگی می 79/28با انحراف استاندارد 

می باشد. میانگین نمره  فردی در بین مردان در سطو باال و مناسب

در .باشدیم 93/09 با انحراف استاندارد 22/24عملکرد جنسی مردان 
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اشد. بنتیجه وضعیت عملکرد جنسی مردان در سطو باال و مناسب می

با  12/21مطالعه میانگین نمره سرخوردگی زناشویی مردان مورد 

 باشد. در نتیجه وضعیت سرخوردگیمی 29/00انحراف استاندارد 

 اشد. میانگین نمره گرایش به طالقبمردان در سطو باال و نامناسب می

 باشد. درمی 82/01با انحراف استاندارد  34/20مردان مورد مطالعه 
 

 اشد.بنتیجه وضعیت گرایش به طالق مردان در سطو متوسط می 

تحقیق: آیا باورهای غیرمنطقی ارتباطی، تمایزیافتگی  سؤال

سرخوردگی زناشویی مردان با گرایش به فردی، عملکرد جنسی، 

 طالق آنها رابطه دارد؟

 ی و وابسته مردان مورد مطالعهاواسطهتوزیع پراکندگی متغیرهای مستقل، . 0جدول

 حداکثر حداقل کجی ضریب استاندارد انحراف میانگین تعداد متغیر

 متغیرهای مستقل
 211 22 -19/0 18/22 37/042 241 باورهای غیرمنطقی ارتباطی

 239 49 -84/0 79/28 79/012 241 تمایزیافتگی فردی

 یاواسطهمتغیرهای 
 82 01 32/0 93/09 22/24 241 عملکرد جنسی

 77 07 -92/1 29/00 12/21 241 سرخوردگی زناشویی

 83 09 -12/1 82/01 34/20 241 گرایش به طالق متغیر وابسته
 

 

 قیق. ضریب همبستگی بین متغیرهای تح2جدول

 متغیرهای تحقیق
 گرایش به طالق سرخوردگی زناشویی عملکرد جنسی تمایزیافتگی فردی باورهای غیرمنطقی ارتباطی

P r P r P r P r P r 

 34/1 111/1 23/1 111/1 18/1 29/1 04/1 12/1 0 - باورهای غیرمنطقی ارتباطی

 -07/1 114/1 -17/1 07/1 24/1 111/1 0 - 04/1 12/1 تمایز یافتگی فردی

 -22/1 111/1 -11/1 02/1 0 - 24/1 111/1 18/1 29/1 عملکرد جنسی

 72/1 111/1 0 - -11/1 02/1 -17/1 07/1 23/1 111/1 سرخوردگی زناشویی

 0 - 72/1 111/1 -22/1 111/1 -07/1 114/1 24/1 111/1 گرایش به طالق
 

 

ورهای شتتتود که بین بامالحظه می 2با توجه به اطالعات جدول 

ض   غیرمنطقی ارتباطی با گرایش به طالق عیف مردان رابطه مستقیم و 

یافتگی    p  ،24/1 =r= 111/1معنی داری وجود دارد ) مایز (؛ بین ت

فردی مردان با گرایش به طالق رابطه معکوس و خیلی ضعیف معنی  

(؛ بین عملکرد جنستتتی با  p  ،07/1- =r= 114/1داری وجود دارد )

ط   به طالق راب ه معکوس و ضتتتعیف معنی داری وجود دارد گرایش 

(111/1 =p  ،22/1- =r    شویی با گرایش سرخوردگی زنا ( و نیز بین 

 بتته طالق رابطتته مستتتتقیم و خیلی قوی معنی داری وجود دارد                  

(111/1 =p  ،72/1=r .)فرضتتتیتته تحقیق: گرایش بتته طالق مردان 

ی سطهاوبراساس باورهای غیرمنطقی ارتباطی و تمایزیافتگی فردی با 

 عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشویی قابل تبیین است.
 

 دانبینی گرایش به طالق مر. ضریب همبستگی چندگانه برای پیش3جدول

 ضریب تبیین خالص ضریب تبیین ضریب همبستگی چندگانه شکل

0 72/1 82/1 80/1 

 

 

های          باور به طالق مردان بر استتتتاس  به منظور تبیین گرایش 

سطه طی و تمایزیافتگی فردی با غیرمنطقی ارتبا سی  ی عملکوا رد جن

بق ط چندگانه به روش اینتر استفاده شد.   رگرسیون  ازو سرخوردگی  

در مجموع ضتتریب همبستتتگی شتتود مالحظه می 3اطالعات جدول 

= 82/1و ضتتریب تعیین برابر  = 72/1چندگانه این عوامل، برابر 

استتتت بدستتتت آمده  =80/1و ضتتتریب تعیین خالص برابر  

(12/1>p                    یعنی در مجموع بتتاورهتتای غیرمنطقی ارتبتتاطی و  ،)

تمایزیافتگی فردی به همراه عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشویی    

به طالق مردان را تبیین می   80به میزان    21کنند و  درصتتتد گرایش 

صد  سط متغیرهای دیگری   در از واریانس گرایش به طالق مردان تو

شد یمقابل تبیین  سیر و تعیین ا   . در ادامه با سیم تحلیل م ثر و جهت تر

باطی و         های غیرمنطقی ارت باور یب مستتتتقیم و غیر مستتتتقیم  ضتتترا

تمایزیافتگی فردی بر گرایش به طالق با نقش واسطه عملکرد جنسی 

تدا از          مدل، اب ئه  ناشتتتویی مردان و همچنین ارا و ستتترخوردگی ز

ستقیم به تفکی       ستقیم و غیرم سیرهای م سیون چندگانه برای م  كرگر

R

2R
2

R
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برای هر چهار عامل مورد محاستتتبه و ستتتنجش قرار گرفت که یافته 

 بدست آمد. 0و همچنین شکل  4های حاصل در جداول 

شان در جدول      سیر ن صل از تحلیل م ضریب  می 2نتایج حا دهد، 

قدار       با م تا  باطی،       290/1ب های غیرمنطقی ارت باور برای  -3/1برای 

یافتگی فردی،    مایز  برای  874/1ستتتی و برای عملکرد جن -227/1ت

باشتد و نشتان دهنده ت ثیر باورهای   سترخوردگی زناشتویی مردان می  

با       باطی و تمایزیافتگی  ی و ی عملکرد جنستتتواستتتطه غیرمنطقی ارت

باشتتتد که    ستتترخوردگی زناشتتتویی در گرایش به طالق مردان می   

ستترخوردگی زناشتتویی بیشتتترین اثر، تمایز یافتگی فردی دومین اثر، 

ارتباطی سومین اثر و عملکرد جنسی کمترین اثر    باورهای غیرمنطقی

را در گرایش به طالق مردان داشتتتته استتتت. در نتیجه برای کاهش      

ستترخوردگی زناشتتویی در  ستتتیبایمگرایش مردان به طالق، ابتدا 

ی آموزش و کاهش یابد. ستتتپس توانایی      امداخله  های  آنها با روش  

یافتگی فردی در آن    مایز یت و همچنی   درک ت های  ن روشها تقو

باطی آموزش داده شتتتود. همچنین         های غیرمنطقی ارت باور کاهش 

 نحوه صحیو عملکرد جنسی در آنها آموزش داده شود.

 

( و X3( با واسطه عملکرد جنسی )X2) یفرد( و تمایزیافتگی X1. محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم باورهای غیرمنطقی ارتباطی )4جدول

 (Yگرایش به طالق مردان ) ( برX4) ییزناشوسرخوردگی 

 مسیر نوع اثر

 X1 173/1 = X1 → Y اثر مستقیم

 X2 از طریق X1 اثرات غیرمستقیم

102/1- = (177/1-()043/1)= X1 → X2→ Y 

112/1- = (090/1-()24/1()043/1)= X1 → X2→ X3→ Y 

112/1- = (874/1()179/1-()24/1()043/1 )= X1→ X2→ X3→ X4→ Y 

 -X2 101/1- = 112/1 - 112/1- 102/1 از طریق X1 ات غیر مستقیممجموع اثر

 X3 از طریق X1 اثرات غیرمستقیم
113/1- = (090/1-()138/1)= X1 → X3→ Y 

112/1- = (874/1()179/1-()138/1)= X1 → X3→ X4→ Y 

 -X3 114/1- = 1103/1- 113/1 از طریق X1 مجموع اثرات غیر مستقیم

 X4 210/1 = (874/1( )228/1)= X1 → X4→ Y از طریق X1 اثر غیرمستقیم

 -X1 087/1 = 210/1  +114/1- 101/1مجموع اثرات غیر مستقیم 

 X1 290/1= 087/1  +173/1مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم 

 X2 177/1- = X2→ Y اثر مستقیم

 X3 طریق از X2 اثرات غیرمستقیم
137/1- = (090/1-()24/1)= X2→ X3→ Y 

109/1- = (874/1()179/1-()24/1 )= X2→ X3→ X4→ Y 

 -X3 033/1- = 181/1- 109/1 - 137/1 از طریق X2مجموع اثرات غیرمستقیم 

 -X2 220/1- = 033/1 - 177/1مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم 

 X4 181/1- = (874/1( )012/1-)= X2 → X4→ Y از طریق X2اثر غیرمستقیم 

 -X2 202/1 - = 181/1 - 033/1ت غیرمستقیم مجموع اثرا

 -X2 3/1- = 202/1 - 177/1مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم 

 X3 090/1- = X3 → Y اثر مستقیم

 X3 198/1- =(874/1()179/1-)= X3 → X4→ Y اثر غیرمستقیم

 -X3 227/1- = 198/1- 090/1 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

 X4 874/1 = X4 → Y اثر مستقیم

 X4 874/1مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
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 ی عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشوییواسطه. تبیین گرایش به طالق مردان بر اساس باورهای غیرمنطقی ارتباطی و تمایزیافتگی فردی با 0مدل

 

ی عملکرد اطهواس فردی وو تمایزیافتگی  . ت ثیر متغیرهای مستقل باورهای غیرمنطقی ارتباطی2جدول

 جنسی و سرخوردگی زناشویی بر متغیر گرایش به طالق مردان از طریق تحلیل مسیر

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها

 290/1 087/1 173/1 باورهای غیرمنطقی ارتباطی

 -3/1 -202/1 -177/1 تمایزیافتگی فردی

 -227/1 -198/1 -090/1 عملکرد جنسی

 874/1 --- 874/1 ردگی زناشوییسرخو
 

 

 بحث و نتيجه گيری

مت هل  مردانحاضر با هدف تبیین گرایش به طالق  پژوهش

از  0317 مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطو شهر تهران در سال

روی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و تمایزیافتگی فردی با نقش 

جام پذیرفت. عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشویی ان یاواسطه

نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و غیرمستقیم هر یك از 

متغیرهای مستقل باورهای غیرمنطقی ارتباطی و تمایزیافتگی فردی و 

 مورد مطالعه مردان همچنین عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشویی

داشت. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیرنشان داد این عوامل به 

ه کنند کمورد مطالعه را تبیین میمردان گرایش به طالق  %80میزان 

سرخوردگی با شدت بسیار بیشتری نسبت به سایر متغیرها با بتای 

دومین  -3/1را و تمایزیافتگی فردی نیز با بتای  ریبیشترین ت ث 874/1

و  ریسومین ت ث 29/1را و باورهای غیرمنطقی ارتباطی نیز با بتای  ریت ث

را در گرایش به طالق  ریکمترین ت ث -227/1جنسی با  نیز عملکرد

مورد مطالعه نشان داد. با توجه به اینکه سرخوردگی یکی از  مردان

مهمترین عوامل مستقیم تاثیرگذار در طالق عاطفی و گرایش به طالق 

لذا در صورت بروز مصادیق سرخوردگی نظیر  .باشدزوجین می

 یاحساس بیگانگی، بکاهش تدریجی دلبستگی عاطفی همسر، 

تفاوتی زوجین با یکدیگر، جایگزین کردن عواطف عالقگی و بی

منفی به جای عواطف مثبت و احساس ناامیدی، عدم تطابق دیدگاه 

فرد هنگام ازدواج با زندگی واقعی زوجین بعد از ازدواج، احساس 

سردی همسر، احساس زندگی با اجبار و در نهایت بریدگی نسبت به 

. اگر عدم ابدییزوجین به طالق افزایش م شیگرا ،دواجهمسر و از

باورهای غیرمنطقی ارتباطی و عملکرد جنسی  فتمایزیافتگی فردی

 .وجود داشته باشد مرداننامناسب نیز در کنار احساس سرخوردگی 

گسیختگی ازدواج و درنهایت طالق زوجین رقم خواهد خورد. نتایج 

نیز حاکی از این بود که  (0319بدست آمده بهمنی و همکارانش )

گر، مداخله یانهیسرخوردگی زناشویی تحت ت ثیر عوامل زم

 بر مشاوره زوجی مبتنیو  روانشناختی و تمایزات شخصیتی قرار دارد

 در کاهش سرخوردگی زناشویی تواندیمدل سرخوردگی کایزر م

4X 

3X 

083/0 

عملکرد 

 جنسی

1X 

161/0- 

گرایش به 
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شناخت هر چه بیشتر ( 0318همچنین از نظر فراهانی ) اثربخش باشد.

 تواند اثربه خود و نیز دلسوزی و شفقت به خود می نسبت

ی تا ق عاطفالسرخوردگی زناشویی و سردی رابطه زناشویی را بر ط

ه های کاهش گرایش بدر نتیجه یکی از روش. کندحد زیادی تعدیل 

 اشد.ب بی شك سرخوردگی در زندگی زناشویی آنها می مردانطالق 

ز موجب نی مردانایزیافتگی عدم تم ،اما درکنار سرخوردگی زناشویی

گرایش به طالق آنها شد. با توجه به اینکه زوجی که تازه ازدواج 

کنند، از دو خانواده با دو فرهنگ اجتماعی، فرهنگی و حتی می

بایست زندگی جدید متشکله را با می ،ندتشخصیتی جداگانه هس

تفاق ازندگی خانه پدری اشان مقایسه نکنند و انتظار آنچه که در آنجا 

( عدم تمایزیافتگی 2100) زریطبق نظر م .افتاد را نداشته باشندمی

های جایگاه من به معنای داشتن حس روشنی از فردی شامل مؤلفه

 پذیری عاطفی بهخود و استقالل در افکار و باورها است و واکنش

-جانگویی بر پایه هیفرد بر عقل و منطق اش و پاسخ یهاغلبه احساس

ارد. هم آمیختگی با دیگران اشاره به از دست دادن استقالل ها اشاره د

خود و انحالل و هم آمیختگی در طی روابط صمیمانه با دیگران، به 

خصوص افراد مهم زندگی دارد. گسلش عاطفی نیز بیانگر نوعی 

پذیری در روابط و بعضاً تمایل به اتخاذ احساس تهدید و آسیب

 تن ناگهانی رابطه و انکار اهمیترفتارهای دفاعی مانند فاصله گرف

یقات نتایج تحق ،رابطه با دیگران است. همسو با نتایج این پژوهش

(، لطیفیان و 0312سوری و همکاران ) ،(0317رضوانی و صائمی )

( نشان دهنده 2109( و جانسون )2100و کیلی ) تیم ،(0313) فخاری

-کس میعتمایزیافتگی فردی در کاهش گرایش به طالق و بال ریت ث

زم است ال نیز باشد. در نتیجه جهت گسترش تمایزیافتگی فردی

احساسات هیجانی از  یزوجین برپایه عقل و منطق و بدور از غلبه

الت و مشک کنند یریجلوگ یزن و شوهر در مواقع بحران یختگیآم

 یهایریموجود در رابطه را، با عقل و منطق و نه بر اساس واکنش پذ

به  و از گرایش رفع کنند گریکدیدر روابط با  ،یو احساس یجانیه

عدم اما در کنارسرخوردگی زناشویی و  دوری جویند.طالق 

گرایش  نیز موجب تمایزیافتگی فردی، باورهای غیرمنطقی ارتباطی

به طالق آنها شد. با توجه به اینکه چگونگی باورهای ارتباطی به 

مامی در تتواند در نگرش زوجین به یکدیگر  صورت مستقیم می

در نتیجه  .دثیرگذار باش موارد رفتاری، عاطفی، شخصیتی و جنسیتی ت

 که موجبزوجین مخرب بوده  درباورهای غیرمنطقی ارتباطی  وجود

ز ا ،های جسمانی و رفتاریتفاوت در نظر گرفتنبدون  می شود

در رفع  گراییکمال و این امر باعثو  جا داشتهنابهارات ظیکدیگر انت

در  .شودمیجنسی و سایر نیازهای عاطفی در رابطه با همسر نیازهای 

باالخص از  ،اینگونه باورهای غیرمنطقی در روابط با همسر رینتیجه ت ث

شده و گرایش به جدایی و طالق  مردانموجب دلزدگی زنان سوی 

ایج تحقیق حاضر همسو با نتایج تن دهد.را در بین آنها افزایش می

 صیدی، نظری و ابراهیمی(، 2108مکاران )هو  تحقیقات موهالتلول

های  باشد. همچنین نتایج پژوهشمی (0319رشید و مرادی )، (0314)

 یهاکننده در دوره( نشان داد که والدین شرکت2108گریمالدی )

سازی و رضایت آموزشی مبتنی بر باورهای ارتباطی جهت آگاه

ی زناشوی دارای باورهای ارتباطی مناسب، سطو رضایت ،زناشویی

والدین ایر سباالتر و در نتیجه آگاهی و اثربخشی بیشتری در مقایسه با 

بودند. در نتیجه آموزش باورهای منطقی ارتباطی نظیر باور به مخرب 

ذیری پخوانی، باور به عدم تغییربودن مخالفت با همسر، توقع ذهن

ی رایگهای جنسیتی در کنار عدم کمالهمسر و باور به وجود تفاوت

تواند در کاهش گرایش به جنسی به زوجین قبل و هنگام ازدواج می

 های اول زندگی زوجین اثرگذار باشد.طالق در سال

 عملکرد نامناسب جنسی عالوه بر متغیرهای تاثیرگذار مطروح،

. با توجه به اینکه است نیز در گرایش به طالق آنها مؤثرمردان 

ی نها ماز آ تریو حتی قو رفتارهای جنسیتی در کنار روابط عاطفی

ز سویی ا .توانند در تحکیم صمیمیت و روابط زوجین اثرگذار باشد

نظریه پردازان مشهوری همچون مازلو در ساسله  دیدگاهدیگر طبق 

رفع نیازهای جنسی یکی از مهمترین نیازهای  ،مراتب نیازهای افراد

ر ن نیاز دلذا عدم توان زوجین در رفع ای. باشندافراد در زندگی می

تواند سردی و عدم عالقه را گسترش دهد می اًزندگی زناشویی حقیقت

و میل به جدایی را در بین آنها تقویت کند. باالخص در جامعه ایرانی 

در و احساس خجالت در بین زنان های روابط جنسی که محدودیت

لذا عدم توانایی زوجین در برطرف نمودن این  وجود دارد.جامعه 

نها آتواند گرایش به جدایی را در بین سمانی و رفتاری میخواسته ج

-هدیم نتایج تحقیقات ،افزایش دهد. همسو با نتایج پژوهش حاضر

محمدصادق و (، 0378فروتن و میالنی ) ،(0312زادگان و همکاران )

( و همچنین اومورو 0319(، رضائیان و همکاران )0318همکاران )

ختالالت عملکرد جنسیتی، یکی از ( نشان دهنده آن بود که ا2107)

مندی جنسی نیز یکی از مؤثرترین عوامل گرایش به طالق و رضایت

عوامل برای نادیده گرفتن و حل اختالفات در زندگی و روابط 

حکم دستیابی به زندگی مست رود. در نتیجه برایزناشویی به شمار می
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سته ب بایست چگونگی روابط جنسی که از مباحثدر بین زوجین می

های داخل کشور و غیر قابل بررسی و آموزش در مدارس و دانشگاه

باشد به دختران و پسران در دوران نوجوانی و جوانی در سطوح می

از ی آموزش داده شود. ها به صورت جدّدرسی مدارس و دانشگاه

 هاییافته و نتایج که است این پژوهش این جمله محدودیت های

-می حاضر پژوهش آماری جامعه در اربردک قابل تنها آمده بدست

ر د داد. همچنین تعمیم دیگر آماری جامعه به را آن تواننمی و باشد

و  های فرهنگیاین پژوهش امکان مهارگری متغیرهایی مثل ویژگی

ت با توجه به نتایج بدس. شخصیتی گروه مورد مطالعه وجود نداشت

زوجین  برای کاهش گرایش به طالق ،آمده در پژوهش حاضر

احساس غرور و وجهه خاصی در مقابل که دارای  مردانباالخص 

در دوران مدرسه و ادامه  یاهیهای پابایست آموزش می ،هستند زنان

ا ریزی گردد تآموزان و دانشجویان برنامهآن در دانشگاه برای دانش

سیتی های جندختران و پسران ابتدا به تفاوت« ازدواج»برای امر مقدس 

های عاطفی، رفتاری و شخصیتی جنس ولوژیك، تفاوتو فیزی

های چگونگی تعامل و برقراری شناخت پیدا کرده و روش مخالف

را آموزش ببیند. همچنین به چگونگی رفتارهای متمایز همسر  ارتباط

پیدا  شناختدارد فرهنگ متفاوت خانوادگی شخصیت و  که ریشه در

 ها و نگرش خویشدیدگاه بامستمر کرده و انتظار همراهی و همسویی 

های برقراری روابط جنسی از جانب همسرش را نداشته باشد. روش

به صورت صحیو به آنها آموزش داده شود و انتظارات جنسی از 

طرف مقابل برای آنها توجیه گردد. در نهایت افراد به مشاوره گرفتن 

انتخاب درست و از ازدواج در جهت و بعد قبل  حاذقاز مشاوران 

د در رون برخورد با طرف مقابل و تصمیمات درست رفتاری حوهن

به  با توجهگردند.  ترغیب زندگی مشترک و همچین در حین طالق

اینکه بیشتر متقاضیان طالق به علت وجود حجب و حیا از بیان 

مشکالت جنسی خود به عنوان یکی از دالیل طالق شرم دارند. لذا 

ته ین موضوع توجه بیشتری داشضرورت دارد مسئولین امر نسبت به ا

در نهایت مهمترین راهکار جلوگیری از گرایش زوجین به باشند. 

توان در ایجاد ارتباط مناسب، مشاوره و راهنمائی، درنظر طالق را می

 نام برد.داشتن آینده فرزندان و گذراندن زمان بیشتر با همسر 

 منابع
یبان، پشت و ی، معصومهعوض ؛زاده، تکتمقلی رضا؛ آقامحمدیان، حمیدرضا

. قالآن با ط یمندی زناشویی و رابطهبررسی رضایت (.0372) حبیبه
 .ت جنسی، تهرانالاولین همایش خانواده و مشک

 و حسنی درمیان، علی ابراهیمی سیریزی، پژمان؛ افشانی، سید علیرضا

بر میزان پرایش به طالق در  مؤثربررسی عوامل اجتماعی (. 0318)
 کنفرانس دومین(. 0312 -0314رد مطالعه: سالهای شهر یزد )مو

 انسانی. علوم دستاوردهای المللیبین

بینی (. پیش0312اسماعیل پور، خلیل؛ خواجه، وجیهه و مهدوی، نفیسه )

 یهامهارترضایت زناشویی همسران بر اساس باورهای ارتباطی و 

 .21-44(، 33)1 خانواده پژوهی،ارتباطی. 

بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای پیشی(. 0313امین، محبوبه )
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارتباطی و خالقیت هیجانی. 

 بجنورد، دانشکده علوم انسانی و هنر.

 خاموش درایران. هاییشناسی زندگجامعه (.0379) خارایی، احمدب

 .تهران: پژواک جامعه

 یسالمندرفتار درمانگری  _شناخت  اثربخشی(. 0312) یبازبرقی ایرانی، 
(CBTOبر ) و برخی  های شناختیهای مرضی، همبستهنشانه بهبود

 (.PD) نسونیپارکرفتارهای مرتبط با سالمت در مبتالیان به بیماری 
نور دانشکده تحصیالت تکمیلی رساله برای دریافت دانشگاه پیام

 .رشته روانشناسی عمومی ( درPh.D) یتخصصمدرک دکتری 

ترجمه: حسین  درآمدی به مطالعات خانواده.(. 0374برناردز، جان )

 قاضیان، تهران: نشر نی.

زاده بهمنی، نگار؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، سیداحمد و مریم، فاتحی

 ایزرک سرخوردگی مدل بر مبتنی زوجی مشاوره (. اثربخشی0318)

(، 24)04فصلنامه خانواده پژوهی، زناشویی.  سرخوردگی کاهش بر

011-073. 

زاده بهمنی، نگار؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، سیداحمد و مریم، فاتحی

(. کشف عوامل مؤثر بر سرخوردگی زناشویی زوجین 0319)

-483(،4)02 تحقیقات علوم رفتاری،ایرانی: یك مطالعه کیفی. 

498. 

. سنجش خانواده و ازدواج یهااسیمق(. 0378ثنایی، باقر و همکاران )

 .بعثت انتشارارت

بررسی رابطه باورهای ارتباطی (. 0312ابولفضل )دهقان طرزجانی، 
. پایان آگاهیذهن یانقش واسطه :غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

اجتماعی محور  -ورهای روانی بررسی استرس(. 0387دیواندری، حسن )
نامه پایانسبزوار.  در دانشجویان دانشگاه DSM-IVچهارگانه 

 ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.کارشناسی

(. تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در 0319رشید، خسرو و مرادی، آزاده )

  شناسیی جامعههاپژوهشبینی طالق عاطفی. دوفصلنامه پیش
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-020(، 01)9شناسی معاصر،ی جامعههاپژوهشدوفصلنامه معاصر. 

033. 

ای در مردان و های مقابلهبررسی و مقایسه سبك(. 0379حاتم. )رضایی، 
 زنان عادی با مردان و زنان متقاضی طالق در شهرستان مریوان.

ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه نامه کارشناسیپایان

 طباطبایی.

(. بررسی و 0319رضاییان، حمید؛ معصومی، سمیرا و حسینیان، سیمین )

مایزیافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در مقایسه ت

دوفصلنامه مشاوره ی متقاضی طالق توافقی و عادی. هازوج
 .08-32(،2)8 کاربردی،

همبستگی تمایزیافتگی خود (. 0317رضوانی، حورالعین و صائمی، حسن )

ق عاطفی در دانشجویان مت هل دانشگاه آزاد الو نوروزگرایی با ط

-31(، 2)7 نشریه مدیریت ارتقای سالمت،. ادشهرمی واحد آزالاس

23. 

روش تحقیق در (. 0311سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس، بازرگان )
 انتشارات آگاه. علوم رفتاری.

 سلمان ،ولی و کریمیان ،قنبری ؛کلثوم ،نژاد یمیکر ؛گوهر ،سوری

الق بینی طنقش تمایزیافتگی خود و هوش معنوی در پیش (.0312)
وم نوین در حوزه عل یهاالمللی پژوهشاولین کنفرانس بین .یعاطف

تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی 

-https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01 کنفرانس،

ESCONF01_521.html 
بینی طالق بر اساس مکانیزم های دفاعی، پیش(. 0314صمدی، لیال )

نامه کارشناسی ارشد رشته پایان تمایزیافتگی و هوش معنوی.

روانشناسی خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه 

 .علم و فرهنگ تهران

قش (. ن0314صیدی، محمدسجاد.، نظری، علی محمد و محمد، ابراهیمی )

باورهای ارتباطی و معنوی در خرسندی زناشویی، ارائه یك مدل 

مشاوره  فصلنامه فرهنگگری کیفیت ارتباط و سن. فرضی با واسطه
 .000-031(، 24)9 و روان درمانی،

بینی دلزدگی زناشوییث بر اساس باورهای پیش(. 0319زهرا )عباسی، 
انشگاه آزاد پایان نامه کارشناسی ارشد، د آوری.ارتباطی و تاب

 اسالمی، واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی و (. 0372عبدالمحمدی، کریم )
ان پای کننده به دادگاه.تعارضات زناشویی در زنان و مردان مراجعه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

ی ی آماری به وضعیت طالق در ایران در دهه(. نگاه0319فتحی، الهام )

 .31-38(، 9)2، آمار .اخیر

ای شفقت خود و خودشناسی نقش واسطه(. 0318فراهانی، معصومه )
ق عاطفی در المنسجم در رابطه بین سرخوردگی زناشویی با ط

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، پایان .یرالزوجهای شهر م

 دانشکده علوم اجتماعی.

(. بررسی شیوع اختالالت 0378روتن، سید کاظم و جدید میالنی، مریم )ف

جنسی در متقاضیان طالق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده. 

 .31-44(، 87)09، پژوهشی دانشگاه شاهد –دو ماهنامه علمی 

ر ی گروهی مبتنی بمشاورهبررسی اثربخشی (. 0313) قادرپور، محی الدین
ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طالق زوجین رویکرد ارتباطی 

 نشگاهدا .پایان نامه کارشناسی ارشدمراجعه کننده به مراکز مشاوره. 

 .یو اجتماع یعلوم انسان یدانشکده. کردستان

(. بررسی رابطه 0313کوهی، سمانه.، اعتمادی، عذرا و مریم، فاتحی زاده )

 ردگی زناشویی درروانی با سرخوی شخصیتی و سالمتهایژگیو

ی علوم شناختی و هاپژوهشپژوهشی  -فصلنامه علمی زوجین. 
 .80-74: 0313(، بهار و تابستان 0)4 رفتاری،

. ترجمه: خانواده درمانی(. 0312گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت )

ان یف به زبت لسال ) تهران: روان، سیامك نقشبندی و الهام ارجمند

 (.2111اصلی، 

گری (. نقش میانجی0313مرتضی و فخاری، نرگس ) لطیفیان،

تمایزیافتگی خود در رابطه با الگوهای ارتباطی خانواده و سالمت 

 .92-73(، 29)7تربیتی زنان و خانواده،  -فصلنامه فرهنگی روان. 

(. رابطه میان 0379محسنیان، محمد؛ کرملو، سمیرا و گنجوی، آناهیتا. )

امه فصلننی از متقاضیان طالق. تمایز یافتگی خود و هوش هیجا
 .728-738(، 02)3 خانواده پژوهی،

(. 0318، سیدمحمد و نعیمی، ابراهیمی )کالنترکوشه محمدصادق، عاطفه؛

تجربه مشکالت جنسی در زنان متقاضی طالق و راضی از زندگی 

 ،مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمتمشترک: یك مطالعه کیفی. 
8(0 ،)48-32. 

توسعه مدیریت، (. زندگی در حیات خلوت. 0370اس )مظاهری، عب
44(3 ،)00-03. 

عالم وضعیت قرمز زادواج و طالق (. ا0317موسوی چلك، سید حسن )
. برگرفته از خبرگزاری تسنیم، در کشور

www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/25/2031804. 

مقایسة عملکرد (. 0312مهدیزادگان، ایران؛ برکت، الهه و گلپرور، محسن )

جنسی مردان و زنان عادی با مردان و زنان در آستانه طالق شهر 

 .09-24(، 93)0 دانش پژوهش در روانشناسی کاربردی،. اصفهان

زوج درمانی کوتاه مدت یاری به زوجین برای (. 0374) میهالفورد، ک
. کاردانی، و ژده. تبریزی، مصطفیم :)ترجمه .ك به خودشانکم

https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_521.html
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_521.html
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_521.html
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/25/2031804
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/25/2031804
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