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Abstract
Emotional divorce is one of the effective variables in couples’ relationships
that is affected by various factors. This study was conducted with the aim to
determine the contribution of lovemaking styles in predicting emotional
divorce in women with marital conflict referred to counseling centers in
Ahvaz. The research method was applied and correlational type. The
statistical population was all couples who referred to clinics in Ahvaz in
2020. Sampling method was purposive convenience and 210 women with
marital conflict were selected as sample size and they answered the
questionnaires of Emotional Divorce Scale (Gottman) and Love Styles
Questionnaire (Hendrik & Hendrik). Data analysis was performed at both
descriptive and inferential levels by SPSS-22 software. The results showed
that Eros (romance), Ludus (conquest) and Mania (obsession) love styles
play a positive role, and Pragma (practicality), Storge (friendship) and Agape
(selflessness) love styles play a negative role in predicting the emotional
divorce variable. In general, it can be said that spouses 'awareness of their
love beliefs is the beginning of resolving couples' conflicts, and such
knowledge leads to recognize the destructive and constructive dimensions of
relationships between spouses and couples modify their attitudes about love
and prevent emotional divorce by recognizing these elements.

Keywords: emotional divorce, lovemaking styles, women with marital conflict

Extended Abstract

Introduction
One of the pitfalls that many families face is emotional divorce. So that, the

phenomenon of divorce is one of the most important family injuries of the new
society (Khodabakhshi Kolaei, Falsafi Nejhad, & Sabouri, 2019). Official
divorce statistics do not fully reflect the level of failure of spouses in married
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life; Because next to that, a larger number is allocated to emotional divorces
(Schaan, Schulz, Schächinger, & Vögele, 2019). Emotional divorce involves a
lack of trust, respect and love for each other; spouses act to harass and demean
instead of supporting each other, , and each seeks to find a reason to prove the
other's fault and rejection (Mahrer, Ohara, Sandler, & Wolchik, 2018).

Undoubtedly, emotional divorce is create many problems and issues for the
individual, family and community, and it can be said that is may social problems
such as increase of runaway children, extramarital relationship, violence, formal
divorce, spouses and children suicide are the results from emotional divorce(
Sands & Thompson, 2017). There is no doubt that marital satisfaction is the
opposite of emotional divorce (Zare, Safiari Jafarabad, 2015; Jarwan & Alfrehat,
2020) and  the existence of love and mental health are the most important
determinants of marital satisfaction (Hedayati , Dana, & Saberi, 2014).

Another variable that can be associated with emotional divorce is
lovemaking styles. Love is one of the most important relationships that people
build throughout their lives and expect to meet their emotional need(Amani &
Tayari, 2019).The love is a basic necessity for building healthy, effective marital
relationships, and for achieving the mental health of couples, families, and
society. Lovemaking styles refer to how people define love or make love
(Hendrik, 2006). Sternberg (1997) considers love to be composed of three
components: intimacy, passion, and commitment. He believes that different
combinations of these three components create different types of love.
According to Sternberg, those couples who have identical triangles have higher
levels of marital satisfaction(Shah Veisi, Goodarzi, & Ezzatpour, 2019)

Lee (1986) describes six types of love styles, eros, storge, ludus,mania,
paragma and agape (Cramer, Marcus, Pomerleau, & Gillard, 2015) .In this
regard, the results of studies show that love styles play a role in resolving marital
conflicts (Parhoudeh & Afshari Nia, 2016). Lovemaking styles predict marital
commitment and communication beliefs (Nameni, Abbasi & Zarei, 2016) and
are associated with the level of marital happiness and satisfaction (Kermani
Mamazandi, & Rezaei, 2016). Also, the results of the study (Vedes, Hilpert,
Nussbeck, Randall, Bodenmann, & et al, 2016 showed that the style of
lovemaking plays a role in coping with marital problems and satisfaction. The
study (Bani Shafi & Ismailpour, 2014) showed that Eros and Storg lovemaking
styles have a negative effect and mania has a positive effect on predicting
emotional divorce. Therefore, according to what has been said, the issue of
emotional divorce is of special importance and necessity. Therefore, the aim of
this study was to investigates the role of lovemaking styles in predicting
emotional divorce in women with marital conflicts.

Method
The method of the present study was correlational. The population of this

study included all women with marital conflict who referred to counseling
centers in Ahvaz. Based on the number of items of the scales used to measure
the research variables, considering that the scale of love styles had 18 items and
the scale of emotional divorce had 24 items, 5 people were selected for each
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item. Thus, 210 women who had severe marital conflict based on clinical
interview and counseling file were selected using voluntarly sampling method.

Instrument
Emotional Divorce Scale (EDS). This scale has 24 questions that can be

answered with yes and no The yes answer gets 1 point and the no answer
gets zero. The minimum and maximum scores of a person on this scale are 0
and 24, respectively, and high scores on this scale indicate that the
probability of emotional divorce is higher (Gottman, 2008). In the study,
Ahmadi Khoei., Mahdad, & KeshtiAraye (2018). Cronbach's alpha
coefficient of the scale reported 0.89.

Love Styles Questionnaire: This questionnaire was developed 1986 by
Hendrick and Hendrick to assess people's attitudes about love, 18 items. The
subject will indicate his / her agreement or disagreement with each of the test
statements on a five-point Likert scale - from strongly agree to strongly
disagree. This scale has 6 subscales including: Eros, ludus, Storg, Pragma,
Mania and Agape styles. Cronbach's alpha reliability coefficient is was
reported 0.75 to 0.88 (Mostafaei & Payvastehgar, 2016).

Trend of research. In order to collect information, after determining the
sample size and making the necessary arrangements with the centers and family
counselors, 210 married women who had referred due to marital conflicts were
examined by considering ethics in the study. The method of implementation was
that before presenting the measurement tools, explanations were given on how
to answer the questions, the purpose of the research and the need for their honest
cooperation, and participants were asked to patiently answer all the questions. In
addition, individuals were reassured that their responses would remain
confidential. Questions ranged from 15 to 20 minutes. After collecting the
information, scoring work began. It should be noted that due to the fact that 8
participants had completed the questionnaires incorrectly, they were excluded
from the study and 8 subjects were replaced in the study again.

The analysis of Data. The obtained data were analyzed using Pearson
correlation coefficient and multivariate regression analysis, statistical
methods, and SPSS-22 statistical software

Findings
The results showed that eros [β = 0.35, t = 4.476, F = 8.49, P < 0.05], and

luduss [β = 0.57, 67 t = 5.5, F = 8.49, P < 0.01] and mania [β = 0.52, t = 4.73,
F = 8.49, P < 0.001] love styles play a positive role in predicting the emotional
divorce, and progma (β = - 0.63, t = 4.47, F = 8.49, P < 0.05], storg [β = - 0.31,
5.67 = t, F = 8.49, P < 0.01] and agape [β = - 0.61, t = 4.73, F = 8.49, P < 0.01]
love styles, negatively plays a role in predicting emotional divorce.

Discussion
The aim of this study was to predict emotional divorce based on

lovemaking styles in women with marital conflict. According to the results
of research on women with marital conflict, Eros, luduss and mania love of
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styles can positively predict emotional divorce. In the ludus love of style,
love is considered as a fun and there is no commitment in it, And the interest
in the partner will end soon. The ludus style is also associated with
narcissism, neuroticism, and individualism, and individuals tend to seek
diversity in partner selection (Jonason et al., 2020). As a result, their
assessment of the marital relationship is not positive and they experience
severe conflicts resulting from a lack of commitment and intimacy. This has
been confirmed in studies that show that relationship satisfaction and its
continuity for a long time are inversely related to couples' ludus attitudes
(Fricker & Moore, 2020; Gana et al., 2013; Montgomery & Sorell, 2018). In
explaining the positive relationship between erotic style and emotional
divorce in women with marital conflicts, it can be said that mania style is
described as engaging a lover in an excited and frightening situation and is
associated with conscientiousness and hard work personality traits (Jonason
et al., 2020). As a result, it can be understood that people with erotic style
can not have the necessary empathy and cohesion in their marital
relationships, as well as jealousy and fear of rejecting the barrier of marital
satisfaction (Leopold, 2018). Explaining the positive relationship between
emotional divorce and romantic love style can be said, such love is
characterized by intense emotions, sexual desire, and intense mental
preoccupation with the beloved. It starts quickly and disappears quickly with
the onset of marital conflict. Thus, Women with eros (lack of awareness and
cognition of the other party and all the roles of the wife), mania (excessive
sensitivity and extreme desire for attention and love) or ludus (lack of
commitment in an emotional relationship) love of styles, do not perform well
in taking on the responsibilities of life and the right roles of spouse. Such
situations can naturally lead to interpersonal tensions, an unfavorable
emotional atmosphere, marital dissatisfaction and incompatibility between
couples, and ultimately emotional divorce. In contrast, storge love of style is
accompanied by a gradual recognition of the characteristics of the partner. In
terms of personality traits, storge lovemaking is associated with loyalty,
honesty and maturity (Hendrick, 1998. The agape love of style is
unconditional love with flexibility, which is accompanied by the
characteristics of stability, forgiveness and commitment. And paragma love
of style is associated with a kind of rational love which there is a harmony in
two partners in age, religion, background and personality traits. As a result,
it can be expected that marital cohesion is high and there is a higher overall
marital quality and a lower rate of emotional divorce.

Conclusion
The findings of the present study provided good empirical evidence to

explain lovemaking styles in predicting emotional divorce of women with
marital conflict. According to the research findings, it seems that it is
possible to create the strongest predictor of marital quality by providing
grounds for commitment to the spouse. On the other hand, there are different
attitudes of love in relationships between couples and a pure love belief can
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never be achieved in a relationship. In addition, love attitudes change with
the evolution of relationships. Therefore, it can be suggested that the change
in the quality of marital relationships, couples' love styles, changes the
attitudes and beliefs of spouses towards the category of love. With this
description, the spouses' awareness of their love beliefs can probably be the
beginning of resolving the couple's conflicts.
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چکیده
داراي تعارض زناشوییزنانی دربینی طالق عاطفپیشدرورزي هاي عشقسبکسهم تعیین با هدف پژوهشاین 

تعارض زناشوییزن با210.انجام گرفتیبستگهمدر یک پژوهش کننده به مراکز مشاوره شهر اهوازمراجعه
گاتمنطالق عاطفی هايمقیاسو به انتخاب شدندداوطلبانهبه صورت شهر اهواز يمشاورهکننده به مراکز مراجعه

یبستگهمضریب ريآمايهاروشبا استفاده از ها دادهپاسخ دادند. هندریک و هندریکورزيهاي عشقسبکو
يهاسبککه نشان دادنتایج. شدندل یتحلSPSS-22افزارنرموچند متغیريرگرسیونتحلیل پیرسون و

و ، رفاقتیگرایانهواقعورزيعشقيهاسبکو مثبت صورتو شهوانی، به گرایانهبازي،رمانتیکورزيعشق
در انتخاب شودیملذا پیشنهاد بنابر این، . دنمتغیر طالق عاطفی نقش داربینیپیشمنفی در صورت، به دوستانهنوع

بیشتر توجه شود.هازوجیشناختروانيهاویژگیو ورزيعشقيهاسبک،صمیمیتشریک زندگی به 

زنان داراي تعارض زناشویی، ورزيهاي عشقطالق عاطفی، سبک:ي کلیديهاواژه

مقدمه
خانواده.برندسر میبهخاصروانیويماديفضایکدرکهاستيافرادمجموعهازبیشيچیزخانواده

وقواعدازيامجموعهاجتماعی،این نظام.داردراخودخاصيهایژگیوکهاستطبیعیواجتماعینظامیک
روابط مناسب .)Wu & Penning, 2018(کندیممتنوعی تعیینيهانقشخودياعضايبراوابداعرااصول

تر باشد، گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسبمناسب در خانواده شکل میدر جامعه بر اساس روابط 
,Sabbaghi, Salehi(خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتري برخوردار است &

Moghadamzadeh, تواند ادعاي سالمت کند و هاي سالم نمیاي بدون داشتن خانوادههیچ جامعه.)2017
دراینکهرغمعلی.)Al-Rahim, 2016از خانواده پدید نیامده است (تأثیربیهاي اجتماعی از آسیبیکهیچ

همهایبآسترینیقعمازبرخیوجود،اینبا،شودیمبرآوردهمانیازهايازبسیاريخانوادگیوزناشوییروابط
).KavehFarsani, 2020(دهدیمرخروابطایندرمابراي

)emotional divorce(عاطفیطالقشوند،میمواجهآنباهاخانوادهازبسیاريکههاییآسیبازیکی
شدهيجديهاچالشدچاردیجديهجامعدرشوهروزننیبتعامالتویخانوادگروابطمتأسفانه.است

،1762912497576911399162250622بالینی با شماره مجوزشناسی این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روان. 1
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٤٥زنان با تعارض زناشویییبینی طالق عاطفپیشدرورزيهاي عشقسبکبررسی نقش 

یکی از کهطوريبههاي خانواده و طالق باز شده است، ها به سمت و سوي دادگاهاست و راه خانواده
Khodabakhshi Kolaei, Falsafi(طالق استيدهیپدهاي خانوادگی جامعه جدید، ترین آسیبمهم

2019Nejhad, & Sabouri,.(امیزان ناکامی همسران يدهندهنشانکامل طوربهرسمی طالق آمار ام
هاي عاطفی اختصاص دارد، یعنی به به طالقيتربزرگآمارزیرا در کنار آن ؛در زندگی زناشویی نیست

کنند ولی هاي تو خالی که زن و مرد در کنار هم به سردي زندگی میهاي خاموش و خانوادهزندگی
,Schaan, Schulz, Schächingerکنند (تقاضاي طالق قانونی نمی & Vögele, 2019(.مطابق

طالقآمارکارشناسان معتقدندشود ومیختمطالقبهازدواجیکازدواجچهارهرازتهراندرهاآمار
,Akbari, Azimi, Talebi, & Fahimi)است رسمیطالقبرابردوعاطفی 2016).

بین تسلیم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود انگیزنفرتطالق عاطفی به عنوان انتخابی 
دهد شود که در آن هر یک از زوجین به دلیل احساس غمگینی و ناامیدي، دیگري را آزار میتجربه می

)Ee & Quah, 2020(. طالق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است؛
کنند یکدیگر عمل مینفسعزتو ناکامی و تنزل همسران به جاي حمایت از همدیگر در جهت آزار

به دنبال یافتن دلیلی براي اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگري هستندهاآنو هر یک از 
)Mahrer, Ohara, Sandler, & Wolchik, 2018(. طالق عاطفی، فاصله عاطفی مشخص و آشکارا

یید أممکن است این ناپختگی را تهاآنمیان همسرانی است که هر دو ناپخته هستند، هر چند یکی از 
اگرچه ممکن .)Leopold, 2018کند و دیگري با ابراز اعمال مسئوالنه مفرط، چنین چیزي را انکار کند (

آید به وجوديارابطهطالق عاطفی ممکن است در امااست ازدواج شکل و محتوایی از صمیمیت دارد، 
در اماکنند، در کنار هم زندگی میراحتیبههاي آشکار کمی وجود دارد و همسران که در آن تفاوت

سوي دیگر، از .)Fuller-Thomson &  Dalton, 2015(احساسات شخصی یکدیگر شریک نیستند
هاي اجتماعی، خوب و صمیمی به کند که در آن همسران در محیطاي را توصیف میطالق عاطفی رابطه

بنابراین در طالق عاطفی، زوجین فقط زیر .رسند ولی در خلوت قادر به تحمل یکدیگر نیستندنظر می
قطع شده یا بدون میل و رضایت استکامالًهاآنکنند؛ در حالی که ارتباطات بین یک سقف زندگی می

)Shimkowski & Ledbetter, 2018(. بدون شک طالق عاطفی مشکالت و مسائل فراوانی را براي
، فرا زناشوییتوان گفت که افزایش کودکان فراري، روابط و میآورد میبه وجودخانواده و اجتماع فرد،

دراستنکممهکهستندیمعضالت اجتماعاز...خشونت، طالق رسمی، خودکشی همسران و فرزندان و
مختلف بر نقش يهاپژوهشنتایج .)Sands & Thompson, 2017(شوند حاصلیعاطفطالقجۀینت

,Cheraghi Seifabadاند (داشتهتأکیدبرجسته تعارض زناشویی در بروز فرسودگی زناشویی و طالق 

Ehteshamzadeh, Askari, & Johari Fard, 2020 .( در این میان شکی نیست که رضایتمندي از
,Jarwan &2015Zare, Safiari Jafarabad ;است (رابطه زناشویی نقطه مقابل طالق عاطفی 

Alfrehat, 2020وجود عشق و ،ییدر رابطه زناشويتمندیرضاکنندهنییترین عوامل تعاز مهمیکی) و
.),2014Saberi,&Hedayati, Danaباشد (از سالمت روان میيبرخوردار
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روحی و انتظار دارند که نیازکنندیمدر طول زندگی خود ایجاد هاانسانروابطی که ینترمهمکی ازی
این موضوع در نهاد آدمی .را، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن را تأمین کند، عشق استهاآن

Amani(است که دوست بدارد و دوست داشته شود  & Tayari, 2019(. عشق براي ایجاد روابط
و جامعه یک ضرورت اساسی به هاخانوادهمت روانی زوجین، الثر، و براي رسیدن به سؤزناشویی سالم، م

یا کنندیماشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف ورزيعشقيهاسبک.رودیمشمار 
,Hendrik(کنندیمورزيعشق دن نسبت به همسر خود از یک سبک و ورزیعشقافراد براي .)2006

و این سبک متأثر از ارتباط متقابل و مداوم بین زن و شوهر و تعبیري است کنندیمروش خاصی استفاده 
ت أثبات رابطه عشقی از عوامل درون فردي و بین فردي متعدي نش.که از محیط زندگی خود دارند

.)Vedes, Hilpert, Nussbeck, Randall, Bodenmann, & Lind, 2016(گیردیم
داندیمعشق را مرکب از سه جزء صمیمیت، شور و شهوت و تعهد )Sternberg, 1997(استرنبرگ

طبق نظریه .آوردیمسه جزء انواع مختلف عشق را به وجود به عقیده وي ترکیبات مختلف این
بیشتر استهاآنهمسانی دارند میزان رضایت زناشویی يهامثلثکه هاییزوجاسترنبرگ آن دسته از 

)Shah Veisi, Goodarzi, & Ezzatpour, 2019(.نواع از دیگر نظریه هایی که به تبیین ا
شهوانیعشقسبک شش نوعوي.است)Lee, 1986لی (پردازد، نظریهعشق می

)eros(رفاقتی؛)(storge،نه یانهواقع،)mania(افراطی،)ludus(بازیگرا ؛ و)paragma(گرا
با ازخودگذشتگیعشق ,Cramer, Marcusکند (را بیان می)agape(همراه 

Pomerleau, & Gillard, 2015(.ورزي در هاي عشقسبککهدهدنتایج مطالعات نشان می
ورزيعشقيهاسبک،)Afshari Nia, 2016&Parhoudehدارند (زناشویی نقش يهاتعارضحل 
و با )Zarei, 2016,ni, AbbasieNam &(هستندتعهد زناشویی و باورهاي ارتباطیيکنندهبینیپیش

.ارتباط دارند)Kermani Mamazandi & Rezaei, 2016(و رضایت زناشوییسطح شادکامی
ورزي با مشکالت عشقيهاسبککهنشان داد)Vedes & et al., 2016(ویدز و همکاران پژوهش

دیگر پژوهشگران دریافتند کهيهاپژوهشدر .در ارتباط هستندزناشویی زوجینزناشویی و رضایت
شهوانی، رمانتیک و يهاسبک، فداکارانه و رفاقتی ارتباط مثبت و گرایانهواقعورزيهاي عشقسبک

,Tizdast, Alamouti(دنمنفی با تعهد و رضایت زناشویی داريرابطهبازیگرانه & Farhangi, 2016;

Mostafaei & Payvastehgar, 2016( .در يورزعشقيهاسبکبینیشپنقش از پژوهشگران دیگر
,Bagheri Sheikh Angafsheh(انددادهخبر عاطفیطالق & Eskandarzadeh Raste Kenari,

2019; Mousavi & Reza Zadeh, اروس و استورگ اثر منفی و مانیا يورزعشقيهاسبکو )2014
به دلیل زنان .)Bani Shafi & Ismailpour, 2014(دنطالق عاطفی داربینیپیشاثر مثبت در 

منفی جامعه به زنان مطلقه، ترس و يهانگرشنادرست و يحـاکم بـر خانواده یا باورهايهـاسنت
کـه گیرنـدیمـزندگی تصمیم ينگرانی از تنهـایی، از دست دادن فرزندان یا ناتوانی در تأمین نیازها
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در چنین اوضاع گی کنند. بـه اجبـار بـا همسرشان زیر یک سقف زندعالقهنداشتن عشق و رغمعلی
دلیل شرایط اجتماعی، و تنها بهداندینمو خود را شریک زندگی کندیماختیار انزواطلبینابسامانی، زن 

يهاتعارضبروز چنین شرایطی در خانواده زمینه را براي . دهدیمخانوادگی و فرهنگ به زندگی ادامه 
زناشویی و بروز طالق عاطفی زدگیدل، فرا زناشوییزناشویی، مشکالت عاطفی و روانی، روابط 

و تغییر طفی زنان در خانوادهروانی و عامین امنیت تأدر چنین شرایطی توجه به . سازدیمفراهم 
عوامل مهم ثبات و پایداري روابط زوجین و ازتواندیم،ورزيعشقيهاسبکنگرش آنان در زمینه 

درورزي هاي عشقسبکنقش بررسیبا هدفمطالعهاین ،بنابراین.رضایت زناشویی محسوب شود
کننده به مراکز مشاوره شهر مراجعهزناشوییيهاتعارضداراي زناندر یبینی طالق عاطفپیش
صورت گرفت.اهواز

روش
گیرينمونهونه و روش م، نعهجام

زنان شامل تمامی پژوهشاینيجامعه.استیبستگهميهاپژوهشاز نوع حاضرپژوهشوش ر
1399شهر اهواز در سال آرمیس، آریان و مهرآیین يهاکینیکلکننده به مراجعهداراي تعارض زناشویی

بالینی و پرونده مشاوره زناشویی بر اساس مصاحبهداراي تعارض شدیدکنندهمراجعهنفر از زنان210. بود
سنی يدامنه، در پژوهشيبه همکارلیتمابه پژوهش وروديهامالكو بر اساس داوطلبانهروش به 
و طالقيسابقهعدم وجود وسالکیاز شیتأهل بسال، داشتن حداقل تحصیالت سیکل، 55تا 20

انتخاب شدند.و عدم تمایل به همکاري هاپرسشنامهشامل عدم تکمیل کامل خروجيهامالك

گیرياندازهابزار
Emotional(یطالق عاطفمقیاس Divorce Scale.(توسط گوتمن یطالق عاطفمقیاس

پاسخ داده ماده دارد که به صورت بلی و خیر 24تهیه شده و ) Gottman, 2008(2008در سال 
ترتیب مقیاس بهاین حداقل و حداکثر نمره فرد در . گیردیمصفرو پاسخ خیر 1پاسخ بله امتیاز .شودمی

پژوهش در. عاطفی بیشتر استق الکه احتمال طدهدیمدر این مقیاس نشان النمرات باواست24و 0
,Khodabakhshi Kolaei, Falsafi Nejhad(خدابخشی کوالیی، فلسفی نژاد و صبوري & Sabouri(

احساس گر،یکدیو فاصله از ییجداعامل چهاراز روش تحلیلی عاملی با استفاده این مقیاس روایی 
استخراج گردید.قراريحوصلگی و بیصحبت و احساس بیبه همراه و همازیو انزوا، نییتنها

و فاصله از ییجداهايیاسمقو براي خرده 93/0کل مقیاسکرونباخيآلفاییایپاضرایب 
به قراريحوصلگی و بیصحبت و احساس بیبه همراه و همازیو انزوا، نییاحساس تنهاگر،یکدی

احمدي خویی، مهداد و کشتی قیدر تحق.آمددستبه89/0و 85/0، 93/0، 91/0ترتیب برابر با 
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,Ahmadi Khoei, Mahdad(آراي & KeshtiAraye, 2018( کل کرونباخ يآلفاضریب پایایی
سودانی، کریمی و و Mousavi & Rezazadeh, 2014(92/0(موسوي و رضازاده ،89/0مقیاس

,Sudani, Karimi(نیاشیرعلی & Shiralinia, 2016(87/0 حاضردر پژوهش. اندکردهگزارش،
.آمدبه دست89/0آلفاي کرونباخ با استفاده از روشضریب پایایی

Lovemaking(يورزعشقيهاسبکينامهپرسش Styles Questionnaires(.نیا
ی ابیمنظور ارزبه)Hendrik, 1986&Hendrik(هندیک و هندریکتوسطنامهپرسش
ت اسماده42داراي نامهپرسشفرم اصلی این .ه استافراد در مورد عشق ساخته شديهانگرش

)Hendrik, 1986&Hendrik(هندیک و هندریکییدي توسطکه پس از دو بار تحلیل عاملی تأ
18پژوهش از فرم نیاکاهش یافت. درماده18ییدي، به أتو در سومین تحلیل عاملی ماده24به 

با در نظر گرفتن رابطه یمانند نسخه اصلدیبایآزمودن. در این مقیاسه استاستفاده شدياماده
که صورتیدر،یرابطه فرضکیایدارد،نياکه در حال حاضر رابطه عاشقانهدرصورتیریاخ،یکنون

از عبارات کیمخالفت خود با هر ایموافقت زانیاست مي عاشقانه را تجربه نکرده حال رابطهبهات
.کندمشخص )کامالً مخالفم(1و )کامالً موافقم(5يادرجهپنجکرتیلاسیمقکیآزمون را در 

، )گونهبازيعشق(اودوس،)ی(عشق شهوانسبک اروسیاسمقخردهشش يدارااسیمقنیا
آگاپه/ وابسته) وی(عشق ملکای)، مانعملی–یعشق منطق(، پراگما)عشق دوستانه(استورگ
)Mostafaei & Payvastehgar, 2016(گار مصطفوي و پیوست.باشدی) مدوستانهنوع(عشق 

از)هفته7بعد از (ییو بازآزما88/0تا 75/0را ازهایاسمقخرده کرونباخ يآلفایییاپابیاضر
تحلیل عامل تأییدي تأیید با روش نامهپرسشیعاملشش ساختار و اندکردهگزارش 82/0تا77/0

91/0تا 78/0ازنامهپرسشاین هايخرده مقیاسآلفاي کرونباخ ، ضرایبدر این پژوهش. اندنموده
.آمده استبه دست

روند اجراي پژوهش
یجاداشهر اهواز و آرمیس، آریان و مهرآیین شاورهن حجم نمونه با مراجعه به سه مرکز مپس از تعیی

يهاتعارضباهلنفر از زنان متأ210رین خانواده، ولین مراکز و مشاوؤهاي الزم با مسهماهنگی
الزم به ذکر است .پژوهش مورد بررسی قرار گرفتنددربودند يمایل به همکارکه کنندهمراجعهزناشویی 

يهامالكبا توجه به داوطلبانهروشبر اساس مصاحبه بالینی و  پرونده مشاوره به زنان مورد مطالعه 
ينحوه، توضیحاتی راجع به گیرياندازهابزارهاي يارائهقبل از .ورود به پژوهش انتخاب شدند

کنندگانشرکتداده شد و از هاآنيصادقانهت، هدف پژوهش و ضرورت همکاري االپاسخگویی به سؤ
اجراي اصول منظوربهوه بر این، الابزارها پاسخ دهند. عيهامادهخواسته شد تا با حوصله به تمامی 

عات شخصی مانند نام و نام خانوادگی العات، عدم درخواست اطّالقی، اطمینان به محرمانه بودن اطّالاخ
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آزاد هستند که هر موقعی که خواستند پژوهش هاآنو یا هر نشانی که هویت آنان را فاش کنند و اینکه 
رضایت آگاهانه خود را مبنی بر کنندگانشرکتد. در صورتی که را ترك کنند، با آنان در میان گذاشته ش

این پژوهش گیرياندازهکه به ابزارهاي شدیمدرخواست هاآناز کردندیمم الشرکت در این پژوهش اع
به شکل را يورزو سبک عشقیاستاندارد طالق عاطفيهانامهپرسشکنندگانشرکت. پاسخ دهند

راهانامهپرسشکنندگانشرکتنفر از هشتوجه به اینکه الزم به ذکر است با ت.کردندلیتکمانفرادي 
دیگر از داوطلبان نفر هشتمجدداًو ندبودند از مطالعه کنار گذاشته شدکردهبه شکل مخدوش تکمیل 

.گردیدنددر مطالعه جایگزین 

هاتحلیل دادهروش تجزیه و 
تحلیل رگرسیون پیرسون و یبستگهمري ضریب آمايهاروشبا استفاده از آمده دستبهيهاداده

يآمارافزار نرمکارگیريبهبا ورياآميهافرضشیپبا رعایت و زمانهمچندمتغیري به شیوه 
SPSS-22.تحلیل شدند

هایافته
مدت ازدواج و انحراف معیار میانگین و52/32±51/4کنندگانشرکتو انحراف معیار سن میانگین 

متغیرهاي و انحراف معیارهايهایانگینم1جدول در .سال بود12/5±31/2کنندگانشرکت
. اندشدهو طالق عاطفی نشان داده ورزيعشقيهاسبک

1جدول 
متغیرهاي پژوهشیبستگهمو ضرایب میانگین و انحراف معیار

معیارانحراف میانگینهامتغیر
یبستگهمضرایب 

234567
طالق عاطفی

اروس)(یکرمانت
لودوس)(بازیگرانه
مانیا)(یشهوان

پراگما)(گرایانهواقع
استراگ)(یرفاقت

آگاپه)(دوستانهنوع

47/14
03/11
18/12
83/13
79/8
60/9
11/8

95/6
26/3
23/2
16/4
11/3
69/2
74/3

61/0
-

67/0
07/0
-

58/0
31/0
09/0 -

-

63/0 -
34/0-

31/0-
26/0-

-

54/0 -
28/0-
34/0-

32/0-
41/0

-

66/0 -
46/0-
52/0-
37/0-
47/0
45/0

-
01/0<P05/0<P

گرایانه، شهوانی،یک، بازيرمانتورزي ي عشقهاسبکدهد که بین یمنشان 1جدول نتایج 
نتایجدار است . یمعنی بستگهمگرایانه، رفاقتی و دوستانه با طالق عاطفی به صورت مثبت و منفی واقع
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ضریب تحمل و عامل اسمیرنف، - ي تحلیل رگرسیون مانند آزمون نرمال بودن کلموگرفهافرضشیپ
براي بررسی واتسون-وجود هم خطی بودن و آزمون دوربینعدم فرضشیپتورم واریانس جهت 

.اندشدهذکر 2در جدول استقالل خطاها فرضشیپ

2جدول 
متغیرهاي پژوهشو آزمون دوربین واتسون تورم واریانس،ضریب تحمل،نرمال بودنيهافرضنتایج آزمون پیش 

تغیرهام
Z کولموگرف

Pاسمیرنف
ضریب 
تحمل

تورم 
واریانس

دوربین 
واتسون

اروس)(یکرمانت
لودوس)گرانه (بازي 

مانیا)(یشهوان
پراگما)(
استراگ)(یرفاقت

آگاپه)(دوستانهنوع

17/1
31/1
09/1
97/0
01/1
22/1

197/0
114/0
289/0
247/0
193/0
198/0

81/0
41/0
54/0
54/0
62/0
82/0

34/3
71/2
49/5
42/3
78/4
39/3

66/1
85/1
65/1
12/2
73/1
75/1

ابتدانرمال هستند. که کلیه متغیرهاي مورد مطالعه تابع توزیع دهدیمنشان 2نتایج جدول 
وخطاهااستقاللیبررسواتسون براي- دوربینطریقازمدل رگرسیونازاستفادههايپیش فرض
مقادیر.گرفتقراریبررسموردواریانستورمعاملوتحملضریبشاخصدوبایخطآزمون هم

و12/2- 65/1فاصله دریبررسموردیرهايغمتبرايدوربین واتسونيهاآزمونعددي
ضعیف بودن در . با وجود درنداقرار82/0تا 41/0فاصلهدرنیزتحملضرایبیخطهميهاشاخص
مقادیر ،همچنینبودن رعایت شده است.یخطهمعدممفروضهبینپیشیرهايغمتبینهلفّؤچند م

ند و نیست10از تربزرگهاشاخصاز کدامهیچکه دهدیممربوط به عامل تورم واریانس نشان 
مدلازحاصلنتایجوشودینممشاهده نیبشیپچندگانه در متغیرهايبودن یخطهموجود 
هاي اساس سبکبر طالق عاطفیبینیپیشمدل رگرسیونی است.اتکاقابلهایونرگرس
.شده استذکر3در جدول ورزيعشق

3جدول 
زمانهمبه روش ورود طالق عاطفیبینیپیشرگرسیون نتایج 

مجموع منبعمتغیر مالك
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
p

RR2

طالق عاطفی
رگرسیون

ماندهباقی
کل

15/2228
84/1416

3644

6
203
209

02/238
23/115

49/8003/059/034/0
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طالق (متغیر مالكبینیپیشدر ورزيعشقهاي سبک،شودیممشاهده 3جدولکه در طورهمان
ضریب تعیین مدل رگرسیونی .نقش دارد]R ،34/0=R2،49/8=F ،003/0<P=59/0[)عاطفی

را درصد از تغییرات واریانس طالق عاطفی34ورزيعشقهاي سبک؛ یعنی،است34/0برابر با 
ی، شهوانورزيعشقهاي توسط سبکطالق عاطفیبینیپیشضرایب رگرسیون .کنندیمبینیپیش

.اندشدهنشان داده 4در جدول دوستینوعو وابستهی، منطق، دوستانه، گونهيباز

4جدول
طالق عاطفیبینیپیشرگرسیوناستانداردضرایب

FβSEBtPبینپیشمتغیرهاي متغیر مالك

طالق عاطفی

یکرمانت
نهیاگرابازي 

یشهوان
گرایانهواقع

یرفاقت
دوستانهنوع

49/8

35/0
57/0
52/0
63/0-
31/0-
61/0-

12/0
08/0
05/0
23/0-
04/0-
01/0-

38/0
61/0
57/0
71/0-
36/0-
68/0-

47/4
67/5
73/4
79/7-
46/3-
61/7-

013/0
001/0
001/0
001/0
032/0
001/0

،β ،476/4=t=35/0[ رمانتیکورزيعشقيهاسبک،دشومیمشاهده 4در جدول که طورهمان
013/0<P [ ،گرایانهبازي ]57/0=β ،67/5=t ،001/0<P 52/0[ شهوانی] و=β ،73/4=t ،
001/0<P [ گرایانهواقعورزيعشقيهاسبکومثبت صورتبه ]63/0 -=β ،47/4=t ،005/0<P ،[

به] β ،73/4=t ،001/0<P=- 61/0[ دوستانهنوع] و β ،67/5=t ،032/0<P=- 31/0[ رفاقتی
ورزيعشقيهاسبکبه عبارت دیگر، .دنمتغیر مالك (طالق عاطفی) نقش داربینیپیشدر صورت منفی

د.ندارعهدهبر طالق عاطفیبینیپیشدر بیشترین نقش را به صورت نفی دوستانهنوعو گرایانهواقع

بحث
داراي تعارض زناندرورزي هاي عشقسبکطالق عاطفی بر اساس بینیپیشبا هدف این پژوهش 

رمانتیـک، بـازي   ورزيهـاي عشـق  سـبک هاي پژوهش حاکی از این بود که یافته. زناشویی انجام گرفت
هـایی  هاي حاصل بخشیافتهبه صورت مثبت هستند.یطالق عاطفبینیپیشگرایانه و شهوانی قادر به 

,Jonason(از نتـایج مطالعـات   Lowder & Zeigler-Hill, 2020; Bagheri Sheykhangafshe,

Shabahang & Rastehkenari, 2019; Tizdast, Farhangi & Najari Alamouti, 2016;
Vedes & et al, 2016; Nameni, Abbasi & Zarei, 2016; Mousavi & Rezazadeh, 2014;

Nabawi Hasar, Arefi & Yousefi, 2015(ه کـ يفت فـرد گبایدها . در تبیین این یافتهاستهمسو
نـد و  کتر در روابط عرضه مطلوبياوهی، قادر است خود را به شکندیمرا تجربه يت باالتریمیزان صمیم
دارند يت باالتریمیه صمکهاییزوجند. کو همسر خود ابراز یکبه شريل مؤثرترکخود را به شيازهاین

رات مربوط به رابطه خـود، داشـته باشـند و در    ییالت و تغکدر مواجهه با مشيشتریت بین است قابلکمم



)1، شماره 1400، سال یازدهم، بهار و تابستان 11(دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز  52

وجـود تعهـد در رابطـه،    . )Jarwan & Alfrehat, 2020(نندکرا تجربه يباالترییت زناشویجه رضاینت
يهاز موجبات توجه به خواستهیاحساس تعهد نسبت به همسر ن.شودیمنان یاعتماد و اطمگیريشکلباعث 

در برابـر  يمـؤثر طـور بـه تـا  دهـد یمـ ن اجـازه  یبه زوجـ ،. تعهدسازدیم، صرف وقت و توجه را فراهم يو
. در)Sadeghzadeh, Khormaei, & Esfandyari, 2020(گر انعطـاف داشـته باشـند   یدیکـ يهاخواسته

ایجاد نگرش خاصی از عشق که فرد را نسـبت بـه   گرایش به)Lee, 1998(لیرمانتیکعشق کسب
اشـت دخواهـد  وجـود عمیـق و فراگیـر   يرابطـه شریک عاطفی خود صادق و گشوده سـاخته و یـک   

)Levine, Aune,  & Park, 2016(و کرامرهمچونگذشتهيها. این نگرش خاص به گواهی پژوهش
Cramer(همکاران  & et al., 2015(را در رابطه با جـنس  يسبک عشقی است که بیشترین رضایتمند
د به معـشوق همـراه اسـت. در ایـن نـوع از   یشدیزیکیفل یبا مو نمایدیمایجاد زنان ابتدايمخالف برا

و نقـص  عیببیآل و دن فرد بسیار رمانتیک و با احساس بوده و طرف مقابلش را یک فرد ایدهورزیعشق
هاي ظاهري به ویژگیمعموالً. عاشق وابسته به سبک اروس )8Raffagnino & Puddu, 201(بیندمی

خیلی سـریع  تواندیمزنانی. چنین )Sadeghzadeh, Khormaei & Esfandyari, 2020(شودیمجذب 
وابسـتگی عمیقـی احسـاس کنـد.     شریک خودعاشق شده و نسبت به شناخت و ارزیابی همسانی، بدون

سته به روابط جنسی بوده و تمایل دارنـد محبـت و   بهمچنین افرادي با این سبک از عاشق شدن بسیار وا
بینانه و واقعبسیار غیرتواندیمعشقشان را از طریق این نوع روابط به معشوق نشان دهند که این مسئله 

. )2013Gana, Saada & Untas ,(دناامید کننده محسوب شو
وجـود  در آن يچ تعهــد یشده و هـ یح تلقیتفریکگرانه عشق به عنوان یبازورزيعشقکدر سـب

در یه تنـوع طلبــ بل یو افراد تماشودیمتمـام يبـه زودکن سـبیدر اکیبـه شرمنديعالقهو ندارد
,Jonason(دارنـد یکنش شـر یگز Lowder & Zeigler-Hill, در واقـع، نگرشـی کـه چنـین     . )2020

بـه  يکه در عشق نیز همچون سایر روابط بین فردکندیمروابط عاشقانه دارند، ایجاب نسبت به يافراد
عنـوان  و عشق را تنهـا بـه  رابطه یا تأثیر فرد مقابل در دستیابی به اهداف خویش باشنديدنبال سودمند

)Gana, Saada, & Untas, 2013(اسـت سـی نمـوده  دریافت تمنیات خـویش بازشنا يبراينوعی باز
نگرنـد و ازدواج را نـوعی   هایی دارند با دید سرگرمی و تفریح بـه روابـط خـود مـی    افرادي که چنین قصه

دانند. روابط این افراد سطحی و بین همسران فاصله عاطفی وجـود دارد. درنتیجـه بـه یـک     مشغولیت می
وده مثبـت نبـ  ییشـو زنارابطـه از هـا آنیابیجه ارزیدر نترابطه صمیمی و عمیق و واقعی نخواهند رسید. 

ورابطهازيرضایتمندنمایند. بنابراینتعارضات شدیدي را که ناشی از نبود تعهد و صمیمیت را تجربه می
,Fricker & Mooreدارد (معکوسرابطهزوجینبازیگرانهنگرشباطوالنیمانیزمدتيبراآنتداوم

Sorell, 2018;2013 Montgomery &,Gana, Saada & Untas2020;(.   افـراد داري سـبک
با شریک زنـدگی خـود روابـط    توانندینمثبات و ناپایدار هستند و بازیگرانه در روابط عاطفی خود بیورزيعشق

لـذا در روابـط عاشـقانه خـود     کننـد ینمـ عمیقی را برقرار سازند و نسبت به رابطه خود تعهد باالیی را احسـاس  
)Sadeghzadeh, Khormaei & Esfandyari, 2020با همسر خود به ثبات عـاطفی دسـت یابنـد(   توانندینم

خواهد بود.یرناپذاجتنابدر این شرایطی طالق عاطفی در بین زوجین 
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شـود مـی توصیفكهراسناتقریباًوزدههیجانوضعیتیکدرعاشقيگرفتاربـایشهوانکسبدر
توأم است و فرد به شدت از طرد شـدن  یت ذهنیهمـراه با حسادت و مشغولیجانیهدیا حاالت شدکه ب

کبـا سـب  هـا یژگـی ون یـ ايلحـاظ نظـر  بـه ). Jonson, Lowder & Zeigler-Hill, 2020(ترسدیم
احساس تعهد و است. افرادسو. هـم)Hendrick, Hendrick & Dicke, 1998(مـشغولدلیدلبستگ

به محـض بـروز اسـترس یـا تـنش بـه شـدت        بوده و متلون -مضطرب داده، نشان اطمینان کمتري را
د و از شریک خود به جاي درخواست حمایـت،  شوندستخوش اضطراب ، نگرانی، تشویش و کج خلقی می

ه افـراد  کن برداشت نمود یچنتوانیمجه یدر نت).Hendrick & Hendrick, 1989(کنندگیري میکناره
و انسـجام الزم را داشــته باشــند،    يـرکـ خــود همف یینتوانند در روابـط زناشــو داراي سبک شهوانی 

یـن نگـرش   . ا)Leopold, 2018(اســت ییزناشــو يمندتیرضـان حـسادت و تـرس از طـرد مـانعیهمچنـ
سـبک  ) و Hendrick, Hendrick & Dicke, 1998(شودیمشیداگونه شناخته ورزيعشقخاص با سبک 

عنوان نوعی شوریدگی و شیدایی پذیرفته و تجربه هجـران، درد و غـم را در   عشق را بهعشقی است که 
ـ     شـود یم. شاید همین موضوع نیز باعث داندیمفرایند عشق بدیهی  اکـه عشـق شـیداگونه در نهایـت ب

صـادق  در پـژوهش .ختم گرددو طالق عاطفیاحساس تنهاییتعارضات بین فردي به افزایش افزایش 
چنین نتیجـه گرفتنـد   )Sadeghzadeh, Khormaei & Esfandyari, 2020(ی و اسفندیاريزاده، خرم

بنابراین زنـان  به احساس تنهایی در دانشجویان دختر منجر گردد. تواندیمورزيعشقکه این نوع سبک 
هاي همسري) عدم آگاهی و شناخت کافی از طرف مقابل و تمام نقش(کیرمانتورزيعشقهاي با سبک

حساسیت بیش از اندازه و میل افراطی به توجه و دوست داشته شدن) یا بازیگرانه (عدم تعهد در (یشهوان
درسـت همسـري بـه خـوبی عمـل      هايهاي زندگی و نقشرابطه عاطفی)، در به عهده گرفتن مسئولیت

عاطفی نامناسـب،  هاي بین فردي، ایجاد جو زمینه را براي تنشتواندیمعتاًیطب. چنین شرایطی کنندینم
هاي زناشویی و ناسازگاري بین زوجین و در نهایت طالق عاطفی فراهم سازد.نارضایتی
قـادر  دوستانهنوعگرایانه، رفاقتی و ورزي واقعهاي عشقنشان داد که سبکهاي بعديیافته
نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق بـا مطالعـات      بینی طالق عاطفی به صورت منفی اسـت.  به پیش

)Bagheri Sheykhangafshe, Shabahang & Rastehkenari, 2019; Tizdast & et al. 2017;

Vendes & et al. 2016; Nameni  &et a. 2016(در گفـت توانیمدر تبیین این یافته .استهمسو
يهـا گـردد تـا از کیفّیـت   ، فرد آگاهانه به دنبال شریک عاطفی خاصی مـی گرایانهواقعيورزسبک عشق

سطح بـاال بـه حـس هویـت     هايیفیتکگردیده و به مدد همین مندبهرهياجتماعی و شخصی معتبر و
ـ )Gana, Saada & Untas,2013(مثبـت خـویش بیفزایـد    که در سـب کـ ن یـ سـبب ا ن بـه  ی. همچن

توأم است یعشق عقالنیبا نوعکن سبیمقدم است، اکـیجـان و تحریت خاطر بر هی، رضاگرایانهواقع
وجـود دارد یتیشخصـ هـاي یژگـی ودر ســن و مــذهب و ســوابق و    یکدو شـریآن همخـوانه در ک
)Nabawi Hasar, Arefi. & Yousefi, 2015(.

است. بـه لحـاظ  یدر طول زندگیکشريوجوديایزوایجیتوأم با شناخت تدررفاقتیعشق کسب
و صـداقت و بلـوغ همــراه اسـت    يبـا وفـادار  رفـاقتی ورزيعشـق کسـب نیـز یتیشخصـ هايیژگیو
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)Hendrick, Hendrick & Dicke, 1998(.گ بـه لحـاظ   ااسـتر ورزيعشـق افراد با سـبک  ،همچنین
رفـاقتی هـاي ایـن سـبک، رابطـه     )از مشخصـه Lee, 1998(بسیار عمیـق هسـتند   ، سطح عاطفه و تعهد

عاطفه و شـفقت نسـبت بـه دیگـران را بـه طریـق       معموالًبلندمدت است. افرادي که این سبک را دارند 
صـداقت و  رسـد یمـ بـه نظـر   .شوندیمدرگیر ییخود افشاتدریجی در طوربهگسترش داده و ياآهسته
ییزناشـو و انسـجام یهمسـان هبـ یزوج در طول زنـدگ شودیمباعث یجیتوأم با شناخت تدريوفادار
ـاهش کـ عامــل  توانـد یمـ ه کوجود دارد ییدر تعامالت زناشویشتريت بیشفافين جویدر چنـ. برسند

تواندیملذا .دینمایابیتر ارزش را مثبتیخوییزناشویگردد و باعث شود فرد زندگییزناشويهاتعارض
رفاقتی با توجه به برخورداري فرد از صمیمیت و تعهد الزم از ثبات بیشـتري برخـوردار   ورزيعشقسبک 

.باشد و از بروز طالق عاطفی در زوجین پیشگیري نماید
یتیشخصهايیژگیوه با کاست پذیريانعطافو توأم با شروطیرغی، عشقدوستانهنوععشق کسب

ي دو سبک هاترکیبی از برخی مشخصه)هپآگا(و تعهد همراه است. سبک فداکارانه یثبات و بخشندگ
از دوستینوعو دوستانه است. در افراد داراي این سبک، منطق بر هیجان برتري دارد و رمانتیک

نیازهاي خود مقدم شود افراد با این سبک، نیازهاي همسر را بربارز آن است که باعث میهايیژگیو
خود گذشته است. افرادي که با این سبک تعریف ). فرد داراي این سبک، همیشه ازLee, 1998(بداند 

هایژگیونیبـا در برداشتن ادوستانهنوعکسبافراد داراي .دارندکنندهمراقبت، ماهیتی آرام و شوندیم
تجربه خواهند کرد را ييباالترییزناشوصمیمیتت و یرضاومترکییزناشويرهایو درگيهاتعارض

ییزناشويهايریننده درگکجادیعوامل اینترعمدهاز زوجینییهـا در روابـط زناشویژگـین ویعـدم او 
)Sadeghzadeh, Khormaei & Esfandyari, 2020(است. و طالق عاطفی 

گیريیجهنت
بینیپیشدرورزيعشقهايسبکتبیینجهتمناسبیتجربیشواهدحاضر،پژوهشهايیافته

رسدمینظربهپژوهش،هايیافتهبهتوجهبا. آوردفراهمزناشوییتعارضدارايزنانعاطفیطالق
کیفیتکنندهبینیپیشنیرومندترینهمسراهمیاندرهمسربهتعهدهايزمینهساختنفراهمبابتوان

هرگزوداردوجودعشقیمختلفهاينگرشزوجینبینروابطدردیگر،سوياز. نمودایجادرازناشویی
باعشقیهاينگرش،عالوهبه. یافتدستخالصونابعشقیباوریکبهرابطهیکدرتواننمی

کیفّیتدرتحولوتغییرکهکردمطرحرااحتمالاینتوانمیکهنحويبه. کنندمیتغییرروابطتحول
عشقمقولهبهنسبتراهمسرانباورهايونگرشزوجینورزيعشقهايسبکزناشوییروابط

حلّبرايشروعیبتوانداحتماالًخودعشقیباورهايازهمسرانآگاهیتوصیفاینبا. سازدمیدگرگون
منجرهمسرانمیانروابطسازندهنیزومخرببعاداَشناختبهدانشیچنین. باشدزوجینهاي¬تعارض

تشکیلپیشازمتفاوتحتیونوینايرابطهتاکردخواهندتالشزوجینعناصراینشناختباوشده
ساختههموارخویشاحساساتتحولبرايراراهخود،زندگیتغییرباچگونهبیاموزندبایدزوجین. دهند
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وازسازندتعدیلواصالحزناشوییمستحکمپیوندهايتداوممنظوربهعشقپیرامونراخودهاينگرش
نمایندپیشگیريعاطفیطالقبروز

سپاسگزاري
که در انجام این یکنندگانتمامی شرکتکلیه مراکز مشاوره و داند که از میالزمبر خود نویسنده

.پژوهش همکاري نمودند، تشکر و قدردانی نماید

حمایت مالی
دستگاهی این پژوهش با هزینه شخصی نویسنده انجام گرفته و هیچ حمایت مالی از سوي نهاد و یا 

. در این پژوهش انجام نشده است

تعارض منافع
پژوهش حاضر هیچ گونه تضاد منافعی براي نویسنده ندارد.
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