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 خالصه 

پیش بیني طالق عاطفي بر اساس مولفهای باورهای کژکارکردی  هدف از پژوهش حاضر،: مقدمه

یل جنسي به عنوان گناه، باورهای مربوط به سن، تصویر بدن، جنسي شامل محافظه کاری جنسي، م

 انكار تقدم محبت در رابطه جنسي و ترجیح نقش مادری در زنان متاهل بود.

های سبزوار، گناباد و روش پژوهش همبستگي و جامعه آماری زنان متأهل شهرستان روش کار:

یری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای نفر به روش نمونه گ 333بود است که  1382نیشابور در سال 

پژوهش شامل پرسشنامه طالق عاطفي گاتمن و پرسشنامه باورهای کژکارکردی جنسي نوبر بود است. 

به روش تحلیل تشخیصي مورد تجزیه و تحلیل  62شماره   SPSSها با استفاده از نرم افزار آماری داده

 قرار گرفت.

های متغیر باورهای کژکارکردی داد که ترکیب خطي مولفهها، نشان تجزیه و تحلیل داده نتایج:

درصد صحت در زنان متاهل  3/73جنسي قادر به پیش بیني تعلق گروهي افراد با و بدون طالق عاطفي 

بود. در تحلیل تشخیصي به صورت گام به گام و همزمان کارآمدترین متغیر در پیش بیني تعلق 

 اند.نسي، باورهای تصویر تن و وابسته به سن بودهگروهي افرادبه ترتیب: محافظه کاری ج

 در پیش بیني طالق عاطفي دارد.ای باورهای جنسي نقش تعیین کنندهنتیجه گیری: 

 باورهای ناکارامد جنسي، طالق عاطفي، زنان متاهل کلمات کلیدی:
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 مقدمه

دهد. این ميپیوندی است که بین دو فرد رخ ترین ازدواج مهم

سرآغاز شكل گیری یک کانون حمایتي و عاطفي در پیوند، 

های بعدی و بقای زندگي ها بوده که با تربیت نسلزندگي انسان

(. ازدواج، مبنای شكل گیری خانواده و 1بشر در ارتباط است )

کند، ميقطب مقابل آن طالق است که نه تنها خانواده را تهدید 

اعي محسوب های اجتمبلكه تهدید جدی برای جامعه و نظام

شود و برای زنان در نسبت با مردان تبعات بیشتری را به همراه مي

شده های ثبتها و طالقمقایسه تعداد ازدواج(. چنانچه 6دارد )

 633بیش از ازدواج،  هزارهر از که  دهدمينشان  83در سال 

( که آمار بسیار باالیي برای کشور 3) .مورد طالق رخ داده است

طالق در مياما علي رغم وجود آمارهای رس شود؛ميمحسوب 

به عنوان یكي از مشكالت  1کشور، در خصوص طالق عاطفي

 (.4جدی در ایران آمار دقیقي در دست نیست )

طالق عاطفي بیانگر رابطه زناشویي رو به زوالي است که متضمن 

خود است؛ زن و شوهر از انتخابي نفرت انگیز بین تسلیم و نفرت 

رده و هریک دیگری را به دلیل غمگیني و ناامیدی آنرا تجربه ک

دهدکه ميرا نشان ای (. این ارتباط خانواده2دهد )ميآزار 

ساختار بیروني خود را حفظ کرده ولي از درون تهي شده است 

(. و احساس تلخ بیگانگي و دوری گزیني جایگزین یگانگي 2)

 (.7شده است ) 6و صمیمت

ر ایجاد طالق عاطفي نقش داشته تواند دميمتغیرهای زیادی 

توان به فاکتورهای شناختي همچون ميباشد که در این میان 

اشاره نمود. باورهای ناکارامد جنسي  3باورهای ناکارامد جنسي

 4ها در مورد عملكرد جنسيها و کلیشهاز نگرشای به مجموعه

اندازد گردد که رابطه جنسي زوجین را به خطر ميمياطالق 

باورهای ناکارامد علي رغم آنكه حقیقت نداشته و شواهدی (. 9)

کند ميبرای حمایت از آنها وجود ندارد؛ انتظارهایي را فراهم 

که مانع از تحقق اهداف همسران شده و با ایجاد محدودیت در 

                                                           
1 Emotional Divorce 
2 Intimacy 
3 sexual Dysfunctional Beliefs 
4 Sexual function 

های بین آنان توانایي ارتباطي زوجین به علت بسیاری از اختالف

دهد که مي( نشان 13ها )فتهر همین راستا یاد (.8شود )ميبدل 

منفي و ناکارامد تعامل عاطفي  2های جنسيزنان با طرحواره

کمتری با شریک جنسي خود دارند و اجتناب بیشتری در رابطه 

دهند؛ آنان همچنین سطوح ميو هیجاني از خود نشان ميصمی

اضطراب بیشتری درباره دوست داشته نشدن و طرد شدن از خود 

در این خصوص تحقیقات حاکي از آن است که دهند. مينشان 

از مشكالت جنسي که باعث نابودی زندگي و ميبیش از نی

شود به علت عدم آگاهي و داشتن عقاید و ميروابط خانوادگي 

(. در 11) باورهای کژکارکرد در مورد روابط جنسي است

ناموفق را تجربه  2حقیقت زماني که فرد یک موقعیت جنسي

ای ناکارامد موجب فعال شدن طرحواره شناختي کند، باورهمي

های خود که این طرحوارهميشود و هنگاميمنفي در وی 

 9متشكل از افكار خودآیند منفيميشوند سیستميفعال  7انتقادی

خواند )افكار شكست/ قطع ارتباط، افكار سوء استفاده ميرا فرا 

های شهواني جنسي( که مانع از تمرکز آنها روی محرک

شود. این روند در ادامه موجب باال رفتن هیجانات منفي مي

)ناراحتي، سردرگمي، احساس گناه، فقدان رضایت و لذت( در 

(. و با تاثیرگذاری منفي بر ارتباط زوجین، 16شود )ميارتباط 

(. باورهای ناکارامد 13زند )ميکاهش صمیمت زناشویي رقم 

جنسي به عنوان  ، میل و لذت8جنسي شامل محافظه کاری جنسي

، انكار 13یک گناه، باورهای مربوط به سن، باورهای تصویر بدن

تقدم محبت در رابطه جنسي و ترجیح نقش مادری است؛ دو 

مولفه محافظه کاری جنسي و گناه انگاری میل جنسي در یک 

سازه درهم تنیده، دربردارنده احساس و باورمندی به گناه آلود 

جنسي بازداری شده در زنان است  نیازها جنسي و انجام رفتار

های مختلف زندگي شخصي، (. احساس و باورمندی، جنبه14)

روابط بین فردی و در راس آنها روابط زوجین را تحت تاثیر 

                                                           
5 Sexual Schema 
6 Sexual position 
7 Self-critical schemas 
8 Negative automatic thoughts 
9 Sexual Conservatism 
10 Body image 
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(. و با ایجاد احساس گناه و انتظارات غیرواقعي 12دهد )ميقرار 

(. مولفه سن متضمن 12افزاید )ميبه مشكالت جنسي زوجین 

میل جنسي در اثر افزایش سن و مولفه تصویر بدن به  ایده کاهش

باورهایي اشاره دارد که متاثر از تصویر بدن خود، میل جنسي 

(. تصویر بدن در بعد 17دهد )ميفرد را دستخوش تغیر قرار 

مرکزی زندگي زنان جای دارد؛ به این معنا که زنان بر اساس 

تواند با ميایي شوند و این بازنمميبدنشان تعریف و بازنمایي 

(. در 19مسائل جنسي و روابط عاشقانه آنان ارتباط داشته باشد )

نهایت دو مولفه انكار تقدم عاطفه بر لذت جنسي و تقدم وظایف 

 مهمترین مادریهای مادراني متضمن این ایده است که فعالیت

به شمار  جنسي تجربه گونه هر هدف زایشگری و زنانه لذت

 (.16رود )مي

اساس با توجه به ارتباط میان عوامل جنسي با طالق عاطفي  براین

و به طور مشخص ارتباط میان باورهای ناکارامد جنسي و طالق 

توان تعلق زنان به گروه ميعاطفي، این سوال مطرح است که آیا 

های باورهای ناکارامد با و بدون طالق عاطفي را بر اساس مولفه

 جنسي پیش بیني نمود؟

 روش کار

خراسان رضوی که  متأهلزنان ميمعه آماری تحقیق را، تماجا

به کلینیک مشاوره و روانشناسي مراجعه  87در سه ماه اول سال 

. حجم نمونه در این پژوهش شامل دادنديمکرده بودند تشكیل 

به روش  خراسان رضوی است که متأهلنفر از زنان  333

و سبزوار بر اساس ی هدفمند از سه شهر نیشابور، گناباد ریگنمونه

مندرج در درگاه  استان خراسان رضوی 1382سرشماری سال 

زن  663933مرکز آمار ایران به ترتیب از شهر نیشابور با تعداد 

زن  148162زن، شهر سبزوار با دارا بودن  113تعداد  متأهل

از شهر گناباد با دارا بودن  تیدرنهاو  متأهلزن  73، تعداد متأهل

ی ورود ارهایمعزن انتخاب گردید.  63تعداد  متأهلزن  46836

، فقدان 43-63، رده سني تاهلبه پژوهش این افراد شامل: 

ی هادرماندریافت درمان دارویي، عدم دریافت دیگر 

؛ ي، عدم وجود اعتیاد بودندشیپررواني، عدم وجود شناختروان

جلسه،  3معیارهای خروج از پژوهش، داشتن غیبت بیش از  و

 ي، بوده است.شیپررواندن وجود اعتیاد، وجود آشكار ش

 روش پژوهش حاضر همبستگي و از نوع پیش بین بوده است.

ی خانواده انتخاب هاکارگاهدر خالل  شدهانتخابی هانمونه

گردیده و پس از کسب رضایت و توجیه فراگیران، فرایند توزیع 

پس از کسب اطمینان از  تیدرنهاو  دهیآغاز گردپرسشنامه 

ی گردید و آورجمع هاپرسشنامه شدهدادهی هاپاسخصحت 

انجام فرایندهای آماری وارد چرخه تحلیل قرار گرفت  منظوربه

پرسشنامه به دلیل وجود مشكالت آماری حذف  2 تیدرنهاو 

 عدد رسید. 682ی صحیح به هاپرسشنامهگردید و تعداد نهائي 

 ابزار پژوهش

پرسشنامه در سال  این پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن:

گزینه درباره  64توسط گاتمن نوشته شده و دارای  6339

های مختف زندگي است. پایایي کل مقیاس در پژوهش جنبه

به دست آمده  83/3صورت گرفته با استفاده از آلفای کرونباخ، 

(. روایي صوری این پرسشنامه با نظر متخصصان تایید 18است. )

 (.63شده است )

این  : (SDBQ)اورهای ناکارامد جنسی .پرسشنامه ب0

های خاص آیتم است که به ارزشیابي کلیشه 34پرسشنامه شامل 

پردازد. ميمربوط به باورهای ناکارامد جنسي مردان و زنان 

باشد. مي)کامال موافق(  2)کامال مخالف( تا  1ها از گویه

 مطالعات روان سنجي اعتبار و 

 نتایج

ای توصیفي گروه نمونه در جدول هاطالعات مربوط به شاخص

زیر ارائه شده است، در این جدول میانگین و انحراف معیار و 

ضرایب کجي و کشیدگي برای دو گروه دارای طالق عاطفي و 

 فاقد ان به تفكیک ارائه شده است.



 
 

 66 دوره ويژه نامه،-6شماره-89اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق عاطفيمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش بین برای افراد دارای طالق عاطفي و فاقد طال -0جدول 

 دارای طالق عاطفي فاقد طالق عاطفي متغیرهای پیش بین

 انحراف  میانگین

 معیار

 انحراف میانگین کشیدگي کجي

 معیار 

 کشیدگي کجي

- 42/3 14/33 محافظه کاری جنسي 63/3  - 96/3  22/69 91/6 - 22/3  - 78/3  

37/3 82/6 26/13 میل و لذت جنسي به عنوان گناه  - 36/3  42/13 38/6 - 73/3  62/3  

- 39/4 17/14 باورهای وابسته به سن 17/3  - 26/3  66/12 29/6 - 36/1  19/1  

38/3 67/6 94/13 باورهای تصویر تن  - 43/3  82/11 88/1 - 61/3  - 99/3  

انكار تقدم عواطف دررابطه 

يجنس  

27/13 37/6 - 33/1  67/2  72/13 73/6 - 19/3  - 21/3  

81/3 39/1 78/13 ترجیح نقش مادری  33/3  79/13 71/1 - 69/3  - 43/3  

به منظور بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهاا از ضارایب کجاي و    

و  3کشیدگي استفاده شاد، قادر مطلاق ضاریب کجاي بیشاتر از       

نشاان دهناده    13همچنین قدر مطلق ضاریب کشایدگي بیشاتر از    

باشاد، باا توجاه باه     ماي هاا در آن متغیار   نرمال نبودن توزیاع داده 

دست آمده، تخطي از نرمال باودن   ضرایب کجي و کشیدگي به

ها از ها مشاهده نشد. برای تجزیه و تحلیل دادهتوزیع در این داده

روش تحلیل ممیز به روش هم زمان و گام به گاام اساتفاده شاده    

متغیرها در تفكیک دو گاروه در  مياست، در روش هم زمان تما

شوند و در روش گام به گام ممكن است تعادادی  مينظر گرفته 

از متغیرهااا حااذف شااوند و متغیرهااای کارآمااد باااقي بماننااد، در 

 اطالعات مربوط به کارآمدترین متغیرها آمده است. 6جدول 

 خالصه تحلیل ممیز به روش گام به گام -0جدول 

رای هر سه مرحله معناي  ب Fشود آماره ميهمان طور که مالحظه 

دار است، برای دستیابي به تابعي که بتواناد باه بهتارین نحاو ، دو     

گروه افاراد ماورد بررساي )دارای طاالق عااطفي و فاقاد طاالق        

عاطفي( را از هم تفكیک کند از روش هم زمان و گاام باه گاام    

های آماری و صاحت طبقاه   استفاده شده است. در ادامه شاخص

 گیرد.ميرد بررسي قرار بندی در دو روش مو

 متغیرهای  مرحله

 وارد شده

المبدای     

 ویلكز

درجه     

 1آزادی 

 درجه 

 6آزادی 

 درجه 

 3آزادی 

 آزمون دقیق فیشر

درجه  آماره

آزادی 

1 

  

 معني داری 6درجه  آزادی 

 

 تصویر تن 1

 

843/3 1 1 3/683 792/17 1 3/683 333/3 

محافظه کاری      6

 جنسي

 

772/3 6 1 3/683 189/46 6 3/686 333/3 

 وابسته  به سن 3

 

723/3 3 1 3/683 384/33 3 3/681 333/3 
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 های تابع ممیز به روش همزمان و  گام به گاممقایسه شاخص -3جدول 

 گام به گام هم زمان هاشاخص

 1 1 تعداد تابع

 313/3 367/3 مقدار ویژه

 %133 %133 درصد واریانس

 497/3 487/3 همبستگي متعارف

 637/3 647/3 مجذور اتا

 723/3 723/3 المبدای ویلكز

 727/79 139/96 مجذور کای

 3 2 درجه آزادی

 333/3 333/3 معني داری تابع ممیز

 729/3 778/3 در افراد دارای طالق عاطفي هامرکز واره

 -437/3 -419/3 در افراد فاقد طالق عاطفي

 %6/73 %2/29 درصد صحت پیش بیني عضویت گروهي

 2ماان باا   شاود)در تحلیال هام ز   ميمشاهده  3چنانكه در جدول 

متغیار وارد تحلیال    3متغیر پیش بین و در تحلیل گام به گاام کاه   

شدند( با توجه به مقدار کوچک المبدای ویلكز و مجذور کاای  

شود تابع ممیز به دست آمده از قادرت  ميباال و معني دار، نتیجه 

تشخیصااي خااوبي باارای تبیااین واریااانس متغیاار وابسااته یعنااي     

ار اسات. هماان طاور کاه در     وجود/عدم طالق عااطفي برخاورد  

)باتوجه به اینكاه متغیار    1شود تعداد تابع ميجدول فوق مشاهده 

باشد(، مقدار ویژه برای روش هم زماان  ميسطح  6وابسته دارای 

باشد، درصد واریانس مي 313/3و  367/3و گام به گام به ترتیب 

، مجذور اتا برای روش هم زمان و گاام   %133برای هر دو روش

و المبادای ویلكاز نیاز بارای      637/3و  647/3م باه ترتیاب   به گاا 

کاه در   723/3و برای روش گام باه گاام    723/3روش هم زمان 

ها برای تابع ممیاز باه    معني دار است. مرکز واره داده 32/3سطح 

روش تحلیل هم زمان و گاام باه گاام بارای گاروه دارای طاالق       

اقااد طااالق و باارای گااروه ف 729/3و  778/3عاااطفي بااه ترتیااب 

بارای روش همزماان و گاام باه گاام       -437/3و  -419/3عاطفي 

باشد. تابع ممیز به دست آمده با روش همزمان باه طاور کلاي    مي

درصد از افراد را به درستي طبقه بنادی نماوده اسات و در     2/29

درصاد اسات. بارای     3/73روش گام به گام صحت طبقه بنادی  

ضارایب اساتاندارد و   تشخیص میزان ارزش هار متغیار، دو دساته    

شاوند، هام چناین    ماي ساختاری برای هر متغیر محاسبه و استفاده 

برای تشكیل دادن تابع مورد نظر به ضارایب غیار اساتاندارد نیااز     

خواهد بود و برای تشكیل تابع جهت محاسابه احتماال تعلاق هار     

های طالق عاطفي، باه ضارایب طبقاه    مشاهده به هریک از گروه

درج شاده   4این ضرایب در جادول  ميکه تما باشدميبندی نیاز 

 است.

 ضرایب غیر استاندارد، ضرایب استاندارد، ضرایب ساختاری و ضرایب طبقه بندی به دو روش هم زمان و گام به گام -4جدول 

 روش گام به گام روش هم زمان متغیرهای پیش بین

ب استاندارد
ضرای

ب غیر استاندارد 
ضرای

 

ی
ب ساختار

ضرای
ب استاندارد قه بندیضریب طب 

ضرای
ب غیر استاندارد 

ضرای
 

ی
ب ساختار

ضرای
 ضریب طبقه بندی 

 طالق عاطفي طالق عاطفي

 ندارد دارد ندارد دارد

31/1 محافظه کاری جنسي  43/3  41/3  66/6  73/6  193/1  324/3  417/3  797/6  611/3  

 میل و لذت جنسي به عنوان گناه
 

61/3  37/3  - 32/3  37/3  - 36/3  - - - - - 
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43/3 باورهای وابسته به سن  11/3  64/3  33/3  - 13/3  341/3  383/3  647/3  - 376/3  - 491/3  

98/3 باورهای تصویر تن  41/3  43/3  - 14/3  - 23/3  822/3  439/3  446/3  391/3  - 168/3  

انكار تقدم عواطف درباره    
 رابطه جنسي

 

34/3  36/3  33/3  72/3  73/3  - - - - - 

13/3 نقش مادریترجیح   37/3  - 31/3  32/6  67/6  - - - - - 

78/3 - عدد ثابت  - - 83/49  -

61/23  
- 236/4  - - 839/38  - 872/44  

 

های ممیز پیش بیني احتمال عضویت گروهي و نمره 2جدول 

برای دو گروه دارای طالق عاطفي و فاقد آن را به روش هم 

 دهد.ميزمان نشان 

 های ممیز برای افرد دارای طالق عاطفي و افرد فاقد طالق عاطفي به روش هم زمانضویت گروهي و نمرهپیش بیني احتمال ع -5جدول 

تعلق به گروه دارای طالق   گروه پیش بیني شده   گروه واقعي ردیف

 فيعاط

تعلق به گروه فاقد طالق     

 عاطفي

 

 نمره ممیز

دارای طالق  92

 عاطفي

79/3 33/3 27/3 دارای طالق عاطفي  

دارای طالق  647

 عاطفي

- 73/3 67/3 فاقد طالق عاطفي 23/3  

دارای طالق  623

 عاطفي

79/3 33/3 27/3 دارای طالق عاطفي  

- 71/3 68/3 فاقد طالق عاطفي فاقد طالق عاطفي 23 27/3  

93/3 31/3 28/3 دارای طالق عاطفي فاقد طالق عاطفي 148  

- 82/3 34/3 فاقد طالق عاطفي فاقد طالق عاطفي 644 43/6  

برای بررسي توانایي تک تک متغیرها در پیش بیني عضویت 

ها در دو گروه دارای طالق گروهي از آزمون برابری میانگین

عاطفي و فاقد طالق عاطفي و هم چنین آزمون تحلیل ممیز به 

صورت تفكیكي استفاده شده است. نتایج آزمون برابری 

های تحلیل ممیز تفكیكي و نتایج آزمون 2ها  در جدول میانگین

ارائه شده است. معني دار بودن هر مقایسه در جدول  7در جدول 

نشان دهنده وجود تفاوت معني دار بین دو گروه در متغیر پیش  2

 بین مربوطه است.

 آزمون برابری میانگین گروه افراد دارای طالق عاطفي و افراد فاقد طالق عاطفي -6جدول 

 
سطح  6درجه آزادی  1درجه آزادی  اماره فیشر كزالمبدای ویل هامقیاس

 معناداری

 333/3 683 1 912/12 848/3 محافظه کاری جنسي

 268/3 683 1 634/3 888/3 میل و لذت جنسي به عنوان گناه

 318/3 683 1 243/2 891/3 باورهای وابسته به سن

 333/3 683 1 792/17 843/3 باورهای تصویر تن

 724/3 683 1 383/3 333/1درباره رابطه  انكار تقدم عواطف
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 جنسي

 832/3 683 1 337/3 333/1 ترجیح نقش مادری

 
ها، ضرایب المبدای کوچک و مقدار در آزمون برابری میانگین

مشخص  32/3اماره فیشر بزرگ و سطح معني داری کمتر از 

سازد که تفاوت بین دو گروه افراد دارای طالق عاطفي و مي

عاطفي در متغیرهای محافظه کاری جنسي، باورهای فاقد طالق 

 وابسته به سن و باورهای تصویر تن معني دار است.

 های تحلیل ممیز به صورت تفكیكينتایج آزمون -7جدول 

 متغیرهای پیش بین

ابع
د ت

دا
تع

ژه 
 وی

دار
مق

س 
ریان

 وا
صد

در
ف 

عار
 مت

گي
ست

همب
 

كز
ویل

ی 
دا

المب
ی 

کا
ور 

جذ
م

ی 
زاد

ه آ
رج

د
 

ابع
ی ت

دار
عنا

م
 

میز
م

 

324/3 1 محافظه کاری جنسي  133% 662/3  848/3  379/12  1 333/3  

میل و لذت جنسي به عنوان 

 گناه

1 331/3  133% 369/3  888/3  634/3  1 268/3  

318/3 1 باورهای وابسته به سن  133% 132/3  891/3  496/2  1 318/3  

321/3 1 باورهای تصویر تن  133% 638/3  843/3  637/17  1 333/3  

نكار تقدم عواطف ا      اا

 درباره رابطه جنسي

1 333/3  133% 319/3  1 38/3  1 724/3  

333/3 1 ترجیح نقش مادری  133% 332/3  1 337/3  1 832/3  

 متغیرهای پیش بین

رد
دا

ستان
ر ا

 غی
ب

ضری
 

ت
 ثاب

دد
ع

اپا 
 ک

ب
ضری

 

اپا
 ک

ب
ضری

ی 
دار

ي 
معن

 

 هامرکز واره

ت
وی

ض
ي ع

 بین
ش

د پی
رص

د
 

 
هي

رو
گ

 

 ری افراد دا

 طالق عاطفي

 افراد فاقد 

 طالق عاطفي

 

339/3 محافظه کاری جنسي  - 11/8  114/3  341/3  - 312/3  17/3  22% 

 میل و لذت جنسي

 به عنوان گناه 

321/3  - 836/4  142/3  338/3  - 339/3  361/3  27% 

673/3 باورهای وابسته به سن  - 872/3  - 366/3  293/3  . 197/3  - 1/3  47% 

428/3 باورهای تصویر تن  - 123/2  69/3  3 332/3  - 19/3  24% 

 انكار تقدم عواطف

 درباره رابطه جنسي 

43/3  - 234/4  333/3  224/3  364/3  - 313/3  26% 

222/3 ترجیح نقش مادری  - 178/7  333/3  22/3  - 332/3  333/3  24% 

دهد تابع ممیزمحافظه کاری جنسي، باورهای مينشان  7جدول 

وابسته به سن و باورهای تصویر تن معني دار است و این توابع به 

طور جداگانه از قدرت تشخیص و تفكیک برای تبیین متغیر 

وابسته یعني عضویت گروهي در دو گروه دارای طالق عاطفي و 

فاقد آن، برخوردار هستند. با توجه به نتایج آزمون برابری 

دهد که ميتفكیكي نشان ها و نتایج آزمون تحلیل ممیز میانگین

های انجام شده، نتایج هر دو آزمون یكسان است. براساس تحلیل

 باشند:ميهای تحلیل ممیز به شرح زیر معادله
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 معادله پیش بین تابع ممیز به روش هم زمان:

 
 محافظه کاری جنسي            میل و لذت جنسي به عنوان گناه             باورهای وابسته به سن

 باورهای تصویر تن           انكار تقدم عواطف درباره رابطه جنسي           ترجیح نقش مادری

 معادله پیش بین تابع ممیز به روش گام به گام:

 
 محافظه کاری جنسي              باورهای وابسته به سن          باورهای تصویر تن      

 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر پیش بیني طالق عاطفي بر اساس 

های باور ناکارامد جنسي بوده است. نتایج حاصل از تحلیل مولفه

 تشخیصي حكایت از پیش بیني طالق بر اساس باورهای ناکارامد

جنسي در سطح کالن و در سطح خرد بیانگر آن است که از 

های باورهای ناکارامد جنسي، باورهای تصویر تن، میان مولفه

باورهای مربوط به سن و باورهای مربوط به محافظه کاری 

های با و بدون طالق جنسي قادر به پیش بین تعلق زنان در گروه

 عاطفي بوده است.

های های از قبیل درون مایهویژگيباورهای ناکارآمد دارای  

ها و عمیق فراگیر، مكرر و برگرفته از خاطرات، هیجان، شناخت

پاسخ جنسي احساسات بدني هستند و با تاثیرگذاری بر سیكل 

انسان، چگونگي پردازش اطالعات مرتبط با مسائل جنسي را 

تحت تاثیر قرار داده و رفتار جنسي فرد را در آینده هدایت 

 (.66) کنندمي

محافظه کاری جنسي به عنوان مهمترین مولفه باورهای ناکارامد 

جامعه، سبب ای جمنسي، متاثر از فضای گفتماني و اسطوره

ای شود تا افراد در راستای سرکوب احساس جنسي، به شیوهمي

های معمول اجتنابي با مسائل جنسي برخورد کرده و فرصت

(؛ در سوی دیگر با 63)آموزش جنسي را از خود سلب نمایند 

را  6و احساس گناه، ابراز گری جنسي 1ایجاد خود پنداره منفي

کاهش داده و نقش مهم و انكار ناپذیری در عدم تعهد زناشویي، 

(، محرومیت و پایمال شدن 64انفعال گری در ارتباط زناشویي)

                                                           
1 Negative self-concept 
2 Sexual expression 

های جنسي افزایش احتمال ابتال به کژکاری(، 62) 3حقوق جنسي

 (.67رضایت عاطفي و جنسي، ایفا نماید ) ( و کاهش62)

در خصوص تبیین نقش باورهای تصویر تن، در پیش بیني طالق 

عاطفي، این ایده مطرح است که تصویر تن به مثابه دال مرکزی 

زندگي زنان که متضمن میزان فاصله میان ظاهر کنوني و ظاهر 

ی چند بعدای (؛ سازه19باشد )ميمطلوب از منظر شریک جنسي 

های نگرشي و مولفه-شناختيهای شود که از مولفهميمحسوب 

از مفاهیم ای رفتاری تشكیل شده است. این سازه با ایجاد شبكه

همچون خودپنداره ضعیف، هویت جنسي ضعیف، افسردگي، 

اختالل بدشكل انگاری بدن کاهش رضایت از زندگي، درون 

و  تواند ساحت زیست فردیميگرایي و احساس تنهایي 

ها (؛ در همین راستا پژوهش19اجتماعي زنان دگرگون کند )

حكایت از آن دارد که تصویر ذهني مثبت از بدن بر چرخه 

جنسي و رضایت جنسي تاثیر مثبت دارد؛ در حالي که تصویر 

ذهني منفي از بدن با تمایل بیشتر به اتخاذ راهبرد کاهش دفعات 

داد مطالب پیشین، (. در امت33-69ارتباط جنسي همراه است. )

ها نشان داد، رضایت یا عدم رضایت از تصویر تن با ایجاد یافته

، به سازگاری یا عدم 4تغییر در احساس خودارزشمندی زنان

(؛ و این سازگاری تبیین کننده 31انجامد )ميسازگاری زناشویي 

میزان اجتناب و مدیریت تعارضات و احساس رضایت از ازدواج 

ای پیرامون طالق عاطفي است. همسو با هبه عنوان مولفه

های این پژوهش، نتایج تحقیقات حكایت از تاثیرگذاری یافته

تصویر بدن بر رضایت عاطفي، سازگاری زناشویي و عملكرد 

                                                           
3 Sexual rights 
4 Self-worth 
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ها نشان ( در خصوص متغیر سن پژوهش32-36جنسي دارد )

دهد که زنان مبتال به اختالل عملكرد جنسي، باورهای مي

همانند سن را در مقایسه با ميبا خودپنداره جس ناکارامد مرتبط

میل و  اند(. انان به این باور رسیده61دهند )ميمردان بیشتر نشان 

کند و افراد ميلذت و ارگاسم جنسي با افزایش سن کاهش پیدا 

کاهش میل  پا به سن گذاشته نیاز و تمایلي به این رابطه ندارند و

حالي که در پژوهشي که به جنسي در این دوره طبیعي است؛ در

ها و میل جنسي پرداختند، بررسي اثر باال رفتن سن بر فعالیت

نتایج نشان داد که برخالف یاور عمومي، با افزایش سن در زنان، 

یابد. ميمیل جنسي ثابت و میزان عملكرد جنسي آنان کاهش 

در مواجه با  1( برایند چنین باوری، اتخاذ عملكرد انفعالي37)

میل جنسي و شكل گیری ناهمخواني در میل و رفتار کاهش 

جنسي زوجین در نسبت با یكدیگر است که نتیجه آن تعارضات 

زناشویي، رابطه جنسي ضعیف و شكل گیری طالق در زوجین 

این پژوهش در خصوص وجود ارتباط و پیش های است. یافته

بیني طالق عاطفي از منظر باورهای ناکارامد جنسي، همسو با 

قیقاتي است که بیانگر ارتباط میان باورهای ناکارامد با تح

تعارضات زناشویي، روابط زناشویي آسیب دیده و رفتارهای 

 (.43-39نگهدارنده و تداوم بخش ازدواج و یا عدم آن است )

های این پژوهش، حكایت از آن دارد که جمع بندی یافته

ر عملكرد و های باورهای ناکارامد جنسي با تاثیرگذاری بمولفه

آنان را  6خودپنداره جنسي زنان، صمیمیت و رضایت جنسي

گیرد؛ و با کاهش این دو مولفه کیفیت و رضایتمندی ميهدف 

کند و این موضوع به تدریج به افزایش ميزناشویي کاهش پیدا 

 انجامد.ميشكاف بین همسران و به تبع آن طالق عاطفي 

 تشکر و قدردانی

بانواني که در این ميداند از تماميپژوهشگر بر خود الزم 

 اند کمال تشكر و قدرداني را داشته باشد.پژوهش شرکت نموده

                                                           
1 Passive Function 
2 Sexual satisfaction 
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 Abstract 

Introduction: This research, aimed to determine Forecast emotional divorce 

According to The components of sexual dysfunction beliefs included sexual 

conservatism, sexual desire as sin, beliefs about age, body image, denial of 

priority of affection in sex, and the preference of maternal role in married 

women. 

Methods: The research method was correlation and statistical society of 

married women inSabzevar & Gonabad & Nishabor city in 1396, in which 

300 were selected through purposeful sampling. The research tools were 

Gutman's Divorce Questionnaire and Newborn Dysfunctional Beliefs 

Questionnaire. Data were analyzed by SPSS-25 software using step-by-step 

Discriminate analysis method. 

Results: Data analysis showed that the linear combination of variable 

components of dysfunctional beliefs could predict the group's belonging 

with and without emotional divorce was 73/3 percent of the accuracy in 

married women .In step-by-step Discriminate analysis, the most efficient 

variables in predicting group affiliation are, respectively, sexual 

conservatism, body image beliefs, and age. In the study of variables 

simultaneously, the above three variables were significant for predicting 

emotional divorce. 
Conclusion: Sexual beliefs play a decisive role in predicting emotional 

divorce.  
Key words: Dysfunctional Sexual Beliefs, Emotional Divorce, Married 

Women  

 
 


