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  يزد شهر ميان زنان عاطفي طالق با هنحوة مواجه و ها زمينه
 2رقيه دهقاني دارامرود، *1حسين افراسيابي

  چكيده
مختلـف بـه   هـاي   هاي خانوادة معاصر اسـت كـه افـراد و گـروه     كاهش صميميت و گسست عاطفي يكي از چالش

هـا و نحـوة مواجهـه بـا طـالق       هدف اين پژوهش، كشف زمينه. كنند گوناگوني آن را درك و تفسير مي هاي شيوه
حاضر با رويكرد كيفـي و  ژوهش پ .اند عاطفي از طريق ادراك و معناي ذهني زناني است كه درگير اين فرايند شده

 مشاركت عاطفي طالق درگير زنان از نفر 33ونة پژوهش نم در. يزد انجام شد اي ميان زنان شهر روش نظرية زمينه
بـراي  . بودنـد  و فاصلة سني با همسر، متفـاوت  مشترك زندگي هاي سال تعداد تحصيالت، سن، كه از نظر داشتند

 .يافتـه اسـتفاده شـد    سـاخت  ها از مصاحبة نيمه هدفمند و براي گردآوري داده گيري نمونه ها از روش انتخاب نمونه
صورت  كننده، طالق عاطفي را به ها، زنان مشاركت اساس يافته بر. وتحليل شد تجزيه نظري ها با شيوة كدگذاري داده

به بستر نابسامان خانوادة قبل از  گيري طالق عاطفي بخشي از فرايند شكل. كنند حمايتي ادراك مي ـ خأل ارتباطي
آميـز در   خشـونت و رسـانة مخـاطره    ن ضعف تعهـد همسـري،  پس از ازدواج نيز عواملي همچو. گردد ازدواج بازمي

  نحوة واكنش و مديريت زنان در مواجهه با طالق عـاطفي بـه  . گيري و تداوم فرايند طالق عاطفي نقش دارند شكل
منزلـة راهكـار     در پايان، حمايـت محـوري بـه   . يابد جويانه بروز مي تالفي و سازي پنهانهاي كنش اصالحي،  صورت

  .عاطفي مطرح شدكاهش طالق 
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  و بيان مسئله مقدمه
. هاي جدي شده اسـت  روابط خانوادگي و تعامالت بين زن و شوهر در جامعة جديد دچار چالش

هـاي   دادگـاه هاي طالق و شلوغي راهروي  توان در افزايش پرونده شواهد وجود اين واقعيت را مي
اين تغييرات خاص جامعة ايران نيست و اغلب جوامع . خانواده و افزايش نرخ طالق مشاهده كرد

در دو دهـة اخيـر و بـا گسـترش زنـدگي شهرنشـيني، رواج ظـواهر        . معاصر را درنورديده اسـت 
نوگرايي و تغيير شيوة زندگي مردم از سنتي به جديد و گسترش وسـايل ارتبـاطي نـوين، نظـام     

توان گفت اين تغييرات با خود  اي كه مي گونه به. واده در ايران دستخوش تغييراتي شده استخان
خانواده، كه نهادي براي بـرآورده كـردن نيازهـاي    . ]5[ هاي فراواني به همراه داشته است آسيب

تدريج جايگاه خـود را متزلـزل يافـت و مفـاهيمي همچـون روابـط        آمد، به عاطفي به حساب مي
  .ها افتاد و طالق عاطفي بر سر زبان موزاييكي

 امروزه. هاست كننده، يكي از اين آسيب نگران توجه و افزايش طالق عاطفي، به ميزان درخور 
 بـه  خـانواده  و گراييـده  سسـتي  به شوهر و زن بين صميمانة روابط در آرامش و امنيت احساس

طـالق توجـه بسـياري از     ر،در حـال حاضـ   .شده است مواجه نيروهاي مخرب با اي گونة فزاينده
مسلماً هر شـرايطي كـه   . انديشمندان و كارشناسان مسائل اجتماعي را به خود جلب كرده است

و پيامـدهايي    واكـنش  گران فعال، تأثيرگذار و البته تأثيرپذير پيش آيد، منزلة كنش  براي زنان به
زنـان بـا قـرار گـرفتن در ايـن       .اند به همراه دارد كه عواملي بسترساز اين شرايط و پيامدها بوده

هـاي فراوانـي    شوند كه بدون شك بر خانواده و جامعه نيز آسيب با مشكالتي مواجه مي موقعيت
از معضـالت  ... خودكشـي و  افـزايش طـالق قـانوني، خشـونت،     زناشـويي،  كند؛ روابط فرا وارد مي
  .هستند كه ممكن است درنتيجة طالق عاطفي حاصل شود اي اجتماعي
توانـد   نحوة مواجهة زنان با اين پديده و همچنين پيامدهاي را كه طالق عاطفي مي ها، زمينه

در ايـن رويكـرد،   . توان با نگاه تفسيري بهتر شناخت براي زنان، خانواده و جامعه داشته باشد مي
هـايي   اگرچـه در زمينـة طـالق عـاطفي پـژوهش      .توان به معناي ذهني افـراد دسـت يافـت    مي

، پژوهش حاضر سعي كرده به درك افراد از طالق عاطفي و همچنين نـوع مواجهـه بـا    شده انجام
در  1هاي مسئوالن و كارشناسان مسائل اجتمـاعي  با توجه به شواهد و گزارش. اين پديده بپردازد

گـو  و و گفت شده با مراجعات متعدد به ميدان مطالعه بودن طالق عاطفي و در پي آن مورد مسئله
مسـائل درخـور   منزلـة يكـي از    بهها سردي روابط زناشويي  ف دربارة مسائل خانوادهبا افراد مختل

به همين دليل، بر آن شديم به بررسـي پديـدة مـذكور در شـهر يـزد      . تأمل و بررسي عنوان شد
 عـاطفي  طـالق  آورنـدة  وجـود  هـاي بـه   زمينـه  كه است اين حاضر پژوهش اصلي سؤال. بپردازيم

  كنند؟ مي مديريت را آن و آيند مي كنار عاطفي القط با اند، زنان چگونه كدام
                                                        

عدم امكان ثبت آن، آمار رسمي از ميزان طالق عاطفي  پديده طالق عاطفي و همچنين با توجه به پنهان بودن. 1
 .اند شده تاكنون آمار قابل استنادي ارائه نداده همچنين، تحقيقات پيمايشي انجام. در كشور وجود ندارد
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  تحقيقات پيشين مروري بر
عـاطفي   هاي اخير در زمينة طالق ها و روابط بين زوجين، در سال با توجه به شرايط معاصر در خانواده

  .شود و عناوين مشابه اشاره مي در ادامه به برخي از اين مطالعات شده است كه مطالعاتي انجام
 شـرايط  و علـل : عـاطفي  طـالق «در پژوهشـي بـا عنـوان    ] 2[) 1389( همكـاران  و باستاني

. نظرية مبنايي بررسي كردنـد  روش طالق عاطفي را بين زنان شهر تهران با استفاده از »ميانجي
 ابعـاد  كـه  را نظـر  ايـن  و دهـد  مـي  نشان را زنان هاي تجربه تنوع و پيچيدگي اين پژوهش نتايج

 و آزادي .كنـد  مـي  تأييـد  هستند، تعامل در عاطفي طالق در فرهنگي و اجتماعي رواني، مختلف
 كاركنـان  ميـان  در عـاطفي  طالق ساز زمينه اجتماعي در پژوهشي عوامل] 1[) 1389( همكاران

 كـه  دهـد  مـي  نشـان  تحقيـق  اين نتايج .گچساران را ارزيابي كردند نفت برداري بهره شركت زن
 از نظـر  چه و زيبايي از نظر چه همسر، نامناسب ظاهر و فرزندان به همسر از حد بيش  رسيدگي
 مؤثر عاطفي طالق در زوجين جنسي نارضايتي همچنين،. است منطبق عاطفي طالق با پوشش،

 و زناشـويي  نارضـايتي  بـر  مؤثر اي عوامل در مطالعه] 13[ )1390( همكاران و زاده محسن .است
طـالق بررسـي    متقاضـي  زوج 28 ميـان  درطالق را در شهر كرمانشاه بـه روش كيفـي    به اقدام
: زننـد  مـي  رقـم  را زناشويي نارضايتي عوامل، از دو دسته كه داد نشان پژوهش اين نتايج .كردند
 ازدواج از پـس  عوامـل  و اجبـاري  ازدواج و با انگيزة نامناسـب  ازدواج شامل ازدواج از قبل عوامل
... . مجـردي و  هاي معاشرت تداوم و منزل در شوهر اندك حضور خانوادة همسر، با تعارض شامل
 كيفيـت  تحليـل  در پژوهشي با اسـتفاده از روش پيمـايش بـه   ] 14) [1392( همكاران و يزداني
 بـين  كـه  دهد مي نشان تحقيق هاي يافته .پرداختند شهركرد در عاطفي طالق دچار زنان زندگي
 روابـط  خـانوادگي،  روابـط  فـردي،  احسـاس ( زنـان  زنـدگي  كيفيـت  بعـد  شـش  و عاطفي طالق

 رابطـة ) اقتصـادي  شـرايط  از رضـايت  و محيطـي  شـرايط  از رضـايت  سالمت، كيفيت اجتماعي،
 منظـر  از طـالق  عوامـل  اي فهم در مطالعه ]9[) 1393( همكاران و قريشي. دارد وجود معناداري

ايـن  اسـاس نتـايج    بـر  .رويكرد كيفي بررسـي كردنـد   از در شهر سقز را با استفاده زنان و مردان
  .داده است تأثير قرار تحت طالق خصوص در افراد را هاي جديد، نگرش هاي ارزش حضور مطالعه،

پنسـيلوانيا   دانشگاه را در طالق براي مردم در پژوهشي داليل] 15) [2003( آماتو و پرويتي
ايــن بررســي،  در .تــر بــه روش كيفــي بررســي كردنــد ســاله و جــوان 55و بــين افــراد متأهــل 

در شكل روابط جنسي نامشروع باالترين درصد در بين عوامل مؤثر بر طـالق را بـه    شكني پيمان
 فرهنگ طالق؛ الگوهاي در تغيير«در پژوهشي با عنوان ] 19[ )2003( هيلر .خود اختصاص داد

 پـذيرش  فرهنـگ  و طـالق  بـه  مربـوط  قوانين طالق، نرخ تغييرات بين تأثير متقابل به »قانون و
 رأي از سـوي  كـه  فرهنگـي  مكانيسـم  طريـق  از طـالق  قـانون  وي، از نظر. است پرداخته طالق

 تحـوالت  طريـق  از اقتصـادي  هـاي  شـوك  همچنـين، . است كرده تغيير شود مي انتخاب اكثريت
 انقـالب «در پژوهشـي بـا عنـوان    ] 21) [2010(ويتـانن   .دهد مي افزايش را طالق نرخ فرهنگي
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منزلـة   بـه  تـر  آسـان  طالق فرهنگ معرض در گرفتن قرار اثر بررسي به ،»عمومي اعتماد و طالق
 نظـر  بـه  نتـايج  بـه  توجـه  بـا . است پرداخته پيمايش از روش استفاده با عمومي اعتماد بر جزئي
] 17) [2013( گابريال. است تأثير داشته متحده  اياالت سراسر در اعتماد سطح بر طالق رسد مي

 نشـان  آمـده  دسـت  به نتايج. پرداخته است زناشويي و ارتباطات بين رابطة در پژوهشي به بررسي
 نـرخ  افـزايش  و شوهر و زن روابط بين تعرض و اجتماعي ناامني اقتصادي، تورم بين كه دهد مي

 .دارد وجود رابطة مثبت طالق

  مباني نظري
منزلة راهنمايي نظري براي تفسير و تبيين بيشتر ابعاد موضوع  ها به در تحقيقات كيفي، از نظريه

منظور آشنايي با مفاهيم و  در اينجا نيز به. شود استفاده مي ]16[ ردمطالعه و حساسيت نظريمو
  .ها مرور شده است هاي موجود، برخي از نظريه ديدگاه

 و ذهنـي  تعـاريف  از ناشي را اجتماعي مسائل 1اجتماعي گرايي برساخت نظرية نظران صاحب
هاي مختلـف   هاست كه چرا گروه پاسخ به اين سؤالبه دنبال  اين رويكرد. دانند مي عيني شرايط
دهند و چگونه ايـن معناهـا بـر رفتـار افـراد       معناهاي متفاوتي را به يك مسئله نسبت مي مردم،

اين رويكرد در تالش است به صورتي پديدارشناسانه بـه بخـش انـدروني ذهـن      .گذارند تأثير مي
يمي مانند آگـاهي، نگـرش، احسـاس، درك و    شونده وارد شود و به مقوالت و مفاه افراد مصاحبه

 درگيـر  افـراد  نظريه، اين اساس بر .]51، ص6[ ها به مسئلة اجتماعي بپردازد دريافت و عقيدة آن
 عمـل  بـه  آن از موقعيـت  هـر  در كه تفسيري و دارند طالق واقعيت از كه پنداشتي طبق طالق،

 اجتماعي، گرايي برساخت نظرية براساس .]9، ص8[ سازند مي را طالق پديدة اجتماعي آورند، مي
 كـه  گـذارد  مـي  نمـايش  بـه  واقعيتـي  مثابـة  به را خود اجتماعي، اي پديده منزلة  به عاطفي طالق

 هـا  زوج زنـدگي  كـه  است اين اينجا در تأمل نكتة درخور  و شود مي تفسير و تعبير وسيلة افراد به
  .است مهم زندگي اين از ها آن تعريف بلكه نيست، مهم هست كه گونه آن

 دخيـل  را عامـل  چنـدين  طـالق  شـدن   دربارة متـداول  2خانوادة دموكراتيك ةدر نظريگيدنز 
 بـا افـزايش اسـتقالل    وي، زعـم  بـه . شوند مي مربوط تر گسترده اجتماعي تغييرات به كه داند مي

 صـورت  اكنـون در . اسـت  گذشته مانند اقتصادي ضروري مشاركتي كمتر ازدواج اقتصادي زنان،
 داد تشكيل اي جداگانه خانة توان مي بود، ممكن در گذشته آنچه از تر آسان زناشويي، از نارضايي

 خود به عميق نارضايي دهندة نشان تواند نمي طالق ميزان افزايش گيدنز، نظر به ].438، ص11[
 اسـت  ارضـاكننده  و ثمربخش اي رابطه به ازدواج تبديل براي بيشتر عزم نشانة بلكه باشد، ازدواج

گيدنز  كه است امكاني حداقل است، دادن رخ حال در ها خانواده امروزه در آنچه]. 439، ص11[
                                                        

1. social construction theory 
  .246ـ248، 2006 به نقل از اولسن و دفراين، .2
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 در روزمـره  زنـدگي  دادن قـرار  احساسـات،  دموكراسـي . نامـد  مـي  »احساسات دموكراسي« را آن
. 1 :از انـد  عبـارت  گيـدنز  ديـدگاه  از دموكراسـي  هـاي  مدل. است دموكراسي معيارهاي با موازات
بـا   مسـتقلي  و آزاد رابطـة  مـردم : ديگـر  شخص استقالل. 2 شخصي؛ يا جنسي روابط در: برابري

 روابـط  ايـن  درون را شخصـي  فضـاي  چگـونگي  تـا  دارند آزادي قدر آن آن، در كه يكديگر دارند
 احتـرام  رابطـه  در خـود  شـريك  عاليـق  و نيازهـا  بـه  شـما  اينكـه  يعنـي : احترام. 3كند؛  تعيين

 كـردن  آشكار معناي به كار اين :خوب رابطة يك در ديگر شخص با اساسي ارتباط. 4گذاريد؛  مي
  .]85، ص12[ خشونت از فارغ خوب رابطة است؛ ديگر اشخاص براي خود

 روابـط  از اي شـبكه  و عـاطفي  واحـدي  را خانواده ،خانواده هاي نظام نظرية مبدع بوون موري
 او، نظـر  بـه . ورزد مي تأكيد خانواده عاطفي نظام نقش بر و] 207، ص10[ پندارد مي  تنيده درهم
 هـاي  نظـام  همـة  در كـه  هسـتند  تعادلي نيروهاي همان فرمان تحت خانواده تنيدة درهم روابط

 بـا  چـالش  دار و در گيـر  اي خـانواده  وقتـي  خـانواده،  از لحـاظ  بـوون،  نظر به .دارند وجود طبيعي
 و وحـدت  اگـر . شـود  مـي  برانگيختـه  اضـطراب  الجـرم  است، تفرّد و وحدت به معطوف نيروهاي
 فـردي  پيروي خود شود و مي رهنمون بيشتر عاطفي كاركرد سوي به خانواده كند، غلبه استقالل
 و كننـد  مـي  تغييـر  زمـان  طـي  در عـاطفي  هـاي  تـنش  خـانوادگي،  نظام يك در. يابد مي كاهش

 بـه  زوجـين  روانـي  سـالمت  و شـوند  مـي  گـر  جلوه ها انشعاب و ها ائتالف از اي مجموعه صورت به
: از انـد  عبـارت  دهد، مي شكل را خانواده كاركرد كه نيرويي هشت بوون، نظر به. افتد مي مخاطره

 خـانواده؛  فرافكنـي  فرايند. 4 اي؛ هسته خانوادة عاطفي نظام. 3ها؛  مثلث. 2 خويشتن؛ تفكيك. 1
 اجتمـاعي  روي اپـس و. 8هـا؛   همشـيره  جايگاه. 7نسلي؛  چند انتقال فرايند. 6 عاطفي؛ گسلش. 5
 شـناخت  و احساسـات  ميـان  تـوازن  خويشـتن،  تفكيك اصلي از نظر وي، هدف .]207، ص10[

بـوون معتقـد اسـت    . بـودن  يـا  وجـودي  حالت يك نه است زندگي مسير حكم در تفكيك. است
 يـا  حـاكم  عواطـف  در سادگي تفكيك كنند، به احساسات از افكارشان را نيستند قادر افرادي كه

 نخـورده  دست خانواده برابر در خودكار عاطفي هاي بستگي دل وقتي. شوند مي حل خانواده جاري
 كاركرد از برخوردار موجودي به شدن تبديل و خانواده از خويشتن تفكيك در فرد مانند، مي باقي
  .]10[ماند  بازمي مؤثر

  روش پژوهش
در نظريـة  . اي اسـت  كيفي با رويكرد تفسيري و به روش نظريـة زمينـه   اي پژوهش حاضر مطالعه

گيـري   در ايـن پـژوهش، نمونـه   . ]32، ص18[ هاسـت  اي، سـاخت نظريـه مبتنـي بـر داده     زمينه
اشـباع نظـري   . هـا ادامـه يافـت    مند آغاز شد و تا سطح اشباع داده احتمالي و هدف صورت غير به

نتيجـه برسـد كـه در يـك مرحلـه از كـار بـه مفـاهيم و         افتد كه محقق به ايـن   زماني اتفاق مي
مصـاحبة   33 هـاي ايـن مطالعـه حاصـل     داده]. 61، ص18[ يافته اسـت  هاي مشابه دست  پاسخ
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 تعداد تحصيالت، سن، از نظر كه است يزد يافته با زنان درگير طالق عاطفي در شهر ساخت نيمه
وتحليـل   فراينـد تجزيـه   .بودنـد  متفـاوت ... و همسـر  بـا  سني مشترك، اختالف زندگي هاي سال
هـا بـا رضـايت     ضـبط مصـاحبه  . هـا انجـام گرفـت    آوري داده زمان و مستمر با جمع صورت هم به

قبل از مصاحبه، دربارة موضوع، هدف تحقيـق، رونـد كـار، رعايـت     . كنندگان انجام شد مشاركت
گيري  فراد نمونه از روش نمونهبراي يافتن ا. به افراد نمونه توضيحاتي داده شد... اصول اخالقي و

به اين صورت كه ابتدا از طريق معرفي دوسـتان بـه يـك فـرد از افـراد      . گلولة برفي استفاده شد
تـدريج و از طريـق خـود افـراد درگيـر طـالق        نمونه دسترسي پيدا كرديم و بقية افراد نمونه بـه 

ر يـك مكـان مشـترك    بيشتر افراد هنوز بـا همسـر خـود د   . گر معرفي شدند عاطفي به پژوهش
تعـداد معـدودي از   . زيسـتي اجبـاري بـاهم داشـتند     كردنـد و در بيشـتر مـوارد هـم     زندگي مـي 

معيـار شناسـايي و تجربـة    . تجربة طالق عاطفي را داشـتند  كنندگان مطلقه بودند، ولي مشاركت
نـدگي  گوهاي اوليه و با سؤاالتي از قبيل ميزان رضايت از زو طالق عاطفي در زنان از طريق گفت
 همسر، ميزان و چگونگي گذراندن اوقات خـود بـا همسـر،    زناشويي، چگونگي و كيفيت تعامل با

قبـل از انتخـاب   ... همسر در مورد مسائل مختلف، مشكل عمده در زندگي زناشـويي  گو باو گفت
ها، تالش شد معيار حـداكثر تنـوع    در انتخاب نمونه. عنوان نمونه صورت گرفت ها به هريك از آن

هـايي انتخـاب و    به همين دليل، تا حد امكان از مناطق مختلف شهر يـزد نمونـه  . لحاظ شود نيز
اي، در سـه   بـا اسـتفاده از روش نظريـة زمينـه     آمده دست هاي به وتحليل داده تجزيه. مطالعه شد

كدگـذاري   ،)هـا  كـردن داده  بنـدي  كـردن و مقولـه   مقايسه كردن، روند خرد( مرحلة كدگذاري باز
هايي كه در مرحلة كدگذاري بـاز طـرح شـد و در تركيبـي جديـد بـه        اهيم و مقولهمف( محوري

در اين مرحله مقوالتي كه براي سـاختن چـارچوب   ( و كدگذاري گزينشي) يكديگر متصل شدند
پژوهش، براي اطمينـان   اين در .انجام گرفت) شوند نظري اوليه تنظيم شد با يكديگر تركيب مي

گوبـا،   و ليـنكلن  سـوي  از شـده  شده از معيارهاي مطرح كيفي حاصلهاي  از صحت و پايايي داده
 ،]66ــ 65ص ،3[پـذيري   پـذيري و انتقـال   پذيري، قابليت اطمينان، تأييـد  يعني معيارهاي اعتبار

 ها و نيـز  و داده گر با موضوع پژوهش مدت پژوهش براي اين منظور درگيري طوالني. شد  استفاده
كننـدگان تأييـدي    ها از سوي چند تن از مشاركت ن مصاحبهشده و مت مشاهدة كدهاي استخراج

نويسي در اسرع وقـت، ثبـت دقيـق كليـة      قابليت اطمينان با نسخه .پذيري پژوهش بود بر اعتبار
هـايي از   براي تأييدپذيري پژوهش بخـش  .گر مدنظر قرار گرفت مراحل پژوهش از سوي پژوهش

شده مورد ارزيـابي نـاظران آشـنا بـه      ت استخراجها به همراه كدها، مفاهيم و مقوال متن مصاحبه
گيري بـا حـداكثر تنـوع،     همچنين، در اين مطالعه از روش نمونه. روش تحقيق كيفي قرار گرفت

  .كند، استفاده شد پذيري نتايج كمك مي كه به افزايش انتقال
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  هاي پژوهش يافته
ها  آن اي و كلي مشخصات زمينهاي از  كنندگان، خالصه منظور ارائة تصويري ذهني از مشاركت به

  .شده است  ارائه 1در جدول 
  

  كنندگان در پژوهش مشخصات مشاركت .1 جدول
سن در هنگام  تحصيالت  سن  نام  فيرد

 ازدواج
وضعيت 
  اشتغال

اختالف سني با 
 همسر

تعداد 
  فرزند

  1  2  دارخانه 19 يپلمدفوق 23 زهرا  1
  3  3  فروشنده 18 ديپلم 27 زهرا  2
  0  5  دارخانه 23 ارشد 25 ويدا  3
  2  0  دارخانه 17 سيكل 22 زيور  4
  1  4  دارخانه 22 سيكل 24 مهسا  5
  2  5  دارخانه 28 ابتدايي 34 پروانه  6
  1  14  دارخانه 24 سيكل 28 مينا  7
  2  0 معلم 23 كارشناسي 29 ميترا  8
  2  7  دارخانه 37 سواديب 45 فاطمه  9
  4  8  دارخانه 20 سيكل 38 فرشته  10
  5  3  دارخانه 18 ديپلم 55 مهناز  11
  3  5  دارخانه 25 ديپلم 37 ليال  12
  1  9  دارخانه 32 ديپلم 36 مريم  13
  4  6  دارخانه 19 ديپلم 37 فاطمه  14
  1  4  مهندس 29 كارشناسي 35 محبوبه  15
  3  5 معلم 19 كارشناسي 33 يلدا  16
  2  6  دارخانه 18 يپلمدفوق 24 مرضيه  17
  3  1  دارخانه 25 كارشناسي 36 افسانه  18
  4  5  فروشنده 17 ديپلم 39 فائزه  19
  0  2  فروشنده 24 ارشد 27 ليلي  20
  3  6  دارخانه 22 يپلمدفوق 32 پروين  21
  1  8  فروشنده 16 ابتدايي 20 شيدا  22
  1  4  پرستار 26 كارشناسي 31 ريحانه  23
  0  7  طراح پارچه 17 سيكل 19 مهديه  24
  2  5  فروشنده 14 ديپلم 18 سحر  25
  1  3  دارخانه 17 سيكل 20 سميرا  26
  3  4  كارمند 23 كارشناسي 36 ناهيد  27
  2  10  ينظافتچ 18 ديپلم 25 نرگس  28
  1  7  منشي 22 كارشناسي 27 منيره  29
  3  5  دارخانه 19 سيكل 30 سمانه  30
  1  8  كارمند 24 كارشناسي 30 مائده  31
  4  6  فروشنده 18 ديپلم 43 فريبا  32
  3  3  كارمند 23 كارشناسي 39 سعيده  33
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هـا فهـم و    دست آمـد كـه از طريـق آن    ها به فرايند كدگذاري، مفاهيمي به با واردكردن داده
 كنندگان بـا ايـن پديـده،    هاي مواجهة مشاركت ها، استراتژي تفسير زنان از طالق عاطفي، زمينه

هـا آشـكار    وتحليل داده نوعي راهكار از طريق تجزيهمنزلة   و همچنين حمايت محوري به پيامدها
هـاي   يافته. حمايتي است ـ ها، خأل ارتباطي اي حاصل از بررسي مفاهيم و مقوله مقولة هسته. شد

  .شود بندي و به شرح ذيل بيان مي اي دسته هاي محوري و هسته مقوله تحقيق در قالب مفاهيم،
  

  حمايتي ـ مثابة خأل ارتباطي بهمقوالت و مفاهيم طالق عاطفي . 2 جدول
  مقوله مفاهيم

  ننابساما  ةخانواد فشار ساختاري،عاطفيشكست،سركوبگر خانوادة
  تقديرگرايي ايهالهخطاي،فرهنگي تقديرگراييهايكليشه، گريزي واقعيت

 ازدواج، پنهانيازدواج،احساسيازدواج،ـ فرهنگياعتقاديتفاوت،همسري ناهمسان
 ازدواج، تحميلي ازدواج، شناخت بدون ازدواج، ازدواج در خودمحوري، گريزانه بحران

  مصلحتي
  ناهمسان ازدواج

  عاطفي فقر بودنو خجالتيهمدليعدمگو،و گفت عدم تنهايي،
 ي، بيزاري، زندگيآزردگخانوادة همسر،سويازپذيرشعدمشدن، يعاد عالقگي، بي

 احساس ، عصبانيت،دعوا اطمينان، عدم يي،وفا يب توجهي، بيگرفتن،  اجباري، فاصله
 بودن آور عذاب تنهايي،

  زناشويي زدگي دل

 يسردنياز،بهگوييپاسخعدم،قهراجباري،يستيزهمنگرفتن، ليتحو محلي، بي
 كارها، در مشورت عدم خوردن، حسرت ،كابوس ي،ديناام ،جروبحث رابطة عاطفي،

 نكردن و بيزاريمحبتمتقابل،مسئوليت احساس عدم
  ييزناشو روابطفرسايش 

، جويانهزناشويي انتقامروابط فرا،زناشوييجنسي فراروابطضعف عواطف زوجين،
  همسري تعهد ضعف خيانتتوهم،زناشويي مجازي روابط فرا

  زيآم مخاطرهرسانة  ايرسانههراس،رسانهزاييانحراف، ارتباطي اختالل
  كنش سازگارانه پذيري انعطاف ،سازش

  كنش اصالحي سعي در تغيير خود بدن، مديريت
  يساز پنهان كنش اعتيادانزوا، ،خودكشي، طالق
  انهيجو يتالف كنش تفاوتيبيخشونت، ،جويي تالفي

 اي شرايط زمينه

  خانوادة نابسامان .1
بخشـي از   ادعـا كـرد كـه   تـوان   كننـدگان مـي   با مشاركت  گوهاي تعامليو وتحليل گفت با تجزيه

 ؛ طـالق گيري طالق عاطفي در زمينة خـانوادگي فـرد قبـل از ازدواج قـرار دارد     هاي شكل زمينه
خـانواده، مشـاجره و درگيـري از     گيـري  اقتصادي، سـخت  مشكالت والدين، فقر و مرگ، والدين

گيري فـرد در رابطـه    اين عوامل تصميم. شوند عواملي هستند كه نابساماني خانواده را موجب مي
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هـايي از   شاهد مثـال نمونـه     در ادامه، براي .دهند تأثير قرار مي با ازدواج و انتخاب همسر را تحت
  :اظهارات افراد نمونه آمده است

تـو   .م اين هـم از خونـة شـوهرم   ا اون از خونة پدري ت بودم،از همون بچگي بدبخ... 
بگيـر و ببنـد    دشـنام بـود،   خونة ما مدام جنگ و مرافه بود، داد و بيداد بود، فحش بـود، 

اگـه دختـر همسـايه     .گرفـت  تونست كار كنه از ما تقصير مـي  رفت و نمي پدرم مي... بود
پدرم  ومد،ا پول آب و برق و گاز مي حتي اگه... كرد كرد، مامانم من رو دعوا مي شوهر مي
... ها رو خـوب تربيـت نكـردي    زدن مامانم كه زياد اومده و تو بچه كرد به كتك شروع مي

  ).زهرا... (ريختن ها تو خونة ما مي اي بابام، همسايهه هميشه با فحش دادن
س احسـا  كـردن،  قبل از اينكه مامانم طالق بگيره، با اينكه هرروز بـاهم دعـوا مـي   ... 
ام بـا  هـ  از طريـق دوسـت  ...كردم، ولي از وقتي مامان طالق گرفت، تنها شدم نمي تنهايي

شد كه من رو به عقـدش   بابام راضي نمي .تر بود سال ازم بزرگ 10شدم كه  پسري آشنا
  ).نرگس(... بألخره راضي شدخودم بياره، ولي با اصرار  در

  تقديرگرايي .2
گيـري بـراي    يا خانوادة او در هنگام انتخاب همسر و تصميماين مقوله به طرز تفكر و نگرش فرد 

جـاي    هـا بـه   كنندگان تعدادي از آن هاي مشاركت با قدري تأمل در صحبت .ازدواج مربوط است
بيني را در انتخاب همسر و در جريان زندگي زناشويي سرلوحة كار و زندگي خود قـرار   آنكه واقع

 39فائزه يكي از افراد نمونه است كـه   .ر روي آورده بودندگرايي يا توسل به تقدي دهند، به تخيل
در . كـرد  را تكـرار مـي  ... و هايي نظير سرنوشـت، قسـمت   هايش كلمه او مدام در حرف. سال دارد

  :گوهاي فرد مذكور آمده استو ادامه بخشي از گفت
ي تـا  از نـامزد ... يه جورايي انگار اين قسمت من بوده، سر راه من قرار گرفته بـود ... 

بيشـتر  . خواستيم از هم جدا شـيم  مون خيلي خراب شد و مي ازدواج چند بار باهم رابطه
ديـدم انگـار     چي فكر كردم، ولي هر. داد شد، فحش مي عصبي مي زود. مشكل از اون بود
حتمـاً   .بسـازم  باهـاش  ديـ با داده، مـن  دسـت  ور نيا خداكردم  فكر مي .اين قسمت منه

وگرنـه همـه كـه    . جـوري بـدبخت شـم و زجـر بكشـم      ايـن  حكمتي در اين بوده كه من
من كـه  . اين هم سرنوشت من بوده. نا ا با شوهرهاشون خوشه خيلي. جوري نيستن اين
  ...تونستم جلوش رو بگيرم نمي

  شرايط علّي
  ناهمسان ازدواج .1

سـاني  كردند، درواقـع ك  وپنجه نرم مي اكنون با طالق عاطفي دست بسياري از افراد نمونه، كه هم
بعضـي از  . نـد  و انتخاب همسـر ريسـك كـرده بـود     هاي خودشان در ازدواج بودند كه بنا بر گفته
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هايي  ها به روي واقعيت آن برخي از همسري را پذيرفته بودند، كنندگان ريسك ناهمسان مشاركت
تفاوت در محل سكونت  اختالف تحصيلي و مثل فاصلة طبقاتي با خانوادة همسر، اختالف سني،

  انگاري در اين زمينـه بـه ازدواج   شده يا سهل هاي گفته بسته بودند و بدون توجه به تفاوت چشم
پنهاني يا تحميلـي   كنندگان نيز تن به ازدواجي احساسي، تعدادي از مشاركت .بودند  اقدام كرده
  :شود اشاره مي كنندگان هايي از اظهارات مشاركت در ادامه، به نمونه. داده بودند

. عنـوان يـه مهنـدس بـا زيردسـت خـودم ازدواج كـنم        كرد من بـه  كر نميكسي ف... 
بـارونم   ها تيكـه  از غرورم گذشتم و خيلي با اينكه... كننده راننده بود، يه توزيع همسرم يه

شـه گفـت سـطح تفـاهم مـا بـه صـفر         مي .كردن، ولي ايشون سر سازگاري با من نداره
  ).محبوبه( ...رسيده
تحصيالت  هم برادرهام مسجديه، دو تا از پدرم. هستند هبيمذ شديداً من خانوادة...

وقتــي همســرم اومــد . اي رو اعتقــاداتم حساســم خــودم هــم تــا انــدازه. حــوزوي دارن
عنوان يه آدم مذهبي و معتقد به ما نشون داد، ولي حاال اصـالً   خواستگاري خودش رو به

  ).افسانه... (ندارم قبول هم رو خدا نيستم، مسلمون گه من مي. نيست جوري اين

  ضعف تعهد همسري .2
برخـي   هاي بروز و در اين نتيجه حاصل شد كه يكي از زمينهگرفته  انجام هاي مصاحبه واكاوي از

زناشويي اسـت؛   ضعف تعهد همسري و گسترش روابط فرا موارد يكي از پيامدهاي طالق عاطفي،
وي در . تحصيالت دكتـري دارد  ساله و كارشناسي ارشد است كه همسرش 25براي نمونه، ويدا 

  :آورد شدن تعهد همسري سخن به ميان مي رنگ اظهارات خود از كم
دوسـت   نيتـر  يميصـم كنـه، سـراغ    راحتي بهم خيانت مـي  وقتي ديدم شوهرم به... 

كـه   وقتـي . باهاش طرح دوسـتي ريخـتم  . شوهرم رفتم كه تالفي كنم و بهش ضربه بزنم
ذاره،  ه و تمـام قـول و قرارهـامون رو زيـر پـا مـي      كنـ  وفايي مي همسرم نسبت به من بي

مخصوصـاً نسـبت بـه    . طبيعيه كه هركي در موقعيت من قرار بگيره همين كار رو بكنـه 
  ...همه بهش اعتماد داشته باشي و از حسن رفتارت سوءاستفاده كنه كسي كه اين

  شرايط مداخله گر
  آميز مخاطرهرسانة 
كننـدگان اسـت كـه بـر      هاي آن دسته از مشاركت ديدگاه آميز حاصل آرا و رسانة مخاطره مقولة

طالق عاطفي از طريق اختالل ارتبـاطي،   آمدن وجود كاركرد منفي رسانه و نقش و تأثير آن در به
  .اي تأكيد داشتند زايي و هراس رسانه انحراف
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 گفتن يمها  اون. است دهنده آموزشدوستام اغفالم كردن كه برنامة ماهواره خيلي ... 
 ور شـوهرم ... مـن هـم وسوسـه شـدم و مـاهواره گـرفتم      . شون فرق كـرده  خيلي زندگي

ديگـه همسـرم از   ... نـابود شـه   ام يزنـدگ به اين راحتي  كردم ينمفكر ... كردم طلب تنوع
خودم زير بار  بده كه طالقمن رو  كنه بودن با من احساس خوبي نداره، همش سعي مي

  .)پروانه(... رم طالق نمي
هاي خيلي زشتي ديدم كه اعصـابم رو بـه    ي توي مسنجر شوهرم چتوز اتفاقر هي ...

كه نگران  مجرده ااس ي مگه بچه گفتم يمبهش مشكوك شده بودم، ولي  قبالً. ختير  هم
مطمـئن نيسـتم   ... ا رو ديدم، خيلي اضطراب و استرس دارمه ولي از وقتي اين چت. بشم

  ).يلدا(... كردن باشه چت نيحد همشون در  فقط رابطه

  تجربه و درك زنان از طالق عاطفي
 فقر عاطفي. 1

بـا توجـه بـه    . كننـدگان اشـاره دارد   اين مقوله به كمبود ابراز احساسات و عواطف بين مشـاركت 
و  ي اجبـاري ستيز هم ،بسيار پايين  يكيزيفكالمي و  تعامالت كنش و، شده اظهارات افراد مطالعه

  .توان معادل اين مقوله دانست را مي فيزيكي جدايي احساسي و
البتـه  . زنـيم  حرف مي نه شينيم، باهم نه مي ...دررفته شوهر وزن  دروغ بهاسممون ... 

  ).زهرا( ...ضرورت بهو  داديدادوبجز 
قـدر   اون از من سر نزده،  يكوتاه كنم يمچه فكر  هر. ام بهيغرش يه  انگار من واسه... 
ـ  مـي  ياليـ خ يببه ش رو خود ...شدممريض و كسل  خورم يمغصه  ديگـه  م هـ  ، مـن هزن

 ).سميرا( ...خسته شدم

  زناشويي زدگي دل. 2
 و تيميصـم  ي زناشويي در اين پژوهش به اين معناسـت كـه در جريـان زنـدگي،    زدگ مقولة دل

 يديناام و يخستگ احساس ورود  مي زوال روبه جيتدر به همسران انيم ييزناشو روابط در عشق
  .شوند سرخورده مي زده و هم دلكنند و از  مي

، نـه نوازشـي، نـه محبتـي و نـه      نه تلفني .هدوست ندار ن روسابق ممثل همسرم ... 
انگـار  . كنـه  زنه، اصالً بهم نيگاه نمي ي حرف ميوقت. هزن حرف مي هامكمتر با. صميميتي

 ذاره ي نسبت بهش انجام بـدم، نمـي  زيآم محبتخوام رفتار  ي ميوقت .مجبوره حرف بزنه
  ).پروانه( ...شه ه يا عصباني ميكش مي ش رو كنارخود

شم بگه خوب شـدي؟   زن و شوهر يه بار اگه مريض مي همه نيادوس داشتم مثل ... 
 وقـت  چيهـ . كنـه  نمي باور گه دروغه، خواي ببرمت دكتر؟ اگه به حالت مردنم برم مي مي

  ).مهناز... (رو بشنوهدلم  حرف ام گوش بده،ه مثل شوهرهاي بقيه نيومد بشينه به حرف
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  فرسايش روابط زناشويي .3
زوال و  اين مقوله به معناي اين است كه همة روابطي كه بين زوجـين برقـرار بـوده اسـت روبـه      

  .كنند هاي متعدد احساس مسئوليت نمي رود و زوجين در قبال هم در زمينه نابودي مي
اگه كاري واسـم انجـام   . بشهده كه از بودن با من خالص  مي هر كاري بتونه انجام... 

خواد با ايـن   مي. كنه حتي پول غذا رو هم باهام حساب مي. كنه ام كم مي ده از مهريه مي
  ).ريحانه(مجبور به طالق كنه  كارهاش من رو

زنـه، بعـدش بـه     آره، كـتكم مـي   بهونـه مـي  ... زنـه  كنه، تهمت مـي  احترامي مي بي... 
تـونم تحملـش    تون رو با فالني ديدم، ديگه نميگه دختر زنه الكي مي م زنگ مي خونواده

  ).منيژه... (كنم

  راهبردهاي كنش
  كنش سازگارانه. 1

اي در نحوة مديريت  هاي عمده گوهايي كه با افراد نمونه انجام شد، متوجه تفاوتو از طريق گفت
ايط برخي از زنان با تحليـل وضـعيت و شـر   . ها شديم رو شدن با طالق عاطفي از جانب آن و روبه

  .خود سعي در حفظ وضع موجود داشتند
 گـن  مـي  اهـ  خيلـي  .كنم حفظ م رو زندگي دارم دوست مشكالت و همة مسائل با... 
فكـر  ... كـنم  نمـي  اعتنـايي  اشـون ه حـرف  به من ولي كن، راحت خودت رو و بگير طالق
 هاي همسرم توجه كنم و از توقعـات خـودم كـم كـنم،     كنم اگه من بتونم به خواسته مي

  .)ميترا(... شه وضعيت بهتر مي

  كنش اصالحي .2
آداب  برخي از افراد نمونه در تالش براي تغيير وضع زندگي خود بودنـد و بـراي اصـالح رفتـار و    

اي ديگـر مـديريت بـدن و بهبـود وضـع ظـاهري خـود را         عده .معاشرت خود گام برداشته بودند
  .گرفته بودندمنزلة راهبردي جهت بهبود شرايط زندگي خود به كار  به

كـردم   من فـك مـي  . كرد همسرم از همون اول به شوخي قيافة من رو مسخره مي... 
با اينكه توي صورت ... چه بيشتر پيش رفت، ديدم نه انگار جديه فقط يه شوخيه، ولي هر

بار صورتم رو  خودم عيب و ايرادي نديدم، به خاطر حفظ زندگي و رضايت همسرم چند
  ).سعيده( ...جراحي زيبايي كردم

رفته بود پيش مشاوره و من  ام كه مثل من اين مشكل رو داشت،ه يكي از دوست... 
كـنم   سـعي مـي  . م بهتـر شـد   چنـد جلسـه رفـتم وضـعيت روحـي      .رو هم معرفي كـرد 

  ).يلدا(... م به كار ببرم كنه رو توي زندگي هايي كه مشاور مي توصيه
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  سازي كنش پنهان .3
سعي داشتند اين موضوع را از ديگران  در مواجهه با طالق عاطفي،كننده  برخي از زنان مشاركت

پـذيري قـرار    ها را در معرض آسيب نوعي اين كنش، سالمت روحي و رواني آن پنهان كنند كه به
  :.بود داده

خيلي وقته كـه زيـاد    .دوست ندارم كسي من رو ببينه و بدونه چي به سرم اومده... 
... گـم مريضـم و   مـي  آرم، اي مـي  شه، بهونـه  چيزي ميوقت مراسمي  هر .رم مهموني نمي

  ).فرشته( ...دوست دارم خودم تنها باشم و گريه كنم تنهايي رو بيشتر دوست دارم،

 جويانه كنش تالفي. 4
  :كار گرفته بودند جويانه به كنندگان در مواجهه با طالق عاطفي راهبردي تالفي اي از مشاركت عده

نيسـت و راه خـودش رو    بشـو  درسـت لياقت خوبي نداره، از وقتي متوجه شدم كه ... 
ـ اصالً برام مهم نيست و كـالً   مه من ره، مي بـودن و نبـودنش فرقـي    . شـدم  الشيـ خ يب
  ).فائزه... (رم  من راه خودم رو مي. كنه نمي

دم، داد بزنـه رو   كـنم، جـوابش رو مـي    آرم، سكوت نمـي  ديگه در مقابلش كم نمي... 
  ... .اندازم مي  راهسرم، من هم دادوبيداد 

  پيامدهاي طالق عاطفي
 تفـاوتي،  بـي  انـزوا،  خودكشـي،  تـوان طـالق،   ها حاصل شـد، مـي   با توجه به اطالعاتي كه از داده

خشونت و ضعف تعهد همسري را از پيامدهاي طـالق عـاطفي ذكـر كـرد؛ كـه تعـدادي از ايـن        
  .هاي قبل تشريح شد مقوالت در بخش

  نظرية مبنايي پژوهش
هـاي پـژوهش شـرح داده     بخش، با شرح كامل مدل پارادايمي، روند نتايج برآمده از دادهدر اين 

تـوان گفـت ازدواج ناهمسـان و ضـعف تعهـد       مـي ) 1تصـوير  ( براساس مدل پـارادايمي . شود مي
يـاب و   خانوادة نابسامان جهت. شرايط علّي براي بروز طالق عاطفي را فراهم كرده است همسري

  .اند گر عمل كرده منزلة شرايط مداخله آميز به ة زمينه و رسانة مخاطرهمثاب تقديرگرايي به
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  مدل پارادايمي پژوهش. 1تصوير 
  
انـد كـه زنـان در زنـدگي زناشـويي احسـاس خـأل         طوركلي، شرايط ذكرشده باعـث شـده   به

گرفتن در شـرايط ذكرشـده و پـذيرش طـالق      كنندگان با قرار مشاركت. حمايتي كنند ـ ارتباطي
. كننــد هــاي خاصــي را اتخــاذ مــي دهنــد و اســتراتژي عــاطفي، تعــامالت خاصــي را انجــام مــي

سـازي   جويانـه و پنهـان   توان در قالب كنش سازگار، اصالحي، تالفـي  هاي مذكور را مي استراتژي
براي زنان درگير آن پيامدهايي به دنبال  )طالق عاطفي( حمايتي ـ يارتباط خأل. بندي كرد دسته

  .ضعف تعهد همسري و خشونت تفاوتي، طالق، خودكشي، بي و انزوا: دارد؛ مانند

  گيري بحث و نتيجه
كننده در ايـن پـژوهش طـالق عـاطفي را      توان گفت زنان مشاركت ها مي با توجه به تحليل داده

 )زدگي زناشـويي و فرسـايش روابـط زناشـويي     فقر عاطفي، دل( يتيحما ـ صورت خأل ارتباطي به
زنان موردمطالعـه  . ها بر سردي روابط و تعامالت بين زوجين بود بيشتر تأكيد آن. اند تجربه كرده

وجـود   كردند كه در آن عشق، عالقه، صميميت و همـدلي  تصويري از زندگي خود را گزارش مي
سكوت، انزوا، نارضايتي، بغض، درد و رنج و در بعضي موارد ديگـر خشـونت،    جاي آن و به نداشت

 
  اي شرايط زمينه

 تقديرگرايي نابسامان، ةخانواد

 
  شرايط علي

ازدواج ناهمسان، ضعف تعهد 
 همسري

 
  گر شرايط مداخله

 آميز مخاطره ةرسان

 

 )زدگي زناشويي، فرسايش روابط زناشويي عاطفي، دلفقر ( حمايتي ـ خأل ارتباطي ةمثاب طالق عاطفي به

 
  پيامدها

ضعف تعهد  خودكشي،، طالق، تفاوتي بي و انزوا
 خشونت همسري،
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بيشترين عوامل تأثيرگذار در ايجاد حـس  . تفاوتي فضاي زندگي را پركرده بود مسئوليتي و بي بي
. توان ناشي از عدم تناسب، عدم تعلق و عدم تأمـل دانسـت   خأل ارتباطي در روابط زوجين را مي

. ها شكل بگيـرد  در آن... كالمي و عاطفي، جنسي، ود كه احساس خألش همين وضعيت باعث مي
كنند از طريق ديگري اين خـأل را   گران فعال سعي مي عنوان كنش در چنين شرايطي، زوجين به

در چـارچوبي  . شـود  زناشـويي منجـر مـي    پر كنند كه در بعضـي از مـوارد بـه ايجـاد روابـط فـرا      
وضعيت زندگي زناشـويي و مـوقعيتي كـه در آن    توجه به  توان گفت زنان، با گرايانه مي برساخت

براسـاس ايـن نظريـه،    . كننـد  پديدة اجتماعي طالق عاطفي را درك و تفسـير مـي   قرار داشتند،
. شـود  كه در ظاهر ديده مي صورتي ها به مهم است نه زندگي آن تعريف و نوع نگاه افراد به زندگي

ازجملـه خـانوادة    شـرايط قبـل و حـين ازدواج   هـا و   اي از زمينـه  طالق عاطفي حاصل مجموعـه 
برخـي از   اين فرايند پـس از ازدواج در . ياب، تقديرگرايي و ازدواج ناهمسان است نابسامان جهت

شـود و تبعـاتي مثـل ضـعف      آميز تقويت مـي  زناشويي، خشونت، رسانة مخاطره موارد با روابط فرا
  .الق را به همراه داردتفاوتي، اعتياد، خودكشي و ط تعهد همسري، انزوا و بي

 افـراد  او، نظربه . هيل قابل انطباق است يةدر رابطه با عدم تناسب، با نظر آمده دست بهنتايج 
 رعايـت  داليلـي  بـه  قاعـده  اين چنانچه و باشد همسانشان بيشتر كه برگزينند همسري اند يلما

عـدم تعلـق   . ]66ـ40ص، 4[ شوند يم جدايي يتدرنها ناسازگاري و دچار زوجين احتماالً نشود،
زدگي زناشويي و فرسـايش روابـط زناشـويي بـه      دربرگيرندة نوعي احساس است كه درنتيجة دل

در اين شرايط، زوجين احساس خوبي به هم ندارند و از لحاظ عاطفي و احساسـي  . آيد وجود مي
تطبيـق  توان اين مطلب را با نظرية مثلث عشق اسـتنبرگ قابـل    مي. گيرند از يكديگر فاصله مي

 نـوع  دو تـوان  يمـ اسـت،   صـميميت  فاقـد  يا رابطه طالق عاطفي كه از نظر وي، از آنجا  .دانست
 .]248ــ 246، ص20[ ناميـد  عاطفي طالق ابلهانه، را تهي و عشق عشق شده، يعني يفتعر رابطة
طبـق نتـايج   . توان در دو برهة زماني، يعني قبل و بعد از ازدواج، بررسـي كـرد   را مي نكردن تأمل

 هـا و همچنـين   زناشـويي يكـي از زمينـه    آمده، ضعف تعهد همسري يا همان روابـط فـرا   دست به
بـك و گرنشـايم قابـل انطبـاق      هاي توان اين نتايج را با نظريه مي. پيامدهاي طالق عاطفي است

  .هاي امروزي حالت سيال دارد عشق در زندگي، بك و گرنشايم نظربنا به . دانست
 از كه ي؛ درحالشوند يو به دليل عشق نيز جدا مكنند  ياج ممردم به دليل عشق ازدو

زنان بسيار زياد اسـت، از طـرف ديگـر اميـد و ايمـان       ميان مردان و يها تنش طرف يك
  .]260، ص12[ ژرفي به امكان يافتن عشق حقيقي و تحقق آن وجود دارد

 تغييـرات اجتمـاعي دانسـت   توان يكي از داليل طالق عاطفي را  با توجه به نظرية گيدنز، مي
جـدا از كاركردهـا و   . مل ايجاد تغييرات در حوزة خانواده اسـت يكي از عوا رسانه]. 438، ص11[

رسـانه و   زايي انحراف ارتباطي، اختالل .رسانه مخاطراتي نيز با خود به همراه دارد تأثيرات مثبت،
دادن طـالق   گـر در رخ  لـه كننـده و مداخ  از موارد آن است كه يك عامل تسـهيل  اي رسانه هراس
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گيـدنز،   »دموكراسـي احساسـات  « براسـاس نظريـة   .بـوده اسـت   شـده  در جامعة مطالعه عاطفي
تـوان ناشـي از تغييـرات اجتمـاعي      حمايتي در زنـدگي زناشـويي را مـي    ـ احساس خأل ارتباطي

 يارهـاي مع بـا  مـوازات  در خـود را  روزمرة بنا بر نظر گيدنز، امروزه افراد زندگي. گسترده دانست
استقالل شخصي، احترام و ارتباط فارغ از  برابري،: ازجمله اين معيارها. دهند دموكراسي قرار مي

بيننـد،   كه افراد زندگي خود را بر اين معيارها منطبق نمي هنگامي ].438، ص11[ خشونت است
  .كنند اميدي و خأل ممكن است در زندگي زناشويي خود احساس نا

محـور   هـاي حمـايتي و تعامـل    كنندگان عمدتاً بـه كـنش   رويكرد مشاركتدر زمينة راهكار، 
هاي خانواده و حمايت  حمايت تعامالت مؤثر زوجين، هاي فردي، ها نقش مهارت آن .معطوف بود

  .دانستند گيري و حل پديدة طالق عاطفي مؤثر مي جامعه را در پيش
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