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متأهل شهرستان تحليل عوامل مؤثر بر طالق عاطفي در زنان 
  تنكابن

  3بهرام قديمي، *2عليرضا كلدي، 1فر حديثه رمضاني

  چكيده
ايـن  . شـود  گيري عاطفي زوجين به طالق عاطفي منجر مي نارضايتي از زندگي زناشويي، كاهش صميميت و فاصله

بوده و درك و اي مختلف با آن درگير  ها به گونه هاي خانوادگي جامعة حاضر است كه خانواده مسئله يكي از آسيب
لذا هدف پژوهش حاضر تحليل عوامل مؤثر بر طالق عاطفي و راهبردهاي مواجه با آن . تفسير متفاوتي از آن دارند

 21گيري هدفمند  با استفاده از روش نمونه. به روش نظرية مبنايي در ميان زنان شهرستان تنكابن انجام شده است
ه به مراكز مشاورة شهرستان تنكابن انتخاب و با اسـتفاده از مصـاحبة   كنند نفر از زنان درگير طالق عاطفي مراجعه

دهـد   نتـايج نشـان مـي   . گذاري و تحليل شـده اسـت   ها طي سه مرحله كد داده. عميق اطالعات الزم گردآوري شد
مسئوليتي، خشونت، مشكالت ارتباطي و جنسي، عدم حضور مؤثر در  توجهي مردان به زنان، بي مقوالتي همچون بي

نزل و نداشتن برنامة مناسب اوقات فراغت موجب بروز طالق عاطفي شده و عواملي همچون شرايط خـانوادگي و  م
ـ اجتماعي فرد، شغل، درآمد، مدت زمان ازدواج و سن زوجين موقع ازدواج  ها و پايگاه اقتصادي هاي خانواده دخالت

رد رهـايي از ايـن وضـعيت در دو سـطح فـردي و      لذا راهب. شود باعث تشديد عوامل علّي مؤثر بر طالق عاطفي مي
  .اجتماعي مطرح شده است

  كليدواژگان
  .رابطة زناشويي، زنان، شهرستان تنكابن، طالق عاطفي
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  مقدمه و بيان مسئله
والـدي، خـانوادة    ماننـد خـانوادة تـك   (هـاي نوظهـوري    در دنياي معاصر، خانواده با پديـده 

هاي بيشتري  نتيجه آسيب روست كه در روبه...) وخانگي  فرزندي،گسترش هم فرزندي، بي تك
ديـدگان سـازمان بهزيسـتي     براساس آمار دفتر آسيب. را براي اعضا و جوامع به همراه دارد

درصـد   6/37حـدود   1388نسـبت بـه سـال     1398درصد تغييرات ازدواج در سـال  كشور، 
اين در حالي است كه جمعيت افـراد در سـن ازدواج در كشـور     .رات منفي داشته استيتغي

تغييرات مثبت داشته اسـت   درصد 32/58كه در همين زمان طالق  حالي در ؛اند بيشتر شده
 .كننـده اسـت   بسـيار نگـران   وروند كاهشـي ازدواج و افزايشـي طـالق در كشـور     بيانگر كه 

 5/12از  1388سال  به ازدواج دردهد كه نسبت طالق  هاي آماري نشان مي يافته ،همچنين
شـدن ايـن شـاخص در كشـور      بـدتر  ةافزايش يافته است كه نشان 1398در سال  31/77 به

 از طرفي، ناكامي در زندگي زناشويي و كاهش روابط بين زوجين هميشـه بـه طـالق    .است
شود، زيرا، بنابر شرايط اجتماعي و فرهنگي، گاهي زوجـين بـه اجبـار در     منجر نمي رسمي

شود، اما خانواده از  در اين وضعيت، ساختار خانواده حفظ مي. كنند كنار يكديگر زندگي مي
اند كه  شدن محيط خانواده مواجه ها با كاهش فضاي عاطفي و سرد خانواده. درون تهي است

شود،  از آنجا كه طالق عاطفي در جايي ثبت نمي. شود اين پديده به طالق عاطفي منجر مي
دقيقي در رابطه با آن بـه دسـت آورد و همـين امـر پـژوهش پيرامـون آن را        توان آمار نمي

هـاي زيـادي را بـه     اگرچه اين نوع طالق نمود عيني ندارد، آسيب. كند حساس و دشوار مي
ــراه دارد  ــاتمن . ]30، ص8[همـ ــر گـ ــوهر  «) 1999(از نظـ ــامالت زن و شـ ــت تعـ كيفيـ

زوجين از ديگري تصور . آينده استكنندة مهمي براي وضعيت آشفتة خانواده در  پيشگويي
و همچنـين وجـود    .]139، ص17[» بيننـد  خوبي ندارند و ديگري را به صـورت منفـي مـي   

كاري، پرخاشـگري، نداشـتن حـس همكـاري، تعـاون و       اعتمادي، دروغ، پنهان دورويي و بي
پذيري در زندگي و نبود احترام متقابل بين طرفين، نداشـتن مهـارت ارتبـاطي و     مسئوليت

شـود   هاي اخالقي باعث نارضايتي زوجين از زندگي مشـترك مـي   توجهي به حفظ ارزش بي
كه ارتباطـات بـين    حالي كنند؛ در بنابراين، همسران زير يك سقف زندگي مي. ]38، ص26[

اصطالح طالق عاطفي  كه به .]243، ص7[شده يا بدون ميل و رضايت است  ها كامالً قطع آن
 ةطالق عاطفي را اولين مرحله در فرايند طالق و بيانگر رابط 1بوهانانپل  .اتفاق افتاده است

 .]449، ص36[ شـود  داند كه احساس بيگـانگي جـايگزين آن مـي    زناشويي رو به زوالي مي
گذارد؛ ابتدا با از بين رفتن محبت و عشـق   طالق عاطفي نيز چندين مرحله را پشت سر مي

گونه رابطة  اين امر شامل هر. شدن كامل تا رها تدريج و سپس ترك جزئي اقدامات عاطفي به
                                                        

1. Paul Buhannan 
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شود؛ ولي زن و شوهر نه  جنسي و زندگي در خارج از خانه و غفلت از زندگي خانوادگي مي
لـذا طـالق عـاطفي    . ]25، ص29[كننـد   شوند و نه زنـدگي ديگـري را شـروع مـي     جدا مي

خانواده از درون تهي واقع  شود، ولي در ظاهر ساختار خانواده حفظ مي وضعيتي است كه در
است، زيرا رابطة عاطفي مثبت ميان زوجين از ميان رفته و روابط منفي عاطفي جاي آن را 

هاي فيزيكي  مگوهاي جدي و درگيري كه طيف وسيعي از قهرهاي ساده تا بگو. گرفته است
بنـابراين، شـناخت مسـئلة طـالق عـاطفي و      . ]126، ص20[گيـرد   بـر مـي   و خشونت را در

شدن بنيان خانواده به بروز احساس خأل  ي آن در جوامع ضروري است، زيرا متزلزلپيامدها
هـاي اخالقـي و اجتمـاعي جامعـه را      ـ رواني در زنان منجر شده كه اين امـر بنيـان   عاطفي

اي  هـيچ جامعـه  . هـاي گونـاگوني را بـراي جامعـه بـه همـراه دارد       كند و آسيب متزلزل مي
يـك از   هـيچ . هايي سالم برخـوردار نباشـند   نچه از خانوادهتواند ادعاي سالمت كند چنا نمي

 آنجـا  از. ]11 ، ص19[ هاي اجتماعي نيست كه فارغ از تأثير خانواده پديد آمده باشد آسيب
 خـانواده  نهـاد  در گسيختگي گونه هر است، افراد پذيري جامعه كارگزار نخستين خانواده كه
 و فـردي هـاي   آسـيب  بـروز  باعـث  لـذا . شود مي منجر فرزندان براي منفي پذيري جامعه به

  .]111، ص13[شود  مي اجتماعي
اند كه از جمله  هاي مختلفي را براي طالق و طالق عاطفي بيان داشته پژوهشگران علت

هاي شخصيتي، فرهنگي، جنسيتي، خـانوادگي،   توان به اختالفات شديد اعتقادي، تفاوت مي
پافشاري دو طرف در بـه كرسـي نشـاندن     تربيت متفاوت، خصوصيات شخصيتي ناسازگار و

اشتغال بيش از حد، مشكالت ، ]125، ص33[ عقيده يا رأي خود، سن كم به هنگام ازدواج
هاي متفاوت،  اقتصادي و مالي، اختالف در زمينة مسائل زناشويي و جنسي، داشتن سرگرمي

ماننـد  هـاي شخصـيتي    نداشتن توافق بر سر نحوة گـذران اوقـات فراغـت و برخـي ويژگـي     
طلبي، عزت نفـس پـايين، خيانـت، فقـدان      خواهي، غرور و لجبازي، تنوع خودخواهي، زياده

اعتمادي، نـاپختگي، فقـدان ارتبـاط،     مشكل با خانوادة همسر، بي عشق و مشكالت عاطفي،
توجهي مرد، مشكالت ارتباطي، انتخـاب نادرسـت همسـر، همـدلي و همراهـي نكـردن،        بي

شتنِ احساس مسئوليت، نداشـتن تعـادل روحـي مـرد، دخالـت      آميز، ندا رفتارهاي خشونت
ها، شيوة تربيتي نادرست، زندگي با خانوادة همسـر، اعتيـاد مـرد، زنـدگي در شـهر       خانواده

معتقد است كه از عواملي كه عدم استحكام و  1روبرت وينچ. بيان داشت ]56 ، ص31[ديگر 
تـر از آن شـرايط اقتصـادي     ي و مهـم عهده دارد، شرايط زنـدگي اجتمـاع   ثبات خانواده را بر

  . ]53، ص10[هاست  آن
گيلـك و مـازني و   (شهرستان تنكابن داراي تنوع اجتماعي و فرهنگي با اقـوام مختلـف   

                                                        
1. Robert Winch 
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هاي اخيـر، افـزايش حضـور گردشـگران بـا توجـه بـه         در سال. است) مهاجران ترك و كرد
به مدرنيتـه و تغييـرات   اي افزايش سريع گذار از سنت  گونه موقعيت توريستي شهرستان به

هاي گوناگوني را بـراي   هاي بومي و محلي آسيب رفتن سنت بين سريع رشد شهرنشيني و از
با توجه بـه آمـار مراكـز مشـاوره و     . كانون خانواده و زندگي زناشويي به همراه داشته است

اي اورژانس اجتماعي شهرستان، شاهد افزايش روزافزون مراجعات به مراكز مشاوره و تقاضـ 
عنوان جامعـة مـورد    زنان را به محققدر اين تحقيق، . طالق، خصوصاً از سوي زنان، هستيم
امروزه بـا پيشـرفت جوامـع و ارتقـاي سـطح زنـدگي       بررسي خود انتخاب كرده است، زيرا 

تغييرات اساسي در موقعيت زنان به وجود آمده كه باعث توجه بيشتر به زنان و نظـر آنـان   
منزلة نيمي از افراد جامعه، نقشي مهـم در توسـعة     ز طرفي، زنان، بها. در زندگي شده است

سـازان   عنوان مادر نقش اصلي را در تربيت فرزنـدان، كـه آينـده    جوامع دارند و همچنين به
 فعـال،  گـران  كنش منزلة به زنان، كه براي شرايطي هر مسلماً. عهده دارند جامعه هستند، بر

 عـواملي  كـه  دارد همـراه  پيامـدهايي بـه   و واكـنش  آيـد،  شپي تأثيرپذير البته و تأثيرگذار
 مشـكالتي  بـا  ايـن موقعيـت،   در گرفتن قرار با زنان،. اند بوده پيامدها و شرايط اين بسترساز

. كنـد  مـي  فراوانـي وارد  هـاي  آسـيب  نيز جامعه و خانواده بر شك بدون كه شوند مي مواجه
هايي است كه بـه   كننده يكي از آسيب افزايش طالق عاطفي به ميزان درخور توجه و نگران

يابـد و بـه    دنبال آن احساس امنيت و آرامش و روابط صميمانه ميـان زوجـين كـاهش مـي    
نهايـت طـالق رسـمي     هاي روحي و رواني، خشونت، اضطراب و در روابط فرازناشويي، آسيب

قـش  هاي اندكي با روش كيفـي بـه ن   با توجه به اينكه پژوهش. ]256، ص5[شود  منجر مي
بيني طالق عاطفي از ديدگاه تفسـيري زنـان پرداختـه و بـا توجـه بـه        عوامل مؤثر در پيش

هاي اجتماعي، شناخت عميق ايـن پديـده    هاي خانوادگي و به تبع آن آسيب اهميت آسيب
هـاي اجتمـاعي از اهميـت بـااليي      در كمك بـه بهبـود روابـط خـانودگي و كـاهش آسـيب      

  .برخوردار است
  .است» طالق عاطفي و چگونگي رهايي از آن«تجربة زنان در باب كشف و تفسير : هدف

زنان . 2شود؟  چه شرايطي به تجربة طالق عاطفي در زنان منجر مي. 1: هاي پژوهش پرسش
طـالق عـاطفي چـه    . 3كننـد؟   چه راهبردهاي براي رهايي طـالق عـاطفي توصـيه و بيـان مـي     

  پيامدهاي براي زنان و جامعه دارد؟

 پيشينة تجربي
شـناختي   شناسـي و روان  هايي در حوزة جامعه خصوص سنجش مفهوم طالق عاطفي، پژوهش رد
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گيري از روش كمي انجام پذيرفته است كه روي هم رفته اين مطالعات كمك شـاياني بـه    با بهره
  .اند بندي پژوهش كرده محقق براي صورت

دة طالق عاطفي كنن بيني ، الگوهاي پيش]8[ )1398(در پژوهش باالگبري و حسيني . 1
 نتايج بيانگر آن بـود كـه  . كنندة كرمانشاه به مركز مشاوره بررسي شد زوج مراجعه 19بين 

همچنين، . ابعاد شخصيتي بهتر از سن و تحصيالت در پيش بيني طالق عاطفي نقش دارند
هاي دلبستگي، عملكرد جنسي و الگوهاي ارتباطي نقش مهمي بر طالق عاطفي  انواع سبك

داليل طـالق عـاطفي را بـين     ]16[ )1396(رضايي، ميرزاده كوهشاهي و يعقوبي  .2. دارند
نتايج حاصل طبق . كننده به مركز مشاورة شهر تهران مطالعه كردند زن متأهل مراجعه 30

نامزدي و آشنايي اوليه، عـدم   ةازدواج اجباري و بدون عشق و عالقه، فقدان دور، از پژوهش
اختصاص زمان كافي براي ابراز عالقه و محبت به خانواده، تعامالت اجتماعي ضعيف، لـج و  

در طالق عاطفي و اقدام به طالق زوجـين مـؤثر    قبلي ةنشد لجبازي و مشكالت عاطفي حل
در بررســي عوامــل  ]2[) 1396(زاده و احمــدي  اخــوي ثمــين، زهراكــار، محســن. 3. بـود 

گيـري   بنيـاد و بـا نمونـه    ساز طالق عاطفي در بافت شـهر تهـران، كـه بـه روش داده     زمينه
عشـق و صـميميت،    انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كـه نبـود  ) زن 22بين (برفي  گلوله
ـ م. هـاي پـژوهش اسـت    مركزي الگـوي يافتـه   ةمقول آمـادگي بـراي ازدواج و   ة نداشـتنِ  قول
 .هاي در حال فروپاشي اسـت  جزء شرايط علّي براي ازدواج نكردن درست فرايند ازدواج طي

گر قرار گرفت و مقوالتي از قبيـل   مسائل فرهنگي و مسائل اقتصادي در زير شرايط مداخله
سازگاري زناشويي، عوامـل و مشـكالت جنسـي،    ناكنوني،  ةاعتياد، ساختار نامناسب خانواد

عوامـل   وادگي و مشـكالت شخصـيتي از  خـان  ةهاي اصلي، پيشين ارتباط نامناسب با خانواده
در پژوهش تعيين نقـش متغيرهـاي    ]15[) 1396(رشيد و مرادي . 4 .ندبود اي مؤثر زمينه

بيني طالق عاطفي به اين نتيجه رسيدند كه توانايي ارتباط، توانـايي حـل    ارتباطي در پيش
پـژوهش   در. 5. كننـد  بينـي مـي   درصد طالق عاطفي را پيش 48پذيري  تعارض و مسئوليت
ها و نحوة مواجهه با طالق عاطفي ميان زنان شـهر   زمينه« ]5[) 1395(افراسيابي و دهقان 

 بـه  عـاطفي  ها نشـان داده طـالق   يافته. نفر از زنان شهر يزد انجام شده است 33بين » يزد
 و خشـونت  همسـري،  تعهـد  ضـعف  همچون و عواملي از ازدواج قبل خانوادة نابسامان بستر
در پژوهش ] 23) [1395(زاده  صباغي، صالحي و مقدم. 6 .بستگي دارد آميز مخاطره رسانة

شناسـي بـين زنـان و     زيستة زنان از بروز جدايي عاطفي كـه بـه روش پديـدار    ادراك تجربه
هـاي روانـي و اخالقـي،     مردان متأهل شهر قم انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند كه چالش

گيـري طـالق عـاطفي     ري ارتباطات نقش مؤثري در شكلعاطفي و جنسي، اقتصادي و فناو
هـا، كـه طـي     در پژوهش علل تعارض در خـانواده  ]14[ )1394(رازقي و اسالمي . 7. دارند

شهر انجام گرفت، به ايـن نتيجـه    سالة شهر قائم 45تا  23نفر از زنان  20مصاحبة عميق با 
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هـاي ارتبـاطي و    نبـود مهـارت  هاي فردي و اجتماعي، دخالت اطرافيـان،   تفاوترسيدند كه 
در كنار ايـن علـل،    .شرايط و علل اصلي در بروز تعارض خانوادگي است مسائل اقتصادي از

نشـدن نيازهـا و نارضـايتي در روابـط عـاطفي و       وردهآهاي ديگري نظيـر بـر   شرايط و زمينه
ميـزان طـالق    ]22[) 1392(شـعباني  . 8. زناشويي در بروز تعارض خـانوادگي مـؤثر اسـت   

دهندة آن است كـه   نشاننتايج . را بررسي كرد شناختي مرتبط با آن اطفي و عوامل جامعهع
بـين  . بين افراد متأهل رابطـه وجـود نـدارد    اجتماعي و طالق عاطفي ـ  اقتصادي پايگاه بين

وجـود  ) معكـوس (بين افراد متأهل رابطه  طالق عاطفي سالمت اخالقي با ميزان دينداري و
مدت زمان  ،سن، ارزش خانواده ميزان ،ميزان دخالت ديگران، يرگراييبين ميزان تقد. دارد

باسـتاني،  . 9. وجـود دارد ) مستقيم(بين افراد متأهل رابطه  و طالق عاطفي زندگي مشترك
كـه بـه   » طالق عاطفي، علل و شرايط ميـانجي «در پژوهش  ]6[) 1389(گلزاري و روشني 

ــا  از زنــان شــهر تهــران انجــام دادنــد، نفــر  20روش نظريــة مبنــايي و مصــاحبة عميــق ب
گرفتن انتظارات و نيازهاي زنان از سوي مردان را علل اصلي طالق عاطفي و دخالـت   ناديده
ها، مشكالت مالي، مشغلة كاري، اعتياد مرد به مواد مخدر را از عوامل ميانجي طالق  خانواده

ود به ارزيابي عوامـل  در پژوهش خ ]1[) 1389(آزادي و همكاران . 10. عاطفي بيان كردند
برداري نفـت گچسـاران    ساز طالق عاطفي در ميان كاركنان زن شركت بهره اجتماعي زمينه

پرداختند كه نتايج تحقيق بيانگر آن است كه پوشش و ظـاهر ناآراسـتة همسـر، نارضـايتي     
جنسي، رسيدگي بيش از حد همسر به فرزند در طالق عاطفي نقـش دارد و عـواملي مثـل    

نكردن بهداشت فردي و ميزان ساعات كاري نقشـي   هاي ديني، رعايت نبودن به ارزش پايبند
به بررسـي طـالق عـاطفي و     ]30[) 2011( 1چارل و همكاران. 11. در طالق عاطفي ندارند

اي  آمده، طالق عـاطفي هرگـز پديـده    دست با توجه به نتايج به. عوامل مؤثر بر آن پرداختند
خوردن تصورات و انتظـارات افـراد از يكـديگر بعـد از ازدواج      هم عاملي نبوده، بلكه با به تك

ميكـرز و  . 12. شود خورد و به طالق عاطفي منجر مي پيوندهاي عاطفي بينشان شكست مي
هايي همچون طبقـة اجتمـاعي    در پژوهش خود به شاخص ]34[ )2010( 2ماندن و كالميچ

آور  توانـد آثـار اضـطراب    اند كه مـي  ردهپدر، فقر و جدايي والدين، خانوادة ناسازگار اشاره ك
تصـورات افـراد    تواند بـا تـأثير بـر    بنابراين، يك خانوادة ناسازگار مي. طالق را افزايش دهد

  .موجب شود كه آنان راه طالق را در پيش بگيرند
زمان ازدواج، سـالمت   سطح انتظارات، مدت: توان عواملي مانند بنابر نتايج تحقيقات، مي

رضـايتي جنسـي، پايبنـدنبودن بـه ديـن، دروغ،       رگرايي، دخالـت ديگـران، نـا   اخالقي، تقدي
ــ   گرفتن نيازها و انتظارات، خأل عـاطفي  رياكاري، پرخاشگري، نوع اشتغال، حسادت، ناديده

                                                        
1. Charls et al 
2. Mikerz, Manden & Kalmich 
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هاي فردي و اجتماعي، نداشتن تعهد، خشوت، نابساماني خانواده را بر بروز  ارتباطي، تفاوت
نارضــايتي، : ســت كــه ايــن مســئله پيامــدهايي از قبيــلطــالق عــاطفي در زنــان مــؤثر دان

پذيري، فرار از منزل، خيانت، خشم، رشـد نامناسـب    اعتمادي به يكديگر، عدم مسئوليت بي
  .بردارد هاي اجتماعي را در سطح جامعه در فرزندان، انزواي اجتماعي، آسيب

مي بـه مسـئله   گرفته كه بيشتر به صورت ك با توجه به مطالعات داخلي و خارجي انجام
جانبه و عميق به موضوع داشته، در اين  پرداخته و در تحقيقات كيفي نيز كمتر ديدگاه همه

تحقيق بر درك افراد از طالق عاطفي و تفسير آنان از تجربة طالق و نحـوة مواجهـه بـا آن    
  .خصوص مسئله بيان شود شود تا دركي عميق از معناي ذهني افراد در پرداخته مي

  يمباني نظر
واقـع،   در. در رويكردهاي تفسيري همانند رويكرد پوزيتويسـتي چـارچوب نظـري وجـود ندارنـد     

كنـد و بـا مفـاهيم حسـاس      اساس ادبيات موجود نحوة ورود به واقعيت را مشخص مـي  محقق بر
اختصـار بـه بررسـي       لـذا بـه  . آورد دست مـي  شود و راهنماي نظري را از جهان تجربي به آشنا مي

  :شود خصوص مفهوم طالق عاطفي پرداخته مي مهم دربرخي نظريات 
 زنـدگي  خـاموش يـا   طـالق  روحـي،  طـالق هـاي   نـام  بـه  عاطفي طالق از شناسان روان
 گفتـه  شـوهر  و زن ميـان  روابـط  سردي به عاطفي طالق .كنند مي تعبير خاموش زناشويي

زوج  يـك  روابـط  تمـام  سردي به عاطفي و احساسي ارتباط ضعف اين رابطه در كه شود مي
  .]23، ص24[شود  مي منجر

خالي زوجين  در يك خانوادة تو: گويد مي» 2خانوادة توخالي«در تعريف ) 1999( 1ويليام گود
دهنـد، ولـي از روابـط و كـنش متقابـل بـا يكـديگر و از حمايـت          به زندگي با يكديگر ادامه مـي 

اعتماد، احتـرام و محبـت   طالق عاطفي متضمن فقدان  .]32، ص9[ اند احساسي يكديگر محروم
همسران به جاي حمايت از همديگر در جهت آزار و ناكامي و تنزل عزت نفـس   .به يكديگر است
  .]351ص، 32[ كنند يكديگر عمل مي

يـك رابطـه و انـواع فراگـرد ارتبـاطي       مختلـف از مراحل  عميق يتحليل) 1978( 3مارك نپ
طـالق   تـوان  مارك نپ از مراحل جـدايي، مـي   با توجه به تحليل .تها ارائه داده اس مربوط به آن

و  شـدن  روح كـردن، بـي   در مراحـل محـدود   همسران ةعاطفي را وضعيتي در نظر گرفت كه رابط
 بـه  اعضـاي آن  عواطـف،  از تهـي  و خـالي  در يك خانوادة تو .]244، ص6[باشد  پرهيز از يكديگر
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 حمايـت احساسـي   از و يكديگر اب متقابل كنش و روابط از ولي دهند، مي ادامه يكديگر با زندگي
 .اند محروم يكديگر

گرايي كـه مسـائل اجتمـاعي را ناشـي از تعـاريف ذهنـي و عينـي         براساس ديدگاه برساخت
هـاي   خصوص اين هستند كه چرا گـروه  گويي به سؤاالتي در دانند، اين رويكرد به دنبال پاسخ مي

هـا بـر رفتـار افـراد      ايـن برداشـت  هاي معنايي متفاوتي از يـك مسـئله دارنـد و     مختلف برداشت
اين رويكرد با ديدگاه پديدارشناسانه بر مقوالتي همچون نگرش، آگـاهي و درك  . تأثيرگذار است

اي  لـذا براسـاس ايـن ديـدگاه طـالق عـاطفي پديـده       . و عقيده نسبت به يك مسئله تمركز دارد
گونه كه هست مهـم   آن زندگي زوجين. شود اجتماعي است كه به وسيلة افراد تعبير و تفسير مي

  .]259ص ،5[ها از زندگي مهم است  نيست، بلكه تعريف آن
يـك فـرد متأهـل داراي زاويـة     «، ]35[) 1989( 1ديدگاه كيفيـت زناشـويي مـاركز    براساس

زوايـة دومـي، زاويـة    . اولين زاويه خود دروني فرد است. دروني، زاوية همسري و زاوية سوم است
سومين زاويه به . كند ز خود كه به طور مداوم به همسر توجه ميرابطه با همسر است آن بخش ا

افـراد مختلـف داراي زاويـة سـوم     . دهـد  هر نقطه تمركز خارج از خود به جز همسر را نشان مـي 
هـاي   منـدي  ها فرزندان، خويشاوندان، دوستان و مشاغل، عالقه ترين آن گوناگون هستند كه مهم

اوية فرد، محيط پيچيده و پويايي از انرژي و منابع را بـراي  سه ز. هستند...  تفريحي و سرگرمي و
هايي كه افـراد متأهـل ارتبـاط خـود بـا       وي براساس شيوه. ]96و95، ص28[» كنند او فراهم مي

يكـي از  . دهـد  هاي مختلـف كيفيـت زناشـويي را نشـان مـي      كنند، مدل همسر را ساماندهي مي
ت كه بر اثر ارتباط با زاويـة سـوم و فاصـله بـا     كيفيت زناشويي پايين الگوي جدايي اس هاي مدل

، زيـرا در  ]35[ شـود  در صورت تداوم اين حالت، طالق عاطفي ايجاد مي. آيد همسر به وجود مي
اين الگو زوجين به جاي توجه به يكديگر سرگرم مسائل بيـرون از خـانواده بودنـد و بـه زنـدگي      

 .مشترك توجهي ندارند
بختـي، همـدلي و    رد به چهار بعد، همفكري در كارهـا، هـم  چلبي در نظرية نظم اجتماعي خ

از لحاظ تحليلي، چلبي تعامل را داراي دو وجـه  . همگامي در تعامالت افراد با يكديگر اشاره دارد
، 12[شـود   داند كه روابط خانوادگي از مصاديق رابطة اظهاري محسوب مـي  ابزاري و اظهاري مي

عاطفي وضعيتي است كه در آن كميـت و كيفيـت رابطـة    از منظر رابطة اظهاري، طالق . ]7  ص
يابد و در نتيجة كاهش كميت و كيفيت رابطه، همفكري و همـدلي   اظهاري همسران كاهش مي

خـورد   يابد و نظم اجتماعي درون خـانوادگي بـر هـم مـي     كارها كاهش مي دادن زوجين در انجام
يابـد و بـه    بختي در روابط كـاهش مـي   با اختالل در نظم خانوادگي همگامي و هم .]32 ، ص21[

  .دنبال آن شاهد بروز مشكالت و در نتيجه طالق رسمي هستيم
هاي جمعـي   دوركيم معتقد است در جريان انتقال از همبستگي مكانيكي به ارگانيكي ارزش

كوشد تمايالت شخصي خود  يابد و هر فرد مي شوند، تعهد افراد به جامعه كاهش مي تضعيف مي
                                                        

1. Stephen Marquez 
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بنـابراين، دوركـيم عامـل طـالق را همچـون آنـومي، همبسـتگي و         .]99، ص28[ نـد را دنبال ك
در مـدل تحليـل دوركـيم، شـرايط آنوميـك و آن       .]232، ص4[ داند انسجام يا همان تراكم مي

هنگام كه جامعه تعادل و نظم پيشين خود را از دست داده است و دچـار نابسـاماني و پريشـاني    
يابـد كـه عمـدتاً ناشـي از      انند طالق و خودكشي افزايش مـي هاي اجتماعي م شده است، آسيب

 .]58، ص18[پيامدهاي مدرنيته و ورود به دورة مدرن معاصر است 
مثابة واقعيتـي در نظـر    منزلة يك پديدة اجتماعي و به توان طالق عاطفي را به مجموع، مي در

براساس ديدگاه ذهني و  گرفت كه رابطة زوجين در مرحلة فرسايش قرار گرفته و هريك از افراد
تغييـرات اجتمـاعي جامعـه و موقعيـت     . كنند موقعيتي كه در آن قرار دارند تعريف و تفسير مي

  .زندگي افراد نقش مهمي در ديدگاه افراد نسبت به نارضايتي از زندگي دارد

  روش تحقيق
مفهـومي   چارچوب. انجام شده است 2مبنايي  و به روش نظرية 1پژوهش حاضر با رويكردي كيفي

در اين . گران وابسته است تا به مطالعات پيشين هاي كنش ها و برساخت اين روش بيشتر به داده
ها كشف كنـد و   كند فرايندهاي مسلط را در بستر اجتماعي از نگاه سوژه زمينه، محقق تالش مي

بـراي  . ]2[كنـد   شـده محـدود نمـي    ها و واحدهاي بررسـي  تحقيق خود را به توضيح محض داده
از آنجـا كـه تشـخيص    . گيري مبتني بر هـدف اسـتفاده شـده اسـت     انتخاب افراد از روش نمونه

وضعيت طالق عاطفي بدون اطالع از كيفيت زنـدگي زناشـويي افـراد ممكـن نبـود، بهتـرين راه       
گيري مراجعه به مراكز مشاورة شهرستان تنكابن و بررسي پروندة مراجعان و نظر مشاوران  نمونه

در فراينـد ايـن نـوع    . رادي كه در معرض طالق عاطفي قرار داشتند انتخـاب شـدند  اف. مراكز بود
هـاي   كنـد و سـپس نمونـه    ها را تحليل مـي  دارد، داده مي گيري محقق يك نمونة اوليه را بر نمونه

ايـن  . كنـد  هاي در حال ظهور خـود مجـدداً انتخـاب مـي     ها و نظريه بيشتر را براي پااليش مقوله
در ايـن   .]41، ص2[رسد  ها مي داده 3»اشباع«يابد تا زماني كه محقق به مرحلة  فرايند ادامه مي

سال شهرستان تنكـابن، كـه بـه مراكـز مشـاوره خـانواده        50تا  20نفر از زنان بين  21تحقيق، 
هـا سـعي شـد     در انتخاب نمونه. مراجعه كرده بودند، انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند

هـاي متغيرهـاي    هـا و بيـان ويژگـي    توصـيف داده . زندگي انتخاب شـوند زنان برحسب موقعيت 
  .نشان داده شده است 1اي در جدول  زمينه

  
  

  

                                                        
1. qualitive 
2. grounded theory 
3. saturation 
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  اي هاي متغيرهاي زمينه ها و بيان ويژگي توصيف داده. 1جدول 
نام و  موقعيت زندگي  رديف

مدت زمان  سن خانوادگينام
  وضعيت شغلي  ميزان تحصيالت ازدواج

1  

  منطقة باال

  آزمايشگاه  ليسانس 3 23 نرگس
  دار خانه  ديپلم 4 25 زهرا  2
  استاد دانشگاه  دكتري 10 30 سارا  3
  توليدي پوشاك  ليسانس 5 29 فاطمه  4
  مهندس  كارشناسي ارشد 6 27 مريم  5
  دار مغازه  فوق ديپلم 10 33 صديقه  6
  رئيس اداره  كارشناسي ارشد20 46 خديجه  7
8  

  منطقة متوسط

  معلم  ليسانس25 44 رقيه
  مدير مدرسه  ليسانس 4 26 شهال  9
  كارمند پست  ليسانس14 34 مهنا  10
  مدير شركت  دكتري 15 40 سميه  11
  دار خانه  ديپلم 7 24 سهيال  12
  نقشه بردار  كارشناسي ارشد 18 36 كبري  13
  بازارياب بيمه  كارشناسي ارشد 10 35 مهري  14
15  

  منطقة پايين

  دار خانه  ديپلم3 20 ميترا
  خياط  فوق ديپلم4 25 ماريا  16
  دار خانه  ليسانس7 28 هستي  17
  آرايشگر  ديپلم 20 43 هما  18
  دار خانه  ديپلم 18 37 رؤيا  19
  منشي  ليسانس 3 35 مونس  20
  كارمند  ليسانس 3 26 زينب  21

  
مرحلة اشباع نظـري  آوري اطالعات مصاحبة عميق است كه تا  در اين پژوهش، تكنيك جمع

 1هـا  ها به متن تبديل شدند و در مرحلة پردازش داده سپس مصاحبه. ها ادامه يافت اين مصاحبه
هـا   استفاده شد كه در آن مفاهيم مشخص و ابعاد آن 2اساس كدگذاري باز خط بر به از تحليل خط

مقولـة   بـراي سـاختن   4نهايت كدگـذاري انتخـابي   و در 3شدند و سپس كدگذاري محوري كشف 
هـا   يافته 5براي قابليت اعتماد. در انتها نيز، مدل پارادايمي ارائه شده است. اصلي صورت پذيرفت

. 1نيـز از   6كنندگان و براي قابليت اعتبـار  تأييد مشاركت. 2بررسي همكاران، . 1هاي  نيز از روش

                                                        
1. data processing 
2. open coding 
3. axial coding 
4. selective coding 
5. reliability 
6. reliability 
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تـوان خـود را    نهايت، محقق همة در. استفاده شده است 2بندي نظري زاويه. 2و  1تكنيك مميزي
براي بررسي دقيق و با جزئيات تمام انجـام داده اسـت و سـعي كـرده همـة مفـاهيم و مقـوالت        

  .ها را تحليل و تفسير كند ها استخراج و آن تحقيق را دقيقاً از متن مصاحبه

  تحقيقهاي  يافته
. دهـد ها به سؤاالت تحقيق پاسـخ   محقق در اين بخش سعي كرده در فرايند تحليل و تفسير داد

دقت، مقوالتي را كه بر ايجاد و تشديد طـالق عـاطفي در زنـان مـؤثر اسـت كشـف،        در ابتدا، به
كند و سپس راهبردهايي را كه زنان بـراي رهـايي از ايـن مسـئله پيشـنهاد       تحليل و تفسير مي

دهد و در انتها پيامدهاي را كـه بـراي زن و جامعـه     اند مورد بحث، تحليل و تفسير قرار مي داده
  .كند آمده را ارائه مي دست تواند به همراه داشته باشد واكاوي و تفسير و مدل پارادايمي به يم

  شود؟ به تجربة طالق عاطفي در زنان منجر مي 3چه شرايط علّي. 1سؤال 
براساس مدل اشتروس و كوربين، شرايط علّي به حوادث و وقايعي اشاره دارد كه به وقـوع و  

بنابراين، در اين پژوهش شرايط علّي به عـواملي  . ]101، ص3[شود  يا رشد يك پديده منجر مي
مقـوالت  . شـود  اشاره دارد كه در زندگي مشترك زن و شـوهر باعـث وقـوع طـالق عـاطفي مـي      

دسـت آمـده كـه در ادامـه بـه همـراه بيـان         بـه  2ي كيفي به شـرح جـدول   ها مستخرج از داده
  .پردازيم هايي از آنان به تحليل و تفسير مي  نمونه
  

  اي مقوالت شرايط علّي و زمينه. 2جدول

  تجربة طالق عاطفي
. شـده اسـت   اي است كه به طور مكرر از سوي زنان ابراز مـي  مقوله :توجهي مرد به زن مقولة بي
هايي كـه زن در زنـدگي    توجهي به فعاليت تواند به اشكال مختلف، همچون بي توجهي مي اين بي

هـا را   بينـد و آن  هاي او را نمي دهد، اين تصور را در زن ايجاد كند كه همسرش فعاليت انجام مي
هـاي   تـوجهي بـه خواسـته    بـي . كند شدن را در زن ايجاد مي ديدهآورد و احساس ن به حساب نمي

                                                        
1. auditing 
2. theoretical triangulation 
3. casual condition 

  اي مقوله هسته مقوله محوري
توجهي به گذران اوقات مسئوليتي در زندگي، بيهاي زن، بيتوجهي مرد به خواسته بي

شونت، حضور نامؤثر در فراغت با زن، مشكالت ارتباطي، مشكالت جنسي، خ
 ـ هاي خانواده، شرايط خانوادگي، پايگاه اقتصادي هاي خانه، همدلي، حمايت فعاليت

  اجتماعي

ناديده گرفته شدن 
  نيازها و انتظارات
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زنان از سوي مردان باعث ايجاد فاصلة زياد بين زنان و مردان شده و احساس سلطة مردسـاالري  
  .كند رنگ مي را در ذهن زن پر

  :گويد ميترا چنين مي
بـا سـاير    هميشه مـن رو . اومد كردم، اصالً به چشم همسرم نمي من هر كاري در زندگي مي
  .كرد زنان خانواده و فاميل مقايسه مي

  :گويد سهيال مي
با توجه به اينكه از نظر مالي در شرايط . كردن من در بيرون از خونه بود همسرم مخالف كار

  .خرج خونه كه با منه. گفت كاركردن تو در بيرون چه معني داره چندان مرفي قرار نداشتيم، مي
  :گويد سميه نيز مي

گونـه   ن زن و مرد بايد هميشه و در همة مسائل كنار هم باشن، ولي همسر من اينبه نظر م
خصوص خريد لباس و وسايل خونه با من همراه نبود و من تنهايي بايد اين كارهـا   اصالً در. نبود

  .كردم رو مي
كنـد كـه بـا توجـه بـه       توجهي مردان به زنان نوعي احساس تنهايي را در زن ايجـاد مـي   بي

يفيت زندگي زناشويي ماركز، در جايي كه زن به مرد وابسته است ولي مـرد بـه زاويـة    ديدگاه ك
شـود و   گـرفتن او از زاويـة همسـري مـي     وابسته است، سـبب فاصـله  ) خانوادة پدري(سوم خود 

  .شود نتيجه باعث افزايش فاصلة زوجين و بروز طالق عاطفي مي در
كه در زندگي مشترك زوجـين بـه وقـوع يـا     شرايط علّي به وقايعي اشاره دارد  :شرايط علّي

  .رشد طالق عاطفي منجر شده است
گيرد  پذيري چيزي است كه فرد از دوران كودكي ياد مي مسئوليت: مسئوليتي در زندگي بي

خـوبي   سالي و زندگي زناشويي نيـز بـه   و چنانچه اين يادگيري در كودكي عميق باشد، در بزرگ
هـايي اسـت كـه در يـك ازدواج موفـق جـزء        پـذيري از ارزش  مسـئوليت . دهـد  خود را نشان مي

شــناس بــه علــت  پــذير و وظيفــه هــاي مســئوليت زوج. شــود معيارهــاي اساســي محســوب مــي
هـا   هاي مختلف در زندگي زناشويي، زوج عهده گرفتن مسئوليت بر. ترند بودن قابل اعتماد گو پاسخ

پـذيري   حـس مسـئوليت  . كنـد  ر مـي ت چه بيشتر مشكالت و مسائل آماده را در جهت پذيرش هر
كند و شجاعت آنان را در برخورد با مشكالت و گذر از  رو گسترده مي بينش فرد را به موانع پيش

  .]25[دهد  هاي زندگي افزايش مي ناهمواري
  :گويد نرگس مي

  .تمامي وظايف زندگي با منه. همسرم مسئوليت زندگي رو قبول نداره و فقط به فكر خودشه
  :داشت مريم بيان

گه در  كنم، مي وقتي اعتراض مي. كنه چي درآمد داره خرج مي نگر نيست و هر همسرم آينده
  .آينده خدا بزرگه
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  :گويد مهنا همچنين مي
دونه و چگونه گذروندن زنـدگي   همسرم از زندگي زناشويي فقط زير يك سقف بودن رو مي

  .براش مهم نيست
شده بين زن و مرد است كـه اگـر هريـك     سيمهاي تق سري نقش زندگي زناشويي بر پاية يك

  .شود درستي ايفا كنند، مشكال زندگي كمرنگ مي ها پايبند باشد و وظايف خود را به به اين نقش
كمبود حضور مرد در خانواده و گذراندن زمان فراغت  :توجهي به گذراندن اوقات فراغت بي

مـواردي همچـون نـرفتن بـه     . تهاي متنوعي توسـط زنـان ابـراز شـده اسـ      با خانواده به صورت
هاي بيكاري با يكديگر، نداشـتن برنامـة    مسافرت، نرفتن به خانة اقوام با يكديگر، نگذراندن زمان

  .تفريحي و سرگرمي مناسب با يكديگر
  :گويد صديقه مي

داشتن تفريح و سرگرمي در زندگي الزمه، ولي همسـرم ايـن مـورد رو يـك چيـز مسـخره       
  .مسافرت با هم نرفتيم وقت يه ما هيچ. دونه مي

  :گويد سارا چنين مي
هاي آپارتماني جهت رهايي از فشارها و  تفريح و سرگرمي با توجه به شرايط زندگي در خونه

. اي براي تفريح خانوادگي نـداره  وقت برنامه همسرم هيچ. هاي روزمره الزمه هاي زندگي خستگي
  .ي و با خونوادة همسر هستيمها يا تعطيالت در منزل روستاي اكثر اوقات آخر هفته

  :گويد فاطمه نيز مي
  .زنه رم و همسرم يا مشغول كاره يا به خونوادة خود سر مي من اكثراً تنهايي به خونة اقوام مي

دست آمد مشـكل ارتبـاطي    گذاري اطالعات به يكي از مقوالتي كه از كد :مشكالت ارتباطي
ي از زوجين، نداشـتن مهـارت مناسـب در    گرايي يك زوجين بود كه شامل مواردي همچون درون

اين موارد باعث بـروز تـنش   . برقراري ارتباط و نداشتن مهارت كافي در برخورد با مشكالت است
  .شود نتيجه نارضايتي از زندگي زناشويي مي در روابط همسران، كاهش تعامالت بين زوجين و در

  :گويد خديجه مي
من هميشـه  . گراست حرف و درون بسيار كم مشربم، ولي همسرم حرف و خوش من بسيار پر

شينه و مشـغول كارهـاي    اي مي دوست دارم صحبت و شوخي كنم و همسرم خيلي آروم گوشه
  .خودشه

  :گويد كبري نيز مي
در مواقع بروز مشكل، همديگه رو مقصر . كنيم وقت يكديگر رو درك نمي من و همسرم هيچ

 مون هميشه يه مشكل كوچيك به تنش در زندگي. نشيني نيستيم ديم و حاضر به عقب جلوه مي
  .شه منجر مي

  :مريم نيز بيان داشت
  .به قول همسرم احساس زنانه ندارم و بسيار سردم. احساسي هستم من آدم خشك و بي
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شدن نيازهـاي عـاطفي    انگيزة افراد براي ازدواج ضمن رفع تنهايي و تشكيل خانواده برآورده
هاي زنـدگي منجـر    ز عشق و احساسات است كه به استحكام پايهتداوم زندگي مستلزم ابرا. است
نـوع ابـزار عالقـه در افـراد مختلـف      . شود، كه الزمة اين موفقيت چگونگي ابراز عالقـه اسـت   مي

متفاوت است، لذا هرچه اين تعامالت از كيفيت باالتري برخوردار باشد، ميزان نارضايتي كمتـر و  
  .تر است نتيجه طالق عاطفي پايين در

  مشكالت جنسي
عهده  ثباتي زندگي زناشويي بر  مسائل جنسي يكي از مواردي است كه نقش مهمي در ثبات و بي

در  اخـتالل دارد و چنانچه هريك از طرفين نتوانند ارتباط جنسي مناسبي برقـرار كننـد، باعـث    
ي، هـاي زن در ارتباطـات جنسـ    تـوجهي بـه خواسـته    مزاجي زن يا مرد، بـي  سرد. شود روابط مي

دهنـده از مقـوالتي بـوده كـه از دل      دشواري در بيان مسـائل جنسـي و ارتباطـات جنسـي آزار    
  .دست آمده است ها به مصاحبه

  :گويد ماريا مي
ايـن  . همسرم در رابطة جنسي اصالً به من توجهي نداشت و فقط خواستة خودش مهم بـود 

  .شد توجهي باعث فشار روحي و رواني برام مي بي
  :دارد ميمهري بيان 

مزاجي هستم و چندان تمايلي به رابطة جنسي ندارم و هميشـه از   به نظر همسرم فرد سرد
  .كنم قرار مي ميلي و فقط به خواستة همسرم با او ارتباط بر روي بي
  :گويد هما نيز مي

همسرم توقعات بيش از حد در رابطه با من داره كه از توان من خارجه و همين امـر باعـث   
  .شگي بين ماستمشاجرة همي

  :گويد مريم مي
شايد ارتباط جنسي . همسرم در رابطة جنسي به ارتباط عاطفي قبل از رابطه معتقد نيست

  .هاي من در رابطه توجه نداره ما به ده دقيقه بيشتر نينجامه و در اين بين اصالً به خواسته
نسـان  تمايالت جنسي از ابعـاد مهـم وجـوديِ هـر انسـان اسـت و شخصـيت وجـودي هـر ا         

هـاي مختلـف سـعي در كنتـرل و      تأثير اين غريزه قرار دارد، ولي هريـك از افـراد بـه روش    تحت
امروزه، تغييرات عمده در جوامع، گسترش فناوري و دسترسـي بـه وسـايل در    . هدايت آن دارند

جهت آموزش مسائل جنسي به نوعي نگاه افراد را نسبت به ارتباط جنسي زناشـويي تغييـر داده   
طلبي جنسي را رواج داده و به نارضايتي جنسـي افـراد از روابـط زناشـويي منجـر شـده       و تنوع 

انس و الفت بين زوجين از بين رفته و روابط بين زوجين به سـردي گراييـده    .]16، ص23[است
  .شود است كه حتي گاهي به رواج روابط فرازناشويي منجر مي
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  خشونت
در مـورد  . گيـرد  به شخص ديگر صورت مي) يجسمي و كالم(رساندن  رفتاري كه به نيت آسيب

رفتـاري زوجـين بـا يكـديگر كـه سـبب        گونـه بـد   توان بيان داشت كه هـر  خشونت زناشويي مي
. هاي روحي و رواني طرف مقابل شود، از موارد بروز نارضايتي در زنـدگي زناشـويي اسـت    آسيب

كلمات ركيك، تهديـد،  هاي خانوادگي، بيان  تحقير از سوي همسر در بين جمع(خشونت كالمي 
زدن، خشـونت جنسـي همچـون ارتباطـات جنسـي       ، خشونت جسمي همچون كتك)حرمتي بي
هاي طرف مقابل و خشونت اقتصادي همچون ندادن خرجـي   دهنده و بدون توجه به خواسته آزار

  .گونه موارد است خانه از اين
  :گويد صديقه مي

كنم، منو  و تا با نظرش مخالفت ميهمسرم عصبيه . مشاجره سرمنشأ كلية مشكالت زندگيه
  .زنه دم و چنانچه مقاومت كنم، منو كتك مي كنه كه طالقت مي تهديد مي

  : گويد مونس نيز چنين مي
هام رو به رخم بكشه كه آثار اين  همسرم اكثراً سعي داره در جمع منو مسخره كنه و نداشته

  .كارش هميشه در دل و ذهنم موندگاره
  :گويد هستي مي

هاي عادي نيز از كلمـات نامناسـب اسـتفاده     زدن دهن و فحاشه و در حرف همسرم بسيار بد
  .گو بشمو ده و سبب شده كه كمتر با اون وارد گفت كنه كه اين بسيار منو آزار مي مي

خشونت جسمي متأسفانه هنوز هم بسيار رواج دارد و عالوه بر آثـار جسـمي، آثـار روحـي و     
  .شود به همراه دارد و حتي به جدايي زوجين از يكديگر منجر مي رواني بدي را براي فرد

  :گويد مونس مي
. گيـره  كنه و به باد كتك مـي  ترين چيز خالف ميلش منو دعوا مي همسرم به خاطر كوچيك

  .ديگر تحمل اين وضع برام ممكن نيست

  هاي خانه حضور نامؤثر در فعاليت
هاي بيـرون از خانـه اشـتغال     شي از روز را به فعاليتبا توجه به اينكه امروزه زن و مرد هر دو بخ

تنهايي همـة   چناچه زن به. دارند، نياز است كه در كارهاي منزل با يكديگر همكاري داشته باشد
مسئوليت خانه و خانواده را بر دوش داشته باشد، به نوعي باعث بروز مشكالت جسمي و رواحـي  

  .شود و رواني براي وي مي
  :گويد صديقه مي

. هـا بـا منـه    ده و مسئوليت كلية كارهاي خونه و بچه همسرم در خونه هيچ كاري انجام نمي
  .نيازه كه مرد نيز بخشي از كارهاي خونه رو انجام بده
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  :گويد فاطمه مي
دارم بايد تمام كارهاي مربوط بـه خونـه رو انجـام بـدم،      همسرم معتقده كه چون من خاونه

  .دونه ها مي ها رو كوتاهي از طرف من در تربيت اون بچهترين اشتباه در رفتار  حتي كوچيك
  :زهرا و كبري بيان داشتند

از اونجايي كه من شاغل هستم، گاهي واقعـاً  . همسرم در كارهاي خونه هيچ مشاركتي نداره
گـه بشـين    كـنم، مـي   رسم به همة كارهاي خونه برسم و هر وقت به اين قضيه اعتراض مـي  نمي

  .خونه برسخونه و به كارهاي 
در جريان زندگي . هاي زندگي كنار يكديگر باشند زن و شوهر بايد در همة موقعيت :همدلي

چنانچـه هريـك از آنـان ايـن     . بودن زوجين نيـاز اسـت   آيد كه به همراه موارد بسياري پيش مي
كنـد كـه    ـ احساسـي مـي    همراهي را از طرف مقابل دريافت نكند، احساس تنهايي و خأل عاطفي

  .شود تيجه به بروز مشكالت منجر مين در
  :گويد سارا مي

گيـرم   دوران پريودي بسيار بدي دارم و از نظر جسمي و روحي بسيار تحت فشار قـرار مـي  
ترين همدلي به امورات خونـه نيـز    بدون كوچيك. كنه ولي همسرم اصالً اين قضيه رو درك نمي

  .كنم رسيدگي مي
  :گويد سهال مي

تم و چون در اين شهر غريب بودم و فاميل نزديكي ندارم، هميشـه  دوران بارداري بدي داش
چنان كه بايد من رو و شرايط دشـوارم   در منزل تنها بودم و همسرم زماني كه در منزل بود اون

  .كرد رو درك نمي
  :گويد سميه نيز چنين مي

م بـا  كنم، حتي اگر همسـر  وقت درآمدم رو در زندگي خانوادگي هزينه نمي شاغلم، ولي هيچ
  .مشكل مالي مواجه بشه

تواننـد   مردان به دليل موقعيت زيستي مردانه بسياري از عواطف و احساسـات زنانـه را نمـي   
نتيجه اين احساس عدم همـدلي باعـث كـاهش محبـت و صـميميت و در نتيجـه        در. درك كند

 در نظريـة نظـم   ]12[) 1375(چلبـي  . شود افزايش فاصلة عاطفي و كاهش رضايت زناشويي مي
ها را باعث اختالل در تعامالت و آن هم تعامالت اظهاري زوجـين بيـان    خرد، اختالل در همدلي

  .نتيجه طالق عاطفي را به دنبال دارد داشته كه در
شده، مقولة اصلي تأثيرگـذار بـر زنـدگي زناشـويي و بـروز طـالق        با توجه به موارد بيان

از سوي زنان، با توجه به مواردي » انتظاراتناديده گرفته شدن نيازها و «عاطفي در زوجين 
مسئوليتي در زندگي، مشكالت ارتباطي و جنسي، عدم همـدلي و همفكـري در    همچون بي

تواند در نتيجة انتخاب نادرست و كوركورانه همسر باشد، بيان شده  زندگي زناشويي، كه مي
ن ناديده گرفته شـدن  اي. كه نقش مهمي در نارضايتي از زندگي و ايجاد طالق عاطفي دارد
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نتيجـه بـه بـروز رابطـة      تواند به دلزدگي از روابط همسري، افزايش فاصـلة زوجـين و در   مي
  .زناشويي منجر شود فرا

  )جنسي و عاطفي(روابط فرازناشويي 
گرفتن نيازها و انتظارات زنان از سـوي مـردان    شده، كه شامل ناديده با توجه به شرايط علّي بيان

گونـه بـه سـمت     زنان را بيمار) عشق و محبت به يكديگر(نيازهاي عاطفي  نشدن بيان شد، تأمين
  .دهد سوق مي) جنسي و عاطفي(روابط فرازناشويي 

  :گويد هستي مي
چون شوهرم در خونه رفتار پرخاشگرانه داره، از نظر عاطفي دچـار كمبـود محبـت شـدم و     

  .ان كنمكنم اين كمبود رو با افراد ديگه خارج از خونه جبر سعي مي
  :گويد ماريا مي

م در روابط زناشويي  توجهي همسرم به مسائل جنسي من، باعث سركوب نيازهاي جنسي بي
  .و گرايش به رفتارهاي پنهاني خارج از زندگي زناشويي شده

  :گويد مهري مي
گويي به نيازهام در بيـرون   تفاوته و من برعكس بنابراين در پي پاسخ مزاج و بي همسرم سرد

  .ه هستماز خون
  :گويد مريم مي

طـوري كـه   . م آميـز از اون نديـده   همسرم بسيار سرده و من تا كنون كلمه و رفتـار محبـت  
  .احساس كمبود محبت عاطفي در من به وجود اومده و منو به ارتباط بيرون از خونه سوق داده

  اي شرايط زمينه
زمـان ازدواج، سـطح    ج، مـدت توان بـه سـن ازدوا   گرفته مي هاي انجام با تجزيه و تحليل مصاحبه

هـاي   منزلـة بخشـي از عـواملي اشـاره كـرد كـه زمينـه        درآمد، نوع شغل و موقعيت زنـدگي بـه  
  .گذارند كنند و بر نگرش افراد در زندگي تأثير گيري طالق عاطفي را فراهم مي شكل

  :گويد سهيال مي
هم دوست بوديم  درك درستي از زندگي نداشتم، چون با. موقع ازدواج كم سن و سال بودم

م هر چقدر مخالفت كردن  خانواده. چيز مثل دوران دوستيه كرديم همه ازدواج كرديم و تصور مي
  .نتونستن قانعم كنن

  :گويد شهال مي
بنابراين خيلي مواقع . شناسم كنم همسرم رو نمي هنوز احساس مي. چهار ساله ازدواج كردم

  .كه بهش بر نخوره و دعوامون نشهدونم االن بايد باهاش چطوري برخورد كنم  نمي
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  :گويد صديقه مي
گـرديم خونـه از    مـي  بـر . نوع شغل من و همسرم طوريه كه كمتر تو خونه با همديگه هستم

  .گاه رو داره خونه برامون حكم استراحت. ايم اصالً فرصت حرف زدن باهم رو نداريم بس خسته
  :گويد هستي مي

توجه به نوع كارش كمتـر در خونـه هسـت و مـنم از      با. دارم و همسرم مغازه داره من خونه
  .تنهايي خسته شدم

  :گويد زينب مي
هـيچ  . مـنم غـريبم  . ها نيسـت  كنيم ارتباط چنداني بين همسايه اي كه زندگي مي در محله

كـنم   گرايـي هـم هسـتم و سـعي مـي      آدم درون. فاميلي ندارم كه در مواقع سختي كمكم كنن
  .مشكالتم رو خيلي بروز ندم

  :گويد را ميسا
تـرين مسـائل زنـدگي     كـنن و از كوچيـك   هاي ما خيلي تو كار همديگه دخالت مي همسايه

  .دن تو زندگي ديگران دخالت كنن همديگه خبر دارن و راحت به خودشون اجازه مي

  گر شرايط مداخله
به شرايط ساختاري مربوط به راهبردهاي كنش و كنش متقابل، كه مربوط به يك پديده اسـت،  

خـاص قـرار    اي كنندة راهبردهايي هستند كه درون زمينـه  گر يا محدود ها تسهيل آن. اره دارداش
  .]107 ، ص3[است ... ـ اجتماعي، فضا، فرهنگ و اين شرايط شامل وضعيت اقتصادي. دارند

ـ اجتماعي بر ميزان رضـايت از زنـدگي زوجـين     پايگاه اقتصادي :ـ اجتماعي پايگاه اقتصادي
كـه   طـوري  شود؛ بـه  ز نظر مازلو، برخورداري نيازهاي فرد موجب احترام و منزلت ميا. تأثير دارد

كـه ايـن بـه    باالي كسب نموده ـ اجتماعي احترام و منزلت  فرد با برخورداري از پايگاه اقتصادي
  .شود نوبة خود موجب رضايت فرد مي

گونـاگون باعـث    هـاي  هاي خانواده هميشه عاملي بوده كه به صورت دخالت :دخالت خانواده
  .]14 ، ص5[ شود ايجاد تنش در زندگي زن و مرد و افزايش فاصلة زوجين از يكديگر مي

  :گويد خديجه مي
  .ده ها هيچ كاري انجام نمي ست و بدون اجازة اون شدت به خونوادة خودش وابسته همسرم به

  :گويد ماريا مي
سـه پسـرش نفـوذ داره و     مادر شوهرم روي هـر . كنيم در ساختمان پدر شوهرم زندگي مي

  .اي براي من رو نداره همسرم بدون اجازة مادرش جرئت خريد هيچ وسيله
  :گويد سهيال مي

چون تجربة كافي از زندگي مشـترك نداشـتم و از طرفـي    . هفده سالم بود كه ازدواج كردم
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خوشـايند  اين مسئله اصـالً  . گرفتم شدت به مادرم وابسته بودم، اكثر اوقات از مادرم كمك مي به
  .همسرم نبود

  كنند؟ براي رهايي از طالق عاطفي توصيه مي 1زنان چه راهبردهاي. 2سؤال 

  سطح فردي
هـاي   شـوند و كـنش   ها و تدابيري هستند كه در برخورد بـا پديـده اتخـاذ مـي     راهبردها مكانيزم

در . ]3[پـذيرد   هدفمندي هستند كه براي حل مسئله يا نيل به اهداف مـورد نظـر صـورت مـي    
ها جهت رهايي از طالق عاطفي در سطوح فـرد   تحقيق حاضر، راهبردهاي متعددي از نظر سوژه

  .مطرح شده است) گذاري نهادها و سياست(و جامعه 
هـاي زنـدگي بايـد بـه كسـب       ها مشخص شد كـه زنـان بـراي حـل چـالش      در تحليل داده

ا بـا شـناخت خـود    بپردازنـد تـ  ) شخصيتي، جسماني، علمـي و فنـي  (هاي فردي در ابعاد  مهارت
  .مشكالت زندگي را مديريت و حل كنند

  :گويد مهري در اين باره مي
هـاي   كنيم كه در زندگي زناشويي بايد هميشه مطيع امر همسر و خواسـته  ها فكر مي ما زن
وظيفة ما زنان اينه كه به امورات خونه و فرزندان رسيدگي كنيم و هر چيزي همسر . اون باشيم

كـه تـا زنـان     حالي هامون در زندگي توجهي نداريم؛ در اصالً به خودمون و خواسته. گفت بپذيريم
  .شن ها ارزشي قائل نمي هاشون ارزش قائل نشن، مردا براي اون براي خود و خواسته

  :گويد شهال مي
ها نقش مهمي در زندگي دارن، ولي نبايد از حد و حدود خودشون تجاوز كنن، بلكه  خانواده

ها رو در جهـت حـل    ه منجر به برهم خوردن زندگي زناشويي فرزندان نباشه اونبايد تا حدي ك
هـاي بـيش از حـد     نه اينكه با دخالت. مشكالت و افزايش صميميت بين زوجين راهنمايي كنن

  .ها بشن گذاري عاطفي اون باعث فاصله
  :گويد سارا مي

گاهي در برخـورد بـا   هاي مشاورة قبل از ازدواج جهت آ هاي زندگي و كالس آموزش مهارت
  .مشكالت بسيار الزمه

شوندگان بر اهميت درك تغييـر در زنـدگي اشـاره دارنـد كـه ايـن امـر         بسياري از مصاحبه
بسياري از مواقع الزم است كه تغييراتي را در خـود و  . ترين اقدام در جهت حل مسائل است مهم

نسـبت بـه زنـدگي و طـرف     شناخت مناسـب  . زندگي ايجاد كنيم تا به ثبات زندگي دست يابيم
هـايي كـه بايـد در     مقابل شرط الزم براي تغيير شرايط است، زيرا شناخت ناكافي همسر و نقش

  .شود ساز بروز مشكل مي نكردن متقابل و زمينه زندگي ايفا كند باعث درك

                                                        
1. action/ interaction 
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  :گويد شهال چنين مي
دورة نـامزدي  بسياري از رفتارهاي احساسي . زندگي مشترك با دورة نامزدي بسيار متفاوته

  .بايد به رفتار احساسي توأم با منطق تبديل بشه
كـردن مسـائل و    بسياري از زنان به دليـل شـرايط خـانوادگي و اقتصـادي سـعي در پنهـان      

اي جـز تحمـل    پـذيرد، لـذا چـاره    آنان معتقدند كه خانوادة ما طالق را نمي. مشكالت خود دارند
  .كند بسياري بر آنان و فرزندانشان تحميل مي كه اين امر فشار روحي و رواني. شرايط ندارم

  :گويد كبري مي
  .گردي ري و با كفن سفيد برمي ان با لباس سفيد مي م گفته خانواده

  :گويد خديجه مي
  .كرده يك شب مهمون خونة پدره و بايد برگرده سر خونه و زندگي خودش دختر ازدواج

  :گويد هما مي
اي ندارم جز اينكـه شـرايط    چاره. بسيار نامناسبي دارنپدر و مادرم از نظر اقتصادي شرايط 

  .گردم تونم به خونة پدر و مادرم بر زندگي رو تحمل كنم، چون نمي
  :گويند فاطمه و سارا دربارة اين موضوع مي

هاي خانوادگي حضور داشته باشم تا اطرافيانم كمتـر بـه    كنم كمتر در جمع اصوال سعي مي
كنيم تا كسي نفهمه كـه   ها ظاهر امر رو حفظ مي تو مهموني. رنرابطة سرد من و همسرم پي بب

  .هم مشكل داريم با

  اي سطح جامعه
براي افزايش سطح آگاهي زوجين و ايجـاد تغييـر در نگـرش الزم اسـت كـه جامعـه بسـترهاي        

هـاي   شوندگان در ايـن زمينـه تأكيـد بـه برگـزاري دوره      رو، مصاحبه اين از. مناسب را فراهم كند
در اين . هاي زندگي و افزايش سطح آگاهي زوجين داشته باشند پيش از ازدواج، مهارتآموزشي 

آمـوزش و پـرورش بـا    . شـود  ها و آموزش و پرورش بـيش از پـيش نمايـان مـي     بين، نقش رسانه
تواند در جهـت ارتقـاي سـطح آگـاهي افـراد       هاي آموزشي در مقطع دبيرستان مي برگزاري دوره

هاي جمعي و فضاي  توان از رسانه هاي فناوري، مي ا توجه به پيشرفتب. نقش اساسي داشته باشد
هـاي   عنوان يك ابزار عمومي كه در دسترس است در جهت افزايش سـطح آگـاهي   مجازي نيز به

  .افراد استفاده كرد

  پيامدهاي طالق عاطفي
بـاط  تـوان انـزوا، پرخاشـگري، ارت    هـا و تفسـير آن، مـي    با توجه به اطالعات حاصـل از مصـاحبه  
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هاي روحي و رواني براي زنان و فرزندان را از پيامـدهاي طـالق    فرازناشويي، طالق رسمي آسيب
  .عاطفي بيان داشت

گذاري مفاهيمي به دست آمـد كـه فهـم و تفسـير زنـان از       ها به فرايند كد كردن داده با وارد
مقولـة  . ار كرده استهاي مقابله با اين پديده را آشك طالق عاطفي و عوامل علي مؤثر و استراتژي

لـذا آنـان بـا    . زنان است» ناديده گرفته شدن نيازها و انتظارات«: اي حاصل از اين مفاهيم هسته
  .كنند بروز اين مسائل در زندگي از راهكارهاي مختلفي جهت مواجه با اين مسئله استفاده مي

  

  مدل پارادايمي پژوهش. 1تصوير 

ـ  حمايت خانوادگي، پايگاه اقتصادي
 اجتماعي، نابساماني خانواده

فراغت با زن، مشكالت  توجهي به گذران اوقاتمسئوليتي در زندگي،  بيهاي زن، بيتوجهي مرد به خواسته بي
 هاي خانه، همدلي ارتباطي، مشكالت جنسي، خشونت، حضور نامؤثر در فعاليت

طالق
 عاطفي

سن، مدت زمان ازدواج، موقعيت
 زندگي، شغل، درآمد

مسئوليتي، تعهدنداشتن به زندگي زناشويي، طالق رسمي، پرخاشگري، انزوا، بي
 هاي روحي و رواني زنان و فرزندان ارتباط جنسي خارج از خانه، آسيب

  آشنايي به موارد حل مسئلههاي زندگي، افزايش سطح آگاهي، افزايش مهارت:سطح فردي
 هاي آموزشي، استفاده از رسانه در جهت آگاهي برگزاري دوره :اي سطح جامعه

شرايط علّي

ايشرايط زمينه

هااستراتژي

 گر شرايط مداخله

پيامدها
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  گيري نتيجه
هاي اخير ذهن محققان و مسئوالن را به خود مشـغول   طالق عاطفي از مسائلي است كه در دهه

كنند و  يا زندگي زناشويي خاموش تعبير ميهاي طالق روحي، خاموش  كرده است و از آن به نام
اين روزها . كند اگر جلوي اين آفت خاموش گرفته نشود، جامعه را با مشكالت فراواني مواجه مي

ها به جدايي در زير يك سـقف برسـند و    شدن شكاف عاطفي بين زوجين باعث شده تا آن عميق
ز محبـت سـپري كننـد و شـايد روزي     خانه روزگار را بدون ابـرا  تنها در جوار هم همچون دو هم

  .]18، ص24[ آخرين فصل رمان زندگي آنان با طالق محضري به پايان برسد
كننـده در ايـن پـژوهش،     آمده از زنان مشـاركت  دست با توجه به تحليل و تفسير اطالعات به

هـاي عـاطفي،    توجهي مردان به زنان بيان داشت كـه بـه بـروز خـأل     توان بي طالق عاطفي را مي
مؤثرترين عامل ايجاد اين خـأل  . شود گيري در زندگي زناشويي منجر مي حساس تنهايي و فاصلها

مسئوليتي، مشـكالت ارتبـاطي،    ناديده گرفته شدن نيازها و انتظارات زنان است كه در نتيجة بي
جنسي، همدلي و همراهي نكردن، حضور نامؤثر در كنار خـانواده و خشـونت بـه دليـل انتخـاب      

از آنجـا كـه در بسـياري از مواقـع     . آيـد  عدم تعلق خاطر آنان به يكديگر به وجود مينادرست و 
گران فعال زندگي  عنوان كنش شرايط جدايي قانوني براي هريك از زوجين فراهم نيست، زنان به

  .صدد تكميل اين خألها از طرق مختلف، خصوصاً روابط فرازناشويي، هستند زناشويي در
گرايي، كه هريك از افراد با توجه به موقعيت خـود در زنـدگي و    برساختبا توجه به ديدگاه 

انتظاري كه آنان از زندگي زناشـويي دارنـد پديـدة اجتمـاعي طـالق عـاطفي را درك و تفسـير        
اي از  اند، تعريف و نوع نگاه آنان به زندگي مهم است، لذا طـالق عـاطفي حاصـل مجموعـه     كرده

گر است كه پيامدهاي مختلفي را براي زوجين، خـانواده   مداخلهاي و شرايط علّي و  عوامل زمينه
  .و جامعه به همراه دارد

دهندة  هاي زنان در زندگي نشان در بررسي شرايط علّي، ناديده گرفته شدن نيازها و خواسته
هـا   بـه همـين دليـل، آن   . هاي آنـان اسـت   هاي زنان و خواسته شناخت نادرست مردان از ويژگي

اين امر سبب نداشتن همدلي و همراهي مناسب . باط مناسبي با زنان داشته باشندتوانند ارت نمي
و در صورت نداشتن اين همراهي و همدلي نظم اجتماعي كـه بايـد بـر روابـط و      شود با زنان مي

نتيجـه، كـاهش كيفيـت رابطـه اظهـاري بـين        در. شـود  ساختار خانواده حاكم باشد ايجـاد نمـي  
از طرفـي، كـاهش   . آيد وجود مي در نظرية نظم خود بيان داشته، به گونه كه چلبي  همسران، آن

هـاي روانـي و    شود و به عدم حمايـت  ساز برداشت نادرست رفتار مي كيفيت روابط اظهاري زمينه
هاي عاطفي و رواني در زندگي زناشـويي بـه عـدم     عدم برخورداري از حمايت. انجامد عاطفي مي

گونه كـه   شود و درنتيجه زندگي فاقد عشق و محبت، آن ميتعلق خاطر زوجين به يكديگر منجر 
خالي، فاقد احترام و اعتماد و مارك نـپ خـانوادة تهـي از عواطـف و      ويليام گود آن را خانوادة تو
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پذيري نامناسب افراد در  رشد سريع شهرنشيني و جامعه. گيرد كند، شكل مي احساسات بيان مي
مسـئوليتي و   هـاي كـافي در زنـدگي نـوعي بـي      شتن مهارتفرايند گذار از سنت به مدرنيته، ندا

دهد و زمينة بـروز فردگرايـي و رفتارهـاي     زناشويي را در افراد گسترش ميتوجهي به زندگي  بي
هـاي مهـم    بـا توجـه بـه نظـر بـك و گرنشـايم، يكـي از ويژگـي        . كنـد  فرازناشويي را فراهم مـي 

از . عشـق اساسـاً در حـال تغييـر اسـت     . هاي فردي اسـت  هاي عصر جديد عشق و آزادي خانواده
شود و از طرفـي باعـث بلـوا در زنـدگي خصوصـي افـراد        سو باعث حفظ ساختار خانواده مي يك
در جامعة مـدرن امـروز، روابـط سـنتي بـين زن و مـرد از ميـان رفتـه و         . ]58، ص15[شود  مي

محبت در زنـدگي  افراد به دليل نبود عشق و . هاي فردگراي جديد جاي آن را گرفته است ارزش
گيرند و از طرفي اين عشق و محبـت در جـاي ديگـر و بـه شـكل       زناشويي از يكديگر فاصله مي

  .كند ديگر زن و مرد را به هم وصل مي
هاي خانوادگي، نابساماني خـانوادگي و شـرايط    گر به نقش حمايت در بررسي شرايط مداخله

قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج، نقـش  خانواده، چه . اقتصادي و اجتماعي فرد اشاره شده است
چنانچـه هريــك از زوجـين از خــانوادة نابســامان و   . مهمـي در زنــدگي زناشـويي فرزنــدان دارد  

پذيري ناقص و تجربة ناكـافي مهـارت در زنـدگي     گسيخته برخوردار باشند؛ به دليل جامعه هم از
نارضايتي و ناسازگاري در زندگي شوند كه به بروز  زناشويي دچار مشكالت عاطفي و ارتباطي مي

توان با توجه به ديـدگاه   هاي خانوادگي مي خصوص حمايت همچنين، در. شود زناشويي منجر مي
ارتبـاط داشـته و مـورد حمايـت     ) خـانواده (ماركز بيان داشت كه چنانچه فرد با زاوية سوم خود 

نتيجـه بـه بـروز     شـود و در  مستقيم آنان باشد، از ميزان ارتباط با زاوية همسري وي كاسـته مـي  
عـدم تناسـب زوجـين از نظـر پايگـاه اقتصـادي و       . شـود  نارضايتي در زندگي زناشويي منجر مي

گيـري عـاطفي زوجـين از     اجتماعي چنانچه رعايت نشود، به فرسايش روابط زناشـويي و فاصـله  
رحلـه  شود و با توجه به نظرية مثلث عشق استنبرگ روابـط زوجـين در ايـن م    يكديگر منجر مي

  .فاقد عشق و صميميت است
هاي زنان به فاصلة عاطفي بين  توجهي به نيازها و خواسته توان بيان داشت بي مجموع، مي در

اند بر راهبردهاي مختلف در جهـت   زناني كه اين مسائل را تجربه كرده. زوجين منجر شده است
تـوان در دو سـطح فـردي و     شده از سوي زنان را مي راهبردهاي بيان. كنند حل مسئله تأكيد مي

كردن مسئله و افزايش سطح  اي و در قالب راهبرد اصالح رفتار، سازگاري با مسئله، پنهان جامعه
  .آگاهي و مهارت مقابله با مشكالت بيان داشت
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 منابع
سـاز طـالق    ارزيابي عوامل اجتماعي زمينه«). 1389(آزادي، شهين؛ سهامي، سوسن؛ قهرماني، زهرا  ]1[

، گزارش نهـايي، طـرح مصـوب    »برداري نفت گچساران ميان كاركنان زن شركت بهرهعاطفي در 
  .معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران

بررسـي  «). 1396(زاده؛ احمـدي، خـدابخش    ، زهرا؛ زهراكار، كيانوش؛ فرشاد، محسـن اخوي ثمرين ]2[
، زنـان و خـانواده  ـ تربتـي   فرهنگي ، مجلة»ساز طالق در بافت اجتماعي شهر تهران عوامل زمينه

  .126ـ105، ص 40، ش 12دورة 
، هـا  هـا و شـيوه   نظرية مبنـايي، رويـه  : اصول روش كيفي). 1385(استراس، آنسلم؛ كوربين، جوليت  ]3[

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران
، »)شـهر مشـهد  : ورد مطالعـه م(هاي اجتماعي در طالق عاطفي  اثر شبكه«). 1393( اسكافي، مريم ]4[

  .دكتري تخصصي دانشگاه تهران مركز، استاد راهنما دكتر فرح تركمان
ها و نحوة مواجه با طالق عاطفي ميان زنـان شـهر    زمينه«).1395(افراسيابي، حسين؛ دهقاني، رقيه  ]5[

 .271ـ255، ص 2، ش 14، دورة زن در توسعه و سياست، »يزد
بررسي مسـائل   ، مجلة»علل و شرايط ميانجي: طالق عاطفي«). 1389(ن باستاني، سوسن و همكارا ]6[

  .20ـ1، ص 3، س اول ش اجتماعي ايران
هـاي   پيامدهاي طالق عاطفي و استراتژي«). 1390(باستاني، سوسن؛ روشني، شهره؛ گلزاري، مريم  ]7[

  .26، ش 7، س پژوهي خانواده نامة ، فصل»مواجهه با آن
كنندة طالق عاطفي در  بيني ارائه الگوهاي پيش«).1398(السادات  سيني، سعيدهباالگبري، محدثه؛ ح ]8[

 .53ـ29، ص 36، ش 4، دورة هاي نوين در علوم رفتاري پژوهش ، مجلة»زوجين شهر كرمانشاه
  .جامعه پژواك: تهران ،ايران در خاموش زندگي شناسي جامعه). 1386(احمد  بخارايي، ]9[
، »شـاغل  مقايسة طالق عاطفي و رضايت زناشويي در زنـان شـاغل و غيـر   «). 1395(هادي  برزين، ]10[

شناسي باليني، دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقـات،       نامة كارشناسي ارشد روان پايان
  .استاد راهنما دكتر هادي بهرامي

  .پارسه: ران، ترجمة نبيل آزادي، تهآشوب ازلي عشق). 1398(بك  بك، الريش؛ گرنشايم، اليزابت ]11[
 .ني :تهران ،اجتماعي نظم نظري تحليل نظم، تشريح شناسي جامعه ).1375( مسعود چلبي، ]12[
بررسي رضايت از زندگي زناشويي در ميان زوجين «). 1396(محمدي، فاطمه؛ پرتوي، لطيف  خان ]13[

، »ـ فرهنگي مرتبط بـا آن در شـهر ميانـدوآب    هاي سنتي و مدرن و عوامل اجتماعي داراي سبك
  .126ـ 109، ص34، ش شناختي مطالعات جامعه

نامـة   فصـل ، »هـاي تعـارض در خـانواده    مطالعة كيفي علت«). 1394(رازقي، نادر؛ اسالمي، اصلي  ]14[
  .72ـ53، ص 32، ش10، سـ تربيتي زنان و خانواده فرهنگي

بينـي طـالق    تعيـين نقـش متغيرهـاي ارتبـاطي در پـيش     «، )1396(رشيد، خسرو؛ مرادي، آزاده  ]15[
  .151ـ133، ش اول، ص6، سشناسي معاصر هاي جامعه پژوهش، »عاطفي
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