
 
 
 

 

 

 1لیلی فریدونی

 2مریم فریدونی

 چکیده
طالق عاطفی، یکی از آسیب هایی است که خانواده ها بدان مبتال می شوند درصورت رخداد این پدیده،  زن و شوهر زیر 

 پژوهش و نسبت به هم بی تفاوت هستند.  هشد کامالً قطع ها آن بین تتباطاارکه حالی  در کنندمی ندگییک سقف ز

 .است آن با مقابله برای زنان انتخابی های استراتژی نوع و سایه های انگیزه کشف طالق عاطفی، علل درک دنباله ب حاضر

 یدار خانه متأهل زنان ، نمونه جامعه،. باشد می (گرانددتئوری) بنیاد داده نظریه راهبردهای پایه بر و کیفی پژوهش، روش

 باعاش لزوم گرفتن نظر در با. هستند همسرشان زندگی با حال در و باشد گذشته ازدواجشان از سال پنج حداقل که بودند

 اییشناس برفی گلوله روش به ها نمونه شد مصاحبه اند؛ کرده تجربه را عاطفی طالق شرایط که زنانی از نفر15 با ها نمونه

 ی شیوه از استفاده با و آوری جمع نمونه، افراد با( یافته ساخت نیمه مصاحبه) عمیق مصاحبة طریق از اطالعات. شدند

 انجام تحلیل وبرمبنای است قرارگرفته استفاده مورد  انتخابی و محوری باز، کدگذاری نوع سه. است شده تحلیل کدگذاری

 به معموال عاطفی، طالق با در مواجهه نانز که دهد می نشان حاضر بررسی نتایج.است شده ترسیم پارادایمی مدل شده

 استراتژی-3انتقامجویانه های استراتژی-2طلبانه اصالح و ترمیمی های استراتژی-1: برند می کار به را استراتژی سه ترتیب

 های انگیزه. 1: قراردارد انگیزه نوع دو تأثیر تحت عاطفی طالق که دهند می نشان یافته ها همچنین. طلبانه آرامش های

 مانند سایه، های انگیزه. 2.است تنهایی از ترس و شوهر به زن اقتصادی ابستگی و و مشترک فرزندان داشتن مانند:اصلی

  سنتی فرهنگ در طالق نامطلوب انگ و خرافی باورهای فامیل، و خانواده سوی از شدن طرد از نگرانی مردم، حرف از ترس

 

 طالق عاطفی، استراتژی های مقابله، انگیزه های سایه ها:کلید واژه 

                                                           
اسالمی واحد دکترای تخصصی جامعه شناسی، استاد دانشگاه فرهنگیان و عضوباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد  1

 مرکز-تهران
 زشی علوم تجربی شهرستان های تهرانکارشناس زیست شناسی، عضو گروه آمو 2

 
 

 
 
 
 
 

 های سایه در طالق عاطفی نقش انگیزه

 های مقابله با آن  و استراتژی
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  مقدمه .1

اهمیت انکارناپذیر خانواده در حفظ تواند منشاء سالمت جامعه باشد. ی سالم میخانواده و ستا جامعه دنها ترینممه ادهخانو

های مهم نادیده گرفت که فرزندان، سالتوان کس پوشیده نیست، این مسئله را نیز نمیانسجام و استحکام اجتماعی بر هیچ

ها الگوی تمام عیار کلیتی از جامعه کنند به عبارتی در یک جامعه، خانوادهها سپری میاجتماعی شدن خود را در خانواده

 توان به شناخت نسبی از شرایط حاکم بر روابط یک جامعه پی برد. در شرایطی کهی آنها میهستند که با مشاهده و مطالعه

کند و خانواده دیگر کانونی قابل اتکا برای ابراز عواطف و احساسات نیست، می احساسی سوق پیداروابط زوجین به سردی و بی

ه تدریج شود، بتفاوتی و خشونت در رفتار امری عادی و پذیرفته شده تلقی مییابد؛ بیهای زندگی مشترک کاهش میانگیزه

ی جویاند به دنبال چارهرود، و زوجین برای گریز از تبعات شرایطی که خود مسبب آن بودههای بین افراد از بین میحرمت

شود که هریک از آنها برای رهایی از شرایط ایجاد های وارد شده به روابط زوجین، به تدریج موجب میهستند. بنابراین خدشه

انتخاب نمایند؛ را های موقت و گاهی نامناسب اتژیفرهنگی جامعه، راهبردها و استر –شده و با توجه به بستر اجتماعی 

بر این  های سایههای انتخابی از سوی زوجین برای مقابله با طالق عاطفی و تأثیر انگیزهی حاضر بر استراتژیتمرکز مطالعه

یاز به مطالعات عمیق ای است حائز اهمیت و نها نیز مسئلهنوع انتخاب است؛ اما عواقب و پیامدهای این راهبردها و استراتژی

های جبران ناپذیر برای اعضاء، د؛ هرگونه تزلزل یا آسیبی در خانواده، عالوه بر آثار و پیامشناختی دارد.بدون تردیدجامعه

های بسیاری با آن مواجه هستند، طالق عاطفی هایی که خانوادهگردد. از جمله آسیبموجب تضعیف کارآیی آن در جامعه می

 است. 

 میل ونبد یا هشد کامالً قطع ها آن بین تتباطاکه ارحالی  در کنندمی ندگیعاطفی، همسران زیر یک سقف ز در طالق

 رماشکار طالق و تبعات آن مورد توجه محققان بود اما آی آهای متمادی، پدیده(. سال111 :1383ی،ست ) محمدا ضایتر و

 تررگبز ریماآ آن رکنا ا دریرز نیست ناشوییز ندگیز در ناهمسر ناکامی انمیز یههندن دنشا کامل رطو به قطال سمیر

 عاطفی یهاقطال به نیمابتو را قانونی یهاقطال رماآ برابر دو شاید. دارد صختصاا عاطفی یهاقطال به هکشف ناشد ماا

 لیو میکنند ندگیز دیسر به هم رکنا در دمر و زن که توخالی یهاادهخانو و شخامو یندگیهاز به هیم یعنید صختصاا

 . (46: 1386،ییرانمیکنند)بخا قانونی  قطال یتقاضا ههیچگا

نوعی اجبار است ، اجباری که  وینین شرایطی روابط متقابل خشک و عاری از هرگونه احساس و عاطفه و از ردر چ

. است ن هرچه باشد با محرومیت شدید احساسی و عاطفی زوجین همراههای گوناگونی داشته باشد و منشأ آتواند منشأمی

تری دارد، چرا که در طالق رسمی زن و مرد  این نوع طالق، در مقایسه با طالق رسمی، اثر به مراتب مخربرسد، به نظر می

روند اما در طالق عاطفی که زوج زیر یک سقف زندگی شوند و هر یک به دنبال زندگی تازه خود میاز یکدیگر جدا می

دلیل داشتن فرزند، ه هایی که بویژه خانوادهه.بکندروانی زیادی به آنها وارد می یهاکنند، این موضوع در درازمدت فشارمی

پذیرند و تبعات و عواقب این نوع فشارها نه تنها زوجین بلکه فرزندان آنها را نیز تحت تأثیر خود شرایط طالق عاطفی را می

 دهد. قرار می
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 بیان مسئله .1،2

سترهای ببه فضای مجازی و کاهش تعامالت بین زوجین، و تسهیل دسترسی عمومی  توسعهامروزه با گسترش ابزار ارتباطی و 

ها در برخی موارد به طالق رسمی این موضوع که اختالفات و ناسازگاری بیش از پیش فراهم شده است.تغییر الگوی خانواده 

 دارد و مفهوم و معنا آنها برای که شودمی انجام بستری در افراد هایکنشآن دانست که  توان ناشی ازشود را میمنجر نمی

ی فرهنگ-ای وجود دارد که برخاسته از متن اجتماعیهای سایهدر چنین بستری انگیزه گذارد،ر میتأثی شانهایبر انتخاب

های یای برای انتخاب استراتژاما عمال شیوهد رسجامعه است و ضمن اینکه چندان معقول و علمی و عقالنی به نظر نمی

ی حاضر در پی یافتن مطالعه شوند. بنابراین؛ساز طالق عاطفی میها زمینهبرخی از این انگیزه مقابله با مسائل است و

 است.هایی برای انتخاب چنین استراتژی های سایهانگیزه طالق عاطفی و برای مقابله با دارخانهزنان هایاستراتژی

 پژوهش اهداف. 2،2

 ؛ی طالق عاطفیاند از پدیدهکرده داری که شرایط طالق عاطفی را تجربهدرک زنان خانهشناسایی  -

 ؛دارزنان خانهدادن طالق عاطفی در زندگی  ساز رخیافتن عوامل زمینه -

 ؛دار برای مقابله با طالق عاطفی های منتخب زنان خانهشناسایی استراتژی -

 .ی مقابله با طالق عاطفیهاهای سایه در انتخاب استراتژینقش انگیزهآشنایی با  -

 نظری چارچوب.2،3

 ظریه مبادلهن. 1،3،2

ترین پیش اساسی دهند.ل مییشکتشان خودهای اجتماعی را فقط به خاطر نفع شخصی گروه ،افراد ،ی مبادلهدر نظریه

ینی و تبیین رفتار آنها براساس بهایی از افراد هستند که پیشمجموعها ها صرفمبادله این است که گروه یریههای نظفرض

 عقالنی در مورد سود و هزینهگری محاسبه براساس به وسیله نفع شخصی و گیرد و افرادهایشان صورت مییزهانگ یمطالعه

 د تا به لذت یا رضایتنپردازپذیرفته شده است که افراد براساس خودخواهی به کنش می این فرض .شوندبرانگیخته می

ای ههای شخصی روشنی برای خود دارند. کنشفرض دیگر این نظریه این است که؛ افراد، آرزوها و هدف؛ پیشمطلوب برسند

ی این یک اصل در نظریه ،چیزی پرداخت کندباید  آوردبدست میکس در ازای آنچه هر گیرد،صورت نمی ءد در خالافرا

 .(154:  1372)اسکیدمور، .شودلقی میتبه دیگری یعنی محروم کردن وی از پاداش توجهی یمبادله است، زیرا ب

 ی کارکردگرایینظریه. 2،3،2

منفی های و نادرست ها و باورهای عرفی و سنتی یا نگرش علت اعتقادات به دهد کهدر خانواده هایی رخ میق عاطفی الط

میم می تص ،مین نیازهای زندگیأدادن فرزندان یا ناتوانی در تدست نگرانی از  از تنهایی،به زنان مطلقه، ترس جامعه نسبت 

انند دزوجین خود را شریک زندگی همسرشان نمینابسامانی، چنین شرایط گیرند که به اجبار زیر یک سقف کنند زندگی. در 

 دهند.فرهنگی به زندگی مشترک خود ادامه می -ها و باورهای اجتماعیو تحت انگیزه
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های علم کنش "از جامعه شناسی به عنوان:(2)در کتاب منطق کنش اجتماعی، با تأکید بر تعریف پارتو(1)ریمون بودون

یر عقالنی گر غرا برخاسته از بستر عمیقی بداند که در نظر مشاهده های کنشگران اجتماعیکند تصمیمتالش می "غیرمنطقی

هدف معقولی برساند. هنگاهی که کنشگر در شرایطی  تواند کنشگر اجتماعی را بهگاهی میکند اما و یا حتی خرافی جلوه می

 که ممکن است دهدرا در معرض پیامدهایی قرار می گیری است، هر تصمیمی که بگیرد اوگیرد که ناچار به تصمیمقرار می

بنابراین  ،ی باشد و نه به عقلشبه اراده اش متک دتوانمایل بوده از آنها اجتناب کند و برای گریز از این پیامدها، کنشگر نه می

 یتوان رفتارهای سنتی و عاطفی در مقولهنطقی را از هم جدا ساخت. البته میهای منطقی و غیر متوان کنشبه راحتی نمی

به  رد مانندرفتارهایی که از نظر دیگران معقول نیست اما گاهی نتایج مطلوبی در پی دا های غیرمنطقی منظور کردکنش

 هایهای غیرمنطقی که برخاسته از انگیزه. بنابراین، این کنش(4-9:  1383،بودون)خطر انداختن جان مادر برای نجات فرزند

کنند یکی از شرایطی است که عرفی است و از نظر دیگران ممکن است غیر معقول جلوهسایه یا همان عقاید و باورهای 

های سایه به ظاهر به زندگی مشترک هایی باشد که از ترس باورهای عرفی و انگیزهعاطفی در خانوادهساز طالق تواند زمینهمی

  دهند.خود ادامه می

هایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام ارسونز معتقد است کارکرد، مجموعه فعالیتپ

 :(1390)ریتزر، ضرورت دارد هاای همه نظامتکلیف بر چهارگیرد. وی با این تعریف معتقد است می

 ؛ هر نظامی باید خودش را با موقعیتی که در آن قرار گرفته تطبیق دهد؛(3)تطبیق. 1

 اش را تعیین کند و به آنها دست یابد؛؛ یک نظام باید هدفهای اصلی(4)دستیابی به هدف. 2

اجزایش را تنظیم کرده و به رابطه میان چهار تکلیف  ؛ هر نظامی باید روابط متقابل میان(5)یکپارچگی و انسجام. 3

 اش نیز انسجام ببخشد؛کارکردی

 ینگهدار ایجاد، را انگیزشها این نگهدارنده و آفریننده فرهنگی الگوهای و افراد  های؛ هر نظامی باید انگیزش(6)پایداری. 4

 .کند تجدید و

 

در موقعیتی که دست کم جنبه ای فیزیکی یا محیطی ای از کنشگران فردی است که مجموعه ، نظام اجتماعی

رانگیخته ( ب7)«حداکثرسازی خشنودی » گرایش به  پردازند؛ کنشگرانی که در راستایمی دارد با یکدیگر به کنش متقابل

ای شود که بر مبنیکدیگر در چهارچوب نظامی مشخص میهای شان و همچنین با می شوند و رابطه ی شان با موقعیت

 .(1384)کرایب، استیافتهگ و نمادهای مشترک ساختارفرهن

 نظام شخصیت. 3،3،2

صیت، ی اساسی شخشود. مؤلفهه ای از جهت گیری و انگیزش کنش ِکنشگر تعریف میشخصیت به عنوان نظام سازمان یافت

تعریف کردند « انگیزش کنش ترین واحدهای مهم» است. پارسونز و شیلز تمایالت نیازی را به عنوان « (8)تمایل نیازی» 

وژیکی که کنش را ممکن انرژی فیزیول» یا همان گرایشات فطری  (9)هاآنها تمایالت نیازی را از سائق (.113:پارسونز و شیلز)

به عبارت دیگر، سائق ها را بهتر است به عنوان بخشی از ارگانیسم زیستی لحاظ کنیم. اما تمایالت . متمایز کردند «می سازد 

پارسونز )« همان گرایش ها در زمانی که فطری نیستند و طی فرایند فی نفسه ی کنش حاصل می شوند » زی عبارتند از نیا

 .(. به تعبیری دیگر، تمایالت نیازی سائق هایی هستند که توسط زمینه ی اجتماعی شکل می گیرند111: 1951و شیلز، 
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و یا اگر چیزهای تمایالت نیازی کنشگران را وا می دارند تا چیزهای عرضه شده در محیط را پذیرفته یا رد کنند 

ای بروند. پارسونز بین سه گونه ی اساسی ا ارضاء سازند در پی چیزهای تازهی کافی نتوانند تمایالت نیازی رموجود به اندازه

دارند تا از طریق روابط اجتماعی شان به دنبال ی نخست، کنشگران را بر آن میت نیازی تمایز قائل می شود. گونهتمایال

ای معیاره یگیرد که کنشگران را به مشاهدهای را در بر میهای درونی شدهی دوم، ارزشق، تأیید و نظایر آن بروند. گونهعش

 کردنشود و کنشگران را به رد و بدلیوع سوم که شامل انتظارات نقشی مدهند. و نهایتاً نفرهنگی گوناگون سوق می

 (. 72: 1951پارسونز و شیلز، )دارندهای مقتضی وامیواکنش

  ناسازگاری در خانوادهکارکردگرایی و . 4،3،2
عوامل تاثیرگذار و زمینه ساز در طالق عاطفی را در فقدان هر یک از چهار  ،نظام اجتماعی و کارکرد گرایی پارسونز یبراساس نظریه

 توان تبیین کرد:کارکرد می

توان هم این مورد را می شود:با محیط اجتماعی با چالش مواجهه  وقتی که کارکرد سازگاری و انطباق خانواده.1

تواند افراد خانواده را مجبور به فعالیت ی معیشت میسختدر زمینه مادی و هم هنجاری نظام خانواده بررسی کرد از طرفی 

 تواند روابط عاطفی خانواده را با چالش مواجه کند. بیشتری کند و این امر می

ین ا به اهداف مطلوب دست یابد؛ تواندنمیشود و  .زمانی که خانواده در کارکرد دستیابی به هدف با مشکل مواجه2

ها و نیروهایش را در رسیدن به اهداف تعیین شده برای آن بسیج توانایی تواندنمیشود که خانواده یمحقق م هنگامیامر 

 کند.می از رسیدن به اهداف مورد نظر دور خانواده راروانی زوجین -نبود سالمت جسمی مواردی مانند و کند

بایستی منتظر اختالف در خانواده و ین صورت .وقتی کارکرد یگانگی و انسجام خانواده دچار اختالل شود در ا3

 افزایش احتمال طالق عاطفی و سپس طالق واقعی بود.

بیند و از ایجاد الگوها و انگیزه های الزم برای حفظ و بقای ام الگوهای فرهنگی خانواده آسیب بهنگامی که نظ.4

لذا با به وجود آمدن کمترین  نواده ندارند،ظام خاای برای بقا و استحکام نمرد انگیزه در این صورت زن وماند؛ نظام خانواه باز 

 گردند. گسستن این پیوند می ی، آمادهاختالفی

 روش تحقیق. 5،3،2

ی راندد تئوری یک روش پژوهشی استقرایگاست.  بنیاد )گرانددتئوری(دادهتحلیل  ژوهش حاضر کیفی و بر پایه راهبردروش پ

های موجود، خود دهد تا به جای اتکا به تئوریمی های موضوعی گوناگون امکانو اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه 

 نماید،را در موقعیت طبیعی آنها مورد بررسی قرار داده و توصیف میها محقق، پدیده در این روش، .به تدوین تئوری اقدام کند

که در زندگی واقعی آنها روی و هدف از آن بررسی عمیق رفتارها، عقاید و تفکرات افراد و گروهها به همان نحوی است 

های کوشد با به کارگیری یک سلسله رویهمیبنیاد  داده روش . (120:  1386باقری و همکاران،  ادیب حاجد)دهمی

 های آن شامل یک تنظیم نظری از واقعیت تحتای ایجاد کند و یافتهدرباره پدیدهای مبتنی بر استقرا سیستماتیک، نظریه

-قرار می بررسی و مطالعهطور موقتی مورد به و دشوابط بین آنها ایجاد میوبررسی است. در این روش مفاهیم و ر

  .(23-24:  1385)استراوس،کوربین، گیرند
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از ازدواجشان گذشته باشد و در  که حداقل پنج سالداری هستند خانهجامعه، نمونه پژوهش حاضر، زنان متأهل 

استفاده شده است. از آنجا که تشخیص  دارگیری هدفحال حاضر با همسرشان زندگی کنند. برای انتخاب افراد از روش نمونه

 ،ها به روش گلوله برفی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتندبه راحتی قابل تشخیص نبود، نمونهوضعیت طالق عاطفی، 

 راحتی قابله گیری گلوله برفی یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه بمونهن

 خابانت و شناسایی برای آن گیری از اولین واحد نمونه انتخاب یا شناسایی از پس، محقق روش این درشناسایی نباشند. 

و . وندش می انتخاب و شناسایی نمونه دیگر واحدهای ترتیب همین به. گیرد می کمک یا استفاده گیری نمونه واحد دومین

)داور گرامی اند؛ مصاحبه شد.نفر از زنانی که شرایط طالق عاطفی را تجربه کرده15ها با با در نظر گرفتن لزوم اشباع نمونه

از اشباع نمونه استفاده می شود، یعنی تعداد نمونه از پیش مشخص نیست و در خالل مطالعه ، زمانی  در پژوهش های کیفی

دست  هبتکراری است و دیگر اطالعات جدیدی از پاسخگویان  ،که محقق به این نتیجه رسید که داده ها در ارتباط با موضوع

همان یافته ها را تحلیل کند، در این نوع از پژوهش می تواند  ، اصطالحا با بیان اینکه به اشباع نمونه رسیده است.نمی آید

 تعداد نمونه ها کم اما مطالعه از عمق و زرفای زیادی برخوردار است.(

ی شیوهآوری و با استفاده از ، جمعافراد نمونهیافته( با ق مصاحبة عمیق )مصاحبه نیمه ساختاطالعات از طری

سازی، و به شکلی تازه در کنار یکدیگر قرار ها تجزیه، مفهومعملیاتی که طی آن داده ،کدگذاری تحلیل شده است. کدگذاری

ایی هپرسش بندیها، موردها، مفاهیم و فرمولدائمی پدیده یشوند. بر اساس چنین نگرشی کدگذاری شامل مقایسهداده می

 (.329-330: 1387)فلیک،اندشود که در برابر متن قرار داده شدهمی

تدا در سطح بصورت گرفته است، در فرایند کدگذاری، اگذاری باز، محوری و انتخابی دن پژوهش سه نوع کدر ای

 یهاتحلیل خرد مصاحبه ها سطر به سطر کدگذاری شدند، سپس مفاهیم محوری از آنها استخراج گردید و در نهایت مقوله

 ترسیم شد.دایمی مدل پارا برمبنای تحلیل انجام شده دست آمد وه بمهم 

 پیشینه تحقیق  . 6،3،2

 بررسی مورد را آن با مواجهه هایاستراتژی و عاطفی طالق پیامدهای( 1390سوسن باستانی، محمود گلزاری و شهره روشنی)

 اند.کرده بیان روحی مشکالت و فشارها با فرزندان و خود یمواجهه را عاطفی طالق پیامدهای هامصاحبه در زنان اند.داده قرار

 به توانمی هدف اساس بر را زنان هایاستراتژی اند؛ کرده دنبال عاطفی طالق با مواجهه در را متفاوتی هایاستراتژی آنان

 بهبودبخشی و اصالح صدد در محور رابطه هایاستراتژی کرد. تقسیم فرزندمحور و محور، خویشتن محور، رابطه دسته سه

 اند؛ شده اتخاذ شخصی زندگی بهبودبخشی و خویشتن بازیابی جهت در محور شتنخوی هایاستراتژی است؛ همسری رابطه

 رب هااستراتژی چنین هم است. مختلف های زمینه در فرزندان وضعیت بهبودبخشی نیز فرزندمحور هایاستراتژی هدف و

 ایهاستراتژی مجموع در شوند. می تقسیم خنثی و منفی مثبت، دسته سه به دارند، همسری رابطه بر که تاثیری اساس

 یا منفی یهایاستراتژی فرزندمحور و محور خویشتن هایاستراتژی و هستند؛ خنثی یا مثبت یهایاستراتژی محور، رابطه

 طالق درمان در لذا دهد،می نشان را زنان هایاستراتژی در تضاد مواردی در حتی و تفاوت پژوهش نتایج هستند. خنثی

 کرد. بسنده مختلف های خانواده برای یکسان درمانی هایروش به تواننمی و است ضروری هاتفاوت به توجه عاطفی
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ی طالق عاطفی و اقدام به طالق رابطهی کارشناسی ارشد خود با موضوع ( در پایان نامه1391) مهیا سادات دورفرد

 یرا به عنوان یک پدیده با نگاهی انگ زدوده به طالق، صرفا آن ،ه کننده به دادگاه خانوادهعمیان زوجین مراج در قانونی

طالق عاطفی، دو رهیافت وجود دارد: در رهیافت نخست )پل بوهانال(، ی در زمینهاست. در این بررسی  کردهاجتماعی بررسی

ای پیش از طالق و در رهیافت دوم، طالق عاطفی نه مرحله است طالق قانونیطالق عاطفی یکی از مراحل نیل به سویِ 

ویلیام جی. گود مطرح  "ی توخالیِ خانواده"شود؛ طالق عاطفی در امتدادِ مفهوم ای مجزا محسوب میقانونی، که خود پدیده

د ولی از روابط و کنش متقابل با یکدیگر دهنمی ای است که اعضای آن به زندگی ادامهی توخالی، خانوادهخانواده»گردد: می

 «. و احساس، محروم هستند

میان وقوع طالق عاطفی و طالق قانونی در کسانی که اقدام به طالق قانونی »دهد نتایج این پژوهش نشان می

های مشترک، عدم ی ارتباطات و معاشرتعدم تقسیم وظایف، عدم وجود شبکه. داری وجود نداردی معنیکنند، رابطهمی

جنسی  -جنسی میان زوجین، وجود روابط عاطفی -ی عاطفیهای مشترک، وجود طالق مالی، عدم وجود رابطهگذراندن زمان

چنین ش قرار گرفت. همها مورد سنجهای زندگی در وضعیت طالق عاطفی در میان نمونهخارج از ازدواج، به عنوان ویژگی

 رد شدند."طالق با تعداد سنوات زندگی مشترک وداشتن فرزند"ی معکوسِ های فرعی پژوهش در خصوصِ رابطهفرضیه

تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طالق و علل آن در  1392کوهسار قادری نیا در سال 

ترین علل طالق در مردان به ترتیب ی مورد بررسی مهمحاکی از آن است که در نمونهها تهران انجام داد که نتایج یافته شهر

عدم تفاهم و بلوغ فکری و عاطفی و دخالت اطرافیان بیان شده است این در  های روحی،ناهماهنگی مشکالت شخصیتی،

اعتیاد را به عنوان دالیل طالق های روحی و ناهماهنگی مشکالت شخصیتی، حالی است که زنان به ترتیب دخالت اطرافیان،

 خود عنوان کردند.

تحقیقی با عنوان تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طالق عاطفی در  1392عباس یزدانی و همکاران در سال

دارد که کیفیت زندگی زنان دچار طالق عاطفی براساس طیف ن نتیجه حاصل شده حکایت از آ شهر کردستان انجام دادند.

 د پایین و کیفیت زندگی زنان عادی در حد باالیی است.لیکرت در ح

به بررسی عوامل موثر بر طالق عاطفی در بین مراجعه کنندگان به اورژانس  1392نرگس سلطانیان در سال 

نفر و ت های فرهنگی،تفاوت های میزان دخالت اطرافیان،ختند که نتایج نشان داد که متغیراجتماعی شهرستان شیروان پردا

 دار است.جدایی از همسران خود رابطه معنا کراهت،خشونت و مشکالت روانی در رابطه با طالق عاطفی اقدام زنان به

است. نگاشته  های اجتماعی در طالق عاطفیاثر شبکهی دکترای خود را با عنوان (پایان نامه1393مریم اسکافی)

نظریات میانه در حوزه شبکه های اجتماعی  در این رساله محقق از سه دسته نظریات خرد در حوزه ارتباطات انسانی و

استفاده نموده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در  نظریات سطح کالن شامل جامعه شناسی شهری ونظریات دورکیم و

یکی های مشترک، مرکزیت نزدد، حمایت، انسجام، قوت پیوند، صمیمیت، فعالیتتأیی شبکه، یای، اندازهبین متغیرهای رابطه

 .بر طالق عاطفی دارد صمیمیت با همسر بیشترین اثر راعدم پوشانی بر صمیمیت با همسر موثر است و و هم
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ای، تعداد فرزندان، مدت ازدواج، نسبت قبلی با همسر و شناخت همسر قبل از ازدواج در بین متغیرهای خصیصه 

 بر صمیمت با همسر و طالق عاطفی موثرند. 

با هدف ، رسی توصیفی علل طالق عاطفی( پژوهشی با عنوان بر1394) صدیف نوری ،جتبی عموزادمهدیرجیم

است که  متکی بر فرایندی آنها محورمطالعه اند.داده شت انجامبررسی طالق عاطفی از دید زنان و مردان متأهل در شهر ر

جتبی م از سوی محققین،طالق عاطفی زنان و مردان را شکل داده است. بر اساس تحلیل صورت گرفته  یتجربه

 : خیانت به همسر، عدممقوالت شامل دالیل طالق عاطفی ازنظر افراد موردمطالعه( 1394) صدیف نوری ،عموزادمهدیرجی

 مشکالت اقتصادی،، توجهیتأثیر فناوری، بی، احترامی، برآورده نشدن انتظارات، مشکالت جنسیتفاهم، بداخالقی و بی

مطالعه، عدم مشارکت در حل مشکالت زندگی،  . در بین افراد موردشودمیدار نشدن همسر احساس برتر بینی، اعتیاد و بچه

از سهای شغلی مهمترین عامل زمینهگفتگو و تعامل با یکدیگر و درگیری تأثیرات فناوری و همچنین فرصت نداشتن برای

توان گفت که بیشتر پاسخگویان معتقدند طالق آمده در این تحقیق، میدستبرای طالق عاطفی است. بر اساس نتایج به

ند. اول زندگی تجربه کردهبیشتر در سالهای ا مدت وصورت کوتاهعاطفی یا همان سردی روابط بین زن و شوهر را هرچند به

های جوان نیازمند مدیریت و ترمیم روابط در میان خصوص زوجها، بهدهد خانوادهپژوهش نشان میاین همچنین نتایج 

 .خودشان هستند

 بحث .2

مشارکت ، اندهودسال ب 50تا  20سه گروه سنی مختلف پاسخگویانی که به عنوان نمونه در این بررسی همکاری داشتند از 

ند و در فمکنندگان در این پژوهش دارای مدارک تحصیلی مختلف و تعداد فرزندان متفاوتی بودند که با توجه به انتخاب هد

می توانید  1ی نمونه را در جدول شمارهعهمهای جاها نبود. ویژگیها گریزی از این تفاوتبرخی موارد گلوگه برفی نمونه

 مشاهده کنید.

 خگویان:مشخصات پاس1جدول شماره 

 تعداد فرزندان پاسخگویان تحصیالت پاسخگویان سن پاسخگویان

 درصد تعداد فرزندان درصد تعداد مدرک تحصیلی  درصد تعداد گروه سنی 

 20 3 1 33.3 5 دیپلم 20 3 30-20

 60 9 2 13.3 2 فوق دیپلم 40 6 40-31

 20 3 +3 53.4 8 لیسانس 40 6 50-41
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 و فرعی های اصلیدرون مایه . 3،1

های جمع آوری شده مورد تحلیل دادهمصاحبه ها به دو صورت حضوری و غیر حضوری از طریق تلگرام و تلفن انجام گرفت و 

 قرارگرفتند؛

 

ی محوری ترسیم شد و ارکدگذجدول پس از آن . انجام شد )تحلیل خرد(هاسطر پاسخ ،سطر سه لابتدا تحلیبدین منظور،  

ی طالق عاطفی های سایهو انگیزهها پیامدها، استراتژی علل،ماهیت، : محور  پنجهای اصلی پدیده شامل مایهابتدا درون

در  های سایهها و انگیزهو استراتژی 2دول شماره ج در علل، پیامدهای استخراج گردید. مفاهیم پرتکرار در زمینه

 قابل مشاهده است. 3جدول شماره 

 عاطفیماهیت طالق : 2جدول شماره

 درون مایه های اصلی مفاهیم فراوان ها  مقوله

 مسائل اقتصادی

 بی اعتنایی و عدم همدلی

 عدم مسئولیت پذیری

 نارضایتی جنسی

 خشونت

 خیانت
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 توهین و تحقیر -

 های مداومدعواها و مشاجره -

 خیانت همسر -

 فقدان حمایت مالی -

 فقدان حمایت عاطفی  -

 پشتیبانیعدم کمک و  -

 تبدیل شدن به یک مانع در زندگی -

 منوط بودن هرکار قانونی به اجازه همسر -

 عدم مسئولیت پذیری کار منزل و بیرون از خانه -

 ماهیت پدیده
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 علل رخ دادن طالق عاطفی -3جدول شماره 

 مسائل اقتصادی و مشکالت مالی -

 خودخواهی و غرور -

 عدم درک متقابل -

 نیاز عاطفیعدم تامین  -

 عدم همدلی و همراهی -

 قهر و عدم همصحبتی در زمینه مشکالت -

 عدم حمایت و پشتیبانی خانواده ها -

 ضعف روابط بین خانواده ها -

 فقدان پشتوانه قدرتی برای زن -

 نادیده گرفتن توانایی ها و قابلیت های زن -

 دعوا و توهین و فحاشی و بی احترامی -

 رفتارهای خشونت آمیز مرد -

 وقت با یکدیگر عدم گذران -

 احساس کمبود نسبت به زن -

 نارضایتی جنسی -

 بی اعتمادی -

 علل شکل گیری 

 

 پیامدهای طالق عاطفی-4جدول شماره 

 بی تفاوتی و سرد شدن نسبت به یکدیگر -

 ازبین رفتن حس دوست داشتن و عالقه -

 عدم تمایل به دیدن یا لمس طرف مقابل -

 قطع یا به حداقل رساندن ارتباط کالمی -

 تنهایی و خالء شدید عاطفی احساس -

 اعتمادیاضطراب، سردرگمی و بی -

 حذف روابط احساسی و سکس -

 راضی شدن به اینکه دعوا نشود -

 کندزن فقط گذران زندگی می -

 سستی بنیاد خانواده -

 احتمال خیانت به همسر -

 پیامدها
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 هااستراتژی. 1-3

نند که کبرای مقابله با آن استفاده میهای متفاوتی ها و شیوهاستراتژی کنند اززنانی که شرایط طالق عاطفی را تجربه می

  بندی کرد:صورت زیردستهبهنها را آتوان خورد که مینوع استراتژی غالب به چشم می در اغلب این شرایط سه

 

 

 

ه به فضای خانواد شرایط عادیشود که برای بازگرداندن هایی میکه شامل تالش ؛های ترمیمی و اصالحیاستراتژیالف( 

  گیرداز سوی زن صورت می

 

 

است و زن احساس ناتوانی در بهبود روابط در شرایطی که سردی روابط به اوج خود رسیده جویانه؛های انتقامب(استراتژی

اخته به او وارد س کند یا آسیب عاطفی جبران ناپذیری راکند مرد به او خیانت میکند بویژه در شرایطی که زن تصور میمی

کنند مرد را از آنچه مطلوب زند. برخی زنان در این زمینه تالش میجویانه میهای انتقاماست، دست به انتخاب استراتژی

کنند و درصدد عصبانی ورده نمیهند و به عمد انتظارات او را برآاوست محروم کنند یا حتی رفتاری خالف میل او انجام د

 چینی کنند. با همدستی با دیگران برای صدمه زدن به مرد، توطئه هستند؛ برخی نیزکردن شوهر خود 

در  کنندگانتعبیر مشارکت کند و بهها فروکش میپس از مدتی،هیجانات و عصبانیتهای آرامش طلبانه: استراتژی پ(

کند به همین دلیل نوعی سردی تر میاوضاع را وخیم ی،جدید تالششوند، زیرا هر این پژوهش، از تالش بی نتیجه خسته می

ها و کنند، حتی در برابر توهیندهند هیچ تالش جدیدی نزنها ترجیح میشود، و بی تفاوتی در روابط دوطرف ایجاد می

واند شود که زن بت. زمانی این حالت تشدید میدهندو به اینکه مشاجره برپا نشود رضایت می شوندمیتفاوت ها بیفحاشی

ریح و تففضای مجازی،  در حضوردوستان جدید، یافتن فرزندان، خانواده، گرایش شدید به عاطفی خود را با جایگزینی)خالء 

 سرگرمی( مناسب پرکند.
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 ها و انگیزه های سایه: استراتژی5جدول شماره

 صحبت نکردن به دلیل ترس از احتمال مشاجره

 تالش برای جذب همسر

 انجام رفتارهای مطابق میل همسرتغییر رفتار و 

 بخشش های مکرر و نادیده گرفتن رفتارهای نامناسب و بی اعتنایی ها

 تغییر در وضعیت منزل و تالش برای بهبود وضعیت روانی خانواده

 تالش برای صحبت با همسر و حل مشکالت

 تالش برای همفکری و کمک در مسائل اقتصادی

 برای حل مشکالت مشورت و کمک گرفتن از خانواده ها

 مراجعه به مشاور

ی
الح

ص
و ا

ی 
یم

رم
ت

 

 استراتژی ها

 مبادرت به رفتارهای مقابله به مثل

 تحویل نگرفتن و بی اعتنایی

 انجام کارهایی برای برانگیختن حس حسادت همسر

 تالش برای زدن آسیب جسمانی به شوهر

 توطئه برای نابودی همسر

 محروم کردن او از روابط زناشویی

 منزل و غذا درست نکردن وضعیتنرسیدن به 

 انجام رفتارهایی که ناخوشایند همسر است

نه
ویا

 ج
ام

تق
ان

 

 دور شدن از فضای خصوصی خانوادگی تا حد امکان

 بی تفاوتی کامل حتی نسبت به توهین ها و تحقیرهای طرف مقابل

 قطع کامل روابط احساسی، عاطفی و حتی کالمی

 آوردن به روابط جدید و یافتن دوستان جدیدیافتن جایگزین و روی 

 گرایش به اعضای خانواده مانند والدین یا خواهر و برادر

 سرگرم کردن خود با مشغله ها و عالیقی مانند: ورزش، مسافرت، خرید کردن و...

 اشتغال و تالش برای یافتن اتکاء اقتصادی

 سرگرم شدن با گروههای اجتماعی و روابط در فضای مجازی

 وستی با جنس مخالف به عنوان جایگزین عاطفید

ش
رام

آ
نه

با
طل

 

 های روحی و روانی به فرزندانآسیب جلوگیری از وارد شدن

 ترس از مشکالت مالی
 اصلی

 هاانگیزه
 ترس از حرف مردم 

 طالق )برچسب(ترس از انگ
 سایه
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ی

الح
ص

و ا
ی 

یم
رم

ت
 

 استراتژی ها

نه
ویا

 ج
ام

تق
ان

 
آ

ش
رام

نه
با

طل
 

 

 مقوله محوری

مسائل 

 اقتصادی

عدم 

مسئولیت 

 پذیری

نارضایتی 

 جنسی

خشونت 

کالمی و 

 فیزیکی

 بی اعتنایی

و طالق 

 عاطفی

عدم 

مسئولیت 

 پذیری

طالق 

 عاطفی

 

مسائل اقتصادی و مشکالت 

 مالی

 خودخواهی و غرور

 عدم درک متقابل

 عدم تامین نیاز عاطفی

 عدم همدلی و همراهی

قهر و عدم همصحبتی در 

 زمینه مشکالت

عدم حمایت و پشتیبانی 

 خانواده ها

 ضعف روابط بین خانواده ها

فقدان پشتوانه قدرتی برای 

 زن

نادیده گرفتن توانایی ها و 

 زنقابلیت های 

دعوا و توهین و فحاشی و 

 بی احترامی

رفتارهای خشونت 

 آمیز مرد

عدم گذران وقت با 

 یکدیگر

احساس کمبود نسبت به 

 زن

 نارضایتی جنسی

 پیامدها

بی تفاوتی و سرد شدن 

 نسبت به یکدیگر

ازبین رفتن حس دوست 

 داشتن و عالقه

عدم تمایل به دیدن یا لمس 

 طرف مقابل

حداقل رساندن قطع یا به 

 ارتباط کالمی

احساس تنهایی و خالء 

 شدید عاطفی

-اضطراب، سردرگمی و بی

 اعتمادی

حذف روابط احساسی و 

 سکس

راضی شدن به اینکه دعوا 

 نشود

-زن فقط گذران زندگی می

 کند

 سستی بنیاد خانواده

 انگیزه های اصلی 

 انگیزه های سایه

 ای:علل زمینه
 عوامل اقتصادی

 عوامل فرهنگی

 عوامل اجتماعی
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 علل مقوله ها



 
 
 

 

 گیرینتیجه .3

کند و موجب سستی بنیاد خانواده، را به زوجین تحمیل می و جبران ناپذیری فراوان روانیطالق عاطفی فشارهای روحی و 

 ی توجهب ت به یکدیگرنسب زوجین ی طالق عاطفی درنتیجه؛ گرددمیاحتمال خیانت به همسر افزایش بی اعتمادی طرفین و 

ی طالق عاطفی از همان ابتدای زندگی شرایط ایجاد کننده ،در پژوهش کنندگانمشارکتی اکثر به گفتهشوند. و بی اعتنا می

 هایمنجر شده و آسیب ،ل حل نشده، به حاد شدن مشکالتو از سوی مردان به وجودآمده و انباشت تدریجی مسائمشترک 

 وارد کرده است.    روابط آنها رناپذیری را بجدی و جبران

ی، زناشویدر روابط  ، مشکلزوجین نامطلوب اخالقی هایویژگیمانند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

های زوجین و کاهش رفت و آمد و روابط صحبتی خانوادهعدم حمایت،همدلی و همدرک نکردن گفتار و رفتار یکدیگر، 

ی زمانی، بدرفتاری و خشونت کالمی و اجتماعی بین آنها، بروز مشکالت اقتصادی و ناتوانی مرد در حل آنها در یک برهه

 عدم بلوغ فکری، های اجتماعی،جنسی، تغییر ارزشکاهش روابط اعتنایی و قهرهای ممتد و طوالنی، فیزیکی مردان و بی

از  بخشیعنوان بههای جدید، امکان یافتن جایگزین احساسی و ارتباطی، گسترش فضای مجازی و یافتن رواب و سرگرمی

 ینه ساز طالق عاطفی باشند.توانند زممی های عاطفیدالیل بروز و تشدید طالق

مریم  (1392( وکوهسار قادری نیا )1391مهیا سادات دورفرد) هاینتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهش

یافته  برخالفی عوامل بروز طالق عاطفی دارد. همخوانی و انطباق زیادی در زمینه (1394و... ) جتبی عموزادمهدیرجیم(1393اسکافی)

  .کندقلمداد میطالق عاطفی دادن رخخانواده ها را عامل مهمی برای زیاد ( دخالت 1392پژوهش های ذکر شده، نرگس سلطانیان) های

ا ابتد آنها ،شودزنان با طالق عاطفی، معموال در سه مرحله انجام می یمواجههدهد که نتایج بررسی حاضر نشان می

های استراتژی) های مختلف سعی در بهبود روابط دارندو به شیوه دنشو موجودشرایط مانع از تشدید د نکنتالش می

و  مودهن رسد شروع به مقابله به مثل( سپس در شرایطی که وضعیت تشدید شده و به نتیجه نمیطلبانهترمیمی و اصالح

فاوتی تمدتی دچار نهایت دلسردی و بی( پس از های انتقامجویانهاستراتژیند)نکمیمبادرت اعمال انتقامجویانه نیز به حتی 

وسن س .(طلبانههای آرامشاستراتژیکه مانع از مشاجره شود) هستندشده و فقط به دنبال تمسک جستن به رفتارهایی 

 خویشتن محور، رابطه یدسته سه به هدف اساس بر عاطفی طالق با مقابله در را زنان هایاستراتژی ( 1390باستانی و...)

 اند.هکرد تقسیم فرزندمحور و محور،

 اناز سوی مردمعموال طالق عاطفی گرفت این بود که ید قرار میها به طور مشترک مورد تأکآنچه در اغلب پاسخ

الق طی مهم و قابل توجه دیگر آنکه . نکتهرسندبه طالق عاطفی می)هم زن و هم مرد( ر نهایت هردو و د شودآغاز می

تربن آنها مهمکه  های اصلیانگیزه. 1دو نوع انگیزه قراردارد:  و تحت تأثیر عاطفی وضعیتی است مقطعی و ناپایدار

مانند ترس از ، های سایهانگیزه. 2  .شترک و و ابستگی مالی زن به شوهر و ترس از تنهایی استداشتن فرزندان م

و فامیل، نگاه های منفی اطرافیان که زنان مطلقه را خطری برای نگرانی از طرد شدن از سوی خانواده حرف مردم، 

 برچسب و انگ نامطلوب باورهای خرافی و کنند، نصایح والدین بر لزوم حفظ خانواده از سوی زن  وزندگی خود تلقی می

 طالق در فرهنگ سنتی ایرانی است.
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در پی یافتن جایگزینی به جای همسر خود برای شود هریک از زوجین این وضعیت در کوتاه مدت، موجب می

تواند از خانواده و فرزندان را شامل شود تا دوستان همجنس و یا تحمل شرایط رخداده باشند که این جایگزین می

ای بر بستر را شریط در دراز مدت شود و تداوم این آنها خیانت به همسر تلقی میبا ارتباط دوستان نا همجنسی که 

 کند .دایی هموار میطالق و ج

بدنبال های مخرب جسمی و روحی برای طرفین و فرزندان آنها های پژوهش، طالق عاطفی آسیببراساس یافته

به همین دلیل مصلحان اجتماعی باید بیش از پیش به این موضوع پرداخته و مطالعات میدانی وسیعی را  ؛خواهد داشت

هش زمینه های بروز آن ضرورت تضعیف و کا ،در این زمینه انجام دهند. برای کاستن تبعات منفی و مخرب طالق عاطفی

، شکستن برخی تابوهای نامطلوب در مشترکبا مشکالت  ارتباطهای صمیمانه در در زمینه ی همدلی و گفتگو دارد

، تأکید بر افزایش تعامالت اجتماعی داده شودآموزشهایی به زوجین  آنهاو بسترسازی برای تفاهم مشترک بین روابط 

 تقویت اخالق انسانی در خانواده،  خانواده ها و حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زوجین برای تحکیم روابط آنها

نه زمیهستند که  هایی؛ حمایتاستراتژی های اصالح طلبانه و ترمیمی به جای استراتژی های انتقامجویانه و تقویت

 سازند.را فراهم میهای همدلی و ارتباط مشترک زوجین و کاهش طالق عاطفی 

 

 پی نوشت ها .4

1. Raymond Boudon 
2. Pareto 

3. Adaptation 

4.  Goal Attainment 

5.  Integration 

6.  Latency 

7.  Optimization Of Gratification 

8. Need – Dispositions 

9.  Drives 
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  منابع  .5

:  انمحمدی، تهر ترجمه بیوک اصول روش تحقیق کیفی)نظریه مبنایی(. ؛(1385)ستراس،آنسلم؛کوربین،جولیتا -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 نشر سفید. تهران: یگران،د،ترجمه:علی محمد حاضری و تفکر نظری در جامعه شناسی(؛ 1372ور،ویلیام)اسکیدم -

 ین نشر:  انتشارات   . ترجمه : هادی جلیلی . چاپ اول درآمدی بر تحقیق کیفی(؛ 1387)اووه، فلیک.  -

 تهران : پژواک جامعهجامعه شناسی زندگی های خاموش در ایران )طال ق عاطفی(  ؛(1386بخارایی ، احمد ) -

  ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، چاپ اول، تهرات: انتشارات توتیا منطق کنش اجتماعی، ؛(1383)بودون، ریمون  -

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات بشری.های تحقیق کیفیروش ؛(1386)، مهوشصلصالی، سرور ،پرویزی، ادیب،باقریحاج -

، ترجمه: خلیل میرزایی و عباس لطفی نظریه جامعه شناسی مدرن ؛(1390ریتزر، جورج؛ گودمن، داگالس جی. ) -

 .تهران: انتشارات جامعه شناسان، زاده، چاپ اول

 .آگه نشر تهران: مخبر، عباس ترجمه: ،هابرماس تا پارسونز از مدرن: اجتماعی نظریه ؛(1384.)یان ایب،کر -

،تهران :روابط عمومی شورای  1370-1380بررسی آسیبهای اجتماعی زنان در دهه  ؛(1383).محمدی ، زهرا -

 فرهنگی اجتماعی زنان

، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ی دکترا، پایان نامههای اجتماعی در طالق عاطفیاثر شبکه(؛ 1393اسکافی، مریم ) -

 تهران مرکز.

 با مواجهه هایاستراتژی و عاطفی طالق پیامدهای ؛(1390باستانی ،سوسن ، گلزاری ، محمود، روشنی، شهره ) -

 .26 شماره ،7دوره ی،پژوه خانواده لنامهفص ،آن

ه کننده به عی طالق عاطفی و اقدام به طالق قانونی درمیان زوجین مراجرابطه ؛(1391دورفرد، مهیا سادات ) -

-تهرانآزاد اسالمی واحد ی کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان نامه، با نگاهی انگ زدوده به طالق ،دادگاه خانواده

 مرکز.

اورژانس اجتماعی  بررسی عوامل موثر بر طالق عاطفی در بین مراجعه کنندگان به ؛(1392سلطانیان، نرگس) -

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنرساله کارشناسی ارشد،  شهرستان شیروان،

رسی توصیفی علل طالق عاطفی از دید زنان و مردان متأهل بر ؛(1394)صدیف ، نوری ،جتبی، معموزادمهدیرجی -

 .همایش خانواده و تربیت جنسی. مجموعه مقاالت  شهر رشت

ی ، پایان نامهن به طالق و علل آن در شهر تهرانبررسی عوامل موثر بر گرایش زوجی ؛(1392قادری نیا،کوهسار ) -

 مرکز.-واحد تهران کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی

گاه . دانش تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طالق عاطفی در شهر کردستان؛ (1392یزدانی، عباس و همکاران ) -

 آزاد اسالمی واحد دهاقان.
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