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چکیده
طالق عاطفی ،یکی از آسیب هایی است که خانواده ها بدان مبتال می شوند درصورت رخداد این پدیده ،زن و شوهر زیر
یک سقف زندﮔی میکنند در ﺣالی که ارﺗباطات بین آن ها کامالً ﻗﻄﻊ شده و نسبت به هم بی ﺗفاوت هستند .پژوهش
ﺣاضر به دنبال درک علل طالق عاطفی ،کشف انگیزه های سایه و نوع استراﺗژی های انتخابی زنان برای مقابله با آن است.
روش پژوهش ،کیفی و بر پایه راهبردهای نظریه داده بنیاد (ﮔرانددﺗئوری) می باشد .جامعه ،نمونه  ،زنان متأهل خانه داری
بودند که ﺣداﻗل پنج سال از ازدواجشان ﮔذشته باشد و در ﺣال زندﮔی با همسرشان هستند .با در نظر ﮔرفتن لزوم اشباع
نمونه ها با 15نفر از زنانی که شرایط طالق عاطفی را ﺗجربه کرده اند؛ مصاﺣبه شد نمونه ها به روش ﮔلوله برفی شناسایی
شدند .اطالعات از طریق مصاﺣبة عمیق (مصاﺣبه نیمه ساخت یافته) با افراد نمونه ،جمﻊ آوری و با استفاده از شیوه ی
کدﮔذاری ﺗحلیل شده است .سه نوع کدﮔذاری باز ،محوری و انتخابی مورد استفاده ﻗرارﮔرفته است وبرمبنای ﺗحلیل انجام
شده مدل پارادایمی ﺗرسیم شده است.نتایج بررسی ﺣاضر نشان می دهد که زنان در مواجهه با طالق عاطفی ،معموال به
ﺗرﺗیب سه استراﺗژی را به کار می برند-1 :استراﺗژی های ﺗرمیمی و اصالح طلبانه-2استراﺗژی های انتقامجویانه-3استراﺗژی
های آرامش طلبانه .همچنین یافته ها نشان می دهند که طالق عاطفی ﺗحت ﺗأثیر دو نوع انگیزه ﻗراردارد .1 :انگیزه های
اصلی:مانند داشتن فرزندان مشترک و و ابستگی اﻗتصادی زن به شوهر و ﺗرس از ﺗنهایی است .2.انگیزه های سایه ،مانند
ﺗرس از ﺣرف مردم ،نگرانی از طرد شدن از سوی خانواده و فامیل ،باورهای خرافی و انگ نامﻄلوب طالق در فرهنگ سنتی

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

 1دکترای تخصصی جامعه شناسی ،استاد دانشگاه فرهنگیان و عضوباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران-مرکز
 2کارشناس زیست شناسی ،عضو گروه آموزشی علوم تجربی شهرستان های تهران
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 .1مقدمه
خانواده مهمﺗرین نهاد جامعه است و خانوادهی سالم میﺗواند منشاء سالمت جامعه باشد .اهمیت انکارناپذیر خانواده در ﺣفظ
انسجام و استحکام اجتماعی بر هیچکس پوشیده نیست ،این مسئله را نیز نمیﺗوان نادیده ﮔرفت که فرزندان ،سالهای مهم
اجتماعی شدن خود را در خانوادهها سپری میکنند به عبارﺗی در یک جامعه ،خانوادهها الگوی ﺗمام عیار کلیتی از جامعه
هستند که با مشاهده و مﻄالعهی آنها میﺗوان به شناخت نسبی از شرایط ﺣاکم بر روابط یک جامعه پی برد .در شرایﻄی که
روابط زوجین به سردی و بیاﺣساسی سوق پیدا میکند و خانواده دیگر کانونی ﻗابل اﺗکا برای ابراز عواطف و اﺣساسات نیست،
انگیزههای زندﮔی مشترک کاهش مییابد؛ بیﺗفاوﺗی و خشونت در رفتار امری عادی و پذیرفته شده ﺗلقی میشود ،به ﺗدریج
ﺣرمتهای بین افراد از بین می رود ،و زوجین برای ﮔریز از ﺗبعات شرایﻄی که خود مسبب آن بودهاند به دنبال چارهجویی
هستند .بنابراین خدشههای وارد شده به روابط زوجین ،به ﺗدریج موجب میشود که هریک از آنها برای رهایی از شرایط ایجاد
شده و با ﺗوجه به بستر اجتماعی – فرهنگی جامعه ،راهبردها و استراﺗژیهای موﻗت و ﮔاهی نامناسب را انتخاب نمایند؛
ﺗمرکز مﻄالعهی ﺣاضر بر استراﺗژیهای انتخابی از سوی زوجین برای مقابله با طالق عاطفی و ﺗأثیر انگیزههای سایه بر این
نوع انتخاب است؛ اما عواﻗب و پیامدهای این راهبردها و استراﺗژیها نیز مسئلهای است ﺣائز اهمیت و نیاز به مﻄالعات عمیق
جامعهشناختی دارد.بدون ﺗردید؛ هرﮔونه ﺗزلزل یا آسیبی در خانواده ،عالوه بر آثار و پیامدهای جبران ناپذیر برای اعضاء،
موجب ﺗضعیف کارآیی آن در جامعه میﮔردد .از جمله آسیبهایی که خانوادههای بسیاری با آن مواجه هستند ،طالق عاطفی
است.
در طالق عاطفی ،همسران زیر یک سقف زندﮔی میکنند در ﺣالی که ارﺗباطات بین آن ها کامالً ﻗﻄﻊ شده یا بدون میل
و رضایت است ( محمدی .)111 :1383،سالهای متمادی ،پدیدهی آشکار طالق و ﺗبعات آن مورد ﺗوجه محققان بود اما آمار
رسمی طالق به طور کامل نشان دهندهی میزان ناکامی همسران در زندﮔی زناشویی نیست زیرا در کنار آن آماری بزرگﺗر
اما کشف ناشده به طالقهای عاطفی اختصاص دارد .شاید دو برابر آمار طالقهای ﻗانونی را بتوانیم به طالقهای عاطفی
اختصاص دهیم یعنی به زندﮔیهای خاموش و خانوادههای ﺗوخالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندﮔی میکنند ولی
هیچﮔاه ﺗقاضای طالق ﻗانونی نمیکنند(بخارایی. )46: 1386،
در چ نین شرایﻄی روابط متقابل خشک و عاری از هرﮔونه اﺣساس و عاطفه و از روی نوعی اجبار است  ،اجباری که
میﺗواند منشأهای ﮔوناﮔونی داشته باشد و منشأ آ ن هرچه باشد با محرومیت شدید اﺣساسی و عاطفی زوجین همراه است.
به نظر میرسد ،این نوع طالق ،در مقایسه با طالق رسمی ،اثر به مراﺗب مخرب ﺗری دارد ،چرا که در طالق رسمی زن و مرد
از یکدیگر جدا میشوند و هر یک به دنبال زندﮔی ﺗازه خود میروند اما در طالق عاطفی که زوج زیر یک سقف زندﮔی
میکنند ،این موضوع در درازمدت فشارهای روانی زیادی به آنها وارد میکند.بهویژه خانوادههایی که به دلیل داشتن فرزند،
شرایط طالق عاطفی را می پذیرند و ﺗبعات و عواﻗب این نوع فشارها نه ﺗنها زوجین بلکه فرزندان آنها را نیز ﺗحت ﺗأثیر خود
ﻗرار میدهد.
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 .1،2بیان مسئله
امروزه با ﮔسترش ابزار ارﺗباطی و ﺗوسعه و ﺗسهیل دسترسی عمومی به فضای مجازی و کاهش ﺗعامالت بین زوجین ،بسترهای
ﺗغییر الگوی خانواده بیش از پیش فراهم شده است .این موضوع که اختالفات و ناسازﮔاریها در برخی موارد به طالق رسمی
منجر نمیشود را میﺗوان ناشی از آن دانست که کنشهای افراد در بستری انجام میشود که برای آنها معنا و مفهوم دارد و
بر انتخابهایشان ﺗأثیر میﮔذارد ،در چنین بستری انگیزههای سایهای وجود دارد که برخاسته از متن اجتماعی-فرهنگی
جامعه است و ضمن اینکه چندان معقول و علمی و عقالنی به نظر نمیرسد اما عمال شیوهای برای انتخاب استراﺗژیهای
مقابله با مسائل است و برخی از این انگیزهها زمینهساز طالق عاطفی میشوند .بنابراین؛ مﻄالعهی ﺣاضر در پی یافتن
استراﺗژیهای زنانخانهدار برای مقابله با طالق عاطفی و انگیزههای سایه برای انتخاب چنین استراﺗژیهایی است.
 .2،2اهداف پژوهش
-

شناسایی درک زنان خانهداری که شرایط طالق عاطفی را ﺗجربه کردهاند از پدیدهی طالق عاطفی؛
یافتن عوامل زمینهساز رخ دادن طالق عاطفی در زندﮔی زنان خانهدار؛
شناسایی استراﺗژیهای منتخب زنان خانهدار برای مقابله با طالق عاطفی ؛
آشنایی با نقش انگیزههای سایه در انتخاب استراﺗژیهای مقابله با طالق عاطفی.

.2،3چارچوب نظری
 .1،3،2نظریه مبادله
در نظریهی مبادله ،افراد ،ﮔروههای اجتماعی را فقط به خاطر نفﻊ شخصی خودشان ﺗشکیل میدهند .اساسیﺗرین پیش
فرضهای نظریهی مبادله این است که ﮔروهها صرفا مجموعههایی از افراد هستند که پیشبینی و ﺗبیین رفتار آنها براساس
مﻄالعهی انگیزههایشان صورت میﮔیرد و افراد به وسیله نفﻊ شخصی و براساس محاسبهﮔری عقالنی در مورد سود و هزینه
برانگیخته میشوند .این فرض پذیرفته شده است که افراد براساس خودخواهی به کنش میپردازند ﺗا به لذت یا رضایت
مﻄلوب برسند؛ پیشفرض دیگر این نظریه این است که؛ افراد ،آرزوها و هدفهای شخصی روشنی برای خود دارند .کنشهای
افراد در خالء صورت نمیﮔیرد ،هرکس در ازای آنچه بدست میآورد باید چیزی پرداخت کند ،این یک اصل در نظریهی
مبادله است ،زیرا بیﺗوجهی به دیگری یعنی محروم کردن وی از پاداش ﺗلقی میشود( .اسکیدمور.)154 : 1372،
 .2،3،2نظریهی کارکردگرایی
طالق عاطفی در خانواده هایی رخ میدهد که به علت اعتقادات عرفی و سنتی یا نگرشها و باورهای منفی های و نادرست
جامعه نسبت به زنان مﻄلقه ،ﺗرس از ﺗنهایی ،نگرانی از دست دادن فرزندان یا ناﺗوانی در ﺗأمین نیازهای زندﮔی ،ﺗصمیم می
ﮔیرند که به اجبار زیر یک سقف کنند زندﮔی .در چنین شرایط نابسامانی ،زوجین خود را شریک زندﮔی همسرشان نمیدانند
و ﺗحت انگیزهها و باورهای اجتماعی -فرهنگی به زندﮔی مشترک خود ادامه میدهند.
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ریمون بودون()1در کتاب منﻄق کنش اجتماعی ،با ﺗأکید بر ﺗعریف پارﺗو()2از جامعه شناسی به عنوان ":علم کنشهای
غیرمنﻄقی" ﺗالش میکند ﺗصمیمهای کنشگران اجتماعی را برخاسته از بستر عمیقی بداند که در نظر مشاهدهﮔر غیر عقالنی
و یا ﺣتی خرافی جلوه میکند اما ﮔاهی میﺗواند کنشگر اجتماعی را به هدف معقولی برساند .هنگاهی که کنشگر در شرایﻄی
ﻗرار میﮔیرد که ناچار به ﺗصمیمﮔیری است ،هر ﺗصمیمی که بگیرد او را در معرض پیامدهایی ﻗرار میدهد که ممکن است
مایل بوده از آنها اجتناب کند و برای ﮔریز از این پیامدها ،کنشگر نه میﺗواند به اراده اش متکی باشد و نه به عقلش ،بنابراین
به راﺣتی نمیﺗوان کنشهای منﻄقی و غیر منﻄقی را از هم جدا ساخت .البته میﺗوان رفتارهای سنتی و عاطفی در مقولهی
کنشهای غیرمنﻄقی منظور کرد رفتارهایی که از نظر دیگران معقول نیست اما ﮔاهی نتایج مﻄلوبی در پی دارد مانند به
خﻄر انداختن جان مادر برای نجات فرزند(بودون .)4-9 : 1383،بنابراین ،این کنشهای غیرمنﻄقی که برخاسته از انگیزههای
سایه یا همان عقاید و باورهای عرفی است و از نظر دیگران ممکن است غیر معقول جلوهکنند یکی از شرایﻄی است که
میﺗواند زمینهساز طالق عاطفی در خانوادههایی باشد که از ﺗرس باورهای عرفی و انگیزههای سایه به ظاهر به زندﮔی مشترک
خود ادامه میدهند.
پارسونز معتقد است کارکرد ،مجموعه فعالیتهایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام
میﮔیرد .وی با این ﺗعریف معتقد است چهار ﺗکلیف برای همه نظامها ضرورت دارد(ریتزر:)1390 ،
 .1تطبیق()3؛ هر نظامی باید خودش را با موﻗعیتی که در آن ﻗرار ﮔرفته ﺗﻄبیق دهد؛
 .2دستیابی به هدف()4؛ یک نظام باید هدفهای اصلیاش را ﺗعیین کند و به آنها دست یابد؛
 .3یکپارچگی و انسجام()5؛ هر نظامی باید روابط متقابل میان اجزایش را ﺗنظیم کرده و به رابﻄه میان چهار ﺗکلیف
کارکردیاش نیز انسجام ببخشد؛
 .4پایداری()6؛ هر نظامی باید انگیزشهای افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده و نگهدارنده این انگیزشها را ایجاد ،نگهداری
و ﺗجدید کند.

نظام اجتماعی ،مجموعهای از کنشگران فردی است که در موﻗعیتی که دست کم جنبه ای فیزیکی یا محیﻄی
دارد با یکدیگر به کنش متقابل میپردازند؛ کنشگرانی که در راستای ﮔرایش به « ﺣداکثرسازی خشنودی »( )7برانگیخته
می شوند و رابﻄه ی شان با موﻗعیتهای شان و همچنین با یکدیگر در چهارچوب نظامی مشخص میشود که بر مبنای
فرهنگ و نمادهای مشترک ساختاریافتهاست(کرایب.)1384 ،
 .3،3،2نظام شخصیت
شخصیت به عنوان نظام سازمان یافته ای از جهت ﮔیری و انگیزش کنش ِکنشگر ﺗعریف میشود .مؤلفهی اساسی شخصیت،
« ﺗمایل نیازی( »)8است .پارسونز و شیلز ﺗمایالت نیازی را به عنوان « مهمﺗرین واﺣدهای انگیزش کنش » ﺗعریف کردند
(پارسونز و شیلز .)113:آنها ﺗمایالت نیازی را از سائقها( )9یا همان ﮔرایشات فﻄری « انرژی فیزیولوژیکی که کنش را ممکن
می سازد » متمایز کردند .به عبارت دیگر ،سائق ها را بهتر است به عنوان بخشی از ارﮔانیسم زیستی لحاظ کنیم .اما ﺗمایالت
نیازی عبارﺗند از « همان ﮔرایش ها در زمانی که فﻄری نیستند و طی فرایند فی نفسه ی کنش ﺣاصل می شوند » (پارسونز
و شیلز .)111 :1951 ،به ﺗعبیری دیگر ،ﺗمایالت نیازی سائق هایی هستند که ﺗوسط زمینه ی اجتماعی شکل می ﮔیرند.
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ﺗمایالت نیازی کنشگران را وا می دارند ﺗا چیزهای عرضه شده در محیط را پذیرفته یا رد کنند و یا اﮔر چیزهای
موجود به اندازهی کافی نتوانند ﺗمایالت نیازی را ارضاء سازند در پی چیزهای ﺗازهای بروند .پارسونز بین سه ﮔونه ی اساسی
ﺗمایالت نیازی ﺗمایز ﻗائل می شود .ﮔونهی نخست ،کنشگران را بر آن میدارند ﺗا از طریق روابط اجتماعی شان به دنبال
عشق ،ﺗأیید و نظایر آن بروند .ﮔونهی دوم ،ارزشهای درونی شدهای را در بر میﮔیرد که کنشگران را به مشاهدهی معیارهای
فرهنگی ﮔوناﮔون سوق میدهند .و نهایتاً نوع سوم که شامل انتظارات نقشی میشود و کنشگران را به رد و بدلکردن
واکنشهای مقتضی وامیدارند(پارسونز و شیلز.)72 :1951 ،
 .4،3،2کارکردگرایی و ناسازگاری در خانواده
براساس نظریهی نظام اجتماعی و کارکرد ﮔرایی پارسونز ،عوامل ﺗاثیرﮔذار و زمینه ساز در طالق عاطفی را در فقدان هر یک از چهار
کارکرد میﺗوان ﺗبیین کرد:

.1وﻗتی که کارکرد سازﮔاری و انﻄباق خانواده با محیط اجتماعی با چالش مواجهه شود :این مورد را میﺗوان هم
در زمینه مادی و هم هنجاری نظام خانواده بررسی کرد از طرفی سختی معیشت میﺗواند افراد خانواده را مجبور به فعالیت
بیشتری کند و این امر می ﺗواند روابط عاطفی خانواده را با چالش مواجه کند.
.2زمانی که خانواده در کارکرد دستیابی به هدف با مشکل مواجه شود و نمیﺗواند به اهداف مﻄلوب دست یابد؛ این
امر هنگامی محقق میشود که خانواده نمیﺗواند ﺗوانایی ها و نیروهایش را در رسیدن به اهداف ﺗعیین شده برای آن بسیج
کند و مواردی مانند نبود سالمت جسمی-روانی زوجین خانواده را از رسیدن به اهداف مورد نظر دور میکند.
.3وﻗتی کارکرد یگانگی و انسجام خانواده دچار اختالل شود در این صورت بایستی منتظر اختالف در خانواده و
افزایش اﺣتمال طالق عاطفی و سپس طالق واﻗعی بود.
.4هنگامی که نظام الگوهای فرهنگی خانواده آسیب ب بیند و از ایجاد الگوها و انگیزه های الزم برای ﺣفظ و بقای
نظام خانواه باز ماند؛ در این صورت زن و مرد انگیزهای برای بقا و استحکام نظام خانواده ندارند ،لذا با به وجود آمدن کمترین
اختالفی ،آمادهی ﮔسستن این پیوند می ﮔردند.
 .5،3،2روش تحقیق
روش پژوهش ﺣاضر کیفی و بر پایه راهبرد ﺗحلیل دادهبنیاد (ﮔرانددﺗئوری) است .ﮔراندد ﺗئوری یک روش پژوهشی استقرایی
و اکتشافی است که به پژوهشگران در ﺣوزه های موضوعی ﮔوناﮔون امکان میدهد ﺗا به جای اﺗکا به ﺗئوریهای موجود ،خود
به ﺗدوین ﺗئوری اﻗدام کند .در این روش ،محقق ،پدیدهها را در موﻗعیت طبیعی آنها مورد بررسی ﻗرار داده و ﺗوصیف مینماید،
و هدف از آن بررسی عمیق رفتارها ،عقاید و ﺗفکرات افراد و ﮔروهها به همان نحوی است که در زندﮔی واﻗعی آنها روی
میدهد(ادیب ﺣاج باﻗری و همکاران .)120 : 1386 ،روش داده بنیاد میکوشد با به کارﮔیری یک سلسله رویههای
سیستماﺗیک ،نظریهای مبتنی بر استقرا درباره پدیدهای ایجاد کند و یافتههای آن شامل یک ﺗنظیم نظری از واﻗعیت ﺗحت
بررسی است .در این روش مفاهیم و روابط بین آنها ایجاد میشود و بهطور موﻗتی مورد بررسی و مﻄالعه ﻗرار می-
ﮔیرند(استراوس،کوربین.)23-24 : 1385 ،
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جامعه ،نمونه پژوهش ﺣاضر ،زنان متأهل خانهداری هستند که ﺣداﻗل پنج سال از ازدواجشان ﮔذشته باشد و در
ﺣال ﺣاضر با همسرشان زندﮔی کنند .برای انتخاب افراد از روش نمونهﮔیری هدفدار استفاده شده است .از آنجا که ﺗشخیص
وضعیت طالق عاطفی ،به راﺣتی ﻗابل ﺗشخیص نبود ،نمونهها به روش ﮔلوله برفی شناسایی و مورد مﻄالعه ﻗرار ﮔرفتند،
نمونه ﮔیری ﮔلوله برفی یک روش نمونه ﮔیری غیر اﺣتمالی برای مواﻗعی است که واﺣدهای مورد مﻄالعه به راﺣتی ﻗابل
شناسایی نباشند .در این روش ،محقق پس از شناسایی یا انتخاب اولین واﺣد نمونه ﮔیری از آن برای شناسایی و انتخاب
دومین واﺣد نمونه ﮔیری استفاده یا کمک می ﮔیرد .به همین ﺗرﺗیب واﺣدهای دیگر نمونه شناسایی و انتخاب می شوند .و
با در نظر ﮔرفتن لزوم اشباع نمونهها با 15نفر از زنانی که شرایط طالق عاطفی را ﺗجربه کردهاند؛ مصاﺣبه شد(.داور ﮔرامی
در پژوهش های کیفی از اشباع نمونه استفاده می شود ،یعنی ﺗعداد نمونه از پیش مشخص نیست و در خالل مﻄالعه  ،زمانی
که محقق به این نتیجه رسید که داده ها در ارﺗباط با موضوع ،ﺗکراری است و دیگر اطالعات جدیدی از پاسخگویان به دست
نمی آید  ،اصﻄالﺣا با بیان اینکه به اشباع نمونه رسیده است .می ﺗواند همان یافته ها را ﺗحلیل کند ،در این نوع از پژوهش
ﺗعداد نمونه ها کم اما مﻄالعه از عمق و زرفای زیادی برخوردار است).
اطالعات از طریق مصاﺣبة عمیق (مصاﺣبه نیمه ساختیافته) با افراد نمونه ،جمﻊآوری و با استفاده از شیوهی
کدﮔذاری ﺗحلیل شده است .کدﮔذاری ،عملیاﺗی که طی آن دادهها ﺗجزیه ،مفهومسازی ،و به شکلی ﺗازه در کنار یکدیگر ﻗرار
داده میشوند .بر اساس چنین نگرشی کدﮔذاری شامل مقایسهی دائمی پدیدهها ،موردها ،مفاهیم و فرمولبندی پرسشهایی
میشود که در برابر متن ﻗرار داده شدهاند(فلیک.)329-330: 1387،
در این پژوهش سه نوع کدﮔذاری باز ،محوری و انتخابی صورت ﮔرفته است ،در فرایند کدﮔذاری ،ابتدا در سﻄح
ﺗحلیل خرد مصاﺣبه ها سﻄر به سﻄر کدﮔذاری شدند ،سپس مفاهیم محوری از آنها استخراج ﮔردید و در نهایت مقولههای
مهم به دست آمد و برمبنای ﺗحلیل انجام شده مدل پارادایمی ﺗرسیم شد.
 .6،3،2پیشینه تحقیق
سوسن باستانی ،محمود ﮔلزاری و شهره روشنی( )1390پیامدهای طالق عاطفی و استراﺗژیهای مواجهه با آن را مورد بررسی
ﻗرار دادهاند .زنان در مصاﺣبهها پیامدهای طالق عاطفی را مواجههی خود و فرزندان با فشارها و مشکالت روﺣی بیان کردهاند.
آنان استراﺗژیهای متفاوﺗی را در مواجهه با طالق عاطفی دنبال کرده اند؛ استراﺗژیهای زنان را بر اساس هدف میﺗوان به
سه دسته رابﻄه محور ،خویشتن محور ،و فرزندمحور ﺗقسیم کرد .استراﺗژیهای رابﻄه محور در صدد اصالح و بهبودبخشی
رابﻄه همسری است؛ استراﺗژیهای خویشتن محور در جهت بازیابی خویشتن و بهبودبخشی زندﮔی شخصی اﺗخاذ شده اند؛
و هدف استراﺗژیهای فرزندمحور نیز بهبودبخشی وضعیت فرزندان در زمینه های مختلف است .هم چنین استراﺗژیها بر
اساس ﺗاثیری که بر رابﻄه همسری دارند ،به سه دسته مثبت ،منفی و خنثی ﺗقسیم می شوند .در مجموع استراﺗژیهای
رابﻄه محور ،استراﺗژیهایی مثبت یا خنثی هستند؛ و استراﺗژیهای خویشتن محور و فرزندمحور استراﺗژیهایی منفی یا
خنثی هستند .نتایج پژوهش ﺗفاوت و ﺣتی در مواردی ﺗضاد در استراﺗژیهای زنان را نشان میدهد ،لذا در درمان طالق
عاطفی ﺗوجه به ﺗفاوتها ضروری است و نمیﺗوان به روشهای درمانی یکسان برای خانواده های مختلف بسنده کرد.
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مهیا سادات دورفرد ( )1391در پایان نامهی کارشناسی ارشد خود با موضوع رابﻄهی طالق عاطفی و اﻗدام به طالق
ﻗانونی در میان زوجین مراجعه کننده به دادﮔاه خانواده ،با نگاهی انگ زدوده به طالق ،صرفا آن را به عنوان یک پدیدهی
اجتماعی بررسیکرده است .در این بررسی در زمینهی طالق عاطفی ،دو رهیافت وجود دارد :در رهیافت نخست (پل بوهانال)،
طالق عاطفی یکی از مراﺣل نیل به سویِ طالق ﻗانونی است و در رهیافت دوم ،طالق عاطفی نه مرﺣلهای پیش از طالق
ی" ویلیام جی .ﮔود مﻄرح
ﻗانونی ،که خود پدیدهای مجزا محسوب میشود؛ طالق عاطفی در امتدادِ مفهوم "خانوادهی ﺗوخال ِ
میﮔردد« :خانوادهی ﺗوخالی ،خانوادهای است که اعضای آن به زندﮔی ادامه میدهند ولی از روابط و کنش متقابل با یکدیگر
و اﺣساس ،محروم هستند».
نتایج این پژوهش نشان میدهد «میان وﻗوع طالق عاطفی و طالق ﻗانونی در کسانی که اﻗدام به طالق ﻗانونی
میکنند ،رابﻄهی معنیداری وجود ندارد .عدم ﺗقسیم وظایف ،عدم وجود شبکهی ارﺗباطات و معاشرتهای مشترک ،عدم
ﮔذراندن زمانهای مشترک ،وجود طالق مالی ،عدم وجود رابﻄهی عاطفی -جنسی میان زوجین ،وجود روابط عاطفی -جنسی
خارج از ازدواج ،به عنوان ویژﮔی های زندﮔی در وضعیت طالق عاطفی در میان نمونهها مورد سنجش ﻗرار ﮔرفت .همچنین
فرضیههای فرعی پژوهش در خصوصِ رابﻄهی معکوسِ "داشتن فرزندو ﺗعداد سنوات زندﮔی مشترک با طالق"رد شدند.
کوهسار ﻗادری نیا در سال  1392ﺗحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ﮔرایش زوجین به طالق و علل آن در
شهر ﺗهران انجام داد که نتایج یافتهها ﺣاکی از آن است که در نمونهی مورد بررسی مهمﺗرین علل طالق در مردان به ﺗرﺗیب
مشکالت شخصیتی ،ناهماهنگیهای روﺣی ،عدم ﺗفاهم و بلوغ فکری و عاطفی و دخالت اطرافیان بیان شده است این در
ﺣالی است که زنان به ﺗرﺗیب دخالت اطرافیان ،مشکالت شخصیتی ،ناهماهنگیهای روﺣی و اعتیاد را به عنوان دالیل طالق
خود عنوان کردند.
عباس یزدانی و همکاران در سال 1392ﺗحقیقی با عنوان ﺗحلیلی بر کیفیت زندﮔی زنان دچار طالق عاطفی در
شهر کردستان انجام دادند .نتیجه ﺣاصل شده ﺣکایت از آن دارد که کیفیت زندﮔی زنان دچار طالق عاطفی براساس طیف
لیکرت در ﺣد پایین و کیفیت زندﮔی زنان عادی در ﺣد باالیی است.
نرﮔس سلﻄانیان در سال  1392به بررسی عوامل موثر بر طالق عاطفی در بین مراجعه کنندﮔان به اورژانس
اجتماعی شهرستان شیروان پرداختند که نتایج نشان داد که متغیرهای میزان دخالت اطرافیان ،ﺗفاوتهای فرهنگی ،ﺗنفر و
کراهت،خشونت و مشکالت روانی در رابﻄه با طالق عاطفی اﻗدام زنان به جدایی از همسران خود رابﻄه معنادار است.
مریم اسکافی()1393پایان نامهی دکترای خود را با عنوان اثر شبکههای اجتماعی در طالق عاطفی نگاشته است.
در این رساله محقق از سه دسته نظریات خرد در ﺣوزه ارﺗباطات انسانی و نظریات میانه در ﺣوزه شبکه های اجتماعی
ونظریات دورکیم و نظریات سﻄح کالن شامل جامعه شناسی شهری استفاده نموده است .نتایج این ﺗحقیق نشان داد که در
بین متغیرهای رابﻄهای ،اندازهی شبکه ،ﺗأیید ،ﺣمایت ،انسجام ،ﻗوت پیوند ،صمیمیت ،فعالیتهای مشترک ،مرکزیت نزدیکی

و همپوشانی بر صمیمیت با همسر موثر است و عدم صمیمیت با همسر بیشترین اثر را بر طالق عاطفی دارد.
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در بین متغیرهای خصیصه ای ،ﺗعداد فرزندان ،مدت ازدواج ،نسبت ﻗبلی با همسر و شناخت همسر ﻗبل از ازدواج
بر صمیمت با همسر و طالق عاطفی موثرند.
مجتبی عموزادمهدیرجی ،صدیف نوری ( )1394پژوهشی با عنوان بررسی ﺗوصیفی علل طالق عاطفی ،با هدف
بررسی طالق عاطفی از دید زنان و مردان متأهل در شهر رشت انجام دادهاند .محورمﻄالعه آنها بر فرایندی متکی است که
ﺗجربهی طالق عاطفی زنان و مردان را شکل داده است .بر اساس ﺗحلیل صورت ﮔرفته از سوی محققین ،مجتبی
عموزادمهدیرجی ،صدیف نوری ( )1394دالیل طالق عاطفی ازنظر افراد موردمﻄالعه شامل مقوالت :خیانت به همسر ،عدم
ﺗفاهم ،بداخالﻗی و بیاﺣترامی ،برآورده نشدن انتظارات ،مشکالت جنسی ،ﺗأثیر فناوری ،بیﺗوجهی ،مشکالت اﻗتصادی،
اﺣساس برﺗر بینی ،اعتیاد و بچهدار نشدن همسر میشود .در بین افراد مورد مﻄالعه ،عدم مشارکت در ﺣل مشکالت زندﮔی،
ﺗأثیرات فناوری و همچنین فرصت نداشتن برای ﮔفتگو و ﺗعامل با یکدیگر و درﮔیریهای شغلی مهمترین عامل زمینهساز
برای طالق عاطفی است .بر اساس نتایج بهدستآمده در این ﺗحقیق ،میﺗوان ﮔفت که بیشتر پاسخگویان معتقدند طالق
عاطفی یا همان سردی روابط بین زن و شوهر را هرچند بهصورت کوﺗاهمدت و بیشتر در سالهای اول زندﮔی ﺗجربه کردهاند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد خانوادهها ،بهخصوص زوجهای جوان نیازمند مدیریت و ﺗرمیم روابط در میان
خودشان هستند.
 .2بحث
پاسخگویانی که به عنوان نمونه در این بررسی همکاری داشتند از سه ﮔروه سنی مختلف  20ﺗا  50سال بودهاند ،مشارکت
کنندﮔان در این پژوهش دارای مدارک ﺗحصیلی مختلف و ﺗعداد فرزندان متفاوﺗی بودند که با ﺗوجه به انتخاب هدفمند و در
برخی موارد ﮔلوﮔه برفی نمونهها ﮔریزی از این ﺗفاوتها نبود .ویژﮔیهای جامعهی نمونه را در جدول شماره 1می ﺗوانید
مشاهده کنید.
جدول شماره :1مشخصات پاسخگویان
سن پاسخگویان

ﺗعداد فرزندان پاسخگویان

ﺗحصیالت پاسخگویان

ﮔروه سنی

ﺗعداد

درصد

مدرک ﺗحصیلی

ﺗعداد

درصد

فرزندان

ﺗعداد

درصد

20-30

3

20

دیپلم

5

33.3

1

3

20

31-40

6

40

فوق دیپلم

2

13.3

2

9

60

41-50

6

40

لیسانس

8

53.4

+3

3

20
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 .3،1درون مایه های اصلی و فرعی
مصاﺣبه ها به دو صورت ﺣضوری و غیر ﺣضوری از طریق ﺗلگرام و ﺗلفن انجام ﮔرفت و دادههای جمﻊ آوری شده مورد ﺗحلیل
ﻗرارﮔرفتند؛

بدین منظور ،ابتدا ﺗحلیل سﻄر سه ،سﻄر پاسخها(ﺗحلیل خرد) انجام شد .پس از آن جدول کدﮔذاری محوری ﺗرسیم شد و

ابتدا درونمایههای اصلی پدیده شامل پنج محور  :ماهیت ،علل ،پیامدها ،استراﺗژیها و انگیزههای سایهی طالق عاطفی
استخراج ﮔردید .مفاهیم پرﺗکرار در زمینهی علل ،پیامدها در جدول شماره  2و استراﺗژیها و انگیزههای سایه در
جدول شماره  3ﻗابل مشاهده است.
جدول شماره :2ماهیت طالق عاطفی
درون مایه های اصلی

ماهیت پدیده
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مفاهیم
-

ﺗوهین و ﺗحقیر
دعواها و مشاجرههای مداوم
خیانت همسر
فقدان ﺣمایت مالی
فقدان ﺣمایت عاطفی
عدم کمک و پشتیبانی
ﺗبدیل شدن به یک مانﻊ در زندﮔی
منوط بودن هرکار ﻗانونی به اجازه همسر
عدم مسئولیت پذیری کار منزل و بیرون از خانه

فراوان
14
13
9
11
15
8
5
7
12

مقولهها
مسائل اﻗتصادی
بی اعتنایی و عدم همدلی
عدم مسئولیت پذیری
نارضایتی جنسی
خشونت
خیانت

جدول شماره  -3علل رخ دادن طالق عاطفی

علل شکل گیری

-

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 ﻗابلیت های زن
دعوا و ﺗوهین و فحاشی و بی اﺣترامی
رفتارهای خشونت آمیز مرد
عدم ﮔذران وﻗت با یکدیگر
اﺣساس کمبود نسبت به زن
نارضایتی جنسی
بی اعتمادی

جدول شماره -4پیامدهای طالق عاطفی

پیامدها

-

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
اﺣساس ﺗنهایی و خالء شدید عاطفی
اضﻄراب ،سردرﮔمی و بیاعتمادی
ﺣذف روابط اﺣساسی و سکس
راضی شدن به اینکه دعوا نشود
زن فقط ﮔذران زندﮔی میکند
سستی بنیاد خانواده
اﺣتمال خیانت به همسر
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 .3-1استراتژیها
زنانی که شرایط طالق عاطفی را ﺗجربه میکنند از استراﺗژیها و شیوههای متفاوﺗی برای مقابله با آن استفاده میکنند که
در اغلب این شرایط سه نوع استراﺗژی غالب به چشم میخورد که میﺗوان آنها را بهصورت زیردستهبندی کرد:

الف) استراتژیهای ترمیمی و اصالحی؛ که شامل ﺗالشهایی میشود که برای بازﮔرداندن شرایط عادی به فضای خانواده
از سوی زن صورت میﮔیرد

ب)استراتژیهای انتقامجویانه؛ در شرایﻄی که سردی روابط به اوج خود رسیدهاست و زن اﺣساس ناﺗوانی در بهبود روابط
میکند بویژه در شرایﻄی که زن ﺗصور میکند مرد به او خیانت میکند یا آسیب عاطفی جبران ناپذیری را به او وارد ساخته
است ،دست به انتخاب استراﺗژیهای انتقامجویانه میزند .برخی زنان در این زمینه ﺗالش میکنند مرد را از آنچه مﻄلوب
اوست محروم کنند یا ﺣتی رفتاری خالف میل او انجام دهند و به عمد انتظارات او را برآورده نمیکنند و درصدد عصبانی
کردن شوهر خود هستند؛ برخی نیز با همدستی با دیگران برای صدمه زدن به مرد ،ﺗوطئه چینی کنند.
پ) استراتژیهای آرامش طلبانه :پس از مدﺗی،هیجانات و عصبانیتها فروکش میکند و به ﺗعبیر مشارکتکنندﮔان در
این پژوهش ،از ﺗالش بی نتیجه خسته میشوند ،زیرا هر ﺗالش جدیدی ،اوضاع را وخیمﺗر میکند به همین دلیل نوعی سردی
و بی ﺗفاوﺗی در روابط دوطرف ایجاد میشود ،زنها ﺗرجیح میدهند هیچ ﺗالش جدیدی نکنند ،ﺣتی در برابر ﺗوهینها و
فحاشیها بیﺗفاوت میشوند و به اینکه مشاجره برپا نشود رضایت میدهند .زمانی این ﺣالت ﺗشدید میشود که زن بتواند
خالء عاطفی خود را با جایگزینی(ﮔرایش شدید به فرزندان ،خانواده ،یافتن دوستان جدید ،ﺣضور در فضای مجازی ،ﺗفریح و
سرﮔرمی) مناسب پرکند.
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جدول شماره :5استراتژیها و انگیزه های سایه

ترمیمی و اصالحی
انتقام جویانه

استراتژی ها

صحبت نکردن به دلیل ﺗرس از اﺣتمال مشاجره
ﺗالش برای جذب همسر
ﺗغییر رفتار و انجام رفتارهای مﻄابق میل همسر
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
مشورت و کمک ﮔرفتن از خانواده ها برای ﺣل مشکالت
مراجعه به مشاور
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
نرسیدن به وضعیت منزل و غذا درست نکردن
انجام رفتارهایی که ناخوشایند همسر است

آرامشطلبانه

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
یافتن جایگزین و روی آوردن به روابط جدید و یافتن دوستان جدید
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
دوستی با جنس مخالف به عنوان جایگزین عاطفی

اصلی

جلوﮔیری از وارد شدن آسیبهای روﺣی و روانی به فرزندان
ﺗرس از مشکالت مالی

سایه

ﺗرس از ﺣرف مردم
ﺗرس از انگ(برچسب) طالق

انگیزهها
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مقوله ها

علل

مسائل

مسائل اﻗتصادی و مشکالت

اﻗتصادی

انگیزه های اصلی

مالی

انگیزه های سایه

خودخواهی و غرور

پیامدها

عدم درک متقابل

مسئولیت

عدم همدلی و همراهی

پذیری

نسبت به یکدیگر
مقوله محوری

ترمیمی و اصالحی

عدم

عدم ﺗامین نیاز عاطفی

بی ﺗفاوﺗی و سرد شدن

ﻗهر و عدم همصحبتی در
زمینه مشکالت
عدم ﺣمایت و پشتیبانی

و طالق
عاطفی

عاطفی

استراتژی ها

زن

بی اﺣترامی

سکس

رفتارهای خشونت

راضی شدن به اینکه دعوا

آمیز مرد

نشود

اﺣساس کمبود نسبت به
زن
نارضایتی جنسی

عدم
مسئولیت
پذیری
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اعتمادی

دعوا و ﺗوهین و فحاشی و

یکدیگر

فیزیکی

اضﻄراب ،سردرﮔمی و بی-

ﺣذف روابط اﺣساسی و

عدم ﮔذران وﻗت با

کالمی و

ارﺗباط کالمی

شدید عاطفی

آرامشطلبانه

خشونت

ﻗﻄﻊ یا به ﺣداﻗل رساندن

فقدان پشتوانه ﻗدرﺗی برای

ﻗابلیت های زن

جنسی

عدم ﺗمایل به دیدن یا لمس

اﺣساس ﺗنهایی و خالء

نادیده ﮔرفتن ﺗوانایی ها و
نارضایتی

انتقام جویانه

طالق
ضعف روابط بین خانواده ها

داشتن و عالﻗه

طرف مقابل

خانواده ها

بی اعتنایی

ازبین رفتن ﺣس دوست

علل زمینهای:
عوامل اﻗتصادی
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی

زن فقط ﮔذران زندﮔی می-
کند
سستی بنیاد خانواده

 .3نتیجهگیری
طالق عاطفی فشارهای روﺣی و روانی فراوان و جبران ناپذیری را به زوجین ﺗحمیل میکند و موجب سستی بنیاد خانواده،
بی اعتمادی طرفین و افزایش اﺣتمال خیانت به همسر میﮔردد؛ درنتیجهی طالق عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر بی ﺗوجه
و بی اعتنا میشوند .به ﮔفتهی اکثر مشارکتکنندﮔان در پژوهش ،شرایط ایجاد کنندهی طالق عاطفی از همان ابتدای زندﮔی
مشترک و از سوی مردان به وجودآمده و انباشت ﺗدریجی مسائل ﺣل نشده ،به ﺣاد شدن مشکالت ،منجر شده و آسیبهای
جدی و جبرانناپذیری را بر روابط آنها وارد کرده است.
عوامل مختلف اﻗتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مانند ویژﮔیهای نامﻄلوب اخالﻗی زوجین ،مشکل در روابط زناشویی،
درک نکردن ﮔفتار و رفتار یکدیگر ،عدم ﺣمایت،همدلی و همصحبتی خانوادههای زوجین و کاهش رفت و آمد و روابط
اجتماعی بین آنها ،بروز مشکالت اﻗتصادی و ناﺗوانی مرد در ﺣل آنها در یک برههی زمانی ،بدرفتاری و خشونت کالمی و
فیزیکی مردان و بیاعتنایی و ﻗهرهای ممتد و طوالنی ،کاهش روابط جنسی ،ﺗغییر ارزشهای اجتماعی ،عدم بلوغ فکری،
امکان یافتن جایگزین اﺣساسی و ارﺗباطی ،ﮔسترش فضای مجازی و یافتن رواب و سرﮔرمیهای جدید ،بهعنوان بخشی از
دالیل بروز و ﺗشدید طالقهای عاطفی میﺗوانند زمینه ساز طالق عاطفی باشند.
نتایج پژوهش ﺣاضر با یافته های پژوهشهای مهیا سادات دورفرد( )1391وکوهسار ﻗادری نیا ( )1392مریم
اسکافی()1393مجتبی عموزادمهدیرجی و )1394( ...همخوانی و انﻄباق زیادی در زمینهی عوامل بروز طالق عاطفی دارد .برخالف یافته
های پژوهش های ذکر شده ،نرﮔس سلﻄانیان( )1392دخالت زیاد خانواده ها را عامل مهمی برای رخدادن طالق عاطفی ﻗلمداد میکند.

نتایج بررسی ﺣاضر نشان میدهد که مواجههی زنان با طالق عاطفی ،معموال در سه مرﺣله انجام میشود ،آنها ابتدا
ﺗالش میکنند مانﻊ از ﺗشدید شرایط موجود شوند و به شیوههای مختلف سعی در بهبود روابط دارند (استراتژیهای
ترمیمی و اصالحطلبانه) سپس در شرایﻄی که وضعیت ﺗشدید شده و به نتیجه نمیرسد شروع به مقابله به مثل نموده و
ﺣتی به اعمال انتقامجویانه نیز مبادرت میکنند(استراتژیهای انتقامجویانه) پس از مدﺗی دچار نهایت دلسردی و بیﺗفاوﺗی
شده و فقط به دنبال ﺗمسک جستن به رفتارهایی هستند که مانﻊ از مشاجره شود(استراتژیهای آرامشطلبانه) .سوسن
باستانی و )1390(...استراﺗژیهای زنان را در مقابله با طالق عاطفی بر اساس هدف به سه دستهی رابﻄه محور ،خویشتن
محور ،و فرزندمحور ﺗقسیم کردهاند.
آنچه در اغلب پاسخها به طور مشترک مورد ﺗأکید ﻗرار میﮔرفت این بود که طالق عاطفی معموال از سوی مردان
آغاز میشود و در نهایت هردو (هم زن و هم مرد) به طالق عاطفی میرسند .نکتهی مهم و ﻗابل ﺗوجه دیگر آنکه طالق
عاطفی وضعیتی است مقﻄعی و ناپایدار و ﺗحت ﺗأثیر دو نوع انگیزه ﻗراردارد .1 :انگیزههای اصلی که مهمﺗربن آنها
داشتن فرزندان مشترک و و ابستگی مالی زن به شوهر و ﺗرس از ﺗنهایی است .2 .انگیزههای سایه ،مانند ﺗرس از
ﺣرف مردم ،نگرانی از طرد شدن از سوی خانواده و فامیل ،نگاه های منفی اطرافیان که زنان مﻄلقه را خﻄری برای
زندﮔی خود ﺗلقی میکنند ،نصایح والدین بر لزوم ﺣفظ خانواده از سوی زن و باورهای خرافی و برچسب و انگ نامﻄلوب
طالق در فرهنگ سنتی ایرانی است.
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این وضعیت در کوﺗاه مدت ،موجب میشود هریک از زوجین در پی یافتن جایگزینی به جای همسر خود برای
ﺗحمل شرایط رخداده باشند که این جایگزین می ﺗواند از خانواده و فرزندان را شامل شود ﺗا دوستان همجنس و یا
دوستان نا همجنسی که ارﺗباط با آنها خیانت به همسر ﺗلقی میشود و ﺗداوم این شریط در دراز مدت بستر را برای
طالق و جدایی هموار میکند .
براساس یافتههای پژوهش ،طالق عاطفی آسیبهای مخرب جسمی و روﺣی برای طرفین و فرزندان آنها بدنبال
خواهد داشت؛ به همین دلیل مصلحان اجتماعی باید بیش از پیش به این موضوع پرداخته و مﻄالعات میدانی وسیعی را
در این زمینه انجام دهند .برای کاستن ﺗبعات منفی و مخرب طالق عاطفی ،ﺗضعیف و کاهش زمینه های بروز آن ضرورت
دارد در زمینه ی همدلی و ﮔفتگوهای صمیمانه در ارﺗباط با مشکالت مشترک ،شکستن برخی ﺗابوهای نامﻄلوب در
روابط و بسترسازی برای ﺗفاهم مشترک بین آنها به زوجین آموزشهایی داده شود ،ﺗأکید بر افزایش ﺗعامالت اجتماعی
خانواده ها و ﺣمایت اﻗتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از زوجین برای ﺗحکیم روابط آنها  ،ﺗقویت اخالق انسانی در خانواده
و ﺗقویت استراﺗژی های اصالح طلبانه و ﺗرمیمی به جای استراﺗژی های انتقامجویانه؛ ﺣمایتهایی هستند که زمینه
های همدلی و ارﺗباط مشترک زوجین و کاهش طالق عاطفی را فراهم میسازند.

 .4پی نوشت ها
Raymond Boudon
Pareto

1.
2.

3. Adaptation
4.
Goal Attainment
5. Integration
6. Latency
7. Optimization Of Gratification
8. Need – Dispositions
9.
Drives
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 .5منابع
-

استراس،آنسلم؛کوربین،جولیت()1385؛ اصول روش تحقیق کیفی(نظریه مبنایی) .ﺗرجمه بیوک محمدی ،ﺗهران :
پژوهشگاه علوم انسانی و مﻄالعات فرهنگی

-

اسکیدمور،ویلیام()1372؛ تفکر نظری در جامعه شناسی،ﺗرجمه:علی محمد ﺣاضری و دیگران ،ﺗهران :نشر سفید.

-

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

-

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

-

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

-

ﺣاجباﻗری،ادیب ،پرویزی ،سرور ،صلصالی ،مهوش()1386؛ روشهای تحقیق کیفی ،چاپ اول ،ﺗهران :انتشارات بشری.

-

ریتزر ،جورج؛ ﮔودمن ،داﮔالس جی)1390( .؛ نظریه جامعه شناسی مدرن ،ﺗرجمه :خلیل میرزایی و عباس لﻄفی
زاده ،چاپ اول ،ﺗهران :انتشارات جامعه شناسان.

-

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

-

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

-

اسکافی ،مریم ()1393؛ اثر شبکههای اجتماعی در طالق عاطفی ،پایان نامهی دکترا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واﺣد
ﺗهران مرکز.

-

باستانی ،سوسن  ،ﮔلزاری  ،محمود ،روشنی ،شهره ()1390؛ پیامدهای طالق عاطفی و استراتژیهای مواجهه با
آن ،فصلنامه خانواده پژوهی ،دوره ،7شماره .26

-

دورفرد ،مهیا سادات ()1391؛ رابطهی طالق عاطفی و اقدام به طالق قانونی درمیان زوجین مراجعه کننده به
دادگاه خانواده ،با نگاهی انگ زدوده به طالق ،پایان نامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واﺣد ﺗهران-
مرکز.

-

سلﻄانیان ،نرﮔس()1392؛ بررسی عوامل موثر بر طالق عاطفی در بین مراجعه کنندگان به اورژانس اجتماعی
شهرستان شیروان ،رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واﺣد رودهن.

-

عموزادمهدیرجی ،مجتبی ،نوری ،صدیف ()1394؛ بررسی توصیفی علل طالق عاطفی از دید زنان و مردان متأهل
شهر رشت  .مجموعه مقاالت همایش خانواده و ﺗربیت جنسی.

-

ﻗادری نیا،کوهسار ()1392؛ بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طالق و علل آن در شهر تهران ،پایان نامهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واﺣد ﺗهران-مرکز.

-

یزدانی ،عباس و همکاران ()1392؛ تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طالق عاطفی در شهر کردستان  .دانشگاه
آزاد اسالمی واﺣد دهاﻗان.
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