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-کننده به دادگاه مراجعه هاي زناشویی با طالق عاطفی زنانرابطه بین تعارض
1390هاي شرق تهران سال   

 
  ۲فر ، دکتر افسانه وارسته1سوري صفائی راد

  
رابطه این  شناخت آنو هدف » عاطفی زناشویی با طالق بین تعارض ۀرابط شناخت«موضوع پژوهش  :چکیده

متغیر تأثیر و  استهاي فرعی  که داراي فرضیهمطرح شد فرضیه اصلی  یکنظر   مورداي هف هدبراي نیل به  .است
  .سنجد میرا  )طالق عاطفی(روي متغیر وابسته ر ب )زناشوئی تعارض(مستقل 

است که به  1390سال در کننده به دادگاه خانواده شرق تهران  نفر از زنان مراجعه 173وهش ژاین پ نمونۀ ۀجامع
به و تحلیل آماري از زتج ايربوهش ژدر این پ .اند یري تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدهگ روش نمونه

  .استفاده شده است SPSSافزار  و نرمهاي آماري توصیفی و آماري استنباطی  شاخص
تعارض زناشوئی و طالق محقق ساخته  ۀر دو پرسشناممنظواین  و به ستکتابخانه اي و میدانی اروش تحقیق، 

  . دشتنظیم و بین نمونه آماري توزیع عاطفی 
درصد  9.99طور کلی  هزناشوئی ب دست آمده در مورد تعارض هنتایج ب ،هشژوهاي پ هپس از تجزیه و تحلیل داد

  :هاي طالق عاطفی عبارتند از ک از مؤلفهیسهم هر  وکند  بینی می طالق عاطفی را پیش
  درصد کاهش همکاري 60.60       
  جنسیۀ رابطدرصد کاهش  17.57
  درصد افزایش واکنشهاي هیجانی 23.04
  درصد افزایش جلب حمایت فرزند 5.33
  درصد کاهش رابطه فردي با خویشاوندان خود 5.81
  درصد کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر 4.81

  کردن سرمایه درصد جدا کردن امور مالی و فردي 14.29
  20/12/91:تاریخ پذیرش                                8/3/91: تاریخ دریافت مقاله

  هاي زناشویی، طالق عاطفی تعارض :ها کلید واژه

                                                           
  .گروه پژوهش علوم اجتماعی، رودهن، ایراندانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، . 1

Nilofar.safa@yahoo.com 
  .رودهن، ایراندانشکده علوم اجتماعی، د رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، واح. 2
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  مقدمه 
تزلزل و سستی بنیاد خانواده و کاهش عاطفه و محبت در میان افراد از جمله پیامدهاي جامعـه  

، شـود  متمدن و صنعتی امروز است، اما از آنجائی که خانواده سنگ بناي اجتمـاع محسـوب مـی   
ساخت در عام  اي لهأاجتماعی، از یک گرفتاري خصوصی به مس ه ايلأعنوان مس طالق به ةپدید

  .دآن به توجه جدي نیاز دارشود که فراوانی غیرمتعارف  می تبدیلاجتماعی 
مبناي درست را که  یگو با ایسنا انتخاب اشتباه و دکتر شیوا دولت آبادي، روانشناس در گفت

: گویـد  می و داند سال اول زندگی مشترك می 5یکی از دالیل وقوع طالق در را  ندارد،و پایداري 
بیش از فکر کردن به علت وقوع طالق باید فهمید کـه آیـا ایـن ازدواج براسـاس مبـانی مـادي،       

تـرین   ها را در سه سال اول زندگی و بیش سودجویانه و ظاهري بوده است یا خیر؟ وي اوج طالق
زمانی که زندگی شکل ظاهري و نمادین خـود را  : کند داند و بیان می سال اول می 5ها را در  آن

 د،شـ آغـاز   آنو شـکل جـدي    هاي اولیه، طی کرد در قالب مراسم عروسی و نشست و برخاست
توانـد زودتـر از سـال و     و مـی  ددهـ می ها به مرور زمان خود را نشان  نظر، سلیقه و افق  اختالف

  .طالق شود هاي اول زندگی منجر به حتی در ماه
بـه علـت جـدي بـودن پیونـد و       هـا  گاهی اوقـات زوج  :کند شناس خاطر نشان می این روان

، کننـد  مـی تـالش  ي حفظ این پیوند برازندگی زناشویی  ةدهند هاي عاطفی و مادي شکل هزینه
مـانع وقـوع طـالق     ،داردآنهـا  و انتظاري که جامعه از  ریزياین تالش و در کنار آن ترس از آبرو

اختالفـات   ۀبه گزارش ایسنا، کارشناسان بر این باورند که فرآینـد طـالق هفـت مرحلـ    . دشو می
، قهرهاي طوالنی و تکـرار آن،  ها میلی یکی از زوج جزئی، تکرار و جدي شدن آنها، جدایی یا بی

زنـگ   .کنـد  از این قهرها و طالق عاطفی و در نهایت طالق قـانونی را طـی مـی    ها خستگی زوج
فقط زیـر یـک سـقف زنـدگی      ها چرا که زوج ،طالق عاطفی بسیار مشهود است ۀخطر در مرحل

طـالق  پدیده ن ایبه  ،یا بدون میل و رضایت است ها یا کامالً قطع شدهارتباطات بین آن ،کنند می
  .شود خاموش نیز گفته می

در یک ازدواج ناموفق همسران عالقـه   .تفاوت مهمی میان رضایت معنوي و تعهد وجود دارد
به دلیل الزامات اخالقی، نگرانی در مورد کودکان یا تـرس از تنهـایی    آنهابه یکدیگر دارند،  کمی

رابطه  ،مندي کم رغم رضایت دهند و علی و مسائل و پیامدهاي اقتصادي به زندگی خود ادامه می
  .کنند را حفظ می

  قش اقتصادي پذیرند معتقدند که ن ی که تقسیم کار در بین زنان و مردان میانجامعه شناس
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خصوصاً درصورت شکست در ازدواج، جدایی بـراي زنـی کـه درآمـد      ،کند مرد، زن را وابسته می
  .حتی اگر در ازدواج خوشبخت نباشد ،شود ندارد شوم و بدفرجام است لذا تسلیم می

امیـدي   س و ناأکنونی ی ۀي خانوادگی در جامعها ها و درگیري بنابراین یکی از عوامل اختالف
چه بسیار وعده و وعیدهایی کـه در   .رداداز طرف مقابل  تی است که فردده شدن انتظاراروبرآاز 

دسـت فراموشـی سـپرده     د و پـس از ازدواج بسـیاري از آنهـا بـه    وشـ می بدل  و اوایل آشنایی رد
د و کسی را جز جنس مخالف ننکمی ان پیدا بز هنگامی که دختر و پسري نیاز به هم. دنشو می

شـوند، نـزد هـم احسـاس امنیـت و آسـایش        به شدت به هم وابسته می ،دنگیر خود در نظر نمی
 ،هـم هسـتند   فقط خواهان رسیدن به ،هاي زندگی کنند و با نادیده گرفتن بسیاري از حقیقت می

دار شدن را نداننـد و پـس    ک مفهوم اصلی ازدواج، خانواده و بچهی در حالی که ممکن است هیچ
موقعیت اجتماعی طرف مقابل،  دلیلبرخی از افراد نیز به . ه کننداز چندي زندگی تلخی را تجرب
گونه افراد از پـاي بسـت ویـران و     کنند که زندگی این ازدواج می... ترحم، ثروت، زیبایی، قیافه و 

  . ثبات است بی
  
  لهأمس بیان
دسـت بـه گریباننـد کـه حیـات      گونـاگونی  اجتماعی جوامع کنونی با مشکالت و معضالت اکثر 
شناسـان، آسـیب اجتمـاعی شـرایط یـا       از دیدگاه جامعـه . کند مع بشري را تهدید مواجه میجوا

داند و ناگزیر درصدد رفـع یـا    وضعیتی است که جامعه آنها را خطري براي راه و رسم زندگی می
از نظر رابرت مرتن وقتـی میـان معیارهـا و واقعیـات اجتمـاعی فاصـله و       . آید ها برمی تعدیل آن
 در برابـر شوند و در نهایت اعضـاي جامعـه    مشکالت اجتماعی ایجاد می ،آید جود میو اختالف به

شناختی، عمدتاً تحـت   این واکنش بر طبق اصول جامعه. دهند چنین وضعیتی واکنش نشان می
مطـرح کـردن موضـوعی ماننـد      1از نظر میلـز . استهاي آن  تأثیر ساخت جامعه، نهادها و ارزش

هاي خصوصی به مسائل عام  آن از گرفتاريشدن اعی مستلزم تبدیل اجتم ۀعنوان مسئل طالق به
بـا   ینزدیکـ  ۀو رابط ندهاي خصوصی ناشی از شخصیت فرد ساخت اجتماعی است، زیرا گرفتاري

، اما مسائل اجتماعی اموري هستند که از سویی بر شرایط خـاص و زنـدگی خصوصـی    دارندآن 
ازمان جامعه و چگونگی سـاخت وسـیع اجتمـاعی    و از سوي دیگر به شرایط و س ندافراد حاکم ا

ـ  ها نادیده مـی هاي اجتماعی آن ساس کنند که ارزشدر واقع وقتی مردم اح. دنوابسته ا د و یـا  مان

                                                           
1. Mills 
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د دارد، بحران اجتماعی اجتماعی اختالف وجو د و بین مطلوبِ اجتماعی و واقعیاتشو تهدید می
یـک نشسـت پژوهشـی در تهـران بـاعنوان       در). 1376مرتن، ( شود اجتماعی ایجاد می ۀیا مسأل

که سن طالق در ایران پائین آمده و آمار طالق در  ، اعالم شد»حل طالق در ایران، بحران یا راه«
برطبـق آمـار منتشـره از سـوي مرکـز مطالعـات و       . نقـاط کشـور اسـت    ۀتهران سـه برابـر بقیـ   

طـالق   رخـداد تـرین   بـیش   88هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و براساس آمارهاي سال  پژوهش
ه اسـت و ایـن   بـود سال  29تا  25سال و براي مردان از سن  24تا  20براي زنان در گروه سنی 

این مرکز اعالم کـرد  . کند شدن حرکت می طالق کم کم به سوي جوان ةدهد که پدید نشان می
الق رسمی که طالق در کشور سیر صعودي دارد و طالق پنهان یا عاطفی حداقل دو برابر آمار ط

که در هـیچ کجـا بـه ثبـت      می استهسیار مب ةدیدپ نوع دیگري از طالق وطالق عاطفی  .است
ي حـاکم بـر   هـا  سنت دالیلی مانندهایی است که به  این نوع طالق مربوط به خانواده. رسد  نمی

، از تنهـایی هاي منفی جامعه به زنان مطلقه، ترس و نگرانی  یا باورهاي نادرست و نگرشخانواده 
بـا  گیرنـد کـه بـه اجبـار      یا ناتوانی در تأمین نیازهاي زندگی تصمیم مـی  از دست دادن فرزندان

  .زیر یک سقف زندگی کنندهمسرشان 
داند و  د و خود را شریک زندگی نمینکمی در چنین اوضاع نابسامانی، زن انزوا طلبی اختیار 

ها بـا   بسیاري از زوج .دهد دامه میدلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگ به زندگی ا تنها به
این قطع روابط عاطفی عوامل پنهان . کنند ولی از وجود و درون هم خبري ندارند هم زندگی می

  .هاي بسیار دارد و ناگفته
، طالق در جامعه ما روند رو به رشدي نده اادن ارائه دبا توجه به آمارهاي مختلفی که مسئوال

درصـد و طـالق نیـز     17آمار ازدواج رشـدي معـادل    84تا  79 هاي به نحوي که بین سال رد،دا
همسرانی که مطرح شد که آیا ما در نتیجه، این سؤال براي  .ه استشتدرصد دا 40رشدي برابر 

ن از کیفیـت الزم و  شـا زنـدگی   ،کنند و قصد طالق نیـز ندارنـد   در حال حاضر با هم زندگی می
اطفی در زندگی مشـترك هسـتند و آیـا عوامـل     مطلوب برخوردار است؟ یعنی آیا دچار طالق ع

  ثیري در طالق عاطفی آنان دارد؟أهاي زناشویی طوالنی مدت ت شناختی و تعارض جامعه
  

  ها نظریه
  ها بحران ارزش

   ع و شرایط دیگريـوض اص بهـادي خـال از وضع اجتماعی و اقتصـدر جوامعی که در حال انتق

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 89 ...بررسی رابطۀ بین تعارض هاي زناشویی با طالق عاطفی زنان مراجعه کننده به 

هـاي دیـرین و    تصادم نـوگرایی و پایبنـدي بـه سـنت    آید که نتیجه  هستند، مشکالتی پدید می
هـاي   برزخـی و حسـاس، عناصـر اخالقـی و ارزش     ۀدر این مرحل. هاست تشدید جنگ بین نسل

ارزش  بسـیاري از موضـوعات بـی   . دهنـد  اجتماعی بیش از هر چیز دیگر تغییر وضع و موضع می
یاري از عناصـر مطلـوب   نهنـد و بسـ   دیروز، در محدوده عناصر نوین و مقبول امـروزي پـاي مـی   

باشد، تضـاد و  تر این تحول سریع  ههر چ. شوند هاي اجتماعی خارج می اجتماعی از قلمرو ارزش
در چنین شرایطی نیروهاي حاکم بر جامعه جاي خود . ها چشمگیرتر خواهد بود جابجایی ارزش

بازتـاب ایـن    گـردد،  هاي جامعه دستخوش آشوب می سپارند و نظام ارزش را به نیروهاي تازه می
ولی از آنجا که سـرعت حرکـت هـر    . دکرنظام ارزشهاي خانواده مشاهده  توان در وضعیت را می

هایی که در معرض چنین  یکسان نیست، نسل فناورانههاي  فرهنگ با حرکت اقتصادي و نوآوري
تواننـد معیارهـاي همـه پسـندي بـراي وظیفـه،        گیرنـد، نمـی   قرار میسریعی اجتماعی  تحوالت

درون خـانواده ایجـاد   در هاي همانند آن داشته باشند، در این احوال کشمکش  اري و ارزشفداک
  ).281 :1374 مساواتی،( یابد شود و نابسامانی خانواده و طالق افزایش می می

تمتـع   ،1طلبـی  هاي اساسی یک جامعه بر لذت ها، ارزش بحران ارزش ۀبه بیان دیگر در هنگام
هـا صـرفاً بـه     استوارند و انسان ابزار گراییو  3گرایی ، ماده2دگراییگرایی فردي، سو آنی، مصلحت

نـد و همـه چیـز در چـارچوب امـور      گیر اندیشند و فقط مصالح خویشتن را در نظر می تمتع می
ارتباطـات انسـانی نیـز از ایـن شـرایط تـأثیر        .شـود  مادي، ملموس و حتی جسمانی خالصه می

ایـن نـوع   . وي تهی می شود و صرفاً در راه التذاذ آنـی اسـت  ها از بعد معن روابط انسان. دپذیر می
محض آنکه مصلحت دیگري روي نماید یا بـر   اند و به و شکننده پذیر روابط بسیار سست و آسیب

ند، نشـک  هاي مختلف می د و به بهانهونشمی ها از درون تهی  اثر مرور زمان یا عوامل دیگر، رابطه
و آمار طالق روز بـه روز افـزایش    یستاز این قاعده مستثنی ننیز  ناشوییدر این شرایط روابط ز

  .)7: 1376ساروخانی، ( خواهد یافت
این یک واقعیت است که میزان طالق در جوامع نـوین زیـاد شـده     ،بروس کوئن معتقد است

گیرد تـا از گسـیختگی و    هاي متغیر ما سرچشمه می از جامعه و ارزشبیشتر این وضعیت . است
امروزه از انواع کارکردهاي خانواده در گذشته کاسته . ه به عنوان یک نهاد اجتماعیتباهی خانواد

  انواده متکی نیستند و ـات خود به خـدمـها و خ ديـشده است و زن و شوهر براي تأمین نیازمن
                                                           
1. Hedonism 
2. Utilitarianism 
3. Materialism 
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  ).133: 1370 کوئن،( ننگ نیستجامعه گسست پیوند زناشویی در 
   :کنند را طی میاز منظر پیتریم سوروکین جوامع سه مرحله 

هاي مادي نیسـت، بلکـه سـتون     اي اولویت با پدیده در چنین جامعه: 1ایدئولوژیک جامعه .1
 . ها به امور آسمانی است سازد و توجه انسان جامعه را معنویت می

طور رسمی وجود دارد، اما عمل  هاي معنوي به در این جامعه، ارزش: 2جامعه معنوي مآب .2
هـاي معنـوي اولویـت     ها به ظاهر پدیده انسان. وخ نکرده استشود، زیرا در درون رس نمی
شمارند ولـی در عمـل و در رویـارویی بـا واقعیـت بـه آنچـه         دهند و آن را مقدس می می

 همچنان. آید و واقعی تفاوت پدید می 3کنند، بین امور و مظاهر صوري اند عمل نمی گفته
 .دوشمی یجاد ها تفاوت ا که بین گفتار و عمل و زبان و قلب انسان

در . در این جامعه، تنها امور مـادي، جسـمانی و ملمـوس ارزشـمند اسـت     : جامعه حسی .3
هاي آنان  میزان دارایی ها به شوند و بها و ارزش انسان گذاري می اینجا کاالها و اشیا ارزش

اجتمـاعی،   ۀیـن زمینـ  اشـوند، در   تعیین می شود، انسانها از جوهر و ذات خود بیگانه می
کند و امنیـت در روابـط انسـانی کـاهش      اخالق انسانی سقوط می ،می یابد زایشافطالق 

اي است مانند سـایر   ین جامعه ازدواج دیگر پیوند مقدسی نیست، بلکه رابطهادر . یابد می
 ).14 :1376 ساروخانی،( تواند به سادگی قطع شود روابط اجتماعی که می

اي اجتماعی را متزلزل نموده است و آنچـه  پیونده 4فردگرایی مفرطدر واقع در این جامعه 
در حالی کـه حیـات جمـع    . شود براي جمع ضرورت دارد، در برابر منافع فردي خرد شمرده می

  .)67 :1372ساروخانی، ( حیات یک یک اعضا و افراد است عامل) اعم از خانواده یا جامعه(
داند و بـه   طالق مؤثر میهاي مذهبی و دینی را در افزایش  کاهش پایبندي به ارزش 5اودري

به نظر او افـرادي کـه ایمـان    . کند نقش دین به عنوان عاملی در راه جلوگیري از طالق اشاره می
بـا تضـعیف ایمـان و    . آورند تا آنانکه چنین ایمانی ندارنـد  مذهبی دارند، کمتر به طالق روي می

. یابـد  جامعـه افـزایش مـی    ها میـزان طـالق در   هاي مذهبی در اکثر افراد و تغییر ارزش پایبندي
  ).456 :1971اودري، (

                                                           
1. Ideological 
2. Idealistic 
3. Formalistic 
4. Rugged Individualism 
5. Udry 
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ه اخیـر، ایمـان   متأسفانه امروزه در کشورهاي اسالمی نیز با تحوالت اجتماعی و اقتصادي سد
یده است و مردمان با نادیده گـرفتن مـوانعی کـه از لحـاظ شـرعی بـراي       یمذهبی به سستی گرا

ق رو بـه فزونـی اسـت    و آمـار طـال   ننـد کافزایش طالق وجود دارد، از اختیار خود سوءاسـتفاده  
  .)22: 1369عراقی، (

  
  مشکالت اقتصادي

 ایـن از یکـی  هـا دارد،   اقتصادي در جامعه نتایج زیانبـاري بـر خـانواده    دشوار ةدور 1نظر کانگر به
محرومیـت اقتصـادي تعـامالت    . سـامانی آن اسـت   ، احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بینتایج

مشکالت اقتصادي در بین . دهد سوي طالق سوق می د و آنها را بهده را کاهش می ها مثبت زوج
، زنـدگی  یستع خانوادگی آنها براي بقاي زندگی در سطح استاندارد مناسب نبکه منا هایی زوج

  .ها بیشتر تعامل منفی دارند کند و مردان در این خانواده ثبات می زناشویی را بی
ها و ستیز در داخل خانواده شـده اسـت    ش تنشکاهش درآمدها و تورم در ایران موجب افزای

. رغم آنکه هنوز نگرش منفی به طالق در جامعه وجود دارد، میزان آن رو به افزایش است و علی
ی یاز سو. ي بین درآمد و هزینه برقرار نکرده استرابهنجاي است که رابطه  جامعه ۀطالق، نتیج

، ایـن  شود ر برنامه تعدیل اقتصادي ارائه مید و از سوي دیگرواج می یابتجمل در جامعه  یشمان
ناشـی از آن  د و معضـالت اقتصـادي   به وجود مـی آور بین مطالبات و امکانات  دوگانگی، شکافی

تعدیل ساختاري از طریق تورم فزاینـده و   ۀرسد برنام نظر می به. دوشمی منجر به افزایش طالق 
ـ مـدت،   گسترش و تعمیق فقر، عالوه بـر اینکـه در کوتـاه     رتـأثی ر از هـم گسـیختگی و طـالق    ب

تر است و بیشـتر   گذارد که بسیار عمیق میبرجاي ر نهاد خانواده دگذارد، در بلندمدت آثاري  می
  ).163: 1380،بابایی( باشد فرزندان می وط بهمرب
  
  نظم خرد چلبی ۀنظری

نظـم خـرد    ۀهایی که در زمینۀ روابط خانوادگی از آن استفاده شـده اسـت، نظریـ    یکی از نظریه
که نظم اجتماعی در سطح می پردازد به بررسی چهار مشکلی  چلبی در این نظریه،. چلبی است

گوید که البته در بررسی روابط خـانوادگی   خرد با آن مواجه است و از چهار نوع تعامل سخن می
ادله عمدتاً تعامل ارتباطی مدنظر است، زیرا در این نوع تعامل است که حق و تکلیف و عاطفه مب

                                                           
1. Conger 
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از لحاظ تحلیلی نیز چلبی تعامل را داراي دو وجه عمده ابزاري و ). 18: 1375چلبی، ( شوند می
 شـود  اظهاري محسـوب مـی   ۀه روابط خانوادگی از مصادیق رابط، ک)17: همان( داند اظهاري می

را نظـم   ۀو سپس نظریـ  زیمپردامی در این قسمت ابتدا به تعریف رابطه اظهاري ). 251: همان(
  .وضیح می دهیمت

یـا   براي رد و بدل کـردن چیـزي   اي ابزاري که خود هدف نیست و تنها وسیله ۀبرخالف رابط
، سـرد و از صـمیمیت مبراسـت و از مصـادیق تجربـی آن      محسوب می شودکسب هدفی خاص 

اظهاري فـی نفسـه هـدف اسـت و      ۀاي و پیمانی اشاره کرد، رابط توان به روابط نقدي، مبادله می
اظهـاري نـوعی صـمیمیت، اعتمـاد و تعهـد       ۀدر رابط. ابطه گرم و انتشاري استن گونه رنوعاً ای

در ایـن نـوع   . گیرنـد  گران درگیر در رابطه، رفاه حال یکـدیگر را در نظـر مـی    وجود دارد و کنش
عنـوان   پاداش جانشـین بـه  . شود تأمین می ،رابطه، نفع فردي تاحدودي از طریق پاداش جانشین

با میزان دوستی و معاشرت پذیري طـرفین درگیـر    یو ذهنی ارتباط مستقیمیک پاداش روانی 
بـه همـان    ،یعنی هر قدر کنش گر الف کنش گر ب را بیش تر دوست داشـته باشـد  . رابطه دارد

تعلـق عـاطفی و معاشـرت    . کند مینفعی دریافت  ،عنوان پاداش جانشین گر ب به میزان از کنش
دهنـد و روابـط خویشـاوندي، دوسـتی، همسـایگی،       ل مـی پذیري اساس این نوع رابطه را تشکی

  .)249 -251: همان( آرمانی و انجمنی از مصادیق تجربی این نوع رابطه هستند
در آن، اظهاري، طالق عاطفی را وضـعیتی در نظـر بگیـریم کـه      ۀاگر با تعریف چلبی از رابط

نظـم خـرد چلبـی را    تـوان نظریـه    یابد، مـی  اظهاري همسران کاهش می ۀکمیت و کیفیت رابط
دو عنصر اساسی سازنده جامعـه  از دیگاه چلبی،  .اي مرتبط با مسئله طالق عاطفی دانست نظریه

از لحاظ تحلیلی تعامل بالقوه داراي دو وجـه عمـدة ابـزاري و    . در سطح خرد، فرد و تعامل است
.  ابـزاري دارد گر جنبه کـامالً  براي کنشبا دیگري تعامل در تعامل با وجه ابزاري، . ي استاظهار

، دهنـد  مـی رخ چنین تعـامالتی معمـوالً زیـاد    . سنخ عالی چنین تعاملی، نوعی مبادله سرد است
  .توانند دوام بیاورند تر خصلت تصادفی و مشروط دارند، و به تنهایی نمی بیش

د، شـو  دهد و باعث تکرار و دوام و متشکل شدن تعامالت می اما آنچه افراد را به هم پیوند می
در بعد اظهاري، تعامل فرد حایز ارزش درونی یـا مصـرفی اسـت و بـه     . د اظهاري تعامل استبع

گـروه   "یـا   "اجتمـاع "یـا   "مـا "از طریـق تعامـل اظهـاري،    . بیانی تعامل، هدف است نه وسـیله 
، تعامـل اسـت مشـروط بـر اینکـه      "اجتماع"یا  "ما"یعنی سنگ بناي . گیرد شکل می "اجتماعی

  .به خود بگیرداظهاري  جنبۀتعامل 
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بنابراین در . هاي منظم و پایدار تعامالت صحبت کرد توان از انگاره یا گروه می "ما"با تشکیل 
، هـر سـه   "مـا "و اثر ترکیبی آنها، یعنی  "تعامل"و  "فرد"عنصر  سطح خرد به لحاظ تحلیلی دو

 "اجیـل "ب توان چهار بعـد، در چهـارچو   ک از این سه عنصر مییدست اندرکارند، که براي هر 
  .دکرپارسونز، مطرح 

مـی تـوان    "اجیل"فرد از طریق نظام شخصیتی خود با جمع رابطه برقرار می کند؛ در قالب 
خـود   –، هویـت  )G(، اجرا )یا توانایی(، ظرفیت )A(هوش : چهار قطب براي شخصیت قایل شد

(L)  و تعهد)I ()17: همان(.   
، (G)، روابـط قـدرت   (A)اي  ابـط مبادلـه  تعامل شـامل رو  ةتوان چهار نوع عمد همچنین می
  .را از هم تمیز داد (I)) اجتماعی(و روابط ارتباطی  (L)روابط گفتمانی 

اي، کاال و خدمات، در رابطه قدرت، دستورات، در روابط گفتمانی، اطالعات و  در روابط مبادله
و عاطفـه مبادلـه   رسیدن به فهم و تفاهم، و در روابط اجتماعی، حـق و تکلیـف    برايها  برداشت

  ).18: همان( شوند می
کـه در ایـن بعـد     (A)بعـد ابـزاري   . توان در قالب اجیل چهار بعد قایل شد نیز می "ما"براي 

که در آن نقش رهبري در  (G)؛ بعد سیاسی کند رابطه خود را با محیط خویش تنظیم می "ما"
آنها و یـادگیري، نقـش عمـده    که در آن اطالعات، انتقال  (L)شود؛ بعد فرهنگی  مطرح می "ما"

  ).همان( است و تعامالت در آن صورت می گیرند» ما«که بعد محوري (I)دارد، و بعد اجتماعی 
می توان از نوعی نظم اجتماعی خرد سخن گفت که هـم زمـان در برگیرنـدة     "ما"با تشکیل 

. یل شـده اسـت  یی که خود از دو عنصر افـراد و تعـامالت تشـک   "ما"است،  "ما"افراد، تعامالت و 
و بالطبع حفظ الگوهاي تعاملی، نظم اجتماعی خـرد حـداقل در چهـار بعـد بـا       "ما"حفظ  براي

  :نامیده می شوند "چهاره"چهار مشکل ماهوي مواجه است که 
 (L)فکري مشترك  هم .1
 (G)گامی مشترك  هم .2
 (I)دلی مشترك  هم .3
 ).19: همان( (A)بختی مشترك  هم .4

وجود نمادها و اطالعات مشترك است، این ضـرورت   ،هر نوع اولین ضرورت برقراري رابطه از
امـا در روابـط اظهـاري، نـوعی اطالعـات ارزشـی و       . حتی در تعامل صرفاً ابزاري نیز پابرجاسـت 

بنابراین بدون حداقل مجموعه اي از نمادهـا، اطالعـات و ارزش   . هنجاري مشترك نیز الزم است
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لذا یکی از مقتضیات نظم خـرد،  . قابل تصور نیست "ما"هاي مشترك، پایداري نسبی تعامالت و 
در غیـر ایـن صـورت،    . فراهم کردن هم فکري، درك مشترك و ارزشیابی مشترك نسـبی اسـت  

ر هم فکري مشترك در ابعاد فوق الذکر نباشد، در سه عنصر نظم، یعنـی فـرد، تعامـل و    یعنی اگ
بد، از ظرفیت اجراي فرد به طـور  قابلیت یادگیري فرد کاهش می یا ،می شود ایجاداختالل  "ما"

نقشـه  . مؤثر استفاده نمی شود و ذخیره نمادي شخص، منحصر به فرد و محدود باقی مـی مانـد  
قـدرت   و تعمیم نمی پذیرند و به تبـع اینهـا، فـرد حـداقل    نمی شوند هاي شناختی فرد اصالح 

ي اخـتالل در نظـام   اینهـا پیامـدها  . به طور مؤثر از دست می دهـد را محیط  اب کنترل و انطباق
  ).همان(شخصیتی است 

د و کـارکرد  ونشمی عنصر تعامل نیز، تعامالت حداقل در بعد ارتباطی دچار اختالل  درمودر 
از را نیز استعداد انطباقی خـود بـا محـیط خـویش      "ما"به دنبال آن . خود را از دست می دهند

گـردد و بـاالخره در   دست می دهد و به تدریج حـریم فرهنگـی آن مخـدوش و کـم رنـگ مـی       
وجـود  ) اطالعـات ارزشـی و هنجـاري مشـترك    (صورتی که حداقل نوعی هم ارزشـی مشـترك   

فرد احساس تعهد و تعلق به دیگران و . نداشته باشد، هر سه عنصر مزبور دچار اختالل می شوند
به تدریج دچار آنـومی و از خـود بیگـانگی، یعنـی نـوعی سـردرگمی،        ،از دست می دهدرا  "ما"
د، بـه عبـارتی روابـط    شـو تعامل در بعد اظهاري نیز مختل می . ساس جدایی و انزوا می شوداح

بـه بیـان   . نیز مخدوش مـی شـود   "ما"حقوق و تکلیف در . آسیب می بینند) اجتماعی(ارتباطی 
نـامعلوم و مـبهم مـی گـردد      "مـا "با یکـدیگر و بـا    "ما"دیگر حق و تکلیف و پیوندهاي اعضاي 

  ).20: همان(
این کـه افـراد    دلیلبه  عمدتاً. مسئله هماهنگی مشترك است (G)نظم خرد در دوم  مشکل

منحصر به فرد هستند، نظم اجتماعی نوعی سازش  (G)ک در بعد ارگانیکی و ظرفیت اجرا یهر 
گرچه در خالل جامعه پذیري فرض این است که همگـی   ،ند؛ عالوه بر اینکبیرونی را طلب می 

ک در فرآینـد یـادگیري و جامعـه پـذیري در محـیط هـاي       ید، هر شومی نیازهایشان هنجاري 
 يفـرد هـر  بنابراین قابـل تصـور اسـت کـه     . نندکمنحصر به فرد کسب می  ياه همختلف، تجرب

در یک کالم، افراد ضمن اینکـه نفـع مشـترك    . مختص به خود داشته باشد خواسته هاي نسبتاً
دارند، هم زمان به طور نسبی و بالقوه داراي منافع متضـاد، بـه ویـژه در موقعیـت کمیـابی، نیـز       

جلوگیري از بالفعل شدن تضاد منافع و حاد شـدن آن الزم اسـت راه    برايبدین ترتیب . هستند
به نـوعی وحـدت عمـل و هـم      فراد از طریق سازش بیرونی، عمالًحلی پیدا شود، به طوري که ا
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. هـم گـامی مشـترك اسـت     بنابراین یکی از مسائل نظم خـرد، ایجـاد  . گامی مشترك نایل آیند
در صورتی که مسئله هم گامی مشترك حل نشـود، مصـالح جمعـی و بلنـد مـدت       بدیهی است

در ارتبـاط بیرونـی،    "مـا "نتیجـه   تحت الشعاع مصالح فردي و کوتاه مدت قرار مـی گیـرد و در  
قدرت انطباقی خود را از دست می دهد و از لحاظ درونـی، دچـار مشـکل انسـجامی مـی شـود       

  ).همان(
در واقـع بنیـان   . هم دلی متقابل و احساس تعلـق مشـترك اسـت    (I)مسئله سوم نظم خرد 

دلی و احساس  هم فقدان حداقل نوعی. است "ما"احساس تعلق افراد به یکدیگر و به  "ما"اصلی 
ها، که در ایـن صـورت هـر سـه عنصـر      "من"به  "ما"و اضمحالل  "ما"تعلق مشترك یعنی نبود 

عهـد و  کـه فـرد، ت   اول ایـن . شـوند  دچـار مشـکل مـی    Iهمگی در وجه  "ما"شخصیت، تعامل و 
که تعامل اجتمـاعی   دوم این. از دست می دهدرا  "ما"به دیگران و به خصوص وابستگی عاطفی 

دادن بعـد اجتمـاعی خـود و هـم      با از دست "ما" دهد و سوم و مفهوم خود را از دست می معنی
به عبـارت  . شود ، تبدیل به نوعی تجمع می"ما" در بعدرفتن هویت جمعی افراد  زمان با از دست

بـا  . آن اسـت  Iدر واقع مرکز ثقل مـا وجـه   . کنند میل می Aدیگر، هر سه عنصر به طرف قطب 
  ).20-21: همان(گردد  نیز نزدیک می "ما"نابودي و محو  Aبه  "ما"کردن  میل پیدا

منظـور از  . بختـی مشـترك اسـت    آخرین مشکل ماهوي نظم اجتماعی در سـطح خـرد، هـم   
نفـع مشـترك ریشـه در نیازهـاي عـام و       اساسـاً . بختی مشترك، نفع و اقبال مشترك اسـت   هم

ق جمع و با مشارکت دیگران در جمع بیش ها از طریسانی دارد، نیازهایی که تأمین آنمشترك ان
میزان نیـاز متقابـل افـراد بـه تشـریک      ) خطر مشترك(منظور از اقبال مشترك . تر ممکن است

بختـی مشـترك نظـم حـل نشـود، سـه عنصـر         در صورتی که مسئله هـم . مساعی فیزیکی است
 زمینـۀ  در. ندشـو  دچـار ضـعف و اخـتالل مـی     Aدر بعـد   همگی عمدتاً "ما"شخصیت، تعامل و 

بهـره   کند و از هرگونه مازاد تعاونی بـی  به نیازهاي خود دریافت نمی يشخصیت، فرد پاسخ مؤثر
عنصـر تعامـل، روابـط     درمودر . یابد گردد، بازدهی هوش و ظرفیت اجراي وي نیز کاهش می می

آن با ، قدرت انطباقی »ما«عنصر  موردشوند و باالخره در  اي در وهله اول دچار نقصان می مبادله
. یابـد  محیط بیرونی و قدرت نظارتی و تنظیمی آن نسبت به محیط درونـی هـر دو کـاهش مـی    

بـه   ALاز محور  "ما"بختی مشترك، هر سه عنصر فرد، تعامل و  هم ۀلأمسنشدن درصورت حل 
از لحـاظ  (تـر   کوچـک  GIکـردن بـه طـرف محـور      با میل "ما". نمایند میل می GIسمت محور 

  به (تر  تحرك ، کم)به لحاظ نوآوري و عضوگیري(، بسته تر )ز لحاظ هنجاريا(تر  ، فشرده)عددي
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  ).21-22:همان(می شود ) به لحاظ گرایش ارزشی(گراتر  و باالخره خاص) لحاظ جابجایی افراد
سطح خرد در نظر در خرد، اگر خانواده را اجتماعی کوچک و به بیانی  با توجه به نظریه نظمِ

بختـی مشـترك بـین همسـران ایجـاد       دلی و هم گامی، هم فکري، هم همر مشکلی در اگبگیریم، 
اختالل در بعد اظهاري تعامـل   وشود، این مشکل موجب اختالل در تعامل همسران خواهد شد 

  . توان طالق عاطفی خواند همسران را می
  

  نظریه مثلث عشق استرنبرگ
، )جـزء شـناختی  (ؤلفۀ تعهـد  رابرت استرنبرگ جوانب مختلف عشق را با مثلثی که داراي سه م

توانـد   رابطه می. دهد است، نشان می) جزء انگیزشی(اشتیاق و و شور ) جزء احساسی(صمیمیت 
  .با هر یک از این سه مؤلفه آغاز و سپس با رشد دو مؤلفۀ دیگر به عشق تبدیل شود

ه کندي از دارد، بنیرشد تعهد به زمان زیادي . تعهد یک وابستگی شناختی به فرد دیگر است
یابد؛ اگر رابطه موفـق   آغاز می شود و در صورت مثبت بودن رابطه با سرعتی بیش تر افزایش می

دهنـد کـه رابطـه وارد مرحلـۀ      افراد تعهد خـود را زمـانی نشـان مـی    . رود نباشد تعهد از بین می
باشـند یـا   وفـادار  باید که یعنی زمانی ، )مثال از مرحله نامزدي وارد ازدواج شود(تر شود  پیشرفته

  .ترین شرایط ادامه دهند رابطه را در سخت
. آوردن حمایـت عـاطفی اسـت     صمیمیت شـامل بـه اشـتراك گـذاردن احساسـات و فـراهم      

اطالعـات  آن دسـته از  مستلزم سطوح باالتر خودافشایی و به اشتراك گذاردن  صمیمیت معموالً
ت با افزایش نزدیکی بـه  صمیمی. شوند به دلیل احساس خطر فاش نمی که معموالًاست شخصی 

افـراد بـا جلـب اعتمـاد یکـدیگر و      . شـود  تـر مـی   یابد و با رشـد رابطـه عمیـق    تدریج افزایش می
  .صمیمیت ایجاد کنند برايقوي عاطفی  پشتوانۀتوانند  انتقادپذیري می

مربـوط مـی   برانگیختگـی فیزیولـوژیکی    بـه شور و اشتیاق جنسی معموال با ابراز محبتی که 
 مـی  شور و اشتیاق جنسی به سـرعت آشـکار  . نین با تعامالت جنسی ابراز می شودچ ، و همشود

یافتن آن فـرد   پایان با  شور جنسی مانند اعتیاد است و .ودو می تواند به سرعت نیز محو ش ودش
اولسن و (کند  احساسپذیري عصبی و افسردگی را  گیري مانند تحریک ممکن است عالیم کناره

  ).246 -247: 2006دفراین، 
بر این اسـاس اسـترنبرگ هشـت     وشوند  سه مؤلفۀ عشق به طرق گوناگون با هم ترکیب می

  :است نوع رابطه را مشخص کرده
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 .عشقی، که فاقد تعهد، صمیمیت و اشتیاق جنسی است رابطۀ غیر .1
 .عشق تهی، که تنها شامل تعهد و فاقد صمیمیت و اشتیاق جنسی است .2
 .، و فاقد تعهد و اشتیاق جنسی استدوست داشتن، که تنها شامل صمیمیت .3
 .، و فاقد تعهد و صمیمیت استاست اشتیاق جنسیشامل شیفتگی، که تنها  .4
 .عشق رمانتیک، که شامل صمیمیت و اشتیاق جنسی، و فاقد تعهد است .5
 .عشق ابلهانه، که شامل تعهد و اشتیاق جنسی، و فاقد صمیمیت است .6
 .قد اشتیاق جنسی استعشق مصاحبتی، که شامل تعهد و صمیمیت، وفا .7
، 1988استرنبرگ و بـارنس،  (عشق کامل، که شامل تعهد، صمیمیت و اشتیاق جنسی است  .8

 ).247-248: 2006به نقل از اولسون و دفراین، 
اي فاقـد   گرفتن سه مؤلفه مثلث عشق استرنبرگ، از آنجا که طـالق عـاطفی رابطـه    با در نظر

استرنبرگ، یعنی عشـق تهـی و   ة ابطه تعریف شدتوان دو نوع از هشت نوع ر صمیمیت است، می
  .عشق ابلهانه را طالق عاطفی خواند

  
  چارچوب نظري تحقیق

  مدل تحلیلی
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 از زندگی  یرضایتنا
  عالیق عاطفیبه ابراز  یمیلبی 

  ایجاد فاصله در عقاید مذهبی
  احساساتبه بیان  بی میلی

  دوستان و خانوادهتمایل به 
  گرایش به طالق

  رابطه جنسیبه  بی میلی
 اقتصادي مسائل 
  اوقات فراغتبه گذراندن  بی میلی
  ارتباطبه  بی میلی

  متقابل ياعتمادبی 
   حل تعارضبه  بی میلی

 طالق
عاط

 زناشوئی تعارض

 کاهش همکاري
 کاهش رابطه جنسی
 واکنش هاي هیجانی
 جلب حمایت فرزند

 رابطه فردي با خویشاوندان
 کاهش رابطه خانوادگی
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  روش شناسی
  طرح پژوهش

در درون ایـن طـرح، از   . هـاي پیمایشـی توصـیفی اسـت     طور کلی پژوهش حاضر از نوع طرح به
  .هاي همبستگی استفاده شده است طرح

  

  یه هاي تحقیق فرض
 .هاي زناشویی و طالق عاطفی رابطه وجود دارد بین تعارض :فرضیه اصلی

  .طالق عاطفی رابطه وجود دارد بین تعارض زناشویی و -1فرضیه 
  .بین کاهش همکاري و طالق عاطفی رابطه وجود دارد -2فرضیه 
  .جنسی و طالق عاطفی رابطه وجود دارد ۀبین کاهش رابط -3فرضیه 
  .هاي هیجانی و طالق عاطفی رابطه وجود دارد بین افزایش واکنش -4فرضیه 
  .بین جلب حمایت فرزند و طالق عاطفی رابطه وجود دارد -5فرضیه 
  .بین رابطه فردي با خویشاوندان خود و طالق عاطفی رابطه وجود دارد -6فرضیه 
  .رابطه وجود داردو طالق عاطفی  بین کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر -7فرضیه 
  .طالق عاطفی رابطه وجود دارد بین جدا کردن امور مالی و -8فرضیه 

  

  پژوهش هاي سؤال
  سؤال اصلی 

هـاي شـرق تهـران     کننده به دادگاه زناشویی و طالق عاطفی در زنان مراجعه آیا بین ابعاد تعارض
  رابطه وجود دارد؟

  فرعی  هاي سؤال
هـاي شـرق تهـران     کننـده بـه دادگـاه    فی در زنان مراجعهآیا بین کاهش همکاري و طالق عاط -

  رابطه وجود دارد؟
هاي شرق تهـران   کننده به دادگاه جنسی و طالق عاطفی در زنان مراجعه ۀآیا بین کاهش رابط -

  رابطه وجود دارد ؟
هاي شرق تهـران   کننده به دادگاه هاي هیجانی و طالق عاطفی در زنان مراجعه آیا بین واکنش -

  ه وجود دارد؟رابط
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هاي شـرق تهـران    کننده به دادگاه آیا بین جلب حمایت فرزند و طالق عاطفی در زنان مراجعه -
  رابطه وجود دارد؟

هـاي   کننده به دادگـاه  فردي با خویشاوندان خود و طالق عاطفی در زنان مراجعه ۀآیا بین رابط -
  شرق تهران رابطه وجود دارد؟

کننده به  ی با خویشاوندان همسر و طالق عاطفی در زنان مراجعهخانوادگ ۀآیا بین کاهش رابط -
  هاي شرق تهران رابطه وجود دارد؟ دادگاه

هاي شرق تهـران   کننده به دادگاه آیا بین جدا کردن امور مالی و طالق عاطفی در زنان مراجعه -
  رابطه وجود دارد؟

  

  جامعه آماري
بـراي گـرفتن طـالق بـه      1390-1391ال شود که در سـ  جامعه آماري پژوهش شامل زنانی می

820N. هاي خانواده شهر تهران مراجعه کرده اند دادگاه =   
  

  نمونه و روش انتخاب آن
 1390هـاي خـانواده در شـرق تهـران سـال        کننده بـه دادگـاه   نمونه آماري از بین زنان مراجعه

  .صورت تصادفی ساده انتخاب شده است به
گیري است که هر یک از اعضاي جامعه مـورد مطالعـه    ي تصادفی ساده نوعی نمونهگیر نمونه

، 1388، به نقـل از میرزایـی،   1967،مانی(این روش  از. انتخاب شدن شانس مساوي دارند براي
  .  زیر استفاده شد صورتبه ) 189ص 

21 ( )
Nn
N e

=
+

  

)2حجم جامعه و  Nدر این فرمول  )e  جامعـه زنـان مراجعـه   . مجذور سطح اطمینان اسـت 
شـرق تهـران مراجعـه کـرد      ةشگر به دادگاه خـانواد هپژو) 1390(کننده در آن مقطع زمانی که 

درصـد و جـایگزین آن در فرمـول     5شود که با در نظر گرفتن سطح اطمینـان  بزن  820شامل 
  : مقادیر زیر بدست آمد 

2

820 172 / 63 173
1 820(0 / 05)

n = =
+

  
  .یمتداشنفر نیاز  173یعنی طبق این فرمول حداقل به 
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  ابزار گردآوري اطالعات و اعتبار و روایی ابزارها
  پرسشنامه طالق عاطفی

 ۀاز پرسشـنام  ،ابزارهاي از پیش اسـتاندارد شـده   دلیل نبودنگیري طالق عاطفی به  براي اندازه
مربـوط بـه    یپژوهشـ متون  امه ازاین پرسشنمناسب براي هاي  گویه. محقق ساخته استفاده شد

هاي اصلی زوجین، انتخـاب و بـر    طالق، روابط زناشوئی، بین فردي، خانوادگی، ارتباط با خانواده
حـداقل نمـره در ایـن    . بندي شدند ي از خیلی کم تا خیلی زیاد درجها درجه 5روي یک مقیاس 

  .تر به طالق عاطفی استدهنده گرایش بیش نمرات باالتر نشان. است 340و حداکثر  68مقیاس 
دست آمد که شاخص مناسـبی  به  858/0از روش آلفاي کرنباخ با استفاده پایایی این آزمون 

یعنـی ایـن آزمـون    . محاسبه شد 62/0از تحلیل عامل با بهره گیري آزمون ) اعتبار( ییروا. است
یـز حـاکی   ن KMO مقدار آزمون کرویت. کند درصد واریانس کل طالق عاطفی را تبیین می 62

هـاي بیشـتر نیـاز بـه      حـال بـراي پـژوهش    با ایـن . ها براي تحلیل عامل بود از مناسب بودن داده
  . اجراهاي بیشتري دارد

  .ستا 01/0ی مالك در سطح آلفاي یرواداراي ی یهاي زناشو همچنین این آزمون معتبر تعارض
  

  پرسشنامه تعارضات زناشویی
  .ز پرسشنامه تعارضات زناشویی استفاده شدبراي تشخیص و ارزیابی تعارضات زوجین ا

هاي زن  سؤالی است که براي سنجیدن تعارض 42یک ابزار » پرسشنامه تعارضات زناشویی«
ت استفاده شده است راي لیک بندي آن از مقیاس پنج درجه و شوهري ساخته شده و براي درجه

  . گزندرت و هر ، گاهی، گاهی اوقات، بهکه عبارتند از همیشه، اکثراً
کـاهش همکـاري،   : سنجد که عبارتند از این پرسشنامه هفت بعد از تعارضات زناشویی را می

، افـزایش  )ان(هاي هیجانی، افزایش جلـب حمایـت فرزنـد    کاهش رابطۀ جنسی، افزایش واکنش
 فردي با خویشاوندان خود، کاهش رابطۀ خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جـدا  ۀرابط

  .لی از یکدیگرکردن امور ما
  .ندده اکربراي جمعیت ایرانی هنجاریابی ) 1375(براتی و ثنایی  راپرسشنامۀ حاضر 

  : و براي خرده مقیاس آن از این قرار است %53آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر : اعتبار  
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، افـزایش  %73 ، افزایش واکنش هـاي هیجـانی  %50 ، کاهش رابطۀ جنسی%30کاهش همکاري 
، کاهش رابطۀ خانوادگی %64 ، افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود%60 ب حمایت فرزندجل

  .%51 دیگر، جداکردن امور مالی از یک%64 با خویشاوندان همسر و دوستان
از طـرف  . از روایی محتـوایی خـوبی برخـوردار اسـت    » پرسشنامه تعارضات زناشویی«: روایی

  ، وجود همبستگی باال بین طـالق عـاطفی  و تعـارض   دداری مناسبی یروادیگر، چون این آزمون 
  .است ی مالكیحاکی از روا ییزناشو

  
  هاها و آمار هاي تجزیه و تحلیل داده روش
گرایش مرکزي، پراکندگی و نمـودار  (هاي توصیفی  با استفاده از روششده هاي جمع آوري  داده

  .شد مستقل تحلیل tو آزمون و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس عاملی 
از طـرف دیگـر،   . آوري شده است هاي جمع ماهیت کمی داده دلیلهاي فوق به  انتخاب روش
ند تحلیل واریانس و آزمون شتي داا دند و مقیاس فاصلهبوهایی که دال بر تفاوت  در مورد فرضیه

t تمـام تحلیـل   . دمستقل و در مورد فرضیه هاي رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده ش
  . ا شده استرجا SPSSنرم افزار با استفاده از ا ه
  

  آزمون فرضیه ها
  زناشوئی  فرضیه هاي تعارض

  ها شاخص
  متغیرها

ضریب  تعداد
 همبستگی

درجه 
 آزادي

ــریب   داريامعن ضـ
  تعیین

  P<0.01 9.99 169 .316 171 تعارض زناشویی
  P<0.01 6.60 169 .257 171 کاهش همکاري

  P<0.01 17.57 169 .419 171 ه جنسیکاهش رابط
  P<0.01 23.04 169 .480 171 هاي هیجانی افزایش واکنش

  P<0.01 5.33 169 .231 171 جلب حمایت فرزند
  P<0.01 5.81 169 .241 171 رابطه فردي با خویشاوندان خود

کاهش رابطه خانوادگی با 
 خویشاوندان همسر

171 220. 169 P<0.01 4.84  

  P<0.01 14.29 169 .378 171 امور مالیجدا کردن 
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  ها یافته
  :هاي مطرح شده به شرح زیر هستند هاي پژوهش حاضر مطابق با فرضیه یافته

  هاي تعارض زناشویی  فرضیه
  .داري وجود داردامعن ۀطالق عاطفی رابط بین تعارض زناشویی و :1فرضیه 
  .وجود دارد داريامعن ۀبین کاهش همکاري و طالق عاطفی رابط :2فرضیه 
  .داري وجود داردامعن ۀبین کاهش رابطه جنسی و طالق عاطفی رابط :3فرضیه 
  .داري وجود داردامعن ۀهاي هیجانی و طالق عاطفی رابط بین افزایش واکنش :4فرضیه 
  .داري وجود داردامعن ۀبین جلب حمایت فرزند و طالق عاطفی رابط :5فرضیه 
  .داري وجود داردامعن ۀوندان خود و طالق عاطفی رابطبین رابطه فردي با خویشا :6فرضیه 
 داريامعنـ  ۀو طـالق عـاطفی رابطـ    بین کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر :7فرضیه 

  .وجود دارد
  .داري وجود داردامعن ۀطالق عاطفی رابط بین جدا کردن امور مالی و :8فرضیه 

  
  بحث و نتیجه گیري

  :هاي زناشویی با طالق عاطفی حاکی از این است که بررسی و مقایسه تعارضنتایج 
تعـارض   .دار باالیی دارنداهاي زناشویی و تمام ابعاد آن با طالق عاطفی ارتباط مثبت معن تعارض

 درصـد؛  17.56کاهش رابطـه جنسـی    درصد؛ 6.60کاهش همکاري  درصد؛ 9.99زناشویی کلی 
ردي بـا  رابطـه فـ   درصـد؛  5.33 جلـب حمایـت فرزنـد    درصد؛ 23افزایش واکنش هاي هیجانی 

درصد و جدا  4.84طه خانوادگی با خویشاوندان همسر بکاهش را ؛درصد 5.80خویشاوندان خود 
طـور کـه مشـخص     همـان  .درصد طالق عاطفی را پیش بینی می کنند 14.29کردن امور مالی 

نسی، طه جافزایش واکنش هاي هیجانی، کاهش راب اولویت شاملاست بیشترین سهم به ترتیب 
کاهش همکاري، رابطه فردي با خویشاوندان خود، جلب حمایـت فرزنـد و    جدا کردن امور مالی،

به نقل از آقامحمـدیان،  1995( پژوهش پگی. خانوادگی با خویشاوندان همسراست ۀطبکاهش را
ی که در حل مسائل زناشوئی شکست یها زوج در حال طالق نشان داد زوج 532بر روي ) 1378
  .گیرند تر طالق می برند و سریع شناختی و عاطفی شدیدي رنج می ز مشکالت رواناند ا خورده

 یکه در واقع نوع. استیکی از عوامل ایجاد کننده طالق عاطفی در رابطه زناشویی تعارضات 
حـذف امتیـازات دیگـري و افـزایش      و بـا ها و منابع قدرت است  بر سر تصاحب پایگاه کشمکش
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بدیهی است طرفین نزاع برآنند که به حریف خود آسیب برسـانند و  . دکن امتیازات خود بروز می
  . )42 :1375براتی، . (صحنه بیرون کنندهاي او را خنثی کنند و باالخره او را از  تاکتیک

زن و شـوهر بـه   منـد نبـودن   از آن و عالقه  یرضایتناجنسی ضعیف و  ۀرابط) 1372(فرجاد 
تمـام ایـن عوامـل شـامل     . کنـد  ر در طـالق ذکـر مـی   ثؤدموگرافیک مـ  یکدیگر را از عوامل غیر

شوند و از یافته پژوهش حاضر حمایت  ثر در طالق عاطفی محسوب میؤهاي زناشوئی و م تعارض
  .کنند می

تواند یک رابطه زناشویی را  سنتی می ۀسه وجهی عشق استنبرگ، تعهد در جامع ۀطبق نظری
رفاً به دلیـل تعهـد حقـوقی تـا حـدي      یعنی زن و شوهر ص. بدون صمیمت و عشق تداوم بخشد

توانـد منجـر بـه     هر چند در انتها این رابطه تحت شرایط خاصی می. نندک همدیگر را تحمل می
  .طالق حقوقی شود

شـرایط  که  ببینی طالق در گروه زنان شناختی در پیش شناختی و جامعه عوامل روان ۀمقایس
طـالق   بـراي شود تعدادي از زنـان   می شرایطی که باعث ۀمجموم دارند نشان می دهد،متفاوت 

تر جنبه تعارض زناشویی دارد تـا جنبـه جامعـه شـناختی،      حقوقی به دادگاه مراجعه کنند بیش
جـوش   ۀبه نقطـ  آنها  یعنی واقعاً مشکل دارند، اما تعارضکسانی که دچار طالق عاطفی هستند 

  .نزدیک نشده است تا براي طالق گرفتن به دادگاه مراجعه کنند
  
  یشنهادات پژوهشپ

  :شوند می مطرحزیر  ياههاي کارآمدتر در آینده، پیشنهاد پژوهش يارجبراي ا
  ثیر فرهنگ بر طالق عاطفیأمطالعه ت -1
  هاي پایدار تکرار پژوهش براي رسیدن به یافته -2
  هاي عادي مطالعه در میان نمونه ياراج -3
  

  کاربردي  ياهپیشنهاد
بـا  . کنـیم  ابراز عشق به طرف مقابل و امیـدواري زیـاد آغـاز مـی     بیشتر اوقات ما روابط خود را با

مـی  د یا احساس خوب بـه همـدیگر از دسـت    می یابتدریج عشق و محبت کاهش  این بهوجود 
خـواهیم بـه ایـن     نمـی  ، چون راه دیگري نداریم وکنیم احساس در کنار هم زندگی می د یا بیرو

د، نـوع  نذهنی و روانی که باید ارضاء و برطرف شونیازهاي جسمانی، عاطفی،  .روابط پایان دهیم
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سـرکوبی و برطـرف   . اسـت  قابل باور به صورت موجوداتی پیچیده درآورده اي غیر بشر را به گونه
ن نیازها در طوالنی مدت در زندگی مشترك موجب شکست و منزوي شـدن فـرد و نـوعی    نشد

ـ  هاي فراوا آسیب وگردد  جدایی احساسی و روانی از همسر می دنبـال   هن فردي و خـانوادگی را ب
ها و حل تعـارض و مشـکالت زناشـویی پیشـنهادات زیـر       بنابراین براي جلوگیري از آسیب. دارد
  .گردد می حرمط

توجـه   ریـ زبراي جلوگیري از تعارض هاي طوالنی مدت و مخرب باید زوجین به نکتـه هـاي   
  : داشته باشد

ش به جاي سرکوبی نیازها و عواطـف  ارزش قائل شدن براي خود و نیازهاي اساسی خوی .1
 .و احساسات در زندگی مشترك

 بـه  ین تفاوت ها و تالش بـراي رسـیدن  هاي همدیگر و اهمیت دادن به ا شناخت تفاوت .2
نبایـد انتظـار داشـته باشـند کـه رفتارهـا و تمـام         هـا  زوج .هـا  وحدت در عین تفاوت

 .کردارهایشان با هم یکی و مشابه باشند
، کـردن بـه ارتبـاط هدفمنـد     طریق توجه ک رابطه موفق زناشویی ازتالش براي ایجاد ی .3

 .احساس مسئولیت در مقابل همدیگرداشتن خودداري از داوري و  ،درك درست
دادن اطمینــان کالمــی و عملــی و حمایــت احساســی و عــاطفی از همــدیگر از طریــق  .4

 .مراقبت، شناخت، احترام، ستایش و مقبولیت و اعتماد
) مـرد (هاي طوالنی مدت  یا فاصله گرفتن) زوجهدر (ی غیر معمولی وابستگ ازجلوگیري  .5

هـاي فـردي و    کـه در آن همـه جنبـه   اي و تالش براي رسیدن به تعادل همه جانبـه  
 .شخصیتی و اجتماعی زوجین به رشد و تعالی برسد

کـردن نیازهـاي    آوردن و بیـان  تالش براي رسیدن به عشق و سازگاري از طریق به زبان .6
آرام نه سرکوبی نیاز خـود و منـزوي    یبدون بحث و درگیري و در محیط اساسی خود

منـدي بـه طـرف     القـه هاي واقعی خود به همدیگر و علـت ع  کردن احساس بیان .شدن
 .مقابل

استفاده از زبان بدن و توجه به موقع و صحیح به این عالئم بـدنی بـراي روابـط بهتـر و      .7
 .هاي دیگر ط زندگی زناشویی نو در محیطو استفاده از این عالئم در محی تر عاشقانه

هاي ارتباطی جاذب و ایجاد مرزهاي درست و عادالنه در روابط زوجـین   استفاده از شیوه .8
 .ها و مردساالري خواهی ها و خود ییأبراي جلوگیري از خودر
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گـردد و   باعـث احسـاس نـاامنی زن مـی     ي کـه داراهاي معن چرانی و نگاه پرهیز از چشم .9
 .شرایط از همسر ۀري و کالمی در همو توجه گفتا یو قدردان تحسین و تمجید

تر و جلوگیري از روابط سرد و  ، ابتکار و تنوع براي ایجاد عشق بیشخالقیت و نوآوري .10
 . منفعل جنسی و تحمیلی و بدون توجه به خواست و میل همسر

ی تالش براي رشد همه جانبه رفتاري و شخصیتی و اجتماعی و جلـوگیري از وابسـتگ   .11
رد تـان مـو   وجـودي  ضعیف برخی جنبه هاي رشددلیل  بیش از اندازه به همسر، تا به

 .ظلم و اجحاف همسر قرار نگیرید
  منابع

  فارسی
 .انتشارات اطالعات. جامعه شناسی ارتباطات). 1372( .بساروخانی،  •
 .دانشگاه تهران: تهران. توسعه اقتصادي  اجتماعی طالق .)1379. (شیخی، م، ت •
 انتشارات: ، تهرانشناسی اجتماعی، خانواده و طالق آسیب .)1372( .م حفرجاد،  •

 .منصوري
، ترجمه نوین توالیی، شناختی هاي جامعه مشکالت اجتماعی و نظریه .رمرتن،  •

 .33- 25و26، صص 1376انتشارات امیرکبیر، سال 
 روزنامه همشهري. ها در ازدواج ها و ناکامی علل کامیابی .)1379( .فمیرعماد،  •

)12/7/1379(. 
. جامعه شناسی انحرافات. شناسی اجتماعی ایران آسیب). 1374( .ممساواتی،  •

   .روزنامه مردم ساالري، صابري، محمدجواد ،انتشارات نوبل :تبریز
، پایان نامۀ تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر .)1375( .طبراتی،  •

 .رودهن واحدآزاد ارشد رشته مشاور، دانشگاه 
 ۀنام پایان، ثر بر طالق و آثار آن در شهر تهرانؤعوامل م). 1364( .پبیران،  •

 .طباطبایی ۀدانشگاه عالم: تهران. کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی
، جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی .)1375. (م ،چلبی •

 .انتشارات نی :تهران
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