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Introduction
Destabilization and weakness of the foundation of family and the reduction of love and affection among family
members are examples of the consequences of today’s civilized and industrialized society. But, since the family is
regarded as the footstone of the society, emotional divorce has changed from being a private problem into a public
problem in the structure of a society which requires a lot of attention. The maladjustment of married couple who did
not get divorced formally has more negative, physical, emotional, moral and social effects for the couple and their
children than for the family members of the divorced couple. Emotional divorce is one of the important cultural
problems in a society. The basis of family is formed through the marriage of a man and a woman. Without having a
healthy life, no society can have a healthy community and all of the social harms are influenced by the family.
Emotional divorce is not recorded anywhere and is related to families in which, because of the reasons such as the
dominant customs in family, negative attitudes of the society towards the women, and the incapability in meeting the
needs of the life, women forcibly decide to continue their common life with their husbands. The purpose of this study
was to investigate the social consequences of emotional divorce among married women in Tehran city. Emotional
divorce and the problems following it are reflected directly in social problems of the society and increase the social
harms which influence the children who live in this society. Emotional divorce has been examined in Iran in
descriptive and qualitative forms and there has been less effort to analyze it sociologically, and because of social and
cultural conditions there has been less interest towards it. The purpose of the present research is to sociologically
examine the social consequences of emotional divorce of women settled in Tehran.

Material & Methods
From the viewpoint of purpose and data collection, the
present research was practical and qualitative,
respectively. It also had a cause-and-effect nature. The
analysis was based on structural equation. Data
collection was descriptive and survey. To collect data,
a questionnaire was used. Statistical population of the
research included 622 married women who have
experienced their common life for at least one year and
have referred to consulting centers and health houses of
Tehran. Then, to examine the relationship among the
variables the structural model of Amos Software was
used.
Discussion of Results & Conclusions
According to the collected data, emotional divorce had
a positive and meaningful effect on improper marital
relationships, social harms, and social isolation, but
had a negative effect on marital satisfaction. It had no

meaningful effect on social growth and shouldering
responsibility. Emotional divorce had the most effect
on social harms and improper relationships, marital
satisfaction, social isolation, respectively. Model
values indicated that the effect of emotional divorce
was 63% in inappropriate marital relationships
(betrayal), 58% in social harms, -49% in marital
satisfaction, and 34% in social isolation, respectively.
Therefore, by reducing emotional divorce, the level of
marital inappropriate relationships, social harms,
academic failure and social isolation can be reduced,
and the body image, child education, marital
satisfaction, and religious beliefs can increase.
Regarding the findings of the research, emotional
divorce was effective on the amount of social isolation,
improper marital relationships, life satisfaction and
social harms. Some efforts should be done in the
society so as to reduce the harms resulting from
divorce. Reducing emotional divorce and at last the
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lawful divorce, and improving social conditions, doing
cultural measures to modify ancient and false views of
the society such as man-domination, sexual
discrimination, informing women of their personal and
social rights, preventing imposed marriages through
training parents and passing proper laws in this regard,
and increasing the skills of the women exposed to
divorce to face emotional problems of common life via
providing consulting services are suggested.
Keywords: Emotional Divorce, Social Harm, Treason,
Social Growth, Social Responsibility, Social Isolation.
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چکیده
طالق عاطفي ازجمله مسائل اجتماعي مهم محسوب ميشود و در پژوهش حاضرر ،پيامردهای اجتمراعي آن در ميران زنران شرهر تهرران طري
سالهای  39-30بررسي شده است .روش پژوهش ،پيمايش جامعۀ آماری شامل کليۀ زنان متأهل مراجعهکننده به مراکر مشراوره و نانرههرای
سالمت مناطق 22گانۀ تهران و حجم نمونۀ آماری  922نفر بوده است که به روش نمونهگيری انتخاب شردهانرد .ابر ار پرژوهش ،پرسرشنامرۀ
محققسانته بوده است و يافتهها نشان ميدهد طالق عاطفي بر مي ان رشد اجتماعي و مسئوليتپذيری اجتمراعي ترأريری نداشرته و برر مت يرر
روابط نامناسب زناشويي (نيانت) ،آسيبهای اجتماعي ،رضايت زناشويي و ان وای اجتماعي تأريرگذار بوده است.
واژههای کلیدی :طالق عاطفي ،آسيب اجتماعي ،نيانت ،رشد اجتماعي ،مسئوليتپذيری ،ان وای اجتماعي
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مقدمه

ارزشهای سنتي تا حدود زيادی بر آن حاکم است ،بهصرورت

زن و شوهر با ازدواج اساس نهاد نرانواده را بنرا مريگذارنرد

جدیتری نود را نشان ميدهد زيرا ايرت ارزشهرا طرالق و

يعني پيونردی کره در آن زوجريت متعهرد مريشروند واراي

جدايي رسمي زن و شوهر را امری قبيح و نادرست قلمرداد و

عاطفي ،اقتصادی ،اجتماعي و تربيتي نويش را بهطور متقابرل

ادامۀ زندگي را با هر شرايطي تأييد ميکند

(ستوده.)18 :8919 ،

انجام دهند .هيچ جامعهای بدون داشتت نانوادههای سالم قادر

مسئلۀ طالق عاطفي موضوعي بيترشرتهای اسرت کره در

نيسررت درنصرروم سررالمت ادعررايي کنررد و هرريچيررا از

حوزۀ روان شناسي داليل و عوامل پيدايش آن بريت زوجريت و

آسيبهای اجتماعي بدون تأريرپذيری از نانواده پديرد نيامرده

در حوزۀ جامعه شناسي پيامدهای آن بررای نرانواده و جامعره

است.

ارزيابي ميشود.

يکي از مهمتريت آسيبهای نانوادگي طالق است .طالق

طالق عاطفي نوعي طالق و پديدۀ بسيار مهمي است کره

در جامعه ،به مثابۀ ت ل ل اجتماعي و بيرباتي است که ايت امرر

در هرريچ جررا ربررت نمرريشررود .ايررت نرروع طررالق ،مربررو برره

احتمال دارد به کمبهاشردن نرانواده و ارزشهرای نرانوادگي

نانوادههايي است که به داليلري ماننرد سرنتهرای حراکم برر

منجر شود و افر ايش آسريبهرای اجتمراعي از قبيرل اعتيراد،

نانواده يا باورهای نادرسرت و نگررش منفري جامعره بره زن

الکليسم و انحرافات جنسي را پديد آورد.

مطلقه ،ترس و نگراني از تنهرايي ،از دسرت دادن فرزنردان يرا

آمار رسمي طالق ،به طور کامل مي ان ناکامي همسرران را

ناتواني در تأميت نيازهای زندگي تصميم ميگيرند بهاجبرار برا

در زندگي زناشويي نشان نميدهد زيرا در کنار آن ميشود به

همسرشان زير يا سق

آماری ب رگتر به نام طالقهای عاطفي ،يعني به زنردگيهرای

.)43 :8932

زندگي کننرد

(صرفاييراد و وارسرتهفرر،

ناموش و نانوادههای تونالي اشراره کررد کره زن و مررد در

طالق عاطفي به سرردی روابرط بريت زن و شروهر گفتره

کنار هم به سردی زندگي ميکنند اما ازنظرر قرانوني تقاضرای

مي شود .رابطۀ عاطفي ضعي

ممکت اسرت بره سرردی سراير

طالق نميکنند (بخارايي .)94 :8919 ،آنريت مرحلۀ روابرط بريت

روابط يا زوج ،مانند رابطۀ روحي ،جسمي ،عراطفي و حتري

زن و شوهر زماني است که آنها نسربت بره يکرديگر برياعتنرا

کالمي آنها منجر شود .وجود ايت مشکل در رابطه ،بيمهری و

مي شوند و در آن مرحله ،اصل بود و نبود همسر فرقري بررای

کمشدن محبرت نرانوادگي را در پري دارد .طرالق عراطفي را

زوجيت نمي کند بلکه مسائل زندگي ازجملره مسرائل مرالي و

نخستيت مرحلرۀ فراينرد طرالق مري داننرد و ايرت امرر ،رابطرۀ

امنيت اجتماعي زن ،احساس نياز به همسر را شکل مريدهرد.

زناشويي روبهزوال را نشان ميدهد کره در آن ،احسراس تلرخ

ايت جدايي ازنظر جامعه و اطرافيان طالق محسوب نميشرود

بيگانگي با يگانگي و صميميت جايگ يت شده است .شايد زن

اما درواقع ،تفاوت چنداني با آن ندارد و گاه حتي ممکت است

و شوهر تا پايان عمر مانند يا گرروه اجتمراعي در کنرار هرم

آراری مخررب ترر از طرالق رسرمي بره رور و روان اع رای

بمانند اما جاذبۀ اعتماد دو طرم ،در درۀ عميق فاصله سرقو

نانواده وارد سازد و نانواده را از رسيدن بره اهردام مهرم و

کرده است (عبداللهي.)81 :8932 ،
برای مثرال ،مريشرود ايرت مروارد را ازجملره پيامردهای

آيندهسازش باز دارد.
زندگي ميکننرد

اجتماعي  -فرهنگي طالق عاطفي دانست :کراهش انسرجام و

درحاليکه ارتباطات بيت آنها کامالً قطع شده يرا بردون ميرل و

هماهنگي در نانواده ،کاهش ميل به ازدواج در ديگر اع رای

در طالق عاطفي زوجيت زير يا سق
رضايت است

(محمدی.)888 :8919 ،

ايررت مسررئله در جامعررۀ درحررالگررذار ايررران کرره هنرروز

نانواده ،ايجاد انحرام جنسي در زوجريت و کراهش حمايرت
نرانوادگي ،انر وای اجتمراعي و کراهش رضرايت از زنردگي،

بررسي جامعهشنانتي پيامدهای اجتماعي طالق عاطفي زنان ...

زهرا دهقانيتفتي و همکاران
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آسيب اجتماعي ،مشرکالت اقتصرادی و شکسرت والرديت در

زنان جامعه بره حمايرت اقتصرادی ،عراطفي و اجتمراعي نيراز

تعليم وتربيت فرزندان ،رشدنکردن فرزندان ازلحاظ اجتماعي و

دارند.

افت تحصيلي آنان.
زنان ،بهتبع جامعهپذيری وابسته به مردان برار مريآينرد و

پرسش اصلی پژوهش :پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طالق

همچنيت ،به دليل هميت جامعره پرذيری نسربت بره مرردان بره

عاطفی چیست.

نانواده متعهدتر ميشوند .از طرم ديگر ،زنان مردير نانرهای

طبق نتايج پژوهشهای متعدد ،آرار و عوارض منفري جسرمي،

هستند که نسل فردا را پرورش ميدهد و هرمزمران ،تکيرهگراه

رواني ،انالقري و اجتمراعي ناسرازگاری زوجريت بررای زن و

عاطفي و رواني برای اع ای نانوادۀ نويش هستند .زناني که

شوهر و فرزندان نانواده هرايي کره در آنهرا زوجريت برهطرور

به دليل بروز مشکالت در زندگي زناشويي به ناراحتي روحري

رسمي از يکديگر جدا نشدهاند ،بسيار بيشتر از نرانوادههرايي

و رواني مبتال شده اند ،با فرزندان نود ني (که به زندگي سالم

است که در آنها زوجيت بهطور رسمي از يکديگر جدا شدهاند.

و پرررورش ارزشهررای انالقرري نيرراز دارنررد) دچررار مشررکل

ازجمله پيامدهای طالق عراطفي مريشرود بره مواجهرۀ زن برا

مي شوند و برا برروز ايرت مسرئله ،در درازمردت جامعرهای را

فشارها و مشکالت روحي مختل  ،بيانگي گي ،بيحوصرلگي

نواهيم ديد که در ميان افراد آن ،مي ان افسردگي و اضرطراب

و افسردگي و مواجهۀ فرزندان با مشکالت روحري و رفتراری

اف ايش مييابد.

گونرراگون ،ازجملرره اضررطراب شررديد ،انر وا و گوشررهگيررری،

اگر زن باوجود اشرام به ناتواني نود درنصوم ادامرۀ
زندگي مشترک ،به دليل نداشتت پشتوانه ،مجبور بره ادامرهدادن

پرناشگری و افت تحصريلي اشراره کررد

(باسرتاني و همکراران،

.)45 :8937

زندگي شود ،هميت امر ،زمينه را بررای برروز انرواع آسريبهرا

در وضعيت کنروني طرالق عراطفي در بريت زنران شرهر

برای او و فرزندانش فراهم ميکند درحاليکره اگرر در چنريت

تهران ،به يا مسرئلۀ اجتمراعي تبرديل شرده کره برر سرانتار

وضعيتي زن در صورت جدايي از حقوق اجتماعي ،اقتصرادی

نررانواده نير تررأرير گذاشررته و آرررار نررامطلوب و آسرريبهررای

و حمايت برنوردار شود ،به طرور قطرع ،ابتردا بررای زنردگي

اجتماعي زيادی را برای زنان و فرزندان به وجود آورده است

مشترک نود تصميم ميگيرد و به هميت دليرل ،ممکرت اسرت

بن رابرايت ،ايررت پررژوهش ازلحرراظ علمرري سررعي دارد در ابترردا

همراه ديگری برای زندگي نود انتخاب کند .برا برروز طرالق

نانوادهها و سپس مراجع ذیصالر و رسانههرا را آگراه و بره

عاطفي مي ان رضايت از زندگي در زنان کاهش مييابد و آنان

آنها راهکار ارائه کند تا با ايت شيوه ،گامي مؤرر برای کاهش و

بيشتر از قبل در برابر بيماری های جسمي و روحي آسيبپذير

حل ايت پديده برداشته شود.

و به احساس نشم ،نااميدی ،سردرگمي ،اضرطراب و زنردگي

مقالۀ پيش رو با نگراهي جامعرهشناسرانه ،آسريبپرذيری

پرتنش دچار مي شروند .همچنريت ،در ايرت وضرعيت آنران برا

طالق عاطفي و پيامدهای جامعهشرنانتي آن را بررسري کررده

مشکالت اقتصادی شديدی مواجه ميشوند و بهنصوم ،اگر

است.

مي ان سواد و مهارتهای اجتماعي و حرفهای آنان بسريار کرم

ايت موضوع به ايت داليل اهميت دارد .8 :طالق عاطفي و

باشد ،بسيار در معرض نطر قرار ميگيرند .در ايران ،بريش از

مسائل و مشکالتي که در پي آن بره وجرود مري آيرد ،برهطرور

 07درصد طالق عاطفي در جامعه وجرود دارد امرا زنران بره

مستقيم در مسائل و مشکالت اجتماعي جامعه انعکاس مي يابد

دليل وجود بچه ها و مشکالت اقتصادی بعد از طرالق قرانوني

و به کاهش انسجام جامعره و افر ايش آسريب هرای اجتمراعي

به زندگي مشترک ادامه ميدهند .بررای داشرتت جامعرۀ سرالم،

منجر نواهد شد
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 .2در پي طرالق عراطفي نرانواده آسريب مريبينرد و در
ف ايي که زن و شوهر يکديگر را دوست ندارند و يکديگر را

آماری از آزمون همبستگي ،تعارضهرای زناشرويي برا طرالق
عاطفي رابطۀ مثبت و معناداری دارد.
حاجيزادهميمندی و همکاران ( )8935پژوهشي با عنروان

تحمل ميکنند ،فرزندان از ايت مسائل بسيار تأرر ميپذيرند
 .9طالق عاطفي بهصورت يا آسيب اجتماعي بررای زن

«بررسي عوامل اجتمراعي مررتبط برا طرالق عراطفي (مطالعرۀ

و مرد مشکالت اقتصادی ،اجتماعي و عراطفي ايجراد نواهرد

موردی متأهالن شهر شيراز) انجام دادهانرد کره روش آنهرا در

کرد و ايت موضوع ،ممکرت اسرت بره کرمبهاشردن نرانواده و

ايت کار ،پيمايشي و اب ارشان پرسشنامه بوده است .همچنريت،

ارزشهای نانوادگي ،ايجاد روابط غيرانالقي و کاهش مير ان

روش کار ايت پژوهش ،نمونهگيری نوشهای چندمرحلرهای و

رضايت از زندگي در بيت زوجيت منجر شود و

تعررداد نمونرره شررامل  932نفررر برروده اسررت .براسرراس نتررايج

 .4به دليل اررگذاری پيامردهای طرالق عراطفي برر نهراد

حاصلشرده ،مت يرهرايي چرون سربا زنردگي سرنتي ،سربا

نانواده ،ارزيابي ايت مسئله ضروری اسرت زيررا ايرت طرالق،

زندگي مدرن ،کامپيوتر و سبا زندگي مصررفي مت يرر طرالق

مسائلي ايت چنيت را به همراه دارد :ت عي

انسجام نانوادگي

عاطفي را تبييت ميکنند.

و شکسررت نررانواده در رسرريدن برره اهرردام نررود ،ازجملرره

اسررکافي و همکرراران ( )8934مقالررهای بررا عنرروان «ارررر

تعلرريموتربيررت و اجتمرراعيکررردن فرزنرردان برررای پررذيرفتت

شبکه های اجتماعي بر طالق عاطفي در شهر مشهد» نوشتهانرد

نقش های اجتماعي و انجام کنش اجتماعي براساس ارزش ها و

کرره ايررت پررژوهش بررا اسررتفاده از روش پيمايشرري و بررا شرريوۀ

هنجارهای پذيرفتهشدۀ اجتمراعي و کراهش مسرئوليت پرذيری

نمونه گيری هدفمند بر روی  97زوج متأهل انجام شده اسرت.

اجتماعي و نانوادگي .باتوجهبه ايت مطالب ،بايد پژوهشهايي

مطابق نتايج ،نمرات طالق عاطفي زنان مدنظر در ابعاد 5گانرۀ

جدی و علمي درايتنصوم انجام شرود و هردم پرژوهش

فعاليت مشترک ،ن ديکري ،اسرتقالل ،وابسرتگي و وفراداری از

مدنظر ما هم بررسي جامعه شنانتي پيامدهای اجتماعي طرالق

نمرات مردان بيشتر است.
اکبری ( )8939پژوهش نود با نام «بررسي مير ان طرالق

عاطفي زنان شهر تهران است.

عاطفي و پيامدهای آن در شهر سنندج» را با روش پيمرايش و
پیشینۀ پژوهش

اب ار پرسشنامه انجام داده است کره در ايرت مقالره ،برا روش

بيشتر مطالعات انجام شده در ايران ،طرالق قرانوني را ارزيرابي

نمونه گيری نوشه ای تعداد  919نفر به شرکل نمونره انتخراب

کردهاند اما در سالهرای انيرر نظرر پژوهشرگران بره مطالعرۀ

شدهاند .براساس نتايج برهدسرتآمرده ،بريت طرالق عراطفي و

انتالالت رابطۀ ميان زوجيت يا طرالق عراطفي جلرب شرده و

مت يرهای شکست روحي و رواني ،تصميم به طالق رسرمي و

ايت امر ،بيانگر نوع ناصي از آسيب در نانوادۀ ايرانري اسرت

نگاه منفي به جنس مخال  ،رابطۀ مستقيم و معنراداری وجرود

که به بررسي و تحليل بيشتری نياز دارد.

دارد.

صفرپور ( )8935پژوهشي با عنوان «نقرش تعرارض هرای

عظيمي ( )8932مقالهای با نام «بررسري عوامرل مرؤرر در

زناشويي در پيش بيني طالق عاطفي در زنران و مرردان متأهرل

بروز طالق عاطفي در ميان زنان متأهرل شرهر تهرران» نوشرته

مشهد» انجرام داده کره روش پرژوهش او توصريفي و از نروع

است .او از روش نمونهگيری تصادفي ساده استفاده کرده است

همبستگي و حجم نمونه شامل  518نفر بوده است .ايت مقاله،

و برای انجام ايت کار 97 ،نفر در نظر گرفته شردهانرد .در ايرت

بررا روش نمونررهگيررری گلولررۀ برفرري انجررام شررده و اب ر ار آن

پژوهش ،براساس نتايج ضريب همبستگي پيرسون ،بيت طرالق

پرسشنامه بوده است .در ايت پرژوهش ،طبرق تج يرهوتحليرل

عاطفي با مت يرهايي مانند تحصيالت زوجيت ،مي ان پايبندی به

زهرا دهقانيتفتي و همکاران

بررسي جامعهشنانتي پيامدهای اجتماعي طالق عاطفي زنان ...

878

اعتقادات مذهبي ،اعتياد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلي

راسل و همکارانش )2013( 2پژوهشي با عنروان «بررسري

و تماشای ماهواره ،رابطۀ معناداری وجود دارد امرا مت يرهرای

تأرير شبکه های اجتمراعي بره نصروم فيسربوک برر نيانرت

فاصلۀ سني ،درآمد ماهيانه و اشت ال زوج با ايت موضوع رابطۀ

زناشويي و طالق» انجام دادهاند .ازجمله نتايج مهم ايت مقالره،

معناداری نداشتهاند.

ايت نکته است که شبکه های اجتماعي برا فرراهم کرردن زمينرۀ

ي داني و همکاران ( )8932در مقالۀ «تحليلري برر کيفيرت

روابط عاشقانه با افرادی غيرر از همسرر ،نيانرت زناشرويي و

زندگي زنان دچار طالق عراطفي» نشران دادهانرد بريت طرالق

درنهايت ،طالق را به همراه دارند.

عاطفي و شش بعد کيفيت زندگي زنان ،احساس فردی ،روابط

مطابق پژوهش آماتو و رويتري )2003( 9در فاصرلۀ سرالهرای

نانوادگي ،روابرط اجتمراعي ،کيفيرت سرالمت و رضرايت از

 ،8330-8317مهررمتررريت پاسررخ گ ر ارششررده دربررارۀ دليررل

وضعيت محيطي و وضعيت اقتصادی رابطۀ معنراداری وجرود

طالقگرفتت زوجيت ،نيانت بوده است و بره دنبرال آن ،سراير

دارد .درنهايررت ،براسرراس طيرر

ليکرررت ،نتررايج کررار آنهررا

مطلوببودن کيفيت زندگي زنان عادی را نشان ميدهد.

پاسخها به ناسازگاری و نوشريدن يرا اسرتفاده از الکرل اشراره
کردهاند .همچنيت ،داليل نام افراد برای طرالق (کره عنروان

آمبرت  )2009(1طي سالهرا مطالعرات بسرياری درزمينرۀ

ايت پژوهش برگرفته از آن بروده اسرت) عبرارت بروده انرد از:

طالق و ازدواج انجام داده است .او در کتابي با عنروان طرالق،

جنس ،طبقۀ اجتماعي و مدت زندگي افراد .نکتۀ چشمگير ايت

تأريرات ،داليل و پيامدهای آن مهمتريت عوامل مؤرر بر اف ايش

پژوهش ايت است که همسران درزمينۀ بروز طالق ،ديگرری را

مي ان طالق افراد ساکت کانرادا را بره دو دسرتۀ عمردۀ عوامرل

مقصر مي دانستهاند .گذشته از آن ،آنها ادعا ميکردند نرانم هرا

فرهنگي و جمعيتشنانتي تقسيم کرده که شررر ايرت عوامرل

بيشتر به طالق تمايل دارند.

چنريت اسررت :فقرردان الر ام قررانوني و فرهنگرري برررای طررالق،

مطابق جمعبندی پژوهشهای انجامشرده ،ايرت نترايج بره

نپذيرفتت طالق به صورت لکۀ ننگ ،وجود تمايالت فردگرايانه

دست آمده است :در ايران ،طالقهای عاطفي بيشتر بهصرورت

و سرباززدن از مسئوليت های نانوادگي ،ازدواج در سنيت کرم،

توصيفي و کيفي بررسي شده اند فاقرد چرارچوب تئوريرا و

فقر و درآمرد کرم ،تحررک اجتمراعي سرريع ،ازدواج مجردد،

تعميم ناپذيرند و کمتر به دنبال تبييت جامعه شنانتي آن به طرور

برقررراری ارتبررا جنسرري بررا افررراد ازدواجنکرررده ،وجررود

تحليلي بودهاند درحاليکره در مطالعرات نرارجي باتوجرهبره

همبستریهای قبل از ازدواج برا نيرت شرروع قرانوني زنردگي

ف ای اجتماعي و فرهنگي نام آن جوامع ،پژوهشرگران بره

مشترک و پرورشيافتت در نانوادۀ طالقگرفته.

موضوع طالق عاطفي کمتر و بيشتر به نارضرايتي زناشرويي و

در اياالت متحده ارتبا بيت شبکههای اجتماعي مجرازی

تأرير آن بر انسجام نانواده يا پيامردهای طرالق قرانوني بررای

و رضايت از ازدواج و مي ان طالق ). (Valenzuela et al., 2014

زوجيت و فرزندان توجه کردهاند .در کشورهای توسرعه يافتره،

را بررسي کردهانرد .داده هرای پرژوهش آنران نشران مريدهرد

طالق عاطفي با نام های ديگری مانند جدايي يا فاصله بررسري

شبکه های اجتماعي در ميان شررکت کننردگان ايراالت متحردۀ

ميشود و همچنيت ،ايت موضوع درجرهبنردی دارد .باتوجرهبره

آمريکا بسيار محبوب هستند .همچنيت ،براساس نتايج حاصرل

شرانصهرای بررسريشرده در ايرت پرژوهشهرا زوجريت بره

از کار آنان ،استفاده از شبکه های اجتماعي باعث سردی روابط

دستههای مختلفي تقسيم ميشوند که در هر دستهبنردی دسرتۀ

بيت زوجيت شده اسرت و بريت مير ان اسرتفاده از شربکه هرای

متوازني ني وجود دارد و بقيه ،هر قردر از ايرت حالرت تروازن

اجتماعي و طالق ،رابطۀ مستقيم و معناداری وجود دارد.
Ambert

1

Russel et al.
Amato & Roverty

2
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فاصله بگيرند ،به همان درجه به طالق عاطفي دچار ميشوند.

نود ،يعني نقش تربيتي و عراطفي تررجيح دهرد ،ايرت مسرئله

ايت پژوهش در شهر تهران انجرام شرده اسرت و در آن،

نتيجهای ج نارسايي در ايفای نقش و بره دنبرال آن ،گسسرت

پيامدهای اجتماعي طالق عاطفي را برای زنان بررسي ميکنيم

روابط نانوادگي نخواهد داشت .مردان ني بايد در کنار ترأميت

بنررابرايت ،پرسررشهررای اصررلي ايررت مقالرره عبررارتانررد از.8 :

امور مالي نانواده ،نيروی محرکرۀ نرانواده باشرند و از نقرش

پيامدهای اجتماعي طالق عراطفي در بريت زنران شرهر تهرران

مهم نويش در نانواده غافل نشوند .آنها بايد در جهتگيرری

چيسررت  .2چرره رابطررهای برريت طررالق عرراطفي و روابررط

نانواده نقشي ويژه داشته باشند زيررا در غيرر ايرت صرورت،

فرازناشويي فرد وجود دارد  .9چه رابطه ای بيت طالق عاطفي

ربات نهاد نانواده را مختل نواهند کرد (ريت ر.)989 :8911 ،

و گرايش به آسيب های اجتماعي وجود دارد  .4طالق عاطفي

نظریۀ تضاد :گاه بيت زن و شوهر ت ادی ايجاد مريشرود

بيت زوجيت ترا چره انردازه برر رشرد اجتمراعي فرزنردان اررر

و هريا ،برای احراز من لت نود و رسيدن به اهدام نويش

ميگذارد و  .5طالق عاطفي تا چه اندازه بر مسرئوليت پرذيری

ازطريق توسرل بره امکانرات مرالي و فرهنگري قصرد دارد برر

اجتماعي ،رضايت از زندگي و ان وای اجتماعي زنران اررگرذار

ديگری مسلط باشد .تداوم ايت وضعيت ،تنش و کشمکش بيت

است.

زوجيت را اف ايش ميدهد و درپايان ،بره طرالق عراطفي آنهرا
منجر ميشود

مبانی نظری

(رفيعپور.)90 :8901 ،

نظریۀ پل بوهانون :در طالق عاطفي زن و شوهر عواط

نظریۀ آنومی :دورکيم ،آنومي را به معنای فقدان اجماع دربرارۀ

نود را از يکديگر دريغ ميدارند و روی از هم برر مريتابنرد

اهدام اجتماعي ،انتظرارات اجتمراعي و الگروی رفترار بررای

زيرا اعتمادشان به يکديگر و جذابيتشران بررای هرم بره پايران

اع ای جامعه مي داند .ايت حالت در جامعۀ درحرالگرذر ،بره

ميرسد

(ستوده.)284 :8919 ،

محوشدن ضرابطۀ انالقري منجرر مري شرود و جامعره کنتررل

نظریۀ مثلث عشق :رابررت اسرتنبرگ ،جوانرب مختلر

اجتماعي نود را از دست ميدهد .ازهمپاشريدگي هنجارهرا و

عشررق را نشرران مرريدهررد و ايررت جوانررب ،سرره مؤلفرۀ تعهررد،

آنومي وضعيتي ايجاد ميکند که آرزوهای بيحدوحصر ايجراد

صميميت ،شور و اشتياق را در بر دارند .سه مؤلفرۀ عشرق بره

مي شود و مردم نمي تواننرد ارضرا شروند درنتيجره ،وضرعيت

شيوههای گوناگون با هم ترکيب ميشوند که برر ايرت اسراس،

نارضايتي اجتماعي به وجود ميآيد و پديدههايي چون طرالق،

هشت نوع رابطه مشخص ميشود .استنبرگ ،دو نوع رابطره از

نودکشي و  ...ااهر ميشوند

(رفيعپور.)81 :8901 ،

هشت نوع رابطۀ تعري شده ،يعني عشرق تهري (تعهرد بردون

نظریۀ کارکردگرایی ساختاری :ازنظر مرترون ،مريشرود

صميميت و اشتياق جنسري) و عشرق ابلهانره (شرامل تعهرد و

نقش زن و مرد را بهصورت اج ای کل در بقای نهاد نرانواده

اشتياق جنسي فاقرد صرميميت) را طرالق عراطفي مرينوانرد

و حفظ اعتدالل آن تبييت کرد

(توسلي.)31 :8918 ،

(نورمحمدی.)08 :8938 ،

نظریۀ نقش :بره عقيردۀ پارسرون  ،نرانواده بررای ايفرای

نظریۀ همسانهمسری :بورديو عادتوارههرای يکسران را

مؤررتر نقش نود ،بايد نوعي تقسيم کار جنسي داشرته باشرد

باعث تعامل بهتر بيت اع ا ميداند و به اعتقاد او طالق بيشرتر

بديت صورت که مردان بايد نيروی محررک نرانواده باشرند و

از آن که امری اقتصادی باشد ،امری فرهنگي است .مطابق ايت

زنان ني بايد بر وايفهشان ،يعني ادارۀ امور دانلري نرانواده و
مراقبت از کودکان و ب رگساالن تمرک کننرد .اگرر جرنس زن،
به هر دليلي اشت ال در محيط نارج از نانه را به وايفۀ اصلي

نظريه ،فرهنگ ضبطشده و درونريشردۀ افرراد بيشرتر مشرکل
ايجاد ميکند به ايت ترتيب ،عادتوارههای متفاوت کره نرود
برناسررته از تفرراوتهررای فرهنگرري ،اجتمرراعي ،اقتصررادی و

زهرا دهقانيتفتي و همکاران
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ج رافيايي هسرتند ،احتمرال ناسرازگاری و طرالق را افر ايش

را در هفت مدل دستهبنردی کررده اسرت .يکري از مردلهرای

ميدهند (منادی.)879 :8915 ،

زناشويي با کيفيت کم ،الگوی جردايي اسرت کره در آن زن و

تئوری مشکالت اقتصادی کاانگر :زوجينري کره منرابع

شوهر با زاويۀ سومشران آميختره و از زاويرۀ همسرری فاصرله

نانوادگي آنان برای حفظ زندگي استاندارد و مناسب نيسرت،

گرفته اند .در ايت حالت ،کيفيت زناشويي ضعي

است و ايرت

به مشکالت اقتصادی دچار ميشوند که ايت موضوع ،زنردگي

وضررع درصررورت تررداوم ،طررالق عرراطفي را نشرران مرريدهررد

زناشويي آنها را بيربات ميکند و در ايرت نرانوادههرا مرردان

(.)Markez, 1989: 26

بيشتر واکرنشهرای منفري دارنرد و احتمرال ازهرمگسريختگي

نظریۀ یادگیری اجتماعی :براسراس اعتقراد بنردورا افرراد
نواهنانواه از الگوهای مختل

نانواده و بيساماني آن زياد است (.)Conger, 1996: 32
تئوری نیاز :مازلو نيازهای انسان را به پنج گرروه تقسريم

متأرر نواهنرد شرد بنرابرايت،

بهتريت روش آموزش مسئوليت پذيری آن است که از کرودکي

ميکند:

پدر و مادر به آنها نشان دهند برای ديگران ارزش قائرلانرد و

 -8نيازهای جسمي ،مانند غذا ،هوا ،آب -2 ،نيراز بره امنيرت،

همچنيت ،از ناراحتي آنها رنج ميبرند و بر رفتار و نقش نرود

مثل رهايي از ترس ،حمايت و وابستگي -9 ،نياز بره عشرق و

کنترل دارند (سبحانيجو.)3 :8914 ،

محبت -4 ،نياز به احترام و حرمت و  -5نياز به نودشکوفايي

نظریۀ نظم خرد :چلپي معتقد است نظم اجتمراعي نررد،
دستکم در چهرار بعرد وجرود دارد کره آنهرا عبرارتانرد از:

و تحقق نويشتت.
چنان چه ارضاء نيازها با ناکامي مواجه شود و ايت ناکامي

همفکری ،همگامي ،همدلي و همبختي مشترک .به نظر او هرر

در حدی اف ايش يابد که فرد قادر شود به رفترار پرناشرگرانه

گروه دارای ايت چهار شکل ،نظم دارد و اگر ايت چهرار شرکل

دست ب ند ،در ايت صورت ايت فرد احتماالً به ديگرری توجره

را نداشته باشد ،نظم و تعادل نود را از دست مريدهرد و بره

ميکند برای مثال ،درصورت ادامهيافتت ناکرامي زن و شروهر،

انتالل دچار ميشود

ايت مسئله بهصورت دليلتراشي و  ...نود را نشان مريدهرد و
درپايان ،به جدايي ميانجامد

(چلپي.)80 :8901 ،

در پژوهش حاضر ،به دنبال آزمودن ايت فرضيهها هستيم:
 -8طالق عاطفي در روابط نامناسب زناشويي زنان مؤرر است

(رفيعپور.)81 :8901 ،

تئوری نیاز  -انتظار :ازکمپ ،در تئروری نيراز – انتظرار،

 -2طالق عاطفي درزمينۀ ايجاد آسيبهای اجتماعي (سررقت،

معتقد است احساس رضايت براساس انطباق کامرل اميردها و

اعتياد ،نودکشي و فرار از من ل) تأرير دارد

انتظارات با پيشرفتهرای فررد تعيريت مريشرود درحراليکره

 -9طالق عاطفي بر مي ان رضايت از زندگي زنان مؤرر است

نارضايتي معلول ناکامي در رسيدن به انتظارات اسرت

(ازکمرپ،

 -4طالق عاطفي بر ان وای اجتماعي زنان تأريرگذار است

 .)297 :8993زن و شرروهر تصررورات ناصرري دربررارۀ زنرردگي

 -5طالق عاطفي بر رشد اجتماعي زنان تأرير دارد و

زناشويي دارند و زندگي را با انتظارات مشخصي دربارۀ شريوۀ

 -9طالق عاطفي درزمينۀ مسئوليتپذيری زنان مؤرر است.

رفتار همسرشان با نود آغاز ميکننرد .اگرر ايرت انتظرارات در

چارچوب نظری مطالعه ،ترکيبي از نظريۀ آنومي دورکيم،

زنرردگي زناشررويي برررآورده نشرروند ،آنهررا ناراضرري و پشرريمان

نظريۀ همسانهمسری ،نظريۀ نقرش پارسرون و نظريرۀ شربکه

نواهند شد و رابطۀ عاطفي ميانشان کاهش پيدا نواهد کرد.

است.

نظريۀ سيستمي کيفيت زناشويي :مارک  ،معتقد است يرا

برای تبييت اهدام و ارائۀ فرضيهها از نظريههرا و پيشرينۀ

فرد متأهل زاويۀ دروني ،زاويۀ همسر و زاويرۀ ديگرران دارد و

پژوهشهای مرتبط با مت يرهای مقاله استفاده شده که نالصرۀ

در طالق عاطفي فرد از زاويۀ همسری فاصله ميگيرد و نرود

آنها در جدول  8آمده است.

را به ديگران غير از همسر نشان ميدهد .او کيفيرت زناشرويي

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شماره پياپي  ،24شماره اول ،بهار 8931

874

جدول  -1خالصۀ چارچوب نظری
فرضیه
طررالق عرراطفي در روابررط نامناسررب

نظریهپرداز
کارکردگرايي پارسون

زناشويي زنان مؤرر است.
طالق عراطفي در ايجراد آسريبهرای

شرح نظریه
نقش زن و مرد بهصورت اج ای کرل

پژوهشهای پیشین
ساموئل چان  -2787اکبری 8939

در بقای نانواده تبييت ميشود.
آنومي دورکيم – نظريۀ کانگر

وضعيت نارضايتي اجتماعي به وجود

اجتماعي (سرقت ،اعتياد ،نودکشي و

ميآيرد و پديردههرايي ماننرد طرالق،

فرار از من ل) تأرير دارد.

نودکشي و  ...پديدار ميشود.

طالق عاطفي برر رضرايت از زنردگي

همسان همسری – نظريۀ سلسه مراتب

تفرراوتهررای فرهنگرري ،اجتمرراعي،

زنان مؤرر است.

نيازهای مازلو

اقتصرررادی و ج رافيرررايي احتمرررال

طالق عراطفي برر انر وای اجتمراعي

رويکرد سيستمي مارک

نوبريان  -8932راسل 2784

ارنس  -8338سلطانيان 8932

ناسرررازگاری و طرررالق را افررر ايش
ميدهد .اگر ارضاء نيازهرا برا ناکرامي
مواجه شود ،ايت موضوع بره جردايي
منجر ميشود.
زنان تأريرگذار است.

اگرکيفيت زناشويي کم و ايرت وضرع

سارد  -8939راتر 2773

مداوم باشد ،ايت امر طالق عراطفي را
نشان ميدهد.

طالق عاطفي بر رشد اجتماعي زنران

نظريۀ پارسون

تأرير دارد.

بروز فاصلۀ عاطفي ممکرت اسرت برر

زارعي  -8934آمبرت 2773

نگرررشهررا و احساسررات فرررد تررأرير
زيادی داشرته باشرد و ايرت موضروع،
ازجملرررره کارکردهررررای نررررانواده
(اجتمرراعيکررردن) اسررت کرره روابررط
صررميمي و محبررتآميرر نررانواده را
امکانپذير ميکند.

طالق عاطفي بر امر مسئوليت پرذيری

نقش پارسرون – يرادگيری اجتمراعي

بررا پررذيرفتت نقررش و ايفررای آن در

زنان مؤرر است.

بندورا

شبکههای اجتماعي هم رضرايت فررد

ماليکي  -2787ايمان 8914

و هرررم رضرررايت ديگرررران حاصرررل
مي شود .آموزش مسئوليتپرذيری بره
افراد از کرودکي و بره دسرت پردر و
مادر است که به آنها نشان دهند برای
ديگران ارزش قائلانرد و از نراراحتي
آنان رنج ميبرند.

مدل نظری :براساس ادبيات و پيشينه هرای حاصرلشرده،

مدل طراحيشده در شکل  8-8به دست آمده است:

زهرا دهقانيتفتي و همکاران
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آسیب اجتماعی
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e4
17510
انزوای اجتماعی
شکل شماره  -1مدل نظری پژوهش

روش پژوهش

مير ان رشررد اجتمرراعي ،انر وای اجتمرراعي ،روابررط نامناسررب

پژوهش حاضر براساس هدم از نروع کراربردی اسرت زيررا

زناشويي ،رضايت زناشويي ،مسئوليت اجتمراعي ،آسريبهرای

برای توسعۀ رفاه ،آسرايش و ارتقراء زنردگي انسران ،از نترايج

اجتماعي و ديتداری ،افت تحصيلي ،تعليموتربيرت و تصروير

پژوهشهای ديگر بهمنظور رفع نيازمندیهای بشرر و بهبرود و

بدني فرد از نود .ايت پژوهش ،ازلحاظ جمرعآوری اطالعرات

بهينهسازی اب ارها و روشها استفاده مريکنرد و ازلحراظ نروع

توصيفي و پيمايشي محسوب ميشود زيرا بررای جمرع آوری

دادهها ني از نوع کمي و ازنظر ماهيت ،علي – معلرولي اسرت.

اطالعات آن ،از پرسشنامه استفاده شده و واحد تحليرل ،فررد

همچنيت ،تحليل مسير براساس معادالت سانتاری است زيررا

است .جامعۀ آماری مدنظر ما تمامي زنان مترأهلي هسرتند کره

به دنبال تعييت تأرير مت ير طالق عاطفي بر ايرت مسرائل اسرت:

دستکم يا سال از زندگي مشترک آنها گذشرته اسرت و بره
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مراک مشاوره و نانههای سالمت شهر تهران مراجعه کردهاند.

که ايت مسئله ،نشاندهندۀ پايايي و مطمرئتبرودن پرسرشنامره

تعداد ايت افراد ،براساس آمار ادارۀ کل به يستي تهران ،حدوداً

است .در ابتدا دادهها با نرماف ار  SPSSدر دو سطح توصيفي و

 914870نفر است .بررای انجرام کرار ،از شريوۀ نمونرهگيرری

استباطي پردازش شرده و سرپس ،بررای بررسري روابرط بريت

تصادفي نوشهای چندمرحلرهای اسرتفاده شرده اسرت برديت

مت يرها از مدل سانتاری نرماف ار  Amosاستفاده شده است.

صورت که ضمت تقسيم تهران به پنج پهنرۀ ج رافيرايي از هرر
پهنه ،يا منطقه ،از هر منطقه ،يا ناحيره و درنهايرت ،از هرر

تجزیهوتحلیل نتایج

ناحيه يا محله را انتخاب کردهايم و هرکدام از افراد منتخرب

الف -تحلیل توصیفی

ما ني به نانۀ سالمت مراجعه کردهاند .همچنيت ،برای محاسبۀ

مطابق داده های بهدست آمده ،ميانگيت ست پاسخگويان برابر با

نمونه ،از فرمول کوکران اسرتفاده شرده کره مطرابق آن ،حجرم

 9535است که بيشتريت افراد در فاصلۀ سني بيت  28-97سرال

نمونه برابر با  922نفر برآورد شده است.

و کمتررريت آنهررا در فاصررلۀ سررني برريت  48-57سررال هسررتند.

اب ار جمع آوری اطالعات مدنظر ،پرسرشنامره بروده کره
شامل سرؤاالت زمينره ای و طرالق عراطفي ،روابرط نامشرروع

همچنيت 9934 ،درصد پاسخگويان مردرک زيررديپلم و ديرپلم
دارند.

زناشويي ،ان وای اجتماعي ،ديتداری ،آسريبهرای اجتمراعي،

در ايت ميان 8939 ،درصرد پاسرخگويان بريت  8-9سرال،

رضايتمندی از زندگي و مسئوليتپذيری بوده است .گذشرته

 29/4درصد بيت  4-9سرال و  57درصرد آنهرا (کره بيشرتريت

پنجقسرمتي ليکررت طراحري

فراواني را دارند) بيشتر از  9سال است کره ازدواج کرردهانرد.

شدهاند .يکي از معيارهای درستي اندازهگيری مفراهيم ،اعتبرار

نکتۀ ديگر آنکه  9935درصرد پاسرخگويان ،مير ان شنانتشران

معرمهای آن است و برای برآورد اعتبار تجربي معرمهرا بره

قبل از ازدواج کمتر از  8سال است و  9333درصرد ،بريت 8-2

ايت دو شيوه عمل کردهايم:

سال قبل از ازدواج ،نسبت به يکديگر شرنانت داشرتهانرد .در

از آن ،سئواالت به صورت طي

 -8داوری و مشاوره و بهره گيری از نظرهرای اسرتادان و

ميان پاسخگويان 9931 ،درصد ازدواج فاميلي کردهانرد و 2930

کارشناسان مرتبط برا موضروع و  -2اسرتفاده از تحليرل عامرل

درصد ،ازطريق معرفي دوستان و آشنايان با همسر نرود آشرنا

تأييدی (.)CVI,CVR

شده اند .همچنيت 8935 ،درصد ،در محل کرار نرود يرا محرل

همچنرريت ،از آزمررون آلفررای کرونبرراپ ،برررای پايررايي

تحصيل8330 ،درصد ،در مکانهای عمومي و  939درصرد ،بره

پرسررشنامرره اسررتفاده شررده اسررت بنررابرايت ،براسرراس نتررايج

شيوههای مختل

برا همسرر نرود آشرنا شرده و بعرد ازدواج

بهدستآمده ،در بيشتر موارد پايايي بريش از  7/0درصرد بروده

کردهاند.

جدول  -0فراوانی مربوط به سؤال «چقدر با همسر خود بر سر این موضوعات مشکل دارید
پاسخ
موضوع
مسائل جنسي

خیلی زیاد

متوسط

زیاد

خیلی کم

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

99

87/8

810

97/8

270

99/2

895

29/9

7

7

مسائل اقتصادی

28

9/4

815

23/1

12

89/2

237

49/0

49

9/3

اعتياد ،سرقت و ...

7

7

99

87/8

12

89/2

958

59/9

820

27/4

انتالفات فرهنگي

42

9/1

210

49/4

829

83/0

840

29/9

28

9/4

انتالم ديني و عقيدتي

42

9/1

845

29/9

879

89/5

291

49/2

94

87/2

ابراز احساسات و عواط

204

44

244

93/9

12

89/2

28

9/4

7

7
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870

انتالم دارند.

گفتهاند که درنصوم مسائل جنسي با همسر نود بره مير ان

ازنظر انتالم ديني و عقيردتي  9/1درصرد پاسرخگويان

نيلي زياد 97/8 ،درصد زيراد 99/2 ،درصرد متوسرط و 29/9

نيلي زيراد 29/9 ،درصرد زيراد 89/5 ،درصرد متوسرط49/2 ،

درصد آنها به مي ان کم انتالم داشتهاند.

درصد کم و  87/2درصد نيلي کم انتالم دارند.

در ميان پاسخگويان ،بر سر مسائل اقتصرادی  9/4درصرد

درپايرران 44 ،درصررد پاسررخگويان ااهررار کررردهانررد

نيلي زيراد 23/1 ،درصرد زيراد 89/2 ،درصرد متوسرط49/0 ،

درنصوم ابرراز احساسرات و عواطر  ،نيلري زيراد93/9 ،

درصد کم و  9/1درصد ،به مي ان نيلي کم با يکديگر انتالم

درصد زياد و  92/2درصد به مير ان متوسرط برا همسرر نرود

داشته اند .گذشته از آن87/8 ،درصد پاسخگويان ،درنصروم

انتالم دارند و به گفتۀ  9/4درصد ،همسرانشان احساسات و

اعتياد يا سرقت با همسر نود زياد89/2 ،درصد متوسط59/9 ،

عواط

درصد کم و  27/5درصد به مي ان نيلي کم انتالم دارند.

نودشان را به آنها ابراز نميکنند.
طبق نتايج حاصلشرده ،بيشرتر انرتالم پاسرخگويان برا

همسران نود ،بر سرر ابرراز احساسرات و عواطر

همچنررريت ،ازلحررراظ انرررتالم فرهنگررري  9/1درصرررد
پاسخگويان نيلي زياد 49/4 ،درصد کم 83/0 ،درصد متوسط،

از جانرب

همسرانشان است.

 29/9درصد کم و  9/4درصرد نيلري کرم برا همسرران نرود
جدول  -.شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل

میانگین

تعداد

واریانس

چولگی

طالق عاطفي (87گويه)

922

28/29

9/41

82/88

7/48

متوسط

رضايت زناشويي ( 9گويه)

922

28/0

9/78

3/73

-7/29

زياد

مسئوليتپذيری ( 9گويه)

922

84/31

9/9

89

7/5

زياد

آسيبهای اجتماعي ( 84گويه)

922

47/43

4/5

27/5

-7/73

متوسط

رشد اجتماعي ( 4گويه)

922

88/31

2/4

5/1

7/73

متوسط

ان وای اجتماعي ( 9گويه)

922

83/15

9/08

89/03

-7/73

زياد

روابط نامناسب زناشويي ( 5گويه)

922

82/18

2/95

0/74

7/09

متوسط

همانطور که در جدول  9مشاهده ميشود ،ميانگيت مير ان

انحرافمعیار

سطح

ب -تحلیل استنباطی

طالق عاطفي  28/29درصد و به مي ان متوسط ارزيرابي شرده

در فرضيههای پژوهشي بره دنبرال تعيريت مير ان ترأرير طرالق

است .گذشته از آن ،ميرانگيت مير ان رضرايت زناشرويي 28/0

عاطفي بر روابط نامناسب زناشويي زنان ،آسيبهای اجتماعي،

درصد ،يعني به مي ان زياد ،ميانگيت مسرئوليتپرذيری ،84/31

رضايت از زندگي زناشويي ،ان وای اجتماعي ،رشد اجتمراعي

يعني به مي ان زياد ،ميانگيت آسيبهای اجتماعي  ،47/43يعني

و مسئوليت اجتمراعي برودهايرم و چرون مت يرهرای پژوهشري

به مي ان متوسط ،ميانگيت مي ان رشد اجتماعي  ،88/31يعني به

فاصلهای و نرمال بودهاند ،برای تأييد و رد فرضريه ،از ضرريب

مي ان متوسط ،ميانگيت مي ان ان وای اجتمراعي 83/15درصرد،

رگرسيون استفاده شده که نتايج آن در جدول  4آمده است.

يعنرري زيرراد و ميررانگيت ميرر ان روابررط نامناسررب زناشررويي
82/18درصد ،يعني به مي ان متوسط ارزيابي شده است.
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جدول  -.ضرایب رگرسیونی آثار طالق عاطفی بر متغیرهای جامعهشناختی
طالق عاطفی
ضریب همبستگی

شدت همبستگی

سطح معناداری

عرض از مبدأ

روابط نامناسب زناشويي

7/99

777

93/0

5/44

آسيبهای اجتماعي

7/59

777

98/9

23/4

رضايت از زندگي زناشويي

-7/92

777

91/4

23/35

ان وای اجتماعي

7/94

777

88/5

25/44

رشد اجتماعي

7/74

777

---

---

مسئوليت اجتماعي

-7/8

777

8

89/43

فرضیۀ  :1طبق دادههای جدول ،طالق عاطفي برر روابرط

مثبتبودن مقدار آزمون نشاندهندۀ تأرير مستقيم و مثبت طالق

نامناسب زناشويي تأريری معنادار دارد زيررا سرطح معنراداری

عاطفي بر ان وای اجتماعي است يعنري هرچره مير ان طرالق

( )p = 777ايت آزمون کوچاترر از  7/75اسرت .مثبرتبرودن

عاطفي بيشتر شود ،مي ان ان وای اجتماعي ني بيشتر ميشود.

مقدار آزمون ،نشاندهندۀ تأرير مستقيم و مثبت طرالق عراطفي

فرضیۀ  9و  :.همانطور که مشاهده ميشود ،تأرير طرالق

بر روابط نامناسب زناشويي است يعني هرچره مير ان طرالق

عاطفي بر رشد اجتماعي و مسرئوليتپرذيری معنرادار نيسرت

عاطفي بيشتر شود ،مي ان روابط نامناسب زناشويي نير بيشرتر

زيرا سطح معناداری ( )p = 777ايت آزمون ب رگترر از 7/75

ميشود.

است .درمجموع ،باتوجهبه اطالعات موجود ،فرضريۀ پرژوهش

فرضیۀ  :0همانطور که مشاهده ميشود ،طالق عاطفي برر
آسيب های اجتماعي بهطرور مسرتقيم ترأرير دارد زيررا سرطح
معناداری ( )p = 777ايرت آزمرون کوچراترر از  7/75اسرت.
مثبتبودن مقدار آزمون نشاندهندۀ تأرير مستقيم و مثبت طالق
عاطفي بر آسيبهای اجتماعي است يعني هرچه مي ان طرالق
عاطفي بيشتر شرود ،مير ان آسريبهرای اجتمراعي نير بيشرتر
ميشود.
فرضیۀ  :.براساس اطالعات ذکرشده ،ميان طالق عاطفي
و رضايت از زندگي زناشويي تأريری معنادار وجود دارد زيررا
سطح معناداری ( )p = 777ايرت آزمرون کوچراترر از 7/75
است .منفيبودن مقدار آزمون ،تأرير معکوس طالق عراطفي و
رضايت از زندگي زناشويي را نشران مريدهرد يعنري هرچره
مي ان طالق عراطفي بيشرتر شرود ،مير ان رضرايت از زنردگي
زناشويي کمتر ميشود.
فرضیۀ  :.طبق اطالعات ايت جردول ،طرالق عراطفي برر
ان وای اجتماعي بهصورت معنراداری ترأرير دارد زيررا سرطح
معناداری ( )p = 777ايرت آزمرون کوچراترر از  7/75اسرت.

رد و فرضيۀ صفر تأييد ميشود بنابرايت ،بيت طالق عراطفي و
رشد اجتماعي رابطۀ معناداری وجود ندارد.
تبیین پیامدهای اجتماعی طاالق عااطفی براسااس معادلاۀ
ساختاری:
در ايت پرژوهش ،برا اسرتفاده از روش مردلسرازی معرادالت
سانتاری فرضيههای پژوهش آزموده شدهاند .در ايت قسرمت،
از رويکرد دومرحله ای استفاده شده است يعني پس از تدويت
مدل نظری مقاله ،بايد به بحث برآورد مدل يا بهعبرارتديگرر،
برآورد پارامترهای آزاد در مدل و تحليل شانصهرای ج ئري
مدل توجه کرد تا برا ايرت کرار ،مشرخص شرود آيرا دادههرای
تجربي درمجموع از مدل نظری تدويتشده حمايت ميکنند يا
نير.
برآوردهای مربو به شانصهرای ارزيرابي کليرت مردل
سانتاری و پارامترهای اصلي ايت مدل ،در شکل شماره  9و 2
و جداول  0و  5 ،9گ ارش شدهاند.
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e8

e7

1

1

بعد کالمی

بعد ذهنی

e9

e1
1

1
طالق عاطفی

روابط نامناسب

1

بعد رفتاری

e2
1
رضایت زناشویی

e3
1
رشد اجتماعی

e4
1
آسیب اجتماعی
e5
1
مسئولیت اجتماعی

e6
1
انزوای اجتماعی
شکل ( :)0مدل تجربی با مقادیر وزن های رگرسیونی مربوط به تأثیر میزان متغیر طالق عاطفی بر میزان رشد اجتماعی ،انزوای اجتماعی ،روابط نامناسب
زناشویی ،رضایت زناشویی ،مسئولیت اجتماعی و آسیبهای اجتماعی
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e5
1597

e6
157

1
بعد ذهنی

.500

1
75..

e2

e7

1759.

1

005..

روابط نامناسب

.5.1

بعد کالمی

7507

7509

e1

1

طالق عاطفی

1577

بعد رفتاری

75.7
.59.

1

رضایت زناشویی

0.55
0.62

e3
105..

1

آسیب اجتماعی
75..
e4
75.1

1

انزوای اجتماعی

شکل ( :).مدل تجربی با مقادیر وزن های رگرسیونی استانداردشدۀ مربوط به تأثیر میزان متغیر طالق عاطفی بر میزان رشد اجتماعی ،انزوای اجتماعی،
روابط نامناسب زناشویی ،رضایت زناشویی ،مسئولیت اجتماعی و آسیبهای اجتماعی
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جدول  -.مربوط به وزنهای رگرسیونی متغیرهای بررسیشده
مدل

مدل مسير

مدل اندازهگيری

متغیر وابسته

برآورد

طالق عاطفي

ان وای اجتماعي

7/29

S.E.
7/721

C.R.
3/91

متغیر مستقل

تأثیر

طالق عاطفي

رشد اجتماعي

-7/72

7/783

-8/8

طالق عاطفي

رضايت زناشويي

-7/9

7/789

-81/58

***

طالق عاطفي

روابط نامناسب

7/95

7/95

28/1

طالق عاطفي

مسئوليت اجتماعي

-7/78

7/79

-7/99

***
7/09

طالق عاطفي

آسيب اجتماعي

7/55

7/721

83/08

***

7/89

7/79

4/849

***

رشد اجتماعي

مسئوليت اجتماعي

7/25

7/759

4/08

***

ان وای اجتماعي

رضايت زناشويي

-7/95

7/72

-89/40

***

ان وای اجتماعي

مسئوليت اجتماعي

-7/4

7/749

-3/50

***

رضايت زناشويي

مسئوليت اجتماعي

7/44

7/79

9/19

***

مسئوليت اجتماعي

آسيب اجتماعي

-7/95

7/790

-3/55

***

طالق عاطفي

بعد کالمي

7/2

7/788

29/54

طالق عاطفي

بعد رفتاری

8

-

-

***
-

طالق عاطفي

بعد ذهني

7/29

7/787

83/09

--

مسرررررئوليتپرررررذيری

رشد اجتماعي

زناشويي

P
***
7/20

تعداد کل عناصر غيرزائد در ماتريس کوواريانس مشاهدهشده ()NRE

55

تعداد کل پارامترهای آزاد ()FP

24

تعداد مت يرهای بيروني

87

تعداد مت يرهای دروني

83

درجۀ آزادی ()DF

98

S.E

اجتماعي مؤرر نيست زيرا سطح معناداری آزمون مردل مسرير

در جرردول ( 5جرردول برآوردهررای ج ئرري) سررتون

P

ب رگترر از  7/75اسرت .باتوجرهبره جردول شرماره  ،5رشرد

 VALUEرا نشان ميدهد .چنانچه مقدار  Pکوچاترر از 735

اجتماعي به مي ان  7/89بر مسرئوليتپرذيری اجتمراعي مرؤرر

باشد ،ايت ارتبا معنادار اسرت .براسراس مقرادير رگرسريوني

است .گذشرته از آن ،انر وای اجتمراعي بره مير ان  -7/95برر

مدل در شکل  2و جدول شماره  ،5مت يرر طرالق عراطفي بره

رضايت زناشرويي و بره مير ان  -7/4برر مسرئوليت اجتمراعي

مي ان  -7/29بر ان وای اجتماعي ،به مير ان  -7/9برر رضرايت

تأريرگذار اسرت .رضرايت زناشرويي نير بره مير ان  7/44برر

زناشويي ،به مي ان  7/95برر روابرط نامناسرب زناشرويي و بره

مسئوليت اجتماعي و مسئوليت اجتماعي بره مير ان  -7/95برر

مي ان  7/55بر آسيبهرای اجتمراعي مرؤرر اسرت .دليرل ايرت

آسيب های اجتماعي تأرير دارد زيرا سطح معنراداری ( )pآنهرا

موضوع ايت اسرت کره سرطح معنراداری آزمرون مردل مسرير،

کوچاتر از  7/75است.

نطای معيار ،ستون  C.Rنسبت بحرانري و سرتون  Pمقردار

کوچاتر از  7/75است .گفتني اسرت در مردل ،مسرير مير ان

در جدول  ،9تأرير طالق عاطفي بر مي ان رشد اجتمراعي،

نطاها در مقدار ضريب تأرير مؤرر بوده و به واقعيرت ن ديرا

ان وای اجتماعي ،روابط نامناسب زناشويي ،رضايت زناشرويي،

است .همچنيت ،طالق عاطفي بر مسرئوليت اجتمراعي و رشرد

مسئوليت اجتماعي و آسيب هرای اجتمراعي بره ترتيرب ترأرير

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شماره پياپي  ،24شماره اول ،بهار 8931
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(وزن های رگرسريون استانداردشرده) نشران داده شرده اسرت.

عاطفي بر روابط نامتناسب بيشتريت ارر را ميگرذارد و بعرد از

همانطور که مشاهده مي شود ،مت ير طرالق عراطفي بره مير ان

آن ،به ترتيب بر آسيب اجتماعي ،ان وای اجتمراعي و رضرايت

 7/94در انرر وای اجتمرراعي ،برره ميرر ان  -7/43بررر رضررايت

زناشويي مؤرر اسرت و درزمينرۀ رشرد اجتمراعي و مسرئوليت

زناشويي ،به مي ان  7/99برر روابرط نامناسرب زناشرويي و بره

اجتماعي هيچ تأريری ندارد.

مي ان  7/51بر آسيبهای اجتماعي تأرير دارد بنابرايت ،طرالق
جدول  -9تأثیر طالق عاطفی بر متغیرهای اجتماعی به ترتیب تأثیر (وزنهای رگرسیون استانداردشده)
شرح

تأثیر (وزنهای رگرسیون استانداردشده)

ارر طالق عاطفي بر روابط نامناسب
ارر طالق عاطفي بر آسيب اجتماعي
ارر طالق عاطفي بر رضايت زناشويي
ارر طالق عاطفي بر ان وای اجتماعي
ارر طالق عاطفي بر مسئوليت اجتماعي
ارر طالق عاطفي بر رشد اجتماعي

7/99
7/51
-7/43
7/94
مؤرر نيست.
مؤرر نيست.

در برنامۀ  ،spssدر زمران سرنجش ترأرير ميران دو مت يرر

طبق مطالب جدول ،برای الگوی معادلۀ سانتاری برازشيافته،

نطاها را در نظر نميگيريم اما در برنامۀ  Amosکه يا مت ير

کا اسکوئر برابر با  ،820/8نسبت کا اسرکوئر بره درجرۀ آزادی

مستقل و چنديت مت ير وابسته داريرم ،مير ان نطاهرا در مردل

برابر با  ،98شرانصهرای بررازش هنجارشرده  ،7/38بررازش

مسير مرؤرر اسرت و ايرت موضروع در نظرر گرفتره مريشرود

اف ايشرري  7/32و نيکررويي برررازش برره ترتيررب  ،7/32ريشررۀ

بنابرايت ،نتايج متفاوتي به دست ميآيد.

ميانگيت مربعهای باقيمانرده  7/25و ريشرۀ ميرانگيت مربعرات
نطای برآورد  7/729به دست آمده است .تمام شرانصهرای

برازش و نیکویی مدل

برازش الگوی نهايي ،برازش کامالً رضايتبخش مدل را نشان

در جدول  ،0مقادير شانص های مطلق ،شانصهای تطبيقري

ميدهند.

و شانص های اقتصادی برازش نکويي مدل ذکر شرده اسرت.
جدول  -9مربوط به شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری
شاخص
کا اسکوئر
مطلق

GFI
AGFI
RMR
TLI

تطبيقي

CFI
IFI
RMSEA

اقتصادی

Cmin/DF
PNFI

مقادیر مدل
820/8
7/38
7/32
7/25
7/19
7/10
7/11
7/729
4/8
7/51

مقادیر الزم برای برازش و نیکویی مدل
سطح معناداری
98
درجۀ آزادی
ب رگتر از  7/3ن ديا به يا باشد.
ب رگتر از  7/3ن ديا به يا باشد.
کوچاتر از  7/3ن ديا به صفر باشد.
ب رگتر از  7/3ن ديا به يا باشد.
ب رگتر از  7/3ن ديا به يا باشد.
ب رگتر از  7/3ن ديا به يا باشد.
کوچاتر از  7/71باشد.
بيت  9-5باشد.
7/9 – 7/5
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(طالق عاطفي  = 23/4 + )7/59آسيبهای اجتماعي

در کشور ،آمرار رسرمي معتبرری درنصروم طرالق عراطفي

 .9طالق عاطفي بر رضرايت از زنردگي زناشرويي زنران

زوجيت وجود نردارد .مسرائل و مشرکالت ايجادشردۀ طرالق

بهطور معناداری تأرير دارد و منفيبرودن مقردار آزمرون ،ترأرير

عاطفي به طور مستقيم در مسائل و مشکالت اجتماعي جامعره

معکرروس طررالق عرراطفي و رضررايت از زنرردگي زناشررويي را

انعکاس مي يابد و به کاهش انسجام اجتماعي و اف ايش آسيب

مشخص ميکند يعني هرچه مي ان طالق عاطفي بيشتر شرود،

اجتماعي منجر ميشود که ايت موضوع ،ل وم ح ور هميشگي

مي ان رضايت زنان از زندگي زناشويي کمتر ميشود .ايت يافته

نهاد نرانواده و ضررورت وجرودی آن را نشران مريدهرد .در

با نتايج سلطانيان ( )8932و جوريل ( )1991همخواني دارد و

ف ايي که زن و شوهر يکديگر را دوست ندارند و همديگر را

براساس معادلۀ رگرسيوني ميشرود برا ايرت فرمرول ،ازطريرق

تحمل مي کنند ،ضربۀ شديدی به تربيت فرزندان وارد نواهرد

طالق عاطفي مي ان رضايت زناشويي را پيشبيني کرد:

شد زيرا نانواده نخسرتيت مکراني اسرت کره کودکران در آن،

(طالق عاطفي  = 23/35 + )-7/92رضايت زناشويي زنان

نخستيت تعلقات عاطفي نويش را بنا ميکنند و تجربههای برا

 .4تأرير طالق عاطفي بر ان وای اجتمراعي زنران معنرادار

ديگران زيستت را مي آموزند .طبق دادههرای برهدسرتآمرده از

است و مثبت بودن مقدار آزمون ،تأرير مستقيم و مثبرت طرالق

مقاله ،ايت نتايج حاصل شدهاند:

عاطفي را بر ان وای اجتماعي زنان نشان ميدهد يعني هرچره

 .8تأرير طالق عاطفي بر روابط نامناسرب زناشرويي زنران

مي ان طالق عاطفي زنان بيشتر شود ،مير ان انر وای اجتمراعي

معنادار است و مثبتبودن مقدار آزمون ،تأرير مستقيم و مثبرت

آنان ني بيشتر ميشرود .ايرت يافتره ،برا نترايج حاصرلشرده از

طالق عاطفي را بر روابط نامناسب زناشويي مشخص ميکنرد

پررژوهش سرراردو ( )8939همخررواني دارد و مطررابق معادلررۀ

يعني هرچه مي ان طرالق عراطفي بيشرتر شرود ،مير ان روابرط

رگرسيوني ميشود با ايت فرمول ،ازطريق طالق عاطفي مير ان

نامناسب زناشويي زنان ني بيشتر ميشود .ايت يافتۀ پژوهش ،با

ان وای اجتماعي زنان را پيشبيني کرد:

نتايج اکبری ( ،)8939اشرفي ( ،)8938غياري ( ،)8937آمبررت

(طالق عاطفي  = 25/44 + )7/94ان وای اجتماعي زنان

( )2009و سامويل ( )2010همخواني دارد و براسراس معادلرۀ

 .5تأرير طرالق عراطفي برر رشرد اجتمراعي و مسرئوليت

رگرسيوني ميشود با ايت فرمول ،ازطريق طالق عاطفي مير ان

اجتماعي زنان معنادار نيست و درمجموع ،باتوجه به اطالعرات

روابط نامناسب زناشويي زنان را پيشبيني کرد:

موجود ،فرضيۀ پرژوهش رد و فرضريۀ صرفر تأييرد مريشرود

(طالق عاطفي  = 5/44 + )7/99روابط نامناسب زناشويي زنان

بنابرايت ،طالق عاطفي بر رشد اجتماعي زنان تأريرگذار نيست.

 .2تأرير طالق عراطفي برر ايجراد آسريبهرای اجتمراعي

ايت نتيجه ،برا يافترههرای شرريعت ( )8999و زارعري ()8934

معنادار است و مثبتبودن مقدار آزمون ،تأرير مستقيم و مثبرت

همخواني ندارد و

طالق عاطفي را بر ايجاد آسيب های اجتماعي نشان مريدهرد

 .9مطابق مقادير رگرسيوني مدل ،مت ير طالق عراطفي بره

يعني هرچه مي ان طالق عاطفي بيشتر شود ،مي ان آسيب هرای

مي ان  7/94در ان وای اجتماعي ،به مي ان  -7/43برر رضرايت

اجتماعي ني بيشتر ميشود .ايت نتيجره برا يافترههرای نوبريران

زناشويي ،به مي ان  7/93برر روابرط نامناسرب زناشرويي و بره

( ،)8932سلطانيان ( ،)8932هنردی ( ،)8932زارعري (،)8934

مي ان  7/51بر آسيبهای اجتماعي تأرير دارد به ايرت ترتيرب،

آيسررو ( )2006و سررامويل ( )2010همخررواني دارد .براسرراس

طالق عاطفي بر روابط نامناسب زناشويي بيشتريت اررر را دارد

معادلۀ رگرسيوني مي شود با ايت فرمول ،ازطريق طالق عاطفي

و بعررد از آن ،برره ترتيررب بررر آسرريبهررای اجتمرراعي ،انر وای

مي ان آسيبهای اجتماعي را پيشبيني کرد:

اجتماعي و رضايت زناشرويي بيشرتر مرؤرر بروده و برر رشرد
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اجتماعي و مسئوليت اجتماعي تأرير نداشته است .ايت يافته ،برا

آسيبهای اجتماعي به کما مشارکت اجتماعي.

نتايج اکبری ( ،)8939اشرفي ( ،)8938غياري ( ،)8937آمبررت

باتوجهبه نتايج حاصلشده ،طالق عاطفي در مي ان ان وای

( ،)2009سامويل ( ،)2010نوبريان ( ،)8932سلطانيان (،)8932

اجتماعي ،روابرط نامناسرب زناشرويي ،رضرايت از زنردگي و

هنرردی ( ،)8932زارعرري ( ،)8934آيسررو ( ،)2006جرروريل

آسيب های اجتماعي مرؤرر اسرت و بايرد در جامعره تردابيری

( ،)1991نوبريررران ( ،)8932شرررعباني ( ،)8932زمرررانياحرررد

انديشه شود تا آسيب ناشي از طالق کاهش يابد .برای کراهش

( ،)8939ساردو ( ،)8939پيرامون ( ،)8932شريعت ( )8999و

طالق عراطفي و درنهايرت ،طرالق قرانوني و بهبرود وضرعيت

آماتو و کيت ( )1991همخواني دارد .براساس ايت مطلرب ،در

اجتماعي ،پيشنهاد ميشرود اقرداماتي فرهنگري بررای اصرالر

کل طالق عراطفي در انر وای اجتمراعي ،رضرايت زناشرويي،

نگرش های سنتي و غلط رايج انجام شرود کره ايرت اقردامات،

روابط نامناسب زناشويي و آسيبهای اجتماعي اررگرذار بروده

شامل ايت موارد هستند :برطرمکرردن نگررش مردسراالری و

است بنابرايت ،ميشرود برا اتخراذ تردابيری طرالق عراطفي را

تبعيض جنسيتي ،اطالع رساني و آگاه سازی زنان برای آشرنايي

کنترل کرد تا ان وای اجتمراعي ،روابرط نامناسرب زناشرويي و

آنها با حقوق فردی و اجتماعي نود ،پيشگيری از ازدواج های

آسيبهای اجتماعي کاهش و رضايت از زندگي اف ايش يابد.

تحميلرري ازطريررق آمرروزش والررديت و وضررع قرروانيت مناسررب

گفتني است درزمينۀ تحليل جامعهشناسي پيامدهای طالق

درايررتنصرروم و ارائررۀ نرردمات مشرراورهای برره زنرران

عاطفي ،ان وای اجتماعي هم در بعد اجتمراعي و هرم در بعرد

درمعرررضطررالق ،برررای اف ر ايش مهررارت آنهررا در مقابلرره بررا

فردی يا مسئلۀ مهم است و اگر در جامعهای گسترش يابرد،

مشررکالت عرراطفي زناشررويي .درنصرروم روابررط نامناسررب

بايد راهحل هايي برای کاهش آن و اف ايش و حفرظ مشرارکت

زناشويي (نيانت) اصالر ،رفع تبعيض و اجرای دقيق قروانيت

اجتماعي (که از ويژگيهرای مهرم فرردی و اجتمراعي اسرت)

پيشررنهاد مرريشررود زيرررا ايررت مسررائل ممکررت اسررت مررانع از

انديشيد زيرا طبق پرژوهش انجرامشرده ،در صرورت رپدادن

طوالنيشدن فرايند طالق و بروز انحرافات اجتماعي شوند.

طالق عاطفي کاهش مشارکت اجتماعي و پيامدهای حاصل از

بهطور کلري بررای کمترشردن ايرت مشرکل ،راهکارهرای

آن را مشاهده نواهيم کرد .ربات و برقراری نظم و آرامرش ،از

اجتماعي مانند ايت مسائل پيشنهاد ميشود :برگ اری دوره های

کارکردهای مهم اجتماعي است که برای بره دسرت آوردن آن،

آموزشرري مناسررب قبررل از ازدواج ،ايجرراد واحررد آموزشرري در

تمام نهادهای مربو تالش مري کننرد .نرانواده ،مهرم ترريت و

دبيرستان برای آموزش موضوعاتي چون آييت زنردگي ،تکامرل

بنيادی تريت نهاد اجتماعي است که نقرش مهمري در ايرت امرر

و سازگاری ،آموزش حقوق زوجيت ،مشاورۀ رايگان ،ايجراد و

دارد پس طبيعي است که در صورت پيدايش مشکلي بره نرام

توسعۀ مراک مشاوره و راهنمايي مخصوم نانواده ،متشرکل

طالق عراطفي زوجريت و فرزنردان نرانواده ازنظرر اجتمراعي

از کارشناسان علوم ديت ،روانپ شرکان و مرددکاران اجتمراعي،

آسيب ميبينند .زماني کره نرانواده کرارکرد رفرع ارضراء نيراز

پرهي نانواده ها از ازدواج هرای نسرنجيده و داشرتت شرنانت

عاطفي (که بسيار مهم است) را به درسرتي انجرام ندهرد ،فررد

متقابل قبل از ازدواج.

برای برآوردهکردن نيازهای عاطفي نود به روابط فرازناشرويي
پنرراه مرريبرررد و برررای جلرروگيری از ايررت امررر ،بايررد بررا ارائررۀ

منابع

راهکارهای قبل و بعد از ازدواج ،ايت مروارد را مشراهده کنريم:

ازکمپ ،ا .)8993( .روانشناسي کاربردی ،ترجمۀ :فرهاد ماهر،

کمشدن طالق عاطفي ،اف ايش رضايت از زندگي و رضايت از
روابررط زناشررويي و درنتيجرره ،ايجرراد جامعررۀ سررالم و برردون

مشهد :نشر آستان قدس.
اسکافي ،م .ترکمان ،م .و ساروناني ،ب« .)8934( .سرنجش

بررسي جامعهشنانتي پيامدهای اجتماعي طالق عاطفي زنان ...

و سنخ شناسي طالق عاطفي در مشهد» ،علوم اجتماعي،
س  ،82ش  ،8م .225-257

اکبری ،م .)8939( .بررسي مي ان طالق عراطفي و پيامردهای
اجتماعي و روانري آن (مطالعرۀ مروردی زوجريت شرهر
سنندج) ،پايان نامۀ کارشناسي ارشد ،دانشکدۀ حقروق و
علوم اجتماعي ،دانشگاه تبري .
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صررفرپور ،ش .)8935( .نقررش تعررارضهررای زناشررويي در
پيشبيني طالق عاطفي در مشهد ،پاياننامرۀ کارشناسري
ارشد ،دانشکدۀ علوم تربيتري و روانشناسري ،دانشرگاه
فردوسي مشهد.
عبررداللهي ،م« .)8932( .طررالق عرراطفي ،مفرراهيم و نمادهررا»،
فصلنامۀ مطالعات نانواده ،ش  ،255م .81

باستاني ،س .گل اری ،م .و روشني ،ش« .) 8937( .پيامردهای

عظيمي ،ر .م « .)8932(.بررسي عوامل مرؤرر برر برروز طرالق

طررالق عرراطفي و اسررتراتژی مواجرره بررا آن» ،فصررلنامۀ

عاطفي ميان زوجريت در نرانواده» ،فصرلنامۀ مطالعرات

نانوادهپژوهي ،د  ،0ش  ،29م .248-250

جامعهشناسي ايران ،س  ،9ش  ،87م .98-49

بخارايي ،ا .)8919( .جامعهشناسري زنردگيهرای نراموش در
ايران (طالق عاطفي ) ،تهران :پژواک جامعه.

توسلي ،غ ع .)8918( .مشارکت اجتماعي در وضعيت جامعرۀ
آنوميا ،تهران :نشر دانشگاه تهران.

چلپي ،م .)8901( .جامعهشناسي نظم و تشريح و تحليل نظری
نظام اجتماعي ،تهران :ني.

محمدی ،ز .)8919( .بررسي آسيبهای اجتماعي زنان در دهۀ
 07و  ،17تهررران :روابررط عمررومي شررورای فرهنگرري
اجتماعي زنان.
نورمحمدی ،س« .)8938( .طالق عاطفي (برگرفته از پاياننامه
و مصاحبه)» ،چشمانداز ايران ،ش  ،09م .91-08
ي داني ،عباس .حقيقتيان ،م .و کشاورز ،ر« .)8932( .تحليلري

حاجيزادهميمندی ،م .مداحي ،ج .کريمري ،ی .حردت ،ا .و

بر کيفيت زندگي زنان دچار طرالق عراطفي» ،فصرلنامۀ

غروری ،م« .)8935( .بررسي عوامرل اجتمراعي مررتبط

راهبرد اجتماعي فرهنگي ،د  ،2س  ،2ش  ،9م -815

با طالق عاطفي (مطالعۀ موردی متأهالن شرهر شريراز)،

.853

مطالعات راهبردی زنان ،ش  ،08م .15-871
رفيعپور ،م .)8901( .آنرومي يرا آشرفتگي اجتمراعي ،تهرران:
سروش.
ريت ر ،ج .)8911( .نظريههای جامعهشناسي در دوران معاصر،
ترجمۀ :محست رالري ،تهران :نشر علمي.
سرربحانيجررو ،ر ع« .)8914( .نررانواده ،تحرروالت جهرراني و
مسئوليتپذيری اجتماعي» ،مجلۀ پيونرد ،ش  ،985م
.22-95

ستوده ،ه ا .)8919( .جامعرهشناسري مسرائل اجتمراعي ايرران،
تهران :انتشارات ندای آريانا.
صررفاييراد ،س .و وارسررتهفررر .ا« .)8932( .رابطررۀ برريت
تعررارضهررای زناشررويي بررا طررالق عرراطفي زنرران

مراجعهکننده بره دادگراههرای شررق تهرران» ،فصرلنامۀ
پژوهش اجتماعي ،ش  ،27م .15-879

Amato, R. & Roverty, D. (2003) “People’s Reasons for
Divorcing: Gender, “Social Class, the Life
Course, and Adjustment”, Journal of Family
Issues, 24(5): 602-626.
& Ambert, Anne, M. (2009) Divorce: Facts, Cause
Consequence, York University, 3rd:Edition: The
Vanier institute oF the Family, 1-33.
Conger, E. (1996) “Linking Economic Hardship to
Material Quality in Stability”, Journal of
Marriage and the Family, 52(3): 643-656.
Russel, B. Clayton, Alexander, N. and Jessica, R.
Smith. (2014) “Cheating, Breakup, and Divorce:
Is Facebook Use to Blame?”, Cyberpsycholigy,
Behavior and Social Networking, 16(10): 717720.
Markz, Stephen, R. (1989) “Toward A Systems Theory
of Material Quality”, Jornal of Marriage and the
Family, 51(1): 15-26.
)Valenzuela, S. Halpern, D. and James, E. (2014
“Network Site ,Marriage Well- Being and
Divorce, Survey and State – Level Evidence
from the United States”, Cumputer in Human
Behavior, 36: 94-101.

