
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،زنان نامة پژوهش
  36 -  19    صص   ،1394 مستانز   م،     چهار               سال ششم، شمارة 

  در شهر مشهد يطالق عاطف شناسي سنخو سنجش 

  *مريم اسكافي

  **فرح تركمان

  چكيده
 نـوع  از تحقيـق . است مشهد شهر در عاطفي طالق شناسي سنخحاضر  مقالة هدف

 سطحپژوهش در  اين. انجام شده است اي خوشه يلتحل يكو با تكن بوده يمايشيپ
 نامـة  پرسـش  سـه  از متشـكل  تركيبـي  ابـزار اسـتفاده از   بـا  بنـدي  طبقه و توصيفي

 تشـكيل  متأهـل  زوج 30را  پـژوهش  يآمار جامعة. شده است انجام استاندارد يمهن
مذكور،  يكتكن اساسبر . اند شده انتخاب مند هدف گيري نمونه روش باكه  دهند مي

، نزديكـي  مشـترك،  هـاي  فعاليـت  مـا،  ــ  منتوازن ( گانة پنجنمرات نمونه در ابعاد 
نتـايج  . شدبندي  طبقهدر چهار دسته  طالق عاطفي) وابستگي و وفاداري ـ استقالل
نمونه از حالت توازن خارج شده و در دو سر طيف قرار دارند و  %35 كه نشان داد

. قـرار دارنـد  » منسـجم  تـر  بيش«و » متصل تر بيش« ةدستساير اعضاي نمونه در دو 
  .گانه از مردان باالتر است ابعاد پنج همةنمرات طالق عاطفي براي زنان در 

هاي خانواده، رهـا، گرفتـار،    طالق عاطفي، انسجام خانواده، مدل قوت :ها دواژهيكل
 .منسجم، متصل

 
  مقدمه. 1

نظـم خـرد چلبـي     ةنظريـ  بـر اسـاس   .گيرد ميصورت تعامل رابطه فضايي است كه در آن 
دو  شـامل تعامـل بـالقوه    ،از لحاظ تحليليكنش پارسونز است،  ةنظري، كه مبتني بر )1390(

به باور . ابزاري دارد پايدار نيست ةجنب جا كه از آنوجه ابزاري . است وجه ابزاري و اظهاري
؛ حالتي دهد ميگرايي جاي خود را به واگرايي  همدر اين حالت  پور ملكيو ي فساي  صادقي
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امـا   ،)2: 1392پـور،   ملكـي و ي يفسـا  صادقي( شود ه ميكه فاصله در روابط زناشويي ناميد
از طريـق تعامـل   « :چلبـي به بـاور  . چه باعث پايداري است تعامل در وجه اظهاري است آن

 ؛)266: 1390چلبي، (» گيرد مييا گروه اجتماعي شكل   “اجتماع ”يا   “ما”اظهاري است كه 
           ً                        زوجين معموال  به اميد تعـامالت گـرم    .شود مي افزودهزيرا در اين نوع تعامل، عنصر عاطفه 

اين است كه روابط عـاطفي در  شود  ميچه در واقعيت ديده  ، اما آندهند ميتشكيل زندگي 
با شور و حرارت خاصي وجود دارد، اما پس از مدتي به علت ناآگـاهي   اغلب زندگيآغاز 

تـدريج كـه ايـن وضـعيت      بـه و كند  ميو غفلت يكي از طرفين يا هر دو، عواطف فروكش 
اسـاس مطالعـات اكتشـافي، گـاهي ايـن       بر. گرايد ميزندگي رو به سردي  ،شود ميتشديد 

با هم زندگي  اما ،اند كنار همدر فقط  كه زوجين زير يك سقفيابد  ميحالت تا جايي ادامه 
 ياساس آمـار  بر. گويند مي) emotional divorce( »طالق عاطفي«اين وضعيت را  .كنند نمي
تـا   1384شـده در كشـور از سـال     ثبتهاي  ، آمار طالقكرده استارائه  مركز آمار ايرانكه 

كل ثبت احوال  ةاداراساس گزارش تحليلي  بر .چنان ادامه دارد به رشد بوده و هم رو 1388
نفـر   5994402استان خراسان رضوي، تعداد كل جمعيت استان خراسان رضـوي برابـر بـا    

 ةواقعـ اين استان در ثبـت  . دهد ميرا تشكيل ) 75149669(كل جمعيت ايران % 8است كه 
شده برابر  ثبتتعداد طالق  1391به طوري كه در سال  ؛دوم را دارد ةرتبطالق بعد از تهران 

، از ايـن تعـداد  . گيـرد  مـي كشور را دربر هاي  طالقكل % 10مورد بوده است كه  14834با 
تعـداد   ،1390در سـال  . در نقاط روستايي رخ داده اسـت % 3/15 در نقاط شهري و% 8/84

. رشد داشته است% 7/3سال گذشته  در مقايسه بامورد بوده كه  13809شده  هاي ثبت طالق
شـهر   ويـژه  بهطالق در اين استان و  ةساالنافزايش  ةلئاجمالي نشان از تهديد مسهمين آمار 

هـاي   جوي مفصل در پايگاهو ستج. مشهد دارد كه توجه به آن حائز اهميت بسياري است
در ايران است و متأسـفانه  طالق عاطفي  ةزميندر  يكارهاي بسيار محدود گر اطالعاتي بيان

و اسـت  آثار بـه صـورت كيفـي     تر بيش. پديده ارائه نشده استهنوز آمار مشخصي از اين 
ها  پژوهشتر  بيش ديگر نيز در كشورهاي. شده است پرداختهآن هاي  ريشهبه علل و  تر بيش
ويـژه   بـه  ،و به طور كلي به پيامدهاي طـالق كاهش فشارهاي عاطفي بعد از طالق  ةلئبه مس

رهاي ديگر، طالق عاطفي به معناي رايج در كشو .كان و زنان اختصاص يافته استدبراي كو
در قالب كيفيـت زناشـويي، ثبـات و پايـداري ازدواج و ماننـد آن       تر بيشدر ايران نيست و 

گويي بـه   بنابراين محقق در اين مقاله در پي پاسخ ؛نيز محدود است ميزانشان ومطرح است 
 1جـدول   است؟اساسي است كه وضعيت طالق عاطفي در شهر مشهد چگونه  پرسشاين 

 .نيست چند اثربيش از داخلي پرداخته است كه هاي  پيشينهبه معرفي اجمالي 
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  )آن درثر ؤمطالق عاطفي و عوامل (تجربي داخلي  ةپيشينمعرفي  .1جدول 
  شده خالصهعنوان  نمونه مؤلفان مكان سال نوع روش  فيرد

  تهران  1392  مقاله  يفيك  1
يصادق
 و ييفسا
 پوريملك

 و زن 22
  مرد

 نيب فاصله يتيجنس ليتحل
  نيزوج

 مؤثر يشناخت  جامعه عوامل  نفر 500  ستار  تهران  1391  مقاله  شيمايپ  2
  يعاطف طالق در

 در مؤثر عواملييشناسا  زن 100  يرمضان  مشهد  1391  پژوهش  يشيآزما  3
  يعاطف طالق

 تصورات آموزشياثربخش  زن 20  يرجب  تهران  1390  رساله  يشيآزما  4
  يعاطف طالق بر

 شناختي جامعهبررسي  زن 20  يحداد  تهران  1389  رساله  يفيك  5
  عاطفي طالق

 و علل: يعاطفطالق  زن 20  يروشن  تهران  89  رساله  يفيك  6
  يانجيم طيشرا

ويآزاد  گچساران  1389  رساله  شيمايپ  7
 ساز زمينه اجتماعي عوامل  زن 100 گرانيد

  عاطفي طالق

وياحير  كرمانشاه  1386  رساله  شيمايپ  8
 يشناخت جامعهليتحل  زوج 630 گرانيد

  طالق به شيگرا

  :از اند عبارت وارده انتقادات. بود ديجد اطالعات به يدسترس يبرا يديمف منابع فوق آثار
بنـدي   دسـته و  نيسـت يك از تحقيقات مذكور نرخ طالق عـاطفي مشـخص    در هيچ .1

 ؛آن بوده استموارد تأكيد بر عوامل  ةهمدر  ؛خاصي ارائه نشده است
  ؛است ناپذير آثار به روش كيفي و تعميم تر بيش .2
 ؛است شدهآثار در تهران بوده و كارهاي محدودي در شهر مشهد انجام  تر بيش .3
  .اند دادهآماري تحقيق را تشكيل  ةجامعفقط در يك مورد هر دو همسر  .4

  :ند ازا نسبت آثار قبلي عبارتبه مزيت و تفاوت تحقيق حاضر 
دليـل  كـه بـه    دهنـد  تشـكيل مـي   شهر مشـهد هاي  زوج را آماري اين تحقيق ةجامع .1

از  يمعرفـ نمونـة   بسيارياز حيث تنوع بعد از تهران قرار دارد و تا حد  بسيارمهاجرپذيري 
 ؛استكل كشور نيز 

 ؛جديداي  نظريهسنجش طالق عاطفي با استفاده از  .2
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معـرف  اي  نمونه نسبت تحقيقات ديگربه كه  اند واحد مشاهده در اين تحقيق زوجين. 3
  .معرف آثار خارجي است كه بسيار محدود است جدول زير. و جامع است

  )كيفيت روابط و عوامل آن(خارجي  ةشينيمشخصات پ. 2 جدول
 عنوان خالصه نمونه مولفان مكان سال نوع روش رديف

 اثر شبكه بر تضاد زوج 19 رجويي روماني 2012 رساله پيمايش  1

 اولسون امريكا 2011 پژوهش پيمايش 2
50000 
 زوج

 رضايت زناشويي

ماشك و  اروپا 2008 پژوهش پيمايش  3
  صميميت و طالق  زوج 2500 شرمن

 اسرائيل 2007 مقاله كيفي 4
الوي و

 آريبن
 دوگانهفاصلة  زوج 10

ونگ و  امريكا  2006  پژوهش  پيمايش 5
اثر نژاد بر روابط   نفر 10095 ديگران

  رمانتيك

 سوئيس 2004 پژوهش پيمايش 6
ويدمور و
 ديگران

 زوج 910
شبكه و كيفيت 

 زناشويى

سومينه  2002  پژوهش  كيفي 7
 300  هس تا

  دانشجو
گذاري  فاصله

  ارتباطي

غرب  2002  مقاله  پيمايش 8
 400  ولچ و رابين ميانه

  دانشجو
توسعة مراحل 

  روابط
  كيفيت زناشويي  زوج 72  استفان ماركز آمريكا 1989 پژوهش كيفي 9

 نيچنـ  هـم و  يعـاطف  طـالق  پديـدة  يفتوص و يبند دسته ،مذكور تحقيقات قوت     نقطة
ه مهم رسيدنتيجة محقق به اين  طوري كهبه  است؛ زمينه اين در ديمف و گوناگون يها هنظري
هاي ديگري مانند جـدايي، فاصـله و    يافته با نام كه طالق عاطفي در كشورهاي توسعه است

 شده هاي بررسي زوجين با توجه به شاخص. داردبندي  شود و درجه ميموارد ديگر بررسي 
متـوازني  دستة ، بندي دستهكه در هر شوند  ميمختلفي تقسيم هاي  دستهبه  ،در اين تحقيقات

از اين حالت توازن فاصله بگيرند، به همان درجه دچار طالق  هر قدرنيز وجود دارد و بقيه 
نوآوري شامل دفراين، خانوادة هاي  اين مقاله با تأكيد بر نظريه و مدل قوت. شوند مي  عاطفي
خـانوادة  هـاي   شده در اين تحقيق براي سنجش طـالق عـاطفي، قـوت    استفاده نظرية .است

از مفهوم انسجام خـانواده در ايـن نظريـه    دفراين است و محقق براي تعريف طالق عاطفي 
  .استكرده استفاده 
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           روش تحقيق  .  2
به صورت مقطعي و كاربردي و از بندي  طبقه ـ در تحقيق حاضر از روش پيمايش توصيفي

آوري  جمـع ابـزار  . ه اسـت طالق عـاطفي اسـتفاده شـد   بندي  طبقهبراي بندي  خوشهتكنيك 
محقق  بسياري از زوجين، نكردن كاري به علت هم. استاندارد است نيمه ةنام اطالعات پرسش

هاي متأهل شهر مشـهد   آماري خانواده ةجامع. مند شد هدفگيري  نمونهناگزير به استفاده از 
واحد تحليل خانواده و واحـد مشـاهده   . است زوج متأهل 30و حجم نمونه  1392در سال 
موارد زير طراحي شـد؛ ايـن    ازبا استفاده  طالق عاطفي از طيفي تركيبيمقياس  و فرد است

، مقيـاس  )2001( انـريچ  ضـايت زناشـويي  اسـتاندارد ر هاي  نامه پرسش :اند از موارد عبارت
بـا اسـتفاده از   ) 1999(اشنايدر  ةشد  نظر تجديد مقياس و) 1996(زناشويي كيسر مهري  بي
به روش توافق داوران، روايي صوري و محتوايي ابزار تأمين  .ليكرتاي  گزينهچهار ةگوي 22
هـاي   آمـاره مقـدار  . از آزمـون تحليـل عامـل اسـتفاده شـد      اي سازهبراي تأمين روايي . شد

نامه،  در طراحي پرسش. است% 75و بارتلت بيش از  KMOگيري  نمونههاي كفايت  شاخص
گويـه بـراي بعـد     چهـار ما،  ـ من گويه براي بعد توازن چهارگويه براي بعد نزديكي،  شش

گويـه بـراي بعـد     چهـار هـاي مشـترك و    گويه براي بعد فعاليت چهاروابستگي،  ـ استقالل
طالق عاطفي، آلفـاي كرونبـاخ   هاي  گويهسازي دروني  براي هم. گرفته شد نظر وفاداري در

  .را نشان داد 90/0مقدار 
  

  ارچوب مفهوميهچ. 3
در ايـن   نظريـات ، تعـاريف و  اسـت  محدود طالق عاطفي ةزمينتحقيقات در  طور كه همان
دفـراين در ايـن تحقيـق     ةخانوادهاي  محقق از بخشي از مدل قوت. نيز محدود است زمينه

، پردازان نظريههاي ساختاري فرهنگي خانواده در بين  در بحث از ويژگي. است كردهاستفاده 
هـا   خـانواده هاي خانواده در درك كيفيت زندگي براي زوجين و  سيستم ةهمسه ويژگي در 

 سـاختاري كـه   پـذيري و ارتبـاط   انعطـاف  انسجام، ند ازا عبارت اين سه ويژگي. استثر ؤم
ارائـه   را گسترده، سيسـتم اجتمـاعي و سيسـتم عقايـد     ةخانواد ةدربارهايي  ديدگاه ،فرهنگي

قوي با تمركـز بـر سيسـتم خـانواده      ةخانوادهاي  ويژگي ةدربار بسياريتحقيقات . دنده مي
كه دفراين  ،هاي خانواده المللي قوت بينمدل  ةگان ششبا ابعاد  ،گانه سهاين ابعاد . وجود دارد

  ).Olson et al., 2011: 44( مستقيم دارد ةرابط، كردهتوصيف ) 2006(
انسجام خـانواده   كند يمخانواده احساس  ياعضا گريكه شخص با د يعاطف يكينزد
 خـانواده  يهـا  قوت مدل در بودن هم با بخش لذت     ِزمان  و تعهد شامل انسجام. نام دارد
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 بـه  هم با وقت گذران. است يو وفادار يشامل صداقت، وابستگ خانواده به تعهد. است
درخـور   تيـ فيو ك شـده  صـرف  زمـان  زانيـ م كه است گريد كي به نيزوح تعهد يمعنا
 گـر يد كيـ مشترك و لذت بردن از مشاركت با  دياحساسات و عقا ها، تيفعالاز  يتوجه

 بـا ) emotional closeness( يعاطف يكينزداحساس  انسجام«. )ibid: 45( شود يم شامل را
  ).Olson et al., 2011: 85 quote Olson, 2003( »است گريد شخص

» رهــا« ؛اســت پــذير چهــار ســطح از انســجام در روابــط خــانواده و زوجــين توصــيف
)engaged( ،»متصل «)connected( ،»منسجم «)cohesive ( گرفتـار «و «)enmeshed(.   حـد

اگرچه اين دو سـطح بـراي    ؛خيلي پايين انسجام، رها و حد خيلي باالي آن گرفتار نام دارد
دو سطح ميـاني   متصل و منسجم .است شدهشديد و ساز  ند كه روابط مشكلا زماني مناسب

هـم   زيرا زوجين در جـدايي و بـا   ؛پركاركردترند زندگي ة     ً           ظاهرا  در طول دوركه  اند انسجام
 خـانوادة  يهـا  سـتم يس در منسجممتصل و  ةرابطهر دو نوع . كنند ميبودن توازن را رعايت 

  . شوند يم يبند طبقه متوازن
اعضاي خانواده نياز دارند . انسجام خانواده است ةالزم بودن هم ايي و باجدميان توازن 

از خـانواده  بـودن   مستقلاعضاي ديگر خانواده و  بااحساسات نزديك و صميميت  ميانكه 
صميميت و توانـايي حركـت و برگشـت     ومفهوم تعادل شامل استقالل . كنندتعادل برقرار 

طور هفتگي، روزانه يا  استقالل و صميميت با رفت و برگشت به ميانست كه ا اين دو ميان
  .كند مي برقرار توازني پويا حتي ساعتي

  سطوح زوجين و انسجام خانواده .3جدول 
  )نامتوازن(گرفتار   )متوازن(منسجم  )متوازن(متصل )نامتوازن(رها  ابعاد

  جدايي باال  باهم بودن ـ جدايي
هماز باتربيشجدايي

  بودن
از  تر بيشهم بودن با

  جدايي
بودن خيلي هم با

  باال
  اول ما  از من تر بيشما از ماتربيشمن اول من ماـ توازن من
  نزديكي خيلي باال  نزديكي متوسط تا زياد نزديكي كم تا متوسط نزديكي پايين نزديكي
  وفاداري باال  توجهدرخور وفاداري  وفاداري كم فقدان وفاداري وفاداري

  جدايي اساسي  هاي مشترك فعاليت
ازتربيشجدايي

  اشتراك
از  تر بيشاشتراك 

  جدايي
  اشتراك اساسي

  استقالل باال  وابستگي ـ استقالل
ازتربيشاستقالل

  وابستگي
از  تر بيشوابستگي 

  استقالل
  وابستگي باال

  )Olson et al., 2011: 88( :منبع
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هم در سـطح   ،هم بودن جدايي و با ميان. دهد ميچهار سطح انسجام را نشان  3جدول 
ـ  ديدر روابط متصل تأك. برقرار است تعادل و توازن، متصل هم در منسجم بـر فـرد    تـر  شيب

تر  كم انش يوفادار ،است با هم اغلب كم تا متوسط نيزوج يكياست تا رابطه و سطوح نزد
بودن  هماز با  تر شيب نيزوج انيم ييجدا نيچن همو  يتا وابستگ است تر شيب شانو استقالل

 ارهب  اينوفاداري كمي در . تا جداييكند  ميتأكيد ن هم بود بر با تر بيشسطح منسجم  .است
در روابط رها، كه سطح پاييني از انسـجام را  . تا مستقلاند  وابستهوجود دارد و اغلب به هم 

 زوجـين وجـود دارد، اسـتقالل بـاال و    ميان كمي بسيار نزديكي  و است فرد بر ديكأت ،دارند
بـااليي از   بسـيار اسـت، سـطح   بودن  هم گرفتار تأكيد بر با ةدر خانواد. جدايي هم باالست

روابط گرفتار مخصـوص زوجـين عاشـق    . هم وجود دارد بهوفاداري و وابستگي  ،نزديكي
دختر يا ـ  پدر ةرابط   ً مثال  (يكي از والدين و فرزندان  ميانوقتي اين سطح از صميميت . است
 بـان يگ نظـر  از). Olson et al. 2011: 87(شـود   ساز مي مشكلبيفتد، رابطه اتفاق ) پسر ـ مادر

ان واقعي در روابط عاشقانه اين توازن با همسر بـه صـورت   در جه .است آل دهيا مسئله نيا
مهـم  . مدت چنين شرايطي را حفظ كردن مشكل است طوالنيبراي  و شود ميكامل كم پيدا 

زوجـين   .بتوانند هر دو سر پيوسـتار را تجربـه كننـد   اين است كه در روابط صميمي، مردم 
 ).ibid: 88( از تنهـايي لـذت ببرنـد    برخي اوقـات كه  حالي در ،عاشق باقي بمانندتوانند  مي

شده در اين  استفاده ةنظري .است كردهمحقق در توصيف طالق عاطفي از اين نظريه استفاده 
دفراين است و محقق بـراي تعريـف    ةخانوادهاي  تحقيق براي سنجش طالق عاطفي قوت

  .است كردهطالق عاطفي از مفهوم انسجام خانواده در اين نظريه استفاده 
  

  ها يافته. 4
زوجـين  % 23بـيش از   .ندا هدوست بود با هم% 7هم بيگانه و  ازدواج بااز  قبل زوجين% 37

نمونـه  % 43از  مـدت ازدواج بـيش   .اند داشته تر بيشفرزند و  2و بقيه  1 ،%30بدون فرزند، 
% 30يسـن  نيانگيم. است سال 20 يباال% 27 حدود و سال 20تا  10 نيب% 30 سال، 10 زير
 سال، 2 از تر كم نيزوج% 27 حدود يسنفاصلة . است سال 35 يباال% 27و حدود  30 ريز

ـ سال و  6 يسن فاصلة% 20 و 6 تا 4 نيب% 13 از شيب ،سال 4 تا 2 نيب% 30 . دارنـد  تـر  شيب
 يعـاطف  طـالق % 40و  نييپا يليو خ نييپا يطالق عاطف%) 60( ها نمونه تر شيب ج،ينتا طبق
  .دارند ييباال يليخ و باال

 ميانگين از كه 5/43- 80 بازة در 17/64 با است برابر شاخص اين براي ميانگين مقدار
 سوم دستة در شاخص اين در نمونه نمرات متوسط يعني دارد؛ زيادي فاصلة) 55( نظري
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 با ،)80/1( ميانگين استاندارد خطاي آمارة اساس بر. است گرفته قرار) نييپا يعاطف طالق(
 گرفتن قرار البته است؛ 68 تا 60 بين آماري جامعة در يعاطف طالق ميانگين اطمينان،% 95
 ست؛ين جامعه در مسئله نيا كم بروز يمعن به      ًواقعا  جا نيا در نييپا يعاطف طالق دستة در
 مقدار. دارد تياهم زين گريد يها شاخص گرفتن نظر در و است شاخص فقط نيانگيم رايز

 نمرة و 64 از تر كم نمونه، از% 50 يعاطف طالق نمرة كه دهد مي نشان) 64 حدود( ميانه
 از يمين دهد يم نشان شاخص نيا يمعنا در دقت يكم. است 64 از بيش ها، خانواده% 50

 ترين بيش يعني است؛ 62 با برابر نما. دارند باال يعاطف طالق مشهد شهر يها خانواده
 تر شيب تر، قيدق عبارت به. است نيانگيم از تر كم كه است شده مشاهده 62 نمرة در فراواني
 طالق انيم يا دسته در نمره نيا و مرزند لب يعاطف طالق نظر از مشهد شهر در ها خانواده
 دهندة نشان 80/1 معيار انحراف. كند رييتغ يراحت به است ممكن و باالست و نييپا يعاطف

 دهد مي نشان) - 15/0( چولگي ضريب. است نمونه در ميانگين از نمرات فواصل مجموع
 طالق نمرة افراد تر بيش كه معني اين به است؛ فيضع و چپ سمت به يمنف چولگي كه

 است؛ يمنف كشيدگي دهندة نشان نيز) - 73/0( كشيدگي ضريب. است متوسط شان يعاطف
 يحد تا و دارند هم با يكم تشابه يعاطف طالق نمرة لحاظ از نمونه يها خانواده يعني

 چهارم كي حدود. است اهميت حائز زين ها صدك توزيع. دارد وجود نمرات نيب يپراكندگ
 باال به رو متوسط حد در نمونه از يمين دارند، قرار ييباال حد در يعاطف طالق نظر از نمونه

 .است نييپا اريبس يعاطف طالق دهندة نشان كه دارند 72 يباال نمرات نمونه% 25 فقط و
 نمرات .دارد ريمتغ نيا نرمال عيتوز از نشان زين يا جعبه نمودار و نرمال عيتوز يها آزمون

 نمرة. رسند يمبه نظر  تر يزنان ناراض يعني ؛است تر شيبنسبت مردان  بهزنان  يطالق عاطف
نمرات  نيانگيم نيبنابرااست؛  يطالق عاطف تر نييپا زانيم دهندة نشانباالتر  يطالق عاطف
 .است باالتر) 65( مرداننسبت  به) 43(زنان  يطالق عاطف

 
   ن ي    دفرا         خانوادة   ي  ها     قوت   ة ي   نظر      اساس    بر   ي    عاطف     طالق   ي   بند      خوشه     1.4

 خـانواده  يهـا  قـوت  انسـجام  بعد اساسرا بر  يطالق عاطف رياست متغ دهيكوش محقق
)Defrine, 2006 quote Olson and Defrine, 2011(، شـده  فيـ تعر »يعاطف يكينزد« با كه 

 تـر  كيـ نزد يمحقق از طـالق عـاطف   فيتعر به فيتعر نيا. كند يبند دستهو  فيتعراست 
مـا،   ــ  هاي مشترك، مـن  نزديكي، فعاليت بعد پنج اساس بر ريمتغ نيا ب،يترت نيا به. است

ـ اي  نمـره در نهايت از مجموع ابعاد . شده استبندي  دستهوابستگي  ـ وفاداري و استقالل  هب
 چهارزوجين به هم بودن  بودن و با به نسبت جدا ،مذكورنظرية اساس  آيد كه بر دست مي 
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 ةدست .اند اول و چهارم دو سر طيف ةدست. گيرد ميمتوازن و نامتوازن تعلق  ةخانواد ه ازدست
 چهـارم  ةدسـت ترين انسجام يا نزديكي عاطفي را با هم دارنـد و   كه كم اند كساني )رها( اول

 ودسته جز ين نزديكي عاطفي را با هم دارند؛ بنابراين اين دوتر بيشكه ند ا اي دسته) گرفتار(
 ؛دهنـد  مـي متـوازن را تشـكيل   هـاي   دسـته متصل و منسجم  ةدو دست. اند نامتوازنهاي  دسته

 هـم  كه بااست اي  دستهمنسجم  ةدستاست و بودنشان  هم از با تر بيشمتصل  ةدستجدايي 
 بـر . آمـده اسـت   4جـدول   دربنـدي   اين خوشهنتايج . استشان  جدايياز  تر بيشبودنشان 

ـ  ترتيب كم بهرها و گرفتار  ةدستاساس اين جدول، دو  دسـت    هترين و باالترين نمرات را ب
 نيـ ا نيدفرا نظراز  ، اماباالست سياربپايين و  بسيارنزديكي عاطفي  دهندة  نشان كهاند  آورده

تر  و از گرفتار كم تر بيشرها  ةدستمتصل بايد كمي از  ةدستنمرات . دو در حد تعادل نيستند
البتـه ايـن    ؛باشد تر بيشتر و از رها  منسجم نيز بايد كمي از گرفتار كم ةدستباشد و نمرات 

وسط  دستة دو نمرات كه چنان وندد؛ينپ تيواقع به هرگز ديشا كه است نيدفرا آل دهياسطح 
دفـراين را دارنـد و در    ةشـد  بينـي  در بعضي ابعاد نمرات پيش نيزوج نيكه ا دهد يمنشان 

بـر  به همين دليل محقق نـام ايـن دو دسـته را     .ندا تر از حد تعادل يا كم تر بيشبرخي موارد 
. كـرد تعديل » منسجم تر بيش«و » متصل تر بيش«بعد، با عناوين  پنجدر جمع نمرات  اساس

 ؛زوجين در شهر مشـهد متعـادل نيسـت    ميانكيفيت روابط عاطفي  دهد مياين نتايج نشان 
 ميانگين نمونه و جامعـه وضـع   ةبا مقايس. الزم را ندارد                               ِحتي در دو سطح متوازن نيز توازن 

كـه در   دهـد  ميميانگين نمونه نشان  ةمقايس. شود ميجامعه از نظر هريك از ابعاد مشخص 
و همـه در حـد متوسـط يـا      هگر طالق عاطفي پايين ديده نشـد  نشان ةيك از ابعاد نمر  هيچ

 طالق دستة به نمرات نيانگيم استباالست و البته در دو بعدي كه نمراتش در حد متوسط 
  .نييپا يعاطف طالق دستة به تا است تر كينزد باال يعاطف

  طالق عاطفي ةبندي افراد در چهار دست خوشه. 4جدول 

  بعد هر در نمرات بازة  خانواده يها قوت ابعاد
 چهارگانه يها خوشه

  گرفتار  منسجم تر شيب  متصل ترشيب رها
12-32 يكينزد  22/16  00/16  23/84  20/30  

8-24 مشترك يها تيفعال  89/11  67/19  39/18  50/22  

9-16 ما ـ من  33/11  67/11  32/13  20/15  

1-4 يوفادار  67/1  00/3  37/2  2/3  

4-8 يوابستگ ـ استقالل  78/5  67/7  00/7  80/7  

5/4389/46-80 بودنجدا ـ بودن هم با  01/58  92/64  9/78  
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نمرات . گفت وضعيت طالق عاطفي در شهر مشهد رو به باالستتوان  ت ميئجر بهپس 
اجمـالي نمـرات در بـين     ةمقايس. ديگر متفاوت است با يكگوناگون زنان و مردان در ابعاد 

دهد،  زوجين را نشان ميبودن  هم ين باتر بيشكه  ،گرفتار ةدر دستدهد  ميچهار دسته نشان 
كـه در آن   ،متصـل  تر بيش ة            ً       است و اتفاقا  در دستتر  پايينابعاد از زنان  همةنمرات مردان در 

تـر از   مردان پايينبودنشان، باز هم نمرات  هم است تا با تر بيشديگر  جدايي زوجين از يك
اي،  تر، با اسـتفاده از آزمـون تحليـل خوشـه     بندي دقيق محقق براي دسته. نمرات زنان است

  .كندبندي  طبقهخود را در اين چهار دسته  ةنمون ه استكوشيد
  زوجين در ابعاد طالق عاطفي ةچهارگانهاي  دستهتوزيع فراواني  .5جدول 

  يتجمع درصد  معتبردرصد درصد يفراوان دسته
3/13 8 گرفتار  3/13  3/13  

7/21 13 متصلترشيب  7/21  0/35  

3/43 26 منسجمترشيب  3/43  3/78  

7/21 13 رها  7/21  0/100  

 -   100 100 60 جمع

 كـه  اسـت  »منسـجم  تر شيب« دستةدر %) 43از  شيب(درصد  نيتر شيب ،5جدول  طبق
ـ رهـا و   يهـا  دسـته . است تر شيب شان ييجدا از بودنشان كينزد  درصـد  متصـل  تـر  شيب
 يهـا  دسـته  مجمـوع  در. اسـت % 13از  شيگرفتار ب دستة و%) 22حدود ( دارند يسان كي

 انـد  متوازن يها دسته جزو هيبق% 65 و است% 35 شامل) نامتوازن يها دسته( رها و گرفتار
ـ كـه   اسـت  داده نشـان  تـر  قيدق جينتا. ستين آل دهيا سطح در زيتوازن ن نيكه ا  نيتـر  شيب

ـ  دستة در يفراوان درصد مـرد اسـت كـه    % 40زن و % 47شـامل حـدود    منسـجم  تـر  شيب
تـوازن   گـر يد يها در دسته. زنان به نسبت مردان است تر شيب يعاطف يكينزد دهندة  نشان
ـ  منسجم، تر شيب دستةمردان بعد از  نيدر ب. و مرد وجود ندارد زن انيم يآمار  نيتـر  شيب
اسـت   بودنشان هماز با  تر شيب شان ييجدااست كه  متصل تر شيب دستةمربوط به  يفراوان

بعـد از   زنان، انيمدر . قرار دارند% 10 با گرفتار دستةو بعد % 17با حدود  رها دستةو بعد 
ـ % 27 حدود با رها دستةمربوط به  يدرصد فراوان نيتر شيبمنسجم،  تر شيب دستة  يفراوان

 قـرار  يفراوان% 10با  متصل تر شيبدستة  سپسو  يفراوان% 17با  گرفتار دستةاز آن  بعدو 
مـردان  % 27و حدود  اند رها و گرفتار نامتوازن دستة دو در زنان% 3/43 مجموع، در. دارند
 اسـت؛  تر نييپازنان  يعلت نمرات طالق عاطف نيبه هم ديشا ؛دو دسته قرار دارند نيدر ا

  .دارند همسرانشان با يتر كم يكيزنان احساس نزد يعني
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  گيري  نتيجه. 5
و  طالق عاطفي مراحل مختلـف و انـواع و اشـكال    گفتني است مطالعات محققبا توجه به 

 ةطـالق عـاطفي در همـ   . يابـد  و به صورت فرايندي ايجاد و شدت مـي  دارد يمتعدد ابعاد
طالق عاطفي با نظريات و تعـاريف   .هاي مختلف وجود دارد ها با درجات و شدت خانواده

طالق عاطفي بـه ايـن   . كه در اين مقاله مجال مطرح كردن آن نيست شود يده ميمتعدد سنج
زندگي محبت و عاطفه وجود داشته باشد و بعد به سـردي   آغاز                 ً    صورت نيست كه حتما  در 

نيز باشد كـه از اول زنـدگي بـا عشـق و     هايي  خانوادهشامل  ممكن استبلكه  ،شودتبديل 
زوجـين   ميـان عـاطفي  اي  فاصلهاطفي درواقع طالق ع. اند نكردهديگر ازدواج  محبت با يك

ممكـن   ودر مقطعي از زمان وجـود داشـته باشـد    ها  خانواده همةدر  ممكن استاست كه 
طـالق عـاطفي بـا نظريـات مختلـف      . پايان يابد يا شدت گيرد يا در حد تعادل باشداست 
ي انجـام  طالق عاطفي به صورت كمـي و كيفـ   ةمطالعاگر . شود ميو با هم مقايسه  يدهسنج
  .داشتخواهد تري  علميو تر  دقيقنتايج  شود

ميـانگين نمـرات طـالق عـاطفي      كـه  آمـده مشـخص شـد     دسـت   هبا توجه به نتايج ب
ديـده  از طـالق عـاطفي   اي  درجـه  يمشهد يها خانواده تر بيشدر اين است كه  دهندة نشان
هـاي نـامتوازن    خـانواده سرعت بـه   به ممكن استيعني  ؛و نمراتشان لب مرز است شود مي

.                            ً              متوازن قرار دارند نيز واقعا  متوازن نيستند ةدستكه در دو هايي  خانواده تر بيش. شوندتبديل 
از مردان اسـت و بـه ايـن    تر  پاييننمرات زنان . ندارندگانه تعادل خوبي  نمرات در ابعاد پنج
زيرا در برخي موارد نمرات زنان  ؛دارندتري  رضايت كمنسبت مردان به معني است كه زنان 

. شود ميبه همين علت نارضايتي ايجاد  و يعني در حد تعادل نيستند ؛از مردان است تر بيش
زيـرا   ؛اين موضـوع اسـت   ةدهند شده نشان هاي انجام توجه به فهرست و مشخصات پيشينه

رمضـاني   تحقيـق بـر اسـاس   . زنان انجام شده است ميانتحقيقات در اين زمينه در  تر بيش
نسـبت مـردان در   به نمرات زنان . اند كردهگويي مراجعه  زنان خودشان براي پاسخ ،)1391(

وابسـتگي   داشـته، كه زنان از نظـر عـاطفي نمـرات بـاالتري      ه استابعاد چندگانه نشان داد
 جينتـا  طبـق . دهنـد  يمي از خود نشان تر بيشي به همسرانشان دارند و خودافشايي تر بيش
 1385 بـا  سـه يمقا در%) 4/1( 1390سـال   دردرصد زنان مطلقه  ،1390 يسرشمار يكل
 متأهـل، مرد % 60 يازا به و است شده برابر دو     ً حدودا   يعني ؛است افتهي شيافزا%) 9/0(

 يبـرا  يعامل كه است مردان مجدد ازدواج دهندة نشان نيدارد و ا وجود متأهلزن % 61
 تعداد برابر دو%) 4/1(طالق  علت به همسر يبتعداد زنان  ،يطرف از. است يعاطف طالق
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بـر اثـر طـالق    همسـر   بـي كه مـردان   هندة اين استد اين هم نشان. است%) 7/0(مردان 
  .كنند ميازدواج همسر  بيزودتر از زنان 

 ةدهـد نمـر   ميگانه در نمودار زير به طور كلي نشان  ميانگين نمرات در ابعاد پنج ةمقايس
نيـاز بـه    دهنـدة  نشـان ايـن مسـئله   اسـت و   تـر  بيشزوجين  ميانبعد نزديكي يا صميميت 

نماينـده و شـاخص اصـلي در طـالق      گفتني اسـت و درواقع  استزوجين  ميانصميميت 
در مدل . ين سهم را به خود اختصاص داده استتر بيشعاطفي همين بعد نزديكي است كه 

معرفي » بودن جدا ـ هم بودن با«انسجام عاطفي با شاخص بندي  دستههاي دفراين نيز  قوت
وقتي نمره در  اما ،يعني ممكن است زوجين در ابعاد ديگر نمرات بااليي نياورند ؛است دهش

زيرا بعد عاطفي  ؛كه ابعاد ديگر اصالح شود است بسيارياين بعد باال باشد، جاي اميدواري 
نتايج تحقيـق  اين نتيجه با  .زوجين است تر بيشهم بودن  با هندةد نشانبااليي دارد و  ةنمر

كـه  انـد   دادهنويسندگان در اين تحقيـق نشـان   . خواني دارد هم) 2008(ماشك و شرمن 
كـه بـا    كـرد ادعـا  توان  ميبنابراين  ؛زندگي پايدارتري را به دنبال دارد تر بيشصميميت 

نزديك اسـت،  ) 24(كه به كران باال در جامعه  ،%)23بيش از (توجه به درصد صميميت 
 هـا در  مشهد از نظر صميميت خوب است و احتمـال پايـداري آن  اي ه خانوادهوضعيت 

  .صورت بهبود ابعاد ديگر بهتر خواهد شد
 ممكـن  زيـ ن نيدارد كه ا گريابعاد د نيدر ب يباالتر نمرة مشترك يها تيفعال آن، از بعد

ـ  يعـاطف  ارتباطـات  اصالح يبرا يگريد دياماست روزنة   يوقتـ  رايـ ز باشـد؛  نيزوجـ  نيب
 و ماشـك  قيـ تحق جينتـا  اسـاس  بر ابد،ي شيافزا گريد كي با همسران مشترك يها تيفعال

 فاصـلة  و شـود  يم تر شيب يكينزد نمرة جهينت در ابد؛ي يم شيافزا زيآنان ن تيميصم شرمن،
 گـر يد كيـ  با ابعاد نيا همةكرد كه  استدالل توان يمدقت  يبا كم. خواهد شد تر كم يعاطف

 تـر  شيب يوفاداربتوان گفت هرچه  ديشا. گرنديد كي كنندة ليتكمدارند و  ياديز يوستگيپ
 درو  تر شيب بودنشان ماتوازن من ـ   جه،يو در نت تر شيب گريد كيبه  نيزوج يباشد، وابستگ

 نشان نيچن هم جينتا. شود يم تر شيب يكيو به تبع آن نزد تر شيبمشترك  يها تيآن فعال يپ
. اسـت  تـر  نييپـا  زنان از يكم رها دستة جز به ها دسته همة در مردان نمرات كه دهد يم

 بعـد،  نيا در رايز است؛ مردان از تر نييپا زنان يعاطف طالق نمرات علت نيهم به ديشا
 گـر يد يهـا  دسـته  نسبت به نيدفرا ةينظر طبق كه ،منسجم تر شيب و گرفتار دستة دو در
 نيدفـرا  ةيـ نظر اساس بر. دارند يباالتر نمرات مردان نسبت به ،دارند يتر شيب يكينزد

 و است نرمال حد از شيب بودنشان هم با كه است عاشق نيزوج به مربوط گرفتار دستة
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 يعنـ ي انـد؛  دهيرسـ  كـردن  محـدود  مرحلـة  به) 2002( نيراب و ولچ قيتحق با سهيمقا در
 احتمـال  طيشرا نيا در .اند شده ادغام گريد كي در و ندارند خود مختص يزمان نيزوج
 در توازن حالت علت نيهم به شود؛ حفظ مداوم طور به حالت نيا كه دارد وجود يكم
 نيتر كم ابعاد همة در كه دارد قرار فيط گريد سر زين رها دستة. ستين برقرار دسته نيا

ـ  بودنشـان  جدا رايز است؛ باالتر ها آن انيم ييجدا احتمال و اند گرفته را نمرات  از شيب
 نظر با تطابق در. است كينزد زين نيراب و ولچ قيتحق به جهينت نيا. است بودنشان هم با
 بـه  رو ها آن در ييجدا احتمال كه است يا دسته است؛ نامتوازن يا دسته رها دستة ،يو

 بـا  سـه يمقا در شـان  يكـ ينزد و دارنـد  قـرار  ييجـدا  دوم مرحلـة  در رايـ ز است؛ اديازد
) 1986( مـاركز  قيتحق جينتا به جهينت نيا. دارد قرار سطح نيتر نييپا در گريد يها دسته

 ت،يفيباك اي متعادل يها دسته وسط دستة دو ماركز قيتحق طبق. دارد ياريبس شباهت زين
 تر شيب و منسجم تر شيب دستة دو در رايز دارند؛ قرار فيط سر گر،يد دستة دو به نسبت
 كـه  يمتعـادل  ونـد يپ انواع از يكي. دارند يمتوسط نمرة گوناگون ابعاد در نيزوج متصل
 چـرخش  همسـر  دو هـر  آن، در كـه  اسـت  محور زوج ارتباط است، كرده يمعرف ماركز
 در نه ك،يرمانت ذوب مانند اما كنند، يم متمركز مشاركت يها گوشه يرو را خود يانرژ
 را خـود  يزنـدگ  كيشر دو. رنديگ يم فاصله گريد يها گوشه از نه و شوند يم ذوب آن

 وجـود  بـا  و كننـد  صرف گريد كي با را زمان نيتر شيب كه كنند يم يساختاربند يطور
 باعث ها آن يمحور زوج گرچه است؛ بودن هم با لشانيتما نيتر شيب مختلف يها نهيگز

 گـر يد بـه  يانـرژ  فرسـتادن  از را هـا  آن و شـود  ينمـ  گريد يها گوشه سمت به حركت
 و ييفسـا   يصـادق  قـات يتحق جـة ينت بـا  قيـ تحق نيـ ا جينتا. دارد يبازنم خود يها بخش
 نوع به كه) 1391( يرمضان اند، كرده يبررس را نيزوج نيب فاصلة كه ،)1392( پور يملك

ـ  ارتباط  بـه  كـه ) 1389( يروشـن  و) 1389( يحـداد  اسـت،  كـرده  ديـ تأك نيزوجـ  نيب
 يآر بـن  و يالو و) 2002( هـس  و) 1391( سـتار  اند، كرده اشاره نيزوج نيب تيميصم

  . دارد يخوان هم زين اند كرده توجه نيزوج يگذار فاصله به كه) 2006(
است كـه  تر  پايينمنسجم كمي از زنان  تر بيش ةجز دست بهها  دسته ةنمرات مردان در هم

صميميت، وقتي مردان  ةنظري بر اساسزيرا  ؛خواني دارد با نتايج تحقيق ماشك و شرمن هم
 .تري نيز با آنان دارنـد  صميميت كم ،تري با همسرانشان داشته باشند هاي مشترك كم فعاليت

  منميزان  هاي مشترك كمي با هم دارند كه فعاليت هايي اولسون و دفراين، زوج ةطبق نظري
 ؛خورده اسـت  هم ما بودنشان به ـ پس توازن من ؛تر است بودنشان كم و ما تر بيش شانبودن
، اما ندوسط از اين نظر بهتر ةدو دست .قرار دارند سر طيف ةدو دستكه در  گرفتاررها و مثل 
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كـه احتمـال جـدايي     اند هايي دستهدوم و سوم هاي  دسته ،ولچ و رابين تحقيق در مقايسه با
يعني گـاهي   ؛با هم دارند                                  ً       زن و مرد مثل هم نيست و تفاوت نسبتا  بااليي  اتزيرا نمر ؛دارند

 و ولـچ  قيـ تحق بـا  سـه يمقا در و انديشند تا به وجوه اشتراك ديگر نيز مي هاي يك به تفاوت
 ولـچ  قيتحق با سهيمقا دررها  دستة. اند  ييجدا نخست ةمرحل يعني ،افتراق مرحلة در ن،يراب
در  تيميارتباط و صـم  رايز اند؛ دهيرس زين كردن محدود ييجدا دوم مرحلةبه  يحت نيراب و
رهـا   ةنيـز دسـت   مـاركز  قيـ تحق با سهيمقا در و است افتهي تنزل حد نيتر نييپادسته به  نيا

ارتبـاط  (متعـادل   ةزيـرا از خصـايص دسـت    ؛كيفيت زناشويي پاييني دارند و متعادل نيسـتند 
  .اند زيادي گرفته ةفاصل )محور زوج

در دو دهد  مينشان  و است تر بيشما بودن گر  بيانما ـ  باالتر در بعد توازن من هاي هنمر
 اتنمـر . بـاالتري دارنـد   اتنمرديگر زنان  ةدستباالتري دارند و در دو  اتنمردسته مردان 

زنان  اتها نمر دسته ةهمدر دهد  مينشان  واست  تر بيشوفاداري گر  بيانباالتر در اين بعد 
گر   بيانوابستگي  ـ باالتر در بعد استقالل اتنمر. توجهي باالتر از مردان است شايانبه طرز 

 اتنمـر منسـجم   تر بيش ةدستجز  به ها دسته ةهمدر دهد  مينشان  واست  تر بيشوابستگي 
نشـان  را ديگر وابستگي زن بـه مـرد    ةدستزنان است و در سه  اتنمرمردان كمي باالتر از 

بعـد   پـنج در  اتنمـر مجمـوع   .هـاي شخصـيتي زن اسـت    اين نيز يكي از ويژگي ؛دهد مي
ا همـان  جـدايي يـ   ـ هم بودن كه ميزان بادهد  مينهايي نمونه را نشان  ةنمرذكرشده درواقع 

 اتنمر. دهد ميانسجام يا نزديكي عاطفي دفراين يا طالق عاطفي را به تفكيك جنس نشان 
نسـبت   بـه  جز يكي بهزنان در هر چهار دسته  اتنمركه  دهد ميبه تفكيك زن و مرد نشان 

طـالق عـاطفي    دهندة طالق عاطفي نشان اتنمرهاي  ميانگين ةمقايسمردان باالتر است، اما 
 ،در چهـار دسـته   اتنمر ةبا توجه به مقايس ،اما در كل است،مردان  در مقايسه باباالتر زنان 

 ؛و تغييرات طالق عاطفي بسيار حائز اهميت استگيري  شكلنقش زنان در شود  ميمعلوم 
نتايج اين تحقيق با . شود ميداشته باشند، تعادل حفظ  شاني در رفتارتر بيشاگر زنان كنترل 

روشـني   ،)1391(، سـتار  )1392(پور  ملكيو  فسايي  صادقي، )2008(تحقيق اولسون  ةنتيج
 طرفـي  بـي و بـا  تـر   بندي دقيق دستهمحقق براي  .خواني دارد هم) 1386(و رياحي ) 1389(

. اسـت  كـرده اسـتفاده  اي  از آزمون تحليل خوشهنمونه در هر دسته بندي  دستهبراي ارزشي 
منسجم  تر بيش ةدستنمونه در % 43كه بيش از  دهد ميتوزيع نمونه در اين چهار دسته نشان 

هاي  دستهدرصد . زوجين است مياناز جدايي  تر بيشبودن  هم كه در آن ميزان با قرار دارند
ايـن   نتـايج . وسط قـرار دارنـد   ةدستبقيه در دو % 65است و % 35رها و گرفتار در مجموع 

و ويـدمور و ديگـران   ) 2009(، ونـگ و ديگـران   )2012(تحقيق با نتايج تحقيقات رجويي 
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% 10زنـان و  % 17كـه   دهـد  مـي از اين چهار دسته نشان تر  دقيقآمار . شباهت دارد) 2004(
در حد نامتوازن اسـت و   زوجين بودن هم در اين دسته با. گرفتار قرار دارند ةدستمردان در 

و بـودن    عـاطفي علـت آن   شـايد  ؛با توجه به آمار اين وضعيت براي زنان شـديدتر اسـت  
پـور   ملكـي و  فسايي  صادقيدر حالي كه طبق تحقيق  ؛زنان به مردان باشد تر بيشوابستگي 

 و تعـارض  معني كهاي  است؛ به گونه مطلوب گذاري فاصله يزندگ يداريپا الزمة، )1392(
 خودشان براي زوجين از خاصي وقت دادن اختصاصبه معني  را ندهد؛ بلكه هم از جدايي
وب ذ« راهـاي زناشـويي ايـن دسـته      بنـدي  ماركز در انواع دسته .باشد ديگري حضور بدون

و انـد   گرفتـه ديده اكه گويي خود را ناند  شدهچنان در هم ذوب  ؛ زيرااست  ناميده» رمانتيك
كه اين  در حالي ؛همسر خالصه شده استهاي  خواستهزندگي زن يا مرد در ديگري و  همة

در اين دسته انرژي بسياري حـول و حـوش   . ودر ميبه شمار ناپايدار هاي  دسته وجزدسته، 
هـر دو  » خـود « ةهمـ گـويي  . كند ميديگر ذوب  ها را در يك و آنچرخد  ميراكت ش گوشة
براي اطمينـان هـر دو   . خودش را فراموش كند ةبقيشود و بدل به شراكت خواهد  ميطرف 

ماركز در . كنند مينشيني  عقبسوم مستقل خويش هاي  گوشهدروني و هاي  گوشهطرف از 
از اين نظر كـه  . كنند ميفداكاري  تر بيش                               ً      به اين نتيجه رسيده است كه معموال  زنان  شتحقيق

 بـر اسـاس  . خـواني دارد  نامتوازن است با نتايج ماركز هـم اي  دستهاين دسته در اين تحقيق 
ـ مردان در مقايسـه  رسد  مينمرات مردان و زنان، با كمي اغماض، به نظر  ولـچ و   تحقيـق ا ب

و بنـابراين در بـين ايـن    كننـد   ميحس  تري نزديكي كم شان نسبت زنان در زندگيبه ابين ر
زيرا صميميت و  ؛است تر بيشاحتمال جدايي  رار دارند،قگرفتار  ةدستكه در  ،دسته از مردان

پـس در   ؛از مشاركت اسـت  تر بيش شان تر است و فردگرايي شان كماننزديكي آنان با همسر
ماركز تعادل در نزديكي  ةنظري بر اساسدرصدي از زنان نيز  .قرار دارنددوم جدايي  ةمرحل

نامتوازن  ةدست .بايد تعديل شوداين مسئله كه اند  كردهو خود را فراموش اند  نكردهرا رعايت 
توزيع تفكيك جنسي در اين دسته نشـان  . دهند مينمونه را تشكيل % 7/21 ،رها، يعني ديگر
دفـراين در  نظريـة  طبق . مردان در اين دسته قرار دارند% 17ش از زنان و بي% 27كه  دهد مي
 نمرات ابعاد همةدر  رايز ؛حالت نامتوازن قرار دارد نيدتريدر شد نيزوج ييجدا دسته نيا
 دو انيـ م درصـدها  سـة يمقا. اسـت  يحالت طالق عـاطف  نيدتريشد درواقع كه دارند نييپا

به آنان  تر بيش ينمرات طالق عاطف ايزنان  تر شيب يتيعلت نارضا ديدسته شا نيجنس در ا
هر دو . است سوم جدايي نوعدر مقايسه با تحقيق ماركز، اين دسته شبيه . مردان باشد نسبت

شـراكت فاصـله    ةگوشـ سوم مستقل خود ذوب شـده و از  هاي  گوشهشريك يا همسر در 
رغـم   بـه . شد ميدور  شاز شريك فرديفاصله  ـ وقتي كه در شكل وابستگي مانند ؛گيرند مي
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به سمت ديگري جريان دارد، اين چيدمان  يكشراكت هر ةگوشانرژي اندكي از  فقطكه  اين
بـا   يكسوم هر ةاگر قدرت كشش گوش ويژه ؛ بهاستتر  راحتفاصله  ـ از الگوي وابستگي

هر چيزي باشد مانند خدا يـا پيرمـراد، نقـش     ممكن استسوم  ةگوش. باشدمتقارن ديگري 
شراكت جداگانه در عين حال كه ازدواجي  .كار، تلويزيون، ورزش، دوستان، مشاوروالدي، 

در بحث از گوناگوني . باشد  طوالنيبسيار پايدار و  ممكن استبا سطح كيفيت نازل است، 
 به تـوازن برقـرار  ها  زوجدر تحقيق ماركز نياز مهم ) 1980(كيفيت ازدواج، آمونز و استينت 

از دسـت  مي ئدا چنين آنان خطر هم. ندا هرا بيان كرد مشاركتـ  اييكردن ميان نوسان فردگر
اسـتقالل فـرد در صـورت    رفـتن   دست رفتن مشاركت در صورت افزايش فردگرايي يا از

مقايسـه بـا   در  .هر افراطي در اين زمينه ناسـالم اسـت  . ندا هكردان بيافزايش مشاركت را نيز 
 بـراي  جدايي را پشت سر گذاشـته و در تـالش  مرحلة اين دسته چهار  تحقيق ولچ و رابين

  .جدايي نرسد ةمرحلابزار گريز از بار غم و درد است، اما ممكن است هرگز به  به رسيدن
بـيش از   ،در ايـن تحقيـق   .اند متصل تر بيش منسجم و تر بيش ةدستمتوازن دو هاي  دسته

 هم در اين دسته، ميزان با ،دفراين ةنظري بر اساسكه  اند منسجم تر بيش ةدستنمونه در % 43
كه حدود  دهد ميتوزيع تفكيكي اين دسته نشان . ن زوجين استميااز جدايي  تر بيشبودن 

ين فراوانـي را در  تر بيشكه اين دسته  با اين. مردان در اين دسته قرار دارند% 40زنان و % 47
بودن  هم با ،اين دسته در. از مردان است تر بيشبين دو جنس دارد، اما باز هم فراواني زنان 

در حـد   ؛گرفتار هم شـديد نيسـت   ةدستدر حد  اما ،است تر بيشنسبت جدايي به زوجين 
دسته  نيا نمرات. شود ينمكه از حالت توازن خارج است در حدي و  متوسط تا زياد است

از  ينمراتشـان كمـ   واقـع  در ؛دارنـد  يخوب تيوضع هك دهد يم نشان گانهپنج ابعاد همة در
 ماركز، قيتحق با سهيمقا در. دارند يبهتر تيوضع زنان كل در اما است، تر نييپا گرفتار دستة

 آن،نوع دوم نامتعادل  به توانند يمحالت  نيادادن  ادامهدسته در صورت  نيا رسد يمبه نظر 
از طـرف همسـر    باشـد،  ديشوند كه اگر از طرف زن كشش شد كينزد فاصله، ـ يوابستگ
و ) 1391(سـتار   قيـ است كه طبـق تحق  نيكه متعادل ا يحال در ؛خواهد شد تر شيبفاصله 

 نمـرة كـه   يطـور  بـه  شود؛ تيرعا زين نيزوج انيم يگذار فاصله ،)2007( يآر بنو  يالو
متصـل   تـر  بيش ةدستديگر  متوازندستة . باشد كينزد هم به نيزوجهم بودن  با و يكينزد

كـه   دهد ميتوزيع تفكيك جنسي اين دسته نشان . دده مينمونه را تشكيل % 7/21است كه 
در ايـن دسـته    ،دفراين ةنظريطبق . مردان در اين دسته قرار دارند% 33زنان و بيش از % 10

شايد به همين علت فراوانـي زنـان در ايـن     ؛است تر بيشبودنشان  هم زوجين از باجدايي 
ي تـر  بـيش نزديكي و صـميميت  به نسبت مردان و  ندتر عاطفيزيرا زنان  ؛تر است دسته كم
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ابعـاد   هاي هنمر. را رها كنند شانو درصد كمي از زنان حاضرند زندگي سختدهند  مينشان 
رهـا   ةدسـت  هـاي  هنمـر و از تـر   پايين منسجم تر بيش ةدست هاي هنمرگانه در اين دسته از  پنج
حالـت كـم تـا    در بودنشـان   هم است كه بامتوازن  هاي دستهاين دسته نيز از . است تر بيش

 ،كننـد  ميرا حفظ  شانزيرا هم خلوت ؛در اين دسته وضعيت مردان بهتر است. متوسط است
تر است  رها نزديك ةدستزنان به سمت  هاي هنمراما  ،دارند ميرا پايدار نگه  شان هم زندگي

  .است تر بيشهمسرشان  ازها  و احتمال جدايي آن
  
  منابع

ساز طالق عـاطفي در ميـان كاركنـان زن     زيابي عوامل اجتماعي زمينهار« .)1389(آزادي، شهدخت و ديگران 
 .3، ش بهداشت و زن ةنام ، فصل»برداري نفت گچساران شركت بهره

  .1391و  1390هاي تحليلي طالق  كل ثبت احوال استان خراسان رضوي، گزارش ةادار
  .نشر ني :، تهرانكنش يفضا در ياجتماع ليتحل .)1390(چلبي، مسعود 
نامـة كارشناسـي ارشـد     پايـان  ،»شناختي طالق عاطفي در استان تهـران  بررسي جامعه«. )1389(حدادي، ميثم 

 .ادبيات و علوم انساني ةشناسي، دانشگاه تبريز، دانشكد جامعه
  .1390درگاه ملي آمار، نتايج تفصيلي سرشماري 

، »بررسي اثربخشي آموزش تصورات بر كاهش طالق عاطفي زنـان شـهر تهـران   « .)1390(رجبي مقدم، سارا 
  .دانشگاه الزهراءشناسي تربيتي،  روانكارشناسي ارشد نامة  پايان

مـوردي، شـهروندان سـاكن     ةمطالعـ ( ثر بر طالق عاطفيؤشناسايي عوامل م« .)1391(رمضاني فرخد، احمد 
 .، شهرداري مشهد»)شهرداري مشهد 11 ةمنطق

مطالعـات زنـان،    ارشـد نامة كارشناسـي   پايان ،»علل و شرايط ميانجي: طالق عاطفي« .)1389(شني، شهره رو
  .دانشگاه الزهراء

موردي شهرسـتان   ةمطالع(شناختي ميزان گرايش به طالق  تحليل جامعه« .)1386(رياحي، اسماعيل و ديگران 
  .3، ش ة پنجم، دورزنان پژوهش نشرية، »)كرمانشاه

، »هـاي تهرانـي   ثر در طالق عاطفي در بين خـانواده ؤشناختي م عوامل جامعه« .)1391(پروين و ديگران ستار، 
  .56، ش 14، س زنان يراهبرد مطالعات

مصـاديق و  : تحليل جنسـيتي فاصـله در روابـط زوجـين    « .)1392(پور، زينب  ي، سهيال و ملكيفساي  صادقي
  .1، ش يازدهم ةر، دواستيس توسعةدر  زن، »گيري هاي شكل زمينه

  
Hess, J. (2002). “Distance regulation in personal relationships: The developmentof a conceptual 

model and a test of representational validity”, Journal of Socialand personal relationships, 
Vol. 19, No. 5. 

Kayser, Karen and Hill, Chestnut (2007). “The maritaldisaffection scale: an inventory for 



 شناسي طالق عاطفي در شهر مشهد سنجش و سنخ   36

  

assessing emotional estrangement in marriage”, The American Journal of Family Therapy, 
Vol. 24, Issue 1, To cite this article: Karen Kayser (1996). “The marital disaffection scale: 
an inventory for assessing emotional estrangement in marriage”, The American Journal of 
Family Therapy, Vol. 24, Issue 1. 

Lavee, Y. and A. Ben-Ari (2007). “Dyadic distance: From the inside story to aconceptual 
model”, Journal of Social and personal relationships, Vol. 24. 

Markz, Stephen R. (1989). “Toward a Systems Theory of Marital Quality”, Journal of Marriage 
and Family, Vol. 51, No. 1. 

Mashek, Debra J. and Artour Aron (2004). Handbook of Closeness and Intimacy, London, 
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey. 

Moreira, A. and F. Cristina (2001). “Marital Satisfaction and Conflict in Latin-North American 
Interethnic Couples in Canada”, Thesis of M.S, The Faculty of Graduate Studies, 
Supervisor: Laird, Phillip G. Coordinator: McDonald, Marvin. www.prepare-enrich.com 

Olson, David H., John Defrain and Linda Skogrand (2011). Marriage and Families, Intimacy, 
Diversity and Strenghs, Mc Graw-Hill Companies. 

Rujoiu, Mihaela (2012). “The influence of social network on attitude toward conflict in couple”, 
Doctoral Thesis, Babes-Bolyai” University, Cluj-napoca, Sociology and Social Work 
Department Doctoral Study Programme In Sociology, Doctoral study coordinator: Prof. 
univ. dr. Petruilu ł. 

Snyder, Douglas K.; Grace G. Aikman (1999). “Marital Satisfaction Inventory-Revised”, 
Maruish, Mark E. (ed). The use of psychological testing for treatment planning and 
outcomes assessment, Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, xvi. 

Welch, S-A and R. Rubin (2002). “Development of relationship stage measures”, 
Communication Quarterly, Vol. 50, No. 1. 

Widmer, Eric. et. al (2004). “Types of conjugal networks, conjugal conflict and conjugal 
quality”, European Sociological Review, Vol. 20, No. 1. 


