بررسی عوامل اجتماعی مرتبط
با طالق عاطفی
(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)
مسعود حاجی زاده میمندی* ،جواد مداحی
*****
یزدان کریمی***  ،الهه حدت****  ،ملینا غروری
**

1

3

4

2

5

            چکیده
یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی طالق است .طالق عاطفی را اولین مرحلهی فرایند طالق
میدانند که بیانگر رابطهی زناش��ویی رو به زوال اس��ت؛ رابطهای که در آن احساس تلخ بیگانگی
جایگزین صمیمت و یگانگی ش��ده اس��ت .مقالهی حاضر عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی
در بین متأهلین شهر شیراز را بررسی کرده است .به منظور مطالعهی این موضوع از روش کمی و
پیمایشی استفاده شده و اطالعات الزم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است .نمونهی
مورد مطالعه  384نفر بود که به منظور کاهش میزان خطا ،نمونه تا  392نفر افزایش داده شد .برای
انتخاب این تعداد نمونه ،از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .شایان ذکر است
که متغیر طالق عاطفی به عنوان متغیر مالک ،شامل صمیمیت ،تعهد و شور و اشتیاق بوده و متغیر
تبیین نیز با متغیرهای س��بک زندگی و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین س��نجیده شده است.
یافتههای پژوهش نش��ان داد که میزان طالق عاطفی در حد زیاد ( 53/8درصد) اس��ت و متغیرهای
س��بک زندگی س��نتی و بهرهمندی از کامپیوتر با طالق عاطفی ارتباط معنادار و مثبت و متغیرهای
سبک زندگی مدرن و بهرهمندی از شبکههای اجتماعی نیز ارتباط معنادار و منفی داشتند .همچنین،
یافتههای مستخرج از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که چهار متغیر سبک زندگی سنتی ،سبک
زندگی مدرن ،کامپیوتر و سبک زندگی تظاهری توانستند متغیر مالک (طالق عاطفی) را تبیین کنند.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

بیشتر جامعهشناسان و آسیبشناسان اجتماعی بر خانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعه

تأکید کردهاند و  شاید هیچ جامعهای بدون داشتن خانوادههای سالم نتواند ادعای سالمت کند و

هیچ یک از آسیبهای اجتماعی بیتأثیر از خانواده پدید نیامده باشد (ساروخانی .)11 :1375 ،بنابراین

از آنجا که خانواده مهمترین نهاد جامعه و منشأ جامعهی سالم است ،وارد شدن هر آفت و زوالی

به این نهاد و کارکردهای آن از امور مهم و شایستهی کنکاش تحقیقات است .یکی از مهمترین

آسیبهای خانواده طالق است؛ درحاليکه امروزه بيشتر ازدواجها با عشق تحقق مییابد و هر دو

طرف قصد دارند به يکديگر و تعهداتشان در مقابل هم احترام بگذارند ،اما در طول زمان مسائلي
پيش ميآيد که ميتواند به جدايي ،يا يک زندگي مشترک بدون احساس ،عشق و همراهي منجر

شود .برخی کارشناسان بر این باورند که فرایند طالق در بیشتر مواقع این سیر بروز اختالفات

جزئی ،تکرار اختالفات جزئی و جدی شدن آنها ،بیمیلی یکی از زوجین به طرف مقابل ،قهرهای
طوالنی و تکرار آن ،خستگی زوجین از قهرها و درگیریها ،طالق عاطفی و طالق قانونی را طی
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میکند (محمدی .)111 :1383 ،طالق عاطفی به سردی روابط میان زن و شوهر گفته میشود که در
این رابطه ضعف ارتباط احساسی و عاطفی به سردی تمام روابط یک زوج منجر میشود .رابطهی

ضعیف در ارتباط عاطفی زن و شوهر میتواند به سردی سایر روابط یک زوج مانند رابطهی روحی،

جسمی ،عاطفی و حتی کالمی آنها منجر شود؛ وجود این مشکل در یک رابطه باعث بیمهری و

کم شدن محبت در خانواده میشود .طالق عاطفی را اولین مرحلهی فرایند طالق میدانند و بیانگر

رابطهی زناشویی رو به زوال است که احساس تلخ بیگانگی جایگزین یگانگی و صمیمیت شده است.
شاید زن و شوهر تا پایان عمر مانند یک گروه اجتماعی در کنار هم بمانند ،اما جاذبهی اعتماد

طرفین در درهی عمیق فاصله سقوط کرده است (عبدالهی .)18 :1392 ،طالق هم ميتواند صورت
آشکار و رسمي به خود گيرد که طي آن خانواده فرو ميپاشد و هم ميتواند صورت پنهان به خود

گيرد که در نتيجهی آن ،خانواده تنها ساختار بيرونياش حفظ ميشود ولي در واقع از درون تهي
است ،در اين حالت ،زوجين بنا به ضرورت و اجبار با همديگر زندگي ميکنند ،ولي روابط عاطفي

سازنده و مناسبي ندارند .طالق رسمي به معناي طالق عاطفي است ،يعني پيامد طالق رسمي و

قانوني ،هميشه طالق عاطفي است .لكن طالق عاطفي اين گونه نبوده و زواياي پنهان و مستتري

دارد که بررسي و شناخت آن نيازمند مطالعات فراوان و دقيق است.

رشد کمي و کيفي اين پديده در جامعهی ايراني ،به يکي از مسائل اجتماعي جدي تبديل شده

به طوري که امروزه ديگر واژهی طالق قبح گذشته را ندارد و افراد آن را به عنوان يک انتخاب
فردي در نظر ميگيرند .آمارها نشان ميدهند که طالق در چند سال گذشته در حال افزايش
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است (شکل .)1اين وضعيت نشانگر تغييرات عمده در ساختار نهاد خانواده است .الزم به ذكر

است ،آمارهاي موجود فقط طالق رسمي را نشان ميدهند ،ولي در مورد طالق  عاطفي در ميان
زوجين ،تاکنون آمار رسمي معتبري اعالم نشده است.

بر اساس آمارهاي رسمي سازمان ثبت احوال کشور در سال  1389تعداد  ،137200سال1390

تعداد  ،142841سال 1391تعداد  ،150324سال  1392تعداد  ،155369سال  1393تعداد

 163569و در سال  1394تعداد  163765واقعهی طالق در کشور  به ثبت رسیده است (http://
.)www.sabteahval.ir
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شکل ( .)1وضعيت ميزان طالق در کل کشور بين سالهاي  1389تا 1394

وجود طالق در بين اقشار مختلف جامعه ،اين پديده را پيچيدهتر و در هم تنيدهتر کرده

است .در فضاي جامعهی شهري ،انسانها در گذر از ساخت سنتي به ساخت جديد با سرگرداني
و حيراني در ارزشها و هنجارها مواجهاند .اين شرايط ،نگرش شهرنشينان را نسبت به طالق

سهلگيرانهتر ميکند.

در مطالعات آکادميک ايران به موضوع طالق عاطفي به عنوان بعد پنهان طالق زوجين کمتر

توجه شده است و مطالعات ،بيشتر به موضوع طالق رسمي پرداختهاند .بنابراين خأل اينگونه

تالشهاي علمي ،جدي به نظر ميرسد .با توجه به اینکه بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت

احوال کشور استان فارس به طور عام و شهر شیراز به طور خاص طی چند سال گذشته در واقعهی

طالق سیر صعودی داشته و از سال  1389تا  1394از نظر تعداد طالق ،در بین  7استان اول قرار

گرفته (سال  1389تعداد طالقهای ثبت شده  ،7838سال 1390تعداد طالقها  ،8073سال  1391تعداد
طالقها  ،7464سال  1392تعداد طالقها  ،9438سال  1393تعداد طالقها  8202و در سال  1394تعداد
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طالقهای ثبت شده  7726بودند) 1و با توجه به اینکه طالق عاطفی بعد پنهان و مؤثری در وقوع
طالق رسمی دارد؛ لذا این پژوهش عوامل مرتبط با طالق عاطفی در میان زوجین شهر شیراز را
بررسی کرده است .بر این اساس ،این پژوهش میکوشد تا به این مهم بپردازد که:
 -1میزان طالق عاطفی در بین زوجین چقدر است؟

 -2ارتباط عوامل اجتماعی با طالق عاطفی چگونه است؟

 -3کدام مؤلفههای اجتماعی قدرت تبیین کنندگی بیشتری دربارهی طالق عاطفی دارند؟
 -2پیشینهی پژوهش

همان طور که ذکر شد ،طالق عاطفي يکي از موضوعاتي است که تحقيقات علمي به ويژه در

ايران کمتر بدان توجه کرده و تعداد اين تحقيقات معدود است (بخارایی.)1386 ،

رحیمی و همکاران در مقالهای با عنوان «بررسی جامعهشناختی رابطهی شبکههای اجتماعی

مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین در شهر خلخال» نشان دادند که بین استفاده از شبکههای
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اجتماعی مجازی و سردی روابط عاطفی زوجین ،سردی روابط جنسی زوجین ،سردی روابط
خانوادگی زوجین ،سردی روابط خویشاوندی زوجین و سردی روابط اجتماعی زوجین رابطهی
معنیداری وجود دارد (رحیمی و همکاران.)1394 ،

اسکافی و همکاران در مقالهای با عنوان «اثر شبکههای اجتماعی بر طالق عاطفی در شهر

مشهد» نشان دادند که حمایت ،انسجام ،قوت پیوند ،صمیمیت و فعالیتهای مشترک در صمیمیت

با همسر مؤثر است و صمیمیت با همسر بیشترین اثر را در طالق عاطفی دارد .همچنین در بین

متغیرهای خصیصهای ،تعداد فرزندان ،مدت ازدواج ،نسبت قبلی با همسر و شناخت همسر قبل

از ازدواج در طالق عاطفی مؤثرند (اسکافی و همکاران.)225-250 :1394 ،

عبدالهي و صداقت در تحقیقی که در بين زوجين مطلقه در شهر بوشهر در فاصلهی سالهاي

 1390تا  1393انجام شد ،نشان دادند که از نظر زوجين مطلقه ،مهمترين عامل جامعهشناختي

در گرايش به طالق «رسانهها ،فيلمهاي ماهوارهاي و شبکههاي اجتماعي» است (عبداللهی و صداقت،
.)1-14 :1393

یافتههای پژوهش یزداني و همکاران نشان داد که بين طالق عاطفي و شش بعد كيفيت

زندگي زنان (احساس فردي ،روابط خانوادگي ،روابط اجتماعي ،كيفيت سالمت ،رضايت از شرايط
محيطي و رضايت از شرايط اقتصادی) رابطهی معناداري وجود دارد .همچنين اختالف رتبهها در

هر کدام از متغيرهاي وابسته در دو گروه نيز معنادار بوده است .در نهایت اين نتيجه حاصل شد
1- http://www.sabteahval.ir
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كه كيفيت زندگي زنان مبتال به طالق عاطفي بر اساس طيف ليكرت ،در حد پايين و كيفيت

زندگي زنان عادي در حد بااليي است (یزدانی و همکاران.)159-185 :1392 ،

باستاني و ديگران با استفاده از روش کيفي (نظريهی مبنايي) يکي از مطالعات داخلي در اين

حوزه را انجام دادهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد که  11مقوله شامل عدم تأمين نيازهاي عاطفي،

بيتوجهي مرد ،مشکالت ارتباطي ،انتخاب نادرست همسر ،عدم همدلي و همراهي ،رفتارهاي
خشونتآميز ،عدم گذران وقت با يکديگر ،نارضايتي جنسي ،بياعتمادي ،عدم احساس مسئوليت

مرد و عدم تعادل روحي مرد از جمله شرايط عليّ تأثيرگذار در طالق عاطفي است (باستانی و
دیگران.)257 -241 :1390،

روشني در پژوهش خود با عنوان «طالق عاطفي؛ زمينهها و پيامدها» به مطالعهی طالق

عاطفي از ديد زنان به روش نظريهی مبنايي و از طريـق مصـاحبهی عميـق بـا  20نفـر از زنـان

مراجعه كننده به يكي از مراكز مشاورهی تهـران و بررسـي پرونـدهی مراجعـان مـيپـردازد .زنـان
در مصاحبهها شرايط علّي ،ويژگيها ،پيامدهاي طالق عاطفي ،و استراتژيهاي خود در مواجهـه

بـا طالق عاطفي را توصيف كردهاند .شرايط علّي طالق عاطفي در سـه گـروه ناديـده گرفتـه

شـدن انتظارات ،نيازها و نظرهاي زن توسط مرد و استراتژيهاي زنـان در مواجهـه بـا طـالق

عـاطفي بر اساس هدف به سه دستهی رابطه محور ،خويشتن محور و فرزند محور طبقهبندي

شدهاند (روشنی.)1389 ،

حدادي در تحقيقي با عنوان «بررسي جامعهشناختي به طالق عاطفي (مطالعهاي با رويكرد

برساختگرايي اجتماعي) در زنان شهر تهران» مسئلهی طالق عاطفي را با روش كيفي در شهر
تهران بررسی کرده است .وي در توضيح طالق عاطفي به طيفي از نارضايتي زناشويي اشاره

كرده كه لزوماً به جدايي منجر نميشود ،بلكه نوعي همسازي را جايگزين ميكند .يافتهها حاكي

از تغيير نگرش زنان به خود و به فلسفهی زندگي و همچنين نوعي مبادلهی نابرابر در جريان

زندگي روزمره است كه از طريق نوعي عقالنيت ابزاري و درك نكردن همسر به احساس نابرابري

ميانجامد (حدادی.)1389 ،

والنزواال و همکاران ارتباط بین شبکههای اجتماعی مجازی و رضایت از ازدواج و نرخ طالق در

سراسر ایاالت متحده آمریکا را بررسی کردند .دادههای پژوهش نشان از محبوبیت باالی شبکههای
اجتماعی در میان شرکت کنندگان بود .براساس نتایج پژوهش ،استفاده از شبکههای اجتماعی

باعث سردی روابط بین زوجین شده و بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و طالق رابطهی

مستقیم و معناداری وجود دارد (.)Valenzuela & etal, 2014: 94-101
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راسل و کالیتون پژوهشی را با عنوان «بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی به خصوص توئیتر

بر خیانت زناشویی و طالق» انجام دادند .از نتایج مهم پژوهش این بود که شبکههای اجتماعی

با فراهم کردن زمینهی روابط عاشقانه با افرادی غیر از همسر ،باعث خیانت زناشویی شده و در

نهایت به طالق ختم میشود ()Russell & Clayton, 2014: 425-430

چالرز و همکاران طالق عاطفی را هرگز یک پدیدهی تک عاملی ندانستند و در تحقیق خود

نشان دادند که با به هم خوردن تصورات و انتظارات افراد از یکدیگر بعد از ازدواج پیوندهای عاطفی

بینشان شکست میخورد و به طالق عاطفی منجر میشود ()Charls, 2011

آبیی و همکاران در تحقیق خود نشان دادند که متغیرهایی مانند ریاکاری ،دروغ گفتن،

پرخاشگری ،ظاهرسازی ،تفکر سنتی ،لجاجت ،حسادت و دیگر عوامل فردی همچون تحمل باال
نداشتن  با طالق عاطفی رابطه دارند (.)Abbey & etal, 2010

موريزون و همكاران پژوهشي با عنوان «يك مطالعه آيندهنگر طالق و رابطهی آن با كارآمدي

خانواده» انجام دادند .آنها محيط خانواده ،گرايشهاي فرزندپروري والدين ،خودتوصيفي والدين
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قبل از طالق و سازههاي مدل مك مستر را سنجيدند .سنجش اول در حالي بود كه هنوز طالق
روي نداده بود .در مرحلهی دوم فقط خانوادههايي كه طالق در آنها واقع شده بود سنجیده شدند.

نتايج حاكي از آن است كه خانوادههايي كه كارآمدي كلي كمتري از خود نشان دادند طالق
گرفتند ،اينها همچنين در تمام سازههاي الگوي مك مستر به جز كنترل رفتار ،ناكارآمدي از
خود نشان دادند .كارآمدي والدين به طور معناداري در سالهاي قبل از وقوع طالق كاهش يافت
(.)Morrison & et al: 2005

الرسن و هولمن عوامل مؤثر در ثبات و كيفيت زناشويي را بررسی کردند .از نظر آنها مهمترين

اين عوامل موارد زير است:

الف -عوامل زمينهاي و محيطي مانند خانوادهی اصلي (مانند طالق والدين)؛
ب -عوامل اجتماعي -فرهنگي (مانند شغل)؛

ج -رفتار و ويژگيهاي فردي مانند سالمت عاطفي و سالمت فيزيكي؛

دـ فرايندهاي تعاملي زوجين مانند همسان همسري (.)Larson & Holman, 1994

همان طور که اشاره شد ،به موضوع طالق عاطفي در محافل و تحقيقات علمي -بهويژه داخلي-

کمتر توجه شده است ،هر چند در ارتباط با مفاهيم نزديک به اين مفهوم مانند کيفيت زناشويي،

تعارض زناشويي و ...ـ به ويژه در حوزهی روانشناسي -مطالعات زيادي انجام شده است .مطالعهی

حاضر تالش ميكند تا با استفاده از روش کمي و با رويکرد جامعهشناختي ،موضوع طالق عاطفي

را در بين خانوادههاي شیرازی بررسي كند.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

 -3مباني و چارچوب نظری پژوهش

پل بوهانون عمدهی انواع جداييها را که در فرايند طالق پيش ميآيد ،چنين برميشمرد:

طالق عاطفي ،1طالق رواني ،2طالق قانوني ،3طالق اقتصادي 4و طالق اجتماعي( 5ستوده و بهاري،

 .)1386طالقها را ميتوان به دو دستهی متمايز تقسيم کرد:

 :1طالق آشکار :به طالقي گفته ميشود که زوجين با مراجعه به دادگاه به طور رسمي از

يکديگر جدا شده و سند ازدواج خود را باطل کرده باشند.

 :2طالق پنهان :طالقهايي هستند که از همه نظر ويژگيهاي طالقهاي نوع اول را دارند،

ولي به دليل وجود موانع فرهنگي ،ارزشي ،معنوي ،موقعيتي و قانوني خاص آشکار نميشوند.

در واقع اين گونه طالقها بدون ابطال ازدواج اتفاق ميافتند .در اين نوع طالق ،زوجين فقط

ال قطع شده و يا بدون
زير يک سقف زندگي ميکنند ،در حالي که ساير روابط بين آنها يا کام ً

ميل و رضايت است .زوجين مبتال ممکن است سالها در زير يک سقف با حداقل ارتباط (حتي

ارتباطهاي کالمي) بهترين ايام عمر خود را تلف میکنند (همان) .عدهاي موضوع طالق رواني را
مطرح ميکنند؛ اين نوع طالق به معناي بيعالقهگی نسبت به همسر و در پيش گرفتن زندگي

جديد با پيوندها و تعهدات عاطفي جديد است (برناردز.)252 :1384 ،

رابرت استرنبرگ 6جوانب مختلف عشق را با مثلثی که سه مؤلفهی تعهد (جزء شناختی)،

صمیمیت (جزء احساسی) و شور و اشتیاق (جزء انگیزشی) دارد ،نشان میدهد .رابطه میتواند

با هر یک از این سه مؤلفه آغاز و سپس با رشد دو مؤلفهی دیگر به عشق تبدیل شود .تعهد یک

وابستگی شناختی به فرد دیگر است .رشد تعهد به زمان زیادي نیاز دارد ،به کندی آغاز میشود و
در صورت مثبت بودن رابطه با سرعتی بیشتر افزایش مییابد؛ اگر رابطه موفق نباشد تعهد از بین
ال از
میرود .افراد تعهد خود را زمانی نشان میدهند که رابطه وارد مرحلهی پیشرفتهتر شود (مث ً

مرحله نامزدي وارد ازدواج شود) ،یعنی زمانی که باید وفادار باشند یا رابطه را در سختترین شرایط

ادامه دهند .صمیمیت شامل به اشتراك گذاردن احساسات و فراهم آوردن حمایت عاطفی است.

صمیمیت معموالً مستلزم سطوح باالتر خودافشایی و به اشتراك گذاردن آن دسته از اطالعات
شخصی است که معموالً به دلیل احساس خطر فاش نمیشوند .صمیمیت با افزایش نزدیکی به

1- The Emotional Divorce.
2- The Psychico Divorce.
3- The Legal Divorce
4- The Economic Divorce
5- The Community Divorce
6- Robert Sternberg
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تدریج افزایش مییابد و با رشد رابطه عمیقتر میشود .افراد با جلب اعتماد یکدیگر و انتقادپذیري
میتوانند پشتوانهی قوي عاطفی براي صمیمیت ایجاد کنند.

شور و اشتیاق جنسی معموالً با ابراز محبتی که به برانگیختگی فیزیولوژیکی مربوط میشود

و همچنین با تعامالت جنسی ،ابراز میشود .شور و اشتیاق جنسی به سرعت آشکار میشود و

میتواند به سرعت نیز محو شود .شور جنسی مانند اعتیاد است و با پایان یافتن آن ممکن است

فرد عالئم کنارهگیری مانند تحریکپذیری عصبی و افسردگی را احساس کند (Olsen & Defrain,

 .)2006: 246-247سه مؤلفهی عشق به طرق گوناگون با هم ترکیب میشوند و بر این اساس
استرنبرگ هشت نوع رابطه را مشخص کرده است:

الف -رابطهی غیر عشقی ،که فاقد تعهد ،صمیمیت و اشتیاق جنسی است.

ب -عشق تهی ،که تنها شامل تعهد و فاقد صمیمیت و اشتیاق جنسی است.

ج -دوست داشتن ،که تنها شامل صمیمیت و فاقد تعهد و اشتیاق جنسی است.
دـ شیفتگی ،که تنها شامل اشتیاق جنسی و فاقد تعهد و صمیمیت است.
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هـ عشق رمانتیک که شامل صمیمیت و اشتیاق جنسی و فاقد تعهد است.
وـ عشق ابلهانه که شامل تعهد و اشتیاق جنسی و فاقد صمیمیت است.

زـ عشق مصاحبتی که شامل تعهد و صمیمیت و فاقد اشتیاق جنسی است.

ح عشق کامل که شامل تعهد ،صمیمیت و اشتیاق جنسی است (.)Ibid

با در نظر گرفتن سه مؤلفهی مثلث عشق استرنبرگ ،از آنجا که طالق عاطفی رابطهای فاقد

صمیمیت است ،میتوان دو نوع از هشت نوع رابطهی تعریف شدهی استرنبرگ ،یعنی عشق

تهی و عشق ابلهانه را طالق عاطفی خواند .تمام نظريههایي كه به آنها اشاره شد ،هر كدام به
نحوي چگونگي ايجاد متغير مستقل وابسته (طالق عاطفی)را تبیین کردند و مرور آنها ،چگونگي

شكلگيري ،ايجاد و استمرار طالق عاطفي را بيان كرد.

سبک زندگی با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا مییابد ،بدین ترتیب که برخالف جوامع

سنتی ،در جامعهی معاصر به دلیل اهمیت یافتن خود و مسئولیت شخصی و ظهور جامعهی

مصرفی در زندگی ،قدرت انتخاب نیز بیشتر شده است .سبکهای زندگی بازنمودي از جستوجوي

هویت و انتخاب فردي است .بر پایهی همین واقعیت ،مفهوم سبک زندگی راهی براي تعریف

ایستارها ،ارزشها و همچنین نشانگر ثروت و موقعیت اجتماعی افراد است .نشانههای فراوانی وقوع
تغییرات فرهنگی در جوامع و از جمله ،جامعهی ما را خبر میدهد .نوع معماري ،نحوهی پوشش،

ظهور مشاغل جدید ،تنوع رسانهها و افزایش جمعیت شهرنشین از جملهی این نشانههاست .در

منظر جامعهشناختی ،کاهش نظارتهای اجتماعی چهرهبهچهره ،تنوع خاستگاههای منطقهای

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

و قومیتی ،کاهش وابستگیهای انتسابی فرهنگی ،خانوادگی و مکانی ،امکانهای گستردهتر

دسترسی به فرهنگهای متنوع ،دلزدگی و بیقراری انسان کالنشهری و نیاز وي به نظامها و

سازوکارهای تسلیبخش و ...از جمله عوامل گسترش تنوع فرهنگی و سبک زندگی در کالنشهر

است (خواجهنوری.)131 :1388 ،

سبک زندگی به شکل دادن حوزهی فردی و عمومی اعضای جامعه منجر میشود و تمامی

عرصههای حیات فکری و زندگی مادی فرد را در دو حوزهی خصوصی و اجتماعی در بر میگیرد.
سبکهای متفاوت زندگی رفتارهای افراد را تغییر داده ،افراد پیوسته در اثر آن از «خود» تعریفی

مجدد ارائه میکنند و حتی آن را تغییر میدهند .در واقع ،سبکهای زندگی جدید که مولود دوران
مدرن هستند و به وسیلهی رسانههای ارتباطی و اطالعاتی در سرتاسر جهان تبلیغ میشوند ،بیشتر

با س��بکهای سنتی زندگی دچار چالش میشوند .بنابراین سبک زندگی سازهای مهم در روابط

خانوادگی و زناشویی است و از آنجا که جامعهی ایران جامعهی در حال گذار از سنت به سمت

مدرنیته اس��ت و به تبع آن تغییر س��بک زندگی در بین اقشار مختلف مشاهده میشود ،مسلماً
میتوان دریافت که این شرایط مشکالت و آسیبها در روابط خانوادگی را ایجاد میکند (همان).

ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
ﺗﻌﻬﺪ

ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻃﻼﻕ
ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﺷﻮﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ

رسانههای جمعی

مدل .1مدل نظری تحقیق
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 -4فرضیات پژوهش

 -بین سبک زندگی تظاهری و طالق عاطفی زوجین رابطه وجود دارد. -بین سبک زندگی سنتی و طالق عاطفی زوجین رابطه وجود دارد. -بین سبک زندگی مدرن و طالق عاطفی زوجین رابطه وجود دارد. --بین استفاده از موبایل و طالق عاطفی زوجین رابطه وجود دارد.

 --بین استفاده از کامپیوتر و طالق عاطفی زوجین رابطه وجود دارد.

 -بین استفاده از شبکههای اجتماعی و  طالق عاطفی زوجین رابطه وجود دارد. -5روششناسی پژوهش

روش تحقیق در هر پژوهشی با توجه به نوع موضوع مشخص میشود .روش استفاده شده در

این تحقیق ،روش کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام شده است .از لحاظ نوع برخورد با
موضوع و ورود به آن رویکرد میدانی است .جمعآوری اطالعات این تحقیق از طریق مراجعهی
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مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان و ارائهی پرسشنامه به آنها انجام شده است .جامعهی آماری

این پژوهش زنان و مردان متأهل شهر شیراز هستند .برای برآورد حجم نمونه ابتدا یک مطالعهی

مقدماتی روی  30نفر از افراد جامعهی آماری انجام شد تا پراکندگی صفت مورد مطالعه (طالق

عاطفی) مشخص شود و سپس با استفاده از فرمول کوکران با حداکثر واریانس ،حجم نمونه 384

نفر تعیین شد .روش نمونهگیری در این تحقیق خوشهای چندمرحلهای بوده است ،به این صورت
که ابتدا شهر شیراز را به سه خوشهی ،باال ،مرکز و پایین شهر تقسیم کرده و در هر خوشه تعدادی

پرسشنامه توزیع شد که در نهایت برای اطمینان بیشتر و به منظور کاهش میزان خطا تعداد

 392پرسشنامه در شهر شیراز در میان پاسخگویان توزیع شد .برای سنجش متغیر وابسته (طالق

عاطفی) که به سه بعد تعهد ،صمیمیت و اشتیاق تقسیم شده از پرسشنامهی استاندارد استنبرگ

استفاده شده است و برای سنجش متغیرهای سبک زندگی و بهرهمندی از فناوری ارتباطات
نوین از پرسشنامه تلفیقی که شامل هفت بعد سبک زندگی سنتی ،سبک زندگی مدرن ،سبک

زندگی تظاهری ،بهرهمندی از تلفن همراه ،به رهمندی از اینترنت ،بهرهمندی از رایانه و شبکههای

اجتماعی بود ،استفاده شده است.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای مهم تحقیق
ردیف

مقیاس

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

1

طالق عاطفی

45

0/964

2

سبک زندگی

23

0/812

3

بهرهمندی از تلفن همراه

10

0/834

4

بهرهمندی از اینترنت

6

0/789

5

بهرهمندی از رایانه

6

0/794

6

شبکههای اجتماعی

7

0/809

 -6تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
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 -1-6طالق عاطفی

طالق عاطفی به سردی روابط ميان زن و شوهر گفته میشود كه در اين رابطه ضعف ارتباط

احساسی و عاطفی به سردی تمام روابط يك زوج منجر میشود (رحمانی فیروزجاه و سهرابی،

 .)49:1392برای عملیاتی کردن این متغیر از سه بعد تعهد (شناختی) ،صمیمیت (احساسی) و
شور و اشتیاق (انگیزشی) استفاده شد که هر کدام از این ابعاد با  15گویه سنجیده شده است.

 -2-6سبك زندگي تظاهري

 7گويهی سبك زندگي که در قالب طيف ليکرت پنج درجهاي استفاده شده است ،بر اساس

تئوري وبلن از مصرف تظاهري افراد از فضای امكانات اقتصادي ،اطالعاتی را به ما میدهد .اين

افراد از لحاظ اقتصادي در سطح بااليي قرار ندارند ،اما تالش ميكنند تا با تهیهی وسايل زندگي

افراد طبقهی باال و يا استفاده از فضاي اقتصادي طبقهی باال از نوع سبك زندگي آنها تقليد كنند
و يا به عبارتي تظاهر به مدرن بودن ميكنند (همان).

 -3-6سبك زندگي مدرن

گويههاي سبك زندگي بر اساس تحقيق ران وي و نظريهی بورديو نشان دهندهی ويژگيهاي
1

افرادي است كه از طبقات باالي اقتصادي جامعه بوده و به عبارتي شيوهی زندگي مدرن دارند
1- Ran Wei
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(همان .)50:برای سنجش این متغیر از  8گویه در قالب طيف ليکرت پنج درجهاي استفاده شده است.
 -4-6سبك زندگي سنتي

گویههای سبك زندگي در جامعهی ما که در این تحقیق  8عدد بوده و به صورت مشابه با دیگر

گویهها در قالب طیف لیکرت سنجیده شده ،نشان دهندهی سبك زندگي سنتي است .اصطالح

سبك زندگي سنتي را فكوهي در مقالهاش با عنوان «خرده فرهنگها» عنوان میکند (همان).

 -5-6بهرهمندی از فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی

فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی شامل همهی آن فناوریهایی میشود که توانایی پرداختن

به اطالعات را دارند و اشکال گوناگون روابط میان کنشگران انسانی ،بین انسانها و نظامهای

الکترونیکی و میان نظامهای الکترونیکی را تسهیل میکنند (خواجه نوری و مقدس .)12:1388 ،در

این تحقیق ،میزان استفاده از رایانه ،اینترنت و مشتقات آن همچون چت و پست الکترونیکی،
موبایل و مشتقات آن همچون پیامک و در نهایت شبکههای اجتماعی به وسیلهی  29گویه که
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در قالب طیف لیکرت پنج درجهای طراحی شده ،سنجیده شدند.
 -7یافتههای پژوهش

ميانگين سني مشارکت کنندگان در بررسی 32/65 ،با حداقل سن  21و حداکثر  65سال با

انحراف معیاری برابر با  7/152بوده است .همچنین  55/4درصد از پاسخگويان زن و  44/6درصد

مرد بودند .میزان تحصیالت نیز ،سیکل  ،5/1دیپلم  ،24/5فوق دیپلم  ،12/0لیسانس  ،44/1فوق
لیسانس  12/0و دکتری  2/3درصد بوده است.

جدول  .2میزان طالق عاطفی پاسخگویان

طالق عاطفی

فراوانی

درصد

کم

109

28/8

متوسط

72

18/4

زیاد

211

53/8

جمع کل

392

%100

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

بر اساس یافتههای جدول شمارهی2؛  27/8درصد از پاسخگویان در سطح کم 18/4 ،درصد

در سطح متوسط و  53/8درصد در سطح زیاد طالق عاطفی داشتهاند .بنابراین با توجه به آمار

جدول فوق به نظر میرسد ،بسیاری از پاسخگویان طالق عاطفی را تجربه کردهاند .به لحاظ فراوانی
تعداد کسانی که طالق عاطفی زیاد داشتند کمی بیش از دو برابر افرادی هستند که طالق عاطفی

کم داشتند.

جدول  .3توزیع نرمال دادهها
متغیر مالک

شاپیرو -ویلک

وضعیت

تعداد

کلموگروف  -اسمیرف

سطح
معنیداری

وضعیت

تعداد

سطح معنی
داری

طالق عاطفی

0/899

392

0/056

0/168

392

0/032

برای اطمینان از توزیع نرمال دادهها از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شد .که نتایج آن در

جدول شمارهی  3گزارش شده است .معموالً چنانچه سطح معناداری در آزمون شاپیرو – ویلک
بیشتر از  0/05باشد میتوان توزیع دادهها را نرمال دانست .با توجه به جدول فوق و مقدار سطح

معناداری ( )0/056برای متغیر طالق عاطفی میتوان گفت که توزیع این متغیر با احتمال خوبی

نرمال است .همچنین در نمودار  Q-Qتوزیع دادهها بر روی خط قرار گرفتهاند که نشان از نرمال

بودن دادهها دارد .لذا برای آزمون متغیرها از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.
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جدول  .4ماتریس همبستگی

98

متغیر

M

SD

SIG

A

طالق
عاطفی

152/53

47/76

0/000

1

سبک
زندگی
تظاهری

32/82

6/18

0/089

-0/086

1

سبک
زندگی
سنتی

33/70

6/31

0/000

0/664

0/097

1

سبک
زندگی
مدرن

22/88

4/14

0/000

-0/208

0/585

-0/067

1

بهرهمندی
از موبایل

28/65

8/40

0/847

0/010

0/361

0/045

0/381

1

بهرهمندی
از اینترنت

14/11

5/76

0/250

0/058

0/215

-0/018

0/312

0/518

1

بهرهمندی
از
کامپیوتر

14/13

5/81

0/002

0/157

0/244

0/181

0/234

0/677

0/609

بهرهمندی
از
شبکههای
اجتماعی

18/05

7/36

0/011

-0/128

B

0/264

C

-0/141

D

0/289

E

0/524

F

0/561

J

H

1

0/521

1

همانطور كه در جدول شمارهی  4مشاهده میشود ،ضريب همبستگي محاسبه شده مربوط

به سبک زندگی سنتی و طالق عاطفی برابر با  0/664و سطح معناداری برابر با  0/000است كه

از سطح خطا  0/05کمتر بوده و نشان دهندهی آن است که ارتباط معناداری میان سبک زندگی
سنتی و طالق عاطفی وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مثبت

است ،بنابراین این ارتباط نیز مستقیم است .همچنین ضريب همبستگي محاسبه شده مربوط به

سبک زندگی مدرن و طالق عاطفی برابر با  -0/208و سطح معناداری برابر با  0/000است كه از

سطح خطا  0/05کمتر بوده و نشان دهندهی آن است که ارتباط معناداری میان سبک زندگی

مدرن و طالق عاطفی وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر منفی است،

بنابراین ارتباط آنها معکوس است .ضريب همبستگي محاسبه شده مربوط به استفاده از کامپیوتر

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

با طالق عاطفی برابر با  0/157و سطح معناداری برابر با  0/002است كه از سطح خطا 0/05

کمتر بوده و نشان دهندهی آن است که میان طالق عاطفی و استفاده از کامپیوتر ارتباط معنادار
وجود دارد .ضريب همبستگي محاسبه شده مربوط به استفاده از شبکههای اجتماعی با طالق

عاطفی برابر با  -0/128و سطح معناداری برابر با  0/011است كه از سطح خطا  0/05کمتر بوده
و نشان دهندهی آن است که میان طالق عاطفی و استفاده از شبکههای اجتماعی ارتباط معنادار

وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر منفی است ،بنابراین این ارتباط
معکوس است .سه متغیر سبک زندگی تظاهری ،بهرهمندی از اینترنت و موبایل به دلیل اینکه
سطح معناداری آنها باالتر از  0/05است ،با متغیر وابسته (طالق عاطفی) ارتباط معناداری ندارند.
جدول .5نتایج فرضیات
r

sig

تعداد

نتیجه

فرضیه

 -1بین سبک زندگی تظاهری و طالق عاطفی رابطه
وجود دارد.

-0/086

0/089

392

رد شد

 -2بین سبک زندگی سنتی و طالق عاطفی رابطه
وجود دارد.

0/664

0/000

392

تأیید شد

 -3بین سبک زندگی مدرن و طالق عاطفی رابطه
وجود دارد.

-0/208

0/000

392

تأیید شد

 -4بین استفاده از موبایل و طالق عاطفی رابطه وجود
دارد.

0/010

0/847

392

تأیید شد

 -5بین استفاده از کامپیوتر و طالق عاطفی رابطه
وجود دارد.

0/157

0/002

392

تأیید شد

 .6بین استفاده از شبکههای اجتماعی و طالق عاطفی
رابطه وجود دارد.

-0/128

0/011

392

تأیید شد
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برای آزمون فرضیهی «بین سبک زندگی تظاهری و طالق عاطفی رابطه وجود دارد» از آزمون

همبستگی پیرسون استفاده شده است .با توجه به جدول شمارهی  5این فرضیه در سطح معناداری
 %95تأیید میشود ،در واقع ضریب همبستگی سبک زندگی تظاهری و طالق عاطفی برابر با

 -0/086و سطح معناداری برابر با  0/089است ،بنابراین فرضیه تأیید نمیشود و ارتباط بین این
دو متغیر وجود ندارد .به این معنا که داشتن سبک زندگی تظاهری با طالق عاطفی رابطه ندارد.
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فرضیهی دوم که مبتنی بر «رابطهی سبک زندگی سنتی و طالق عاطفی است» با توجه به

ضریب همبستگی این دو متغیر که برابر با  0/664و سطح معناداری  0/000است ،ارتباط معنادار
و مستقیمی وجود دارد .به بیانی دیگر هر چه سبک زندگی سنتی در بین زوجین بیشتر باشد،

طالق عاطفی بیشتر است .یعنی سبک زندگی سنتی ،طالق عاطفی را در خانوادهها طبق شرایط
مدرن زندگی امروزی افزایش میدهد.

در مورد فرضیهی سوم ،ضریب همبستگی سبک زندگی مدرن و طالق عاطفی برابر با  -0/208و

سطح معناداری برابر با  0/000است ،بنابراین ارتباط مستقیم و معکوسی بین این دو متغیر وجود

دارد .به بیانی دیگر هر چه سبک زندگی زوجین کمتر مدرن باشد ،طالق عاطفی آنها بیشتر است.
در تأیید این فرضیه و برخالف فرضیهی قبلی داشتن سبک زندگی مدرن عاملی مهم در پایین
آمدن آمار طالق عاطفی است.

فرضیهی چهارم ،با توجه به ضریب همبستگی بین استفاده از موبایل و طالق عاطفی که برابر

با  0/010و سطح معناداری برابر با  0/847است ،تأیید نمیشود و ارتباط معناداری بین این دو
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متغیر وجود ندارد.

برای آزمون فرضیهی «بین استفاده از کامپیوتر و طالق عاطفی رابطه وجود دارد» از آزمون

همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی استفاده از کامپیوتر و طالق عاطفی

برابر با  0/157و سطح معناداری برابر با  0/002است ،بنابراین ارتباط مستقیمی بین این دو متغیر

وجود دارد .به بیانی دیگر هر چه استفاده از کامپیوتر بیشتر باشد ،طالق عاطفی در بین زوجین
بیشتر میشود؛ لذا فرضیهی فوق تأیید میشود.

در مورد فرضیهای که رابطهی معناداری بین استفاده از شبکههای اجتماعی و طالق عاطفی

فرض شد ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بین استفاده از

شبکههای اجتماعی و طالق عاطفی برابر با  -0/128و سطح معناداری برابر با  0/011است ،بنابراین
بین این دو متغیر ارتباط معکوسی وجود دارد .به بیانی دیگر هر چه میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی بیشتر باشد ،طالق عاطفی در بین زوجین کمتر است.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

جدول .6نتایج رگرسیون چندگانه
متغیر
پیشبینی
کننده

B

β

T

sig

R

R2

سبک
زندگی
سنتی

4/901

0/648

17/06

0/000

0/664

0/441

سبک
زندگی
مدرن

-1/492

-0/130

-2/801

0/005

0/684

0/468

کامپیوتر

0/778

0/095

2/447

0/015

0/689

0/475

سبک
زندگی
تظاهری

-0/745

-0/097

-2/091

0/037

0/693

0/480

F

89/228

sig

0/000

برای ارزیابی قدرت تبیین متغیرهای پیشبین مطرح شده در مدل برنامهریزی شده که روابط

ال به آزمون گذاشته شده ،از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .برای استفاده از رگرسیون
آنها قب ً

چندگانه ،با توجه به نتایج آزمون فرضیات عمل شده ،تنها متغیرهایی وارد معادله شدند که بر اساس

نتایج آزمونهای انجام شده ،میان آنها با متغیر مالک رابطهی معنیداری مشاهده شده است .همان
طور که در جدول فوق گزارش شده ،ضریب بتای سبک زندگی سنتی  0/648است ،یعنی با افزایش
یک واحد به انحراف معیار سبک زندگی سنتی  64/8واحد انحراف معیار طالق عاطفی نیز افزایش

پیدا میکند .ضریب بتای سبک زندگی مدرن  -0/130است؛ به این معنی که با افزایش یک واحد

به انحراف معیار سبک زندگی مدرن به دلیل منفی بودن ضریب بتا  13/0واحد انحراف معیار طالق
عاطفی کاهش پیدا میکند .متغیر سوم وارد شده در مدل رگرسیون ،کامپیوتر است که میزان بتای آن

 0/095گزارش شده است ،یعنی با افزایش یک واحد به انحراف معیار کامپیوتر  09/5واحد به انحراف
معیار طالق عاطفی افزوده میشود .همچنین میزان ضریب بتای سبک زندگی تظاهری  -0/097است،
یعنی با افزایش یک واحد به انحراف معیار سبک زندگی سنتی تظاهری ،میزان انحراف معیار طالق
عاطفی به دلیل منفی بودن ضریب بتا  09/7واحد کاهش پیدا میکند.
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ﺳﺒﻚ
زﻧﺪﮔﻲ

0/648
ﻃﻼق
ﻋﺎﻃﻔﻲ

0/181

0/095

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

0/234

-0/130

ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ

ﺳﺒﻚ 0/585

-0/097

ﻣﺪرن

زﻧﺪﮔﻲ

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
غیرﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
(:ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
مرتبط با طالق عاطفی
اجتماعی
ﻋﻮاﻣﻞعوامل
مستقیم
مستقیم و
مسیر)1تأثیر
نمودار شماره (:)1تحلیل

جدول .7نتایج تحلیل مسیر (تأثیر مستقیم ،غیر مستقیم و تأثیر کل متغیرهای پیشبین)
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متغیر

ﺟﺪول .7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ )ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ(
تأثیر مستقیم

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

0/095

0/074

ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪرن

-0/130

0/488

سبک زندگی سنتی ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺘﻲ 0/6480/648
کامپیوتر

تأثیر غیر مستقیم

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
-

0/095

سبک زندگی مدرن ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮي-0/130
-0/097
سبک زندگی تظاهری

-

0/074

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ
0/648
0/169
0/358

 -0/097 0/488-

-0/097

تأثیر کل

0/648
0/169
0/358
-0/097

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ

ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ  0/648ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ

به منظور بررسی عمیقتر عوامل مرتبط با طالق عاطفی از تحلیل مسیر استفاده شد .همان گونه
ﺗﻈﺎﻫﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ  -0/097ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك دارﻧﺪ.

که نتایج جدول فوق نشان میدهد ،متغیر سبک زندگی سنتی با تأثیر کل  0/648بیشترین تأثیر
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

و متغیر سبک زندگی تظاهری با تأثیر  -0/097کمترین تأثیر را در تغییرات متغیر مالک دارند.
اﻣﺮوزه ،ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪن ﺷﻜﺎف ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ در زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ

در ﺟﻮار ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن دو ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ روزﮔﺎر را ﺑﺪون اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ روزي آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ رﻣﺎن

بحث و نتیجهگیری

زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﻼق ﻣﺤﻀﺮي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

امروزه ،عميق شدن شكاف عاطفی بين زوجين موجب شده تا آنها به جدايی در زير يك سقف
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪي »ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮي و ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد« ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ

برسند و تنها در جوار هم همچون دو همخانه روزگار را بدون ابراز محبت سپری كنند و شايد
دو ﻣﺘﻐﻴﺮ راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﻲدار وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ اﻓﺮاد از زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪي ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ

روزی آخرين فصل رمان زندگی آنها با طالق محضری به پايان برسد.

ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﻛﻨﻨﺪ ،در ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي آﺑﻴﻲ ﻛﻪ رﻳﺎﻛﺎري و
۱۵

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

نتایج بررسی فرضیهی «بین سبک زندگی تظاهری و طالق عاطفی رابطه وجود دارد» نشان

داد که بین این دو متغیر رابطهی معنیدار وجود ندارد ،به بیان دیگر هرچه افراد از زندگی افراد

طبقهی باال یا سبک زندگی آنها تقلید کنند و تظاهر به مدرن بودن کنند ،در طالق عاطفی تأثیری

ندارد .این یافته با یافتههای آبیی که ریاکاری و ظاهرسازی را از عوامل طالق عاطفی میدانست،

همخوانی ندارد.

فرضیهی «بین سبک زندگی سنتی و طالق عاطفی رابطه وجود دارد» بر اساس آزمون

همبستگی پیرسون تأیید شد .به این معنا که ارتباط مستقیمی بین سبک زندگی سنتی و طالق

عاطفی وجود دارد .به بیانی دیگر هر چه سبک زندگی سنتی در بین زوجین بیشتر رواج داشته

باشد ،طالق عاطفی بیشتر بین آنها مشاهده میشود .در شیراز ،ضریب همبستگی  0/664ضریبی

باال در ارتباط مستقیم بین سبک زندگی سنتی با طالق عاطفی است .این نتیجه بر اساس نظریهی

استنبرگ تأیید شد .طبق نظریهی سه وجهی عشق استنبرگ ،تعهد در جامعهی سنتی میتواند

یک رابطهی زناشویی را بدون صمیمت و عشق تداوم بخشد .یعنی زن و شوهر تنها به دلیل تعهد

حقوقی تا حدي همدیگر را تحمل میکنند .هر چند در انتها این رابطه تحت شرایط خاصی میتواند

به طالق حقوقی منجر شود و در نهایت این سبک زندگی سنتی است که عامل اساسی در طالق

عاطفی جامعهی مدرن است .این یافته با یافتههای باستانی و همکاران همخوانی دارد .باستانی

در تحقیق خود به این نتیجه میرسد که طالق عاطفی در خانوادههایی که مرد مؤلفههای سبک

زندگی سنتی از جمله بیتوجهی مرد ،مردساالری و رفتارهای خشونتآمیز دارد طالق عاطفی
بیشتری را تجربه میکنند.

به نظر میرسد ،ريشههای طالق عاطفی در تفاوت سبكهای زندگی است .در سبک زندگی

سنتی ،زن مطيع بود و حرف گوش كن و پديدهی خيانت بسيار كمتر جلوه میكرد .بين زن و

شوهر عنصری به نام عالقه و محبت وجود داشت و البته اين عنصر در جامعه نیز به چشم میخورد،
اما با مدرن شدن زندگیها و سبک زندگی مدرن ،شیوهی زندگی سنتی کاربرد خود را نسبت به

گذشته از دست داده است و تبدیل به عامل اساسی طالق عاطفی در جامعهی مدرن شده است.
زنان پس از گذشت سالها و مشاهدهی رنج مادرانشان و مدل مردساالری گذشته و پیاده کردن

آن توسط مردان در زندگی مدرن امروزی شاکی و به نوعی معترضاند و خواهان حقوق خود در

روابط بین شخصی و اجتماعیاند و در صورت رعایت نشدن این حقوق ـاگرچه پنهان به لحاظ

روحی از شوهران خود دور شده یا به اصطالح طالق عاطفی میگیرند .مردان هم با در دسترس
بودن زنان متعدد و سهولت در برقراری ارتباط ،ديگر لزومی به پایبندی نمیبينند.
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این در حالی است که فرضیهی رابطه بین سبک زندگی مدرن و طالق عاطفی تأیید شده در

بین خانوادههایی که بر سبک زندگی مدرن مبتنی بر رعایت حقوق و درک متقابل متکی است،

طالق عاطفی بسیار پایینتر است .به نظر میرسد ،بر اساس دادههای تحقیق بر خالف سبک زندگی

سنتی ،در جامعهی مدرن امروزی رابطهی طالق عاطفی با سبک زندگی مدرن معکوس است،
یعنی هر چه سبک زندگی زوجین مدرنتر باشد ،طالق عاطفی کمتر تجربه میشود .نسلهای

جديد بر این باورند كه زندگی تنها يك ازدواج و تهيه غذا و بچهدار شدن نيست .درك طرف

مقابل و فهم نيازهای او نقش عمدهای در حفظ زندگی دارد .این یافته با نتایج اسکافی و همکاران

همخوانی دارد .اسکافی و همکاران در تحقیق خود به تأثیر سبک زندگی مدرن از جمله شناخت

همسر قبل از ازدواج و صمیمیت در کاهش طالق عاطفی بین زوجین دست یافت.

همانطور که نتایج آزمونها نشان داد ،فرضیهی وجود رابطه بین استفاده از شبکههای

اجتماعی و طالق عاطفی تأیید شد ،اما نکتهی مهم در تأیید این فرض منفی بودن آن است .این

بدین معناست که برخالف پژوهشهای قبلی ـکه استفاده و عضویت در شبکههای اجتماعی را
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یکی از قویترین دالیل برای بروز و تجربهی طالق عاطفی میدانستند نتایج این تحقیق نشان

داد که بین این دو متغییر نوعی رابطهی منفی و معکوس وجود دارد و در بین شهروندان شیرازی
استفادهی بیشتر از شبکههای اجتماعی میزان تجربهی طالق عاطفی را بیشتر نمیکند .این یافته

با یافتههای رحیمی و همکاران ،عبدالهی و همکاران و والنزواال همخوانی ندارد .این محققان در

پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده بودند که شبکههای اجتماعی باعث سردی روابط بین

زوجین شده و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در میزان طالق تأثیر مستقیم دارد .شاید

بتوان نتایج دو فرضیهی سبک زندگی مدرن و نیز استفاده از شبکههای اجتماعی را در مورد
طالق عاطفی شهروندان شیرازی در ارتباط خاصی قرار داد .به عبارت دیگر از آنجا که شهر شیراز

از جمله شهرهایی است که به سوی مدرنیته گام بر میدارد و سبک زندگی بیشتر شهروندان آن
مدرن است و از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند این دو عامل باعث ارتباط معکوس این دو

متغیر شده است .میتوان اینگونه برداشت کرد که افرادی که سبک زندگی مدرن دارند ،توانایی

درک یکدیگر ،تفکیک موقعیتها ،تقسیم عواطف و بروز رفتار بجا در موقعیتهای مختلف را نیز

دارند و یا اینکه در جوامع امروزی ،شبکههای اجتماعی عضو جداناپذیری از خانوادهها شدهاند و

بنا بر نظریات ماركز ـکه كيفيت زناشويي را نتيجهی شيوههايي ميداند كه افراد متأهل ،به طور
سامانمند ،خود را سازماندهي كنندـ هر فرد كه منِ او ،حركات منظم و معيني اطراف و بين

ابعاد مختلف داشته باشد و به گونهاي خود را سازماندهي كند كه نسبت به زاويههاي گوناگونش،

مشغوليت و توجه قوي داشته باشد ،كيفيت زناشويي بااليي را میتواند تجربه کند و افراد خانواده

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)

به خصوص زوجین با قبول اینکه هر فرد در طول روز کاری خود بخشی از زمان را به پرسه زدن

در شبکههای مجازی و خواندن متنها ،تبادل اطالعات و ایجاد روابط با دوستان اختصاص میدهد
خود را قانع کرده و باعث کاهش یک سری اختالفات میشوند.

شاید بتوان گفت ،در دهههای گذشته با وارد شدن تلویزیون به محیط خانهها و وجود برنامههای

متنوع در ابتدا مشکالتی وارد روابط اعضای خانواده شد ،اما رفته رفته این تکنولوژی به یک وسیلهی

کاربردی و اصلی تبدیل شد و توانست کارکردهای مناسبی نیز داشته باشد .امروزه ،نیز این تکنولوژی
متنوعتر شده و شبکههای اجتماعی جای برنامههای مختلف تلویزیونی را گرفتهاند .حال در این

محیطها و گروههای مختلف که بخشی از زندگی زوجین را اشغال کرده ،طبق نظریات استنبرگ

زوجین باید نهایت وفاداری خود را به خانواده و همسرشان نشان دهند .آنها نباید به راحتی از

خود سستی نشان دهند یا در منجالب هوسها و تنوع طلبیهای این تکنولوژیها و بازیگران آن

بیافتند .زوجین باید صمیمیت بین خود را ارتقاء دهند و آن را تقویت کنند ،به گونهای که اشتراك 

گذاردن احساسات و فراهم آوردن حمایت عاطفی طرفین در اولویت برونسپاری احساساتشان
قرار بگیرد .برای افزایش این صمیمیت باید زوجین زمان بیشتری را به با هم بودن و مصاحبت

حتی در باب اطالعات منتشر شده در این شبکهها بپردازند تا نزدیکی به تدریج افزایش یابد و با

رشد رابطه با همین همکالم شدن و صحبتها در یک حوزه کمکم عمیقتر شود .در نهایت نیز

افراد با جلب اعتماد یکدیگر میتوانند پشتوانهی قوي عاطفی براي صمیمیت ایجاد کنند .اگر در

میان دغدغههای روزانه در زمان استراحت اول افراد بتوانند این اعتماد عاطفی را به طرف مقابل

خود انتقال دهند ،دیگران شنونده دغدغههایشان خواهند بود ،زیرا اولویت را در رابطهی رودررو با
همسر خود میدانند و بعد از تسکین او به پرسه زدن در این شبکهها خواهند پرداخت ،اینگونه

است که سطح اطمینان و اعتماد عاطفی باال میآید و به عبارتی زوجین این شبکههای اجتماعی
و تکنولوژیهای وسوسهانگیز را رقیب نمیبینند.

در نهایت ،آزمونها و بررسیهای این پژوهش با تحلیل رگرسیون چندگانه به پایان رسید

و یافتهها نشان داد که چهار متغیر سبک زندگی سنتی ،سبک زندگی مدرن ،کامپیوتر و سبک

زندگی تظاهری توانستند متغیر مالک (طالق عاطفی) را تبیین کنند.

با توجه به یافتههای تحقیق حاضر ،پیشنهادهای ذیل میتواند در راستای پیشگیری و کاهش

طالق عاطفی مورد توجه و استفادهی کارشناسان خانواده قرار گیرد.

الف -با توجه به تأیید فرضیهی «بین استفاده از شبکههای اجتماعی و طالق عاطفی رابطه وجود

دارد» و نیز فرضیهی «بین استفاده از کامپیوتر و طالق عاطفی رابطه وجود دارد» ،پیشنهاد میشود:
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 --استفادهی مناسب از امکانات ارتباطی و تکنولوژی ارتباطات آموزش داده شود؛ حضور امکانات

ارتباطی گسترده و استفاده از محصوالت نمایشی متنوع به مقایسهی اجتماعی زیادی منجر میشود

که نتیجهی آن افزایش انتظارات زوجین است .افزایش انتظارات زمینهی تعارضات زوج را موجب
میشود ،بنابراین آموزش زوجین برای افزایش سطح سازگاری آنها و حل تعارضات موجب جلوگیری

از گسست درون خانواده به واسطهی انتظارات متفاوت خواهد شد.

 --زوجین برای استفاده از انواع رسانهها و شبکههای اجتماعی باید مدیریت زمان داشته باشند ،تا

در کنار بهرهمندی از تکنولوژیهای روز بتوانند وقت کافی  برای بودن در کنار همسر و خانوادهی
خود داشته باشند.

ب -با توجه به تأیید فرضیهی «بین سبک زندگی سنتی و طالق عاطفی رابطه وجود دارد»،

پیشنهاد میشود:

 --تولید و انتقال ارزشها ،اعتقادات و تقویت اعتماد اجتماعی که از عناصر مهم سبک زندگی

سنتی است ،در سطح اجتماعی ،از رسانههای مختلف و استفاده از این پتانسیل برای تقویت

106

سرمایههای اجتماعی و فرهنگی زوجین تبلیغ و انتشار شود.

ج -با توجه به تأیید فرضیهی «بین سبک زندگی مدرن و طالق عاطفی رابطه وجود دارد»

پیشنهاد میشود:

--برای کاهش طالق عاطفی زوجین و با توجه به انبوهی از مؤلفههای فرهنگی جدید و عصر

ارتباطات که سبک زندگی مدرن و انتظارات جدید را برای همسران ایجاد میکند در صورت

نبود همسان همسری و تقابل سبک زندگی سنتی با سبک زندگی مدرن طالق عاطفی یکی از

ملموسترین نتایج آن خواهد بود .از این رو به نظر میرسد ،رعایت برخی از ابعاد سبک زندگی

مدرن و آموزش پیاده کردن درست آن در محیط خانواده در عصر حاضر طالق عاطفی بین زوجین
را کاهش میدهد.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی(مطالعهی موردی متأهلین شهر شیراز)
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