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   چكيده
ضر با هدف بررسي طالق عاطفي از ديد زنان، و به روش نظرية مبنـايي  پژوهش حا

تمركز مطالعه بر فرايندي بوده كه تجربـه طـالق عـاطفي زنـان را     . انجام شده است
اطالعات از طريق مصاحبه عميق با بيست نفر از زنان مراجعه كننده . شكل داده است

اده از كدگـذاري نظـري تحليـل    آوري و با استفبه يكي از مراكز مشاورة تهران جمع
. انـد ها علل ايجاد كنندة طالق عاطفي را توصيف كـرده زنان در مصاحبه. شده است

دهد و اين نظر را كه ابعاد نتايج پژوهش پيچيدگي و تنوع تجربيات زنان را نشان مي
مختلف رواني، اجتماعي و فرهنگـي در تجربـة طـالق عـاطفي در تعامـل هسـتند،       

  .كندحمايت مي
  ، ايرانطالق عاطفي، رابطة زناشويي، نظريه مبنايي، زنان :واژگان كليدي

  

  ــــــــــــــــــــــــــ       
 sbastani@alzahra.ac.ir  )س( دانشگاه الزهرا يو اقتصاد يدانشكده علوم اجتماع يئت علميعضو ه. 1

 ييدانشگاه عالمه طباطبا يدانشكده روانشناس يئت علميعضو ه. 2

  shohre.rowshani@gmail.com )س( كارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا. 3
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  مقدمه و طرح مسئله

هاي نهادي عمومي و جهاني است كه بـراي  نظران معتقدند خانواده از نخستين نظامصاحب
، 1383شـرفي،  (هاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعـه ضـرورت تـام دارد    رفع نيازمندي

گيرد و هر اندازه ناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شكل ميروابط م). 37ص
تـري  تر باشد، خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحكام بيشروابط درون خانواده مناسب

-هاي سالم نمـي اي بدون داشتن خانوادههيچ جامعه). 12ص ،1387اعزازي، (برخوردار است 

انـد  تأثير از خانواده پديد نيامـده هاي اجتماعي بيو هيچ يك از آسيب تواند ادعاي سالمت كند
هاي خـانوادگي طـالق اسـت، امـا آمـار      ترين آسيبيكي از مهم). 11، ص1375ساروخاني، (

، زيـرا  به طور كامل نشان دهنده ميزان ناكامي همسران در زندگي زناشويي نيسترسمي طالق 
هاي خاموش و هاي عاطفي اختصاص دارد، يعني به زندگيتر به طالقدر كنار آن آماري بزرگ

تقاضـاي طـالق    كننـد ولـي  هاي توخالي كه زن و مرد در كنار هم به سردي زندگي ميخانواده
يابند، ها كه با طالق پايان نميبرخي ازدواجدر واقع ؛ )64، ص1386بخارايي، (كنند قانوني نمي

فاقد عشق، مصاحبت و دوسـتي هسـتند و همسـران    شوند كه هاي توخالي تبديل ميبه ازدواج
، 2و كيـد  1اسـتيل (كننـد  روند و زمان را سپري مـي فقط با جريان زندگي خانوادگي به پيش مي

  ).260، ص1388
طالق عاطفي را اولين مرحله در فرايند طالق و بيانگر رابطه زناشـويي رو بـه    3پل بوهانان

و  4، به نقل از اولسـن 1970بوهانان، (شود آن ميداند كه احساس بيگانگي جايگزين زوالي مي
زن و شوهر اگر چه ممكن است با هم بـودن را ماننـد يـك گـروه      .)449، ص2006، 5دفراين

طـالق  . ديگـر از بـين رفتـه اسـت    ها نسبت به يـك اجتماعي ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آن
ز خـود و تسـلط و نفـرت از خـود     عاطفي به عنوان انتخابي نفرت انگيز بين تسليم و نفـرت ا 

شود، كه در آن هر يك از زن و شوهر، به دليل احساس غمگيني و نااميدي، ديگـري  تجربه مي
طـالق  ). 572ص ،1988، 6و اسـكانزوني  از اسكانزوني به نقل، 1970بوهانان، (دهد را آزار مي
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جاي حمايـت از   ديگر است؛ همسران بهعاطفي متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به يك
كنند، و هر يك به دنبال ديگر عمل ميديگر در جهت آزار و ناكامي و تنزل عزت نفس يكهم

  ، به نقل از الور1970بوهانان، (يافتن دليلي براي اثبات عيب و كوتاهي و طرد ديگري هستند 
  ).351، ص2007، 1و الور

ت كـه هـر دو ناپختـه    طالق عاطفي، فاصله عاطفي مشخص و آشكار ميان همسـراني اسـ  
ها ممكن است اين ناپختگي را تأييد كند و ديگري با ابـراز اعمـال   هستند، هر چند يكي از آن

اگر چه به ). 416، ص1387، 2و گلدنبرگ  گلدنبرگ( كندمسئوالنه مفرط، چنين چيزي را انكار 
اسـت در  رسد كه ازدواج شكل و محتوايي از صميميت دارد، اما طالق عاطفي ممكـن  نظر مي

هاي آشكار كمي وجود دارد و همسـران بـه راحتـي در    اي به وجود آيد كه در آن تفاوترابطه
از سـوي ديگـر،   . ديگر شريك نيسـتند كنند، اما در احساسات شخصي يككنار هم زندگي مي
هاي اجتماعي، خوب و كند كه در آن همسران در محيطاي را توصيف ميطالق عاطفي، رابطه

تبريزي و همكـاران،  (ديگر نيستند رسند، ولي در خلوت قادر به تحمل يكر ميصميمي به نظ
كننـد؛ در  بنابراين در طالق عاطفي، زوجين فقط زير يك سقف زنـدگي مـي  ). 111، ص1385

، 1383محمـدي،  (ها كامالً قطع شده يا بدون ميل و رضـايت اسـت   حالي كه ارتباطات بين آن
  ).111ص

هـا و بازخوردهـاي   گيـري نگـرش  ه، نقـش بسـزايي در شـكل   كيفيت روابط درون خـانواد 
اجتماعي اعضاي خانواده دارد و پايه و اساس روابط درون خانواده بر محور رابطه زن و شوهر 

طالق عاطفي نماد وجود مشكل در ارتباطي سالم و صحيح ، )2، ص1389افروز، (استوار است 
تواند در جامعـه نيـز شـيوع و    واده مياين مشكل ارتباطي در سطح خان. بين زن و شوهر است

-وقتي بنيان نهاد خانواده دچار تزلزل شود، بنيان. گسترش يابد و ارتباط انساني را مختل نمايد

هاي اخالقي و اجتماعي كل نظام اجتماعي متزلزل شده و جامعه به سوي مشكالت گونـاگون  
يـت و ضـرورت خاصـي    از اهم طـالق عـاطفي  شود؛ از اين رو بررسـي مسـئله   سوق داده مي

تـر  با توجه به اينكه تا كنون عليرغم توجه به مسئله طالق، طالق عاطفي كمبرخوردار است و 
مورد بررسي دقيق قرار گرفته است، هدف پژوهش حاضر بررسي علل طـالق عـاطفي از ديـد    
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براي دستيابي به اين هدف، پژوهش در پي يافتن عواملي بوده است كـه منجـر بـه     .زنان است
  .شودالق عاطفي ميط

  

  طالق عاطفي
اند، اما در هـيچ يـك از   تعاريف موجود، طالق عاطفي را اختالل در روابط همسران دانسته

هاي مشخصي براي تعيين همسراني كه در چنين وضعيتي قرار دارنـد ارائـه   اين تعاريف مالك
ريات موجود در بر اين اساس جهت دستيابي به تعريفي روشن از طالق عاطفي، نظ. نشده است

ها بتـوان افـرادي را كـه در وضـعيت     زمينه روابط افراد مورد بررسي قرار گرفت تا بر مبناي آن
 .       كردطالق عاطفي قرار دارند، مشخص 

  1نظريه سيستمي كيفيت زناشويي ماركز
-استفن ماركز، با نگرشي سيستمي، به فرد، رابطه او با همسرش و رابطه فرد با ديگران مي

دهـد كـه يـك فـرد متأهـل داراي زاويـة       او چهارچوب نظريه خود را چنين توضيح مي. ردنگ
از خود بـه جـز همسـر را     دروني، زاويه همسري و زاوية سوم است كه هر نقطه تمركز خارج

دانـد كـه   هايي مـي ماركز كيفيت زناشويي را نتيجة شيوه). 16، ص1989ماركز، (دهد نشان مي
او، حركات مـنظم و معينـي اطـراف و    » من«كنند؛ فردي كه ماندهي ميافراد متأهل خود را ساز

هـاي  اي خود را سازماندهي كند كـه نسـبت بـه زاويـه    بين هر سه زاويه داشته باشد، و به گونه
گوناگونش، مشغوليت و توجه قوي داشته باشد، داراي كيفيت زناشويي بـااليي اسـت؛ امـا در    

توجه فرد را به خـود جلـب كنـد و سـاير زوايـا تـوجهي       مقابل، در حالتي كه يك زاويه تمام 
بر اين اساس او هفت مدل كيفيت زناشويي را . دريافت نكنند، فرد كيفيت زناشويي پاييني دارد

كند، كه سه مدل را كيفيت زناشويي پايين و چهار مدل را كيفيـت زناشـويي بـاال در    متمايز مي
پايين، الگوي جدايي اسـت كـه در آن هـر دو     هاي كيفيت زناشويييكي از مدل. گيردنظر مي

سـومين زاويـه    .انـد شـان فاصـله گرفتـه   اند و از زاوية همسريشان آميختههمسر با زاوية سوم
رغـم  هاي جدا، علـي زناشويي. تواند هر چيزي از جمله فرزند، كار و دوستان باشدقدرتمند مي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
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به نظـر   ).18 -20 ، صصهمان(ني باشند توانند بسيار باثبات و طوالشان ميپايين بودن كيفيت
  .تواند به عنوان طالق عاطفي در نظر گرفته شودرسد تركيب جدايي، در مواردي ميمي

  1نظريه مثلث عشق استرنبرگ
رابرت استرنبرگ جوانب مختلف عشق را با مثلثي كه داراي سه مؤلفة تعهـد، صـميميت و   

شوند كه به طرق گوناگون با هم تركيب مي سه مؤلفة عشق. دهدشور و اشتياق است، نشان مي
يكي از انـواع رابطـه، عشـق    . بر اين اساس استرنبرگ هشت نوع رابطه را مشخص كرده است

نوع ديگـر نيـز عشـق    . كه تنها شامل تعهد، و فاقد صميميت و شور و اشتياق است تهي است،
، 2سـترنبرگ و بـارنس  ا(ابلهانه است كه شامل تعهد و شور و اشتياق، و فاقد صـميميت اسـت   

با در نظر گرفتن سه مؤلفة مثلث  .)246 -248 ، صص2006اولسن و دفراين، ، به نقل از 1988
توان دو نوع رابطـه  اي فاقد صميميت است، ميعشق استرنبرگ، از آنجا كه طالق عاطفي رابطه

  .تعريف شده توسط استرنبرگ، يعني عشق تهي و عشق ابلهانه را طالق عاطفي خواند

 نظرية نظم خرد چلبي

نظريه نظم خرد به بررسي چهار مشكلي كه نظم اجتماعي در سطح خرد با آن مواجه است 
عمدتا تعامل  ،گويد كه در بررسي روابط خانوادگياز چهار نوع تعامل سخن ميوي  .پردازدمي

شـوند  ارتباطي مد نظر است، زيرا در اين نوع تعامل است كه حق و تكليف و عاطفه مبادله مي
از لحاظ تحليلي نيز چلبي تعامـل را داراي دو وجـه عمـده ابـزاري و     ). 18، ص1375چلبي، (

-، كه روابط خانوادگي از مصاديق رابطه اظهاري محسوب مـي )17، صهمان(داند اظهاري مي

تعلـق  . در رابطه اظهاري نوعي صميميت، اعتمـاد و تعهـد وجـود دارد   ). 251، صهمان(شود 
). 249 -251، صصهمان(دهند ذيري اساس اين نوع رابطه را تشكيل ميعاطفي و معاشرت پ

-شكل مـي  "گروه اجتماعي"يا  "اجتماع"يا  "ما"مطابق نظرية چلبي از طريق تعامل اظهاري، 

، تعامل است، مشروط بر اينكه تعامل صـبغه اظهـاري   "اجتماع"يا  "ما"بناي  يعني سنگ. گيرد
لطبع حفظ الگوهاي تعاملي، نظم اجتماعي خرد حداقل در و با "ما"جهت حفظ . خود بگيردبه

بختـي  دلـي مشـترك، و هـم   گامي مشترك، همفكري مشترك، همچهار بعد با چهار مشكل هم
  ).19، صهمان(مشترك مواجه است 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
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با توجه به نظريه نظم خرد، اگر خانواده را اجتماعي كوچك و سطح خرد در نظر بگيـريم،  
بختي مشترك بـين همسـران، در   دلي و همگامي، همفكري، همهمدر صورت ايجاد مشكل در 

تـوان  شود كه اختالل در بعد اظهاري تعامـل همسـران، را مـي   تعامل همسران اختالل ايجاد مي
 .طالق عاطفي خواند

تحليل عميقي از مراحل آغاز، آزمودن و پايان دادن يك رابطه و انـواع فراگـرد    1مارك نپ
ايـن  . كنـد، ارائـه داده اسـت   ها كه هر مرحله را از مرحله ديگر ممتاز ميارتباطي مربوط به آن

شود، و پس از رسيدن به اوج، رابطه رو بـه زوال نهـاده و   مراحل از ساختن يك رابطه آغاز مي
كـه پـنج    كـرده او در كل ده مرحله را در روابط افراد تفكيك . كندبه طرف جدايي حركت مي
  :مرحله مربوط به جدايي است مرحله مربوط به پيوند و پنج

ها احساس كنند كه رابطه او زماني است كه طرفين رابطه يا يكي از آن: مرحله افتراق .1
تر از وجوه اشـتراك بـه   در اين وضعيت طرفين بيش. با ديگري، او را كامالً محدود كرده است

نقل از فرهنگي،  مارك نپ، به(انديشند و سعي در برجسته كردن اختالفات دارند ها ميتفاوت
  ).168، ص1379
در اين مرحله طرفين رابطه شروع به كاهش دفعـات ارتبـاط و   : مرحله محدود كردن .2

دهنـد و از صـحبت   كنند؛ اشتياق چنداني براي ارتباط از خود نشان نميميزان صميميت آن مي
ـ   . كننـد شـود پرهيـز مـي   درباره موضوعاتي كه منجر به تنش و مشاجره مـي  اي هرابطـه بـه گون

تفـاوتي  يابد؛ جمالت و عبـارات طـرفين نشـان از بـي    محسوس به سمت رسميت گرايش مي
  ).همان(هاي او دارد نسبت به طرف مقابل و خواسته

-در اين مرحله پيـام . گر افزايش تخريب رابطه استبيان: روح شدن رابطهمرحله بي .3

شوند و اص بيگانه رد و بدل مياي هستند كه عموماً ميان اشخهاي كالمي يا غيركالمي به گونه
اي انديشـه  در واقع ديگر در مورد خود رابطه. ها نيسترنگي از محبت، جاذبه و گذشت در آن

شود، و علت ادامه رابطه در اين وضعيت، عواملي فراسوي جاذبه و توجه به طـرف ديگـر   نمي
  ).169، صهمان(رابطه است 

-ديگر سعي ميفين رابطه با گريز از يكدر اين مرحله طر: ديگرمرحله پرهيز از يك .4

يعنـي طـرفين   . گيـرد هاي خود را كاهش دهند و اغلب جدايي جسمي انجام مـي كنند ناراحتي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 . Mark Knapp 
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اين مرحلـه در رابطـه بـا همسـران بـه      . ديگر را نبينندكنند به هم نزديك نشده و يكسعي مي
ورند در يك خانه زندگي ها به خاطر شرايط زندگي مشترك مجبگيرد، زيرا آنسختي انجام مي

 ).  همان(كنند 

آخرين مرحله در روابط افراد است، جدايي ممكن است پس از يـك  : مرحله جدايي .5
 ).همان(مكالمه كوتاه يا پس از يك عمر زندگي مشترك صورت پذيرد 

در مجموع با توجه به نظريات مورد بررسي، به ويژه تحليل مارك نپ از مراحـل جـدايي،   
عاطفي را وضعيتي در نظر گرفت كه رابطه همسران، در مراحل محـدود كـردن،    توان طالقمي
  .ديگر باشدروح شدن، و پرهيز از يكبي

  روش پژوهش
ـ . روش پژوهش حاضر كيفي و بر پاية راهبرد نظرية مبنايي بوده است مبنـايي يـك    ةنظري

  ماتيك،هـاي سيسـت  كوشد با بـه كـارگيري يـك سلسـله رويـه     روش تحقيق كيفي است كه مي
هاي آن شامل يك تنظـيم نظـري از    اي ايجاد كند و يافته اي مبتني بر استقرا درباره پديده نظريه

ايجـاد و  نيـز  هـا   رابطـه بـين آن   بلكه در اين روش نه تنها مفاهيم. واقعيت تحت بررسي است
  ).23-24، صص1385، 2و كوربين 1اشتراوس(شوند طور موقت آزمايش مي به

آوري و بـا اسـتفاده از   طالعات از طريق مصاحبة عميق با زنـان، جمـع  در پژوهش حاضر ا
هـا تجزيـه،   كدگذاري نظري عملياتي است كه طي آن داده. كدگذاري نظري تحليل شده است

بر ). 329، ص1387، 3فليك(شوند ديگر قرار داده ميسازي، و به شكلي تازه در كنار يكمفهوم
. ة كدگذاري باز، محوري، و انتخابي تحليل شده اسـت ها در سه مرحلاين اساس متن مصاحبه

ها، مفاهيم اوليه اسـتخراج شـده   در كدگذاري باز با تجزيه و تحليل سطر به سطر متن مصاحبه
در كدگـذاري محـوري،   . بندي مفاهيم، مقوالت حاصـل شـده اسـت   است و با مقايسه و دسته

ديگـر متصـل   ر تركيبي جديد بـه يـك  اند، دهايي كه در مرحله كدگذاري باز تجزيه شدهمقوله
در كدگـذاري انتخـابي نيـز،    . ، و شرايط عّلي و ميانجي طالق عاطفي جستجو شده اسـت شده

 .تر ادامه يافته و تحليل از سطح توصيفي فراتر رفته استكدگذاري محوري در سطحي انتزاعي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 . Strauss, Anselm 
2 . Corbin, Juliet 
3
 . Flick, Uwe 
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شـان  دواجاز از 1بوده است كه حداقل پـنج سـال   جامعه هدف پژوهش حاضر، زنان متأهل
-براي انتخاب افـراد از روش نمونـه  . كنندگذشته باشد و در حال حاضر با همسرشان زندگي 

جا كه تشخيص وضعيت طـالق عـاطفي، بـدون    از آن. گيري مبتني بر هدف استفاده شده است
هاي مورد اطالع از كيفيت رابطه همسري افراد ممكن نبود، به نظر رسيد بهترين راه يافتن نمونه

؛ به اين منظور با مراجعه به يكـي از مراكـز مشـاورة شـهر     است، مراجعه به مراكز مشاوره نظر
تهران و بررسي پروندة مراجعين، با در نظر گرفتن اشباع نظري، بيست نفر زن از بين مراجعين 

هـا، بـراي   چنـين در مرحلـه تحليـل داده   هم. اندانتخاب شده 1388و  1387هاي مركز در سال
  .گيري نظري استفاده شده استها، از روش نمونهاز داده گيرينمونه
  

  مشخصات زنان مورد مطالعه
سـال و ميـانگين مـدت زنـدگي      31تـا   5مدت زندگي مشترك زنان مـورد مطالعـه، بـين    

 52تـا   25سن زنـان بـين   . اندفرزند داشته 2سال بوده است و به طور ميانگين  14مشتركشان 
سال و  53تا  29چنين سن همسرانشان بين هم. سال بوده است 36ها، سال و ميانگين سني آن

سطح تحصيالت زنان و همسرانشان، از زيـر ديـپلم تـا    . سال بوده است 40ها ميانگين سني آن
تحصيالت ) درصد 65(، و بيش از نيمي از همسران )درصد 50(دكترا بوده است، نيمي از زنان 

دار و نيمـي را زنـان   عيت زنان مورد مطالعه را زنان خانهنيمي از جم. اندليسانس و باالتر داشته
  .اندچنين كليه همسران زنان مورد مطالعه، شاغل بودههم. اندشاغل تشكيل داده

  

  هاي پژوهشيافته
مقولـه شـامل عـدم تـأمين      11بر اساس تحليل صورت گرفته در كدگذاري باز و محوري، 

دلـي و  باطي، انتخاب نادرست همسـر، عـدم هـم   توجهي مرد، مشكالت ارتنيازهاي عاطفي، بي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
ت، توارث، فرهنگ، يگوناگون جنس يهانهيگر در زميدكيل تفاوت با ين كه زن و مرد به دليبا توجه به ا.  

در  ييزناشو ياز دارند، زندگيهماهنگ شدن با هم به زمان ن ي، اهداف و انتظارات، برايت، تجارب زندگيترب
-يم يمشترك رو يسال اول زندگ 5ها در ز اكثر طالقيمطابق آمارها ن. ر و شكننده استيپذبيه آسياول يهاسال
  .   ل در انتخاب جامعه هدف، شرط گذشتن حداقل پنج سال از ازدواج لحاظ شده استين دليبه ا. دهد
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اعتمـادي،  ديگر، نارضايتي جنسي، بيآميز، عدم گذران وقت با يكراهي، رفتارهاي خشونتهم
عدم احساس مسئوليت مرد و عدم تعادل روحي مرد به عنوان شرايط عّلي طـالق عـاطفي بـه    

نيز به عنوان شرايط ميانجي  مقوله 9عالوه بر مقوالت مربوط به شرايط علي، . دست آمده است
ها، ناهمـاهنگي  ها، نارضايتي از خانوادهخانواده اند كه شامل دخالتدر طالق عاطفي مؤثر بوده

ها، شيوه تربيتي نادرست، زندگي با خانواده مرد، وضـعيت اشـتغال مـرد، اعتيـاد مـرد،      خانواده
ابي نيـز مقولـة محـوري    در كدگـذاري انتخـ  . در شهر ديگر و ازدواج مجدد مرد اسـت زندگي 

حاصل شده كه شامل ناديده گرفته شدن نيازها، انتظـارات، و نظـرات زن   » ناديده گرفته شدن«
  . توسط مرد بوده است

  شرايط عّلي طالق عاطفي
كند كه و كوربين، شرايط عّلي به حوادث يا وقايعي داللت مي اشتراوسمطابق مدل الگويي 
منظور از شـرايط  ). 101، ص1385و كوربين،  اشتراوس(ود اي منتهي شبه وقوع يا رشد پديده

عّلي در پژوهش حاضر، وقايع مربوط به زندگي مشترك زن و مرد است كه به وقوع يـا رشـد   
  .انجامدطالق عاطفي مي
، شرايط عّلي طالق عاطفي در سه دستة ناديده گرفته شدن نيازها، انتظارات، 1مطابق شكل 

الزم به ذكر است برخي مقوالت در بيش از يك دسـته  . اندگرفتهو نظرات زن توسط مرد قرار 
توجهي مرد، زن هر سه مـورد ناديـده گرفتـه شـدن نيازهـا،      اند، به عنوان مثال با بيقرار گرفته

  .انتظارات و نظرات را تجربه كرده است
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از هـايي  در اين بخش برخي از شرايط عّلي طالق عاطفي از ديد زنـان، بـه همـراه نمونـه    

  .هاي آنان بيان شده استصحبت
كه به دليل فقدان محبـت يـا عـدم ابـراز محبـت بـوده اسـت، بـه          عدم تأمين نياز عاطفي

هاي متنوعي توسط زنان مطرح شده است كه همگي منجر به سـرد شـدن رابطـة زن و    صورت
-در مواردي فقدان محبت و عاطفه از سوي مرد و عالقة يك. مرد و گسست عاطفي شده است

طرفة زن به همسرش از ابتداي زندگي مشترك و تبديل تدريجي آن بـه نفـرت وجـود داشـته     
در مواردي نيز عدم ابراز محبت كالمي و رفتاري مورد انتظار زن به دليل نگرش متفاوت . است

 .زن و مرد در زمينة ابراز محبت، بيان شده است

گـه ايـن كـه اومـدم     گـم، مـي  يشـه؛ وقتـي بهـش مـ    سطح توقع من از لحاظ عاطفي برآورده نمي
خوام محبت رو تـو گفتـار و رفتـارش    اما من مي. رم سركار يعني دوستت دارمخواستگاري و االن مي

، 1هستي. (كنهنشون بده، همين كه من رو با اسم كوچيك صدا بزنه، براي من محبته، اما اين كار رو نمي
  )سال زندگي مشترك 5ساله، با  30

. انـد ها مطرح كـرده ه عواملي است كه زنان مورد مطالعه در مصاحبهاز جمل توجهي مردبي
تـوجهي در  بـي  .هاي گوناگون در ايجاد طالق عاطفي مؤثر بـوده اسـت  توجهي مرد به شيوهبي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
 .مستعار استفاده شده است يفراد از اساما يم خصوصيق، جهت حفظ حريدر ذكر مصاد.  1

ط عّلي طالق شراي  -1شكل 

 ناديده گرفته شدن

  انتظارات زن توسط مرد

 

 عدم تأمين نياز عاطفي  -

 توجهي مردبي -

 عدم احساس مسئوليت مرد -

  راهيدلي و همعدم هم -
  عدم تعادل روحي مرد -

 ناديده گرفته شدن

  نيازهاي زن توسط مرد

 عدم تأمين نياز عاطفي  -

  توجهي مردبي -
  راهيدلي و همعدم هم -
  آميز مردرفتارهاي خشونت -
  يكديگر عدم گذران وقت با -
  نارضايتي جنسي -
  اعتماديبي -
  مشكالت ارتباطي -
  عدم تعادل روحي مرد -

 توجهي مردبي -

  آميز مردرفتارهاي خشونت -

 ناديده گرفته شدن

  نظرات زن توسط مرد
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ساز افزايش فاصله زن و مـرد  ابعاد مختلف موجب كاهش رضايت زن از مرد و در نتيجه زمينه
هاي مختلف با ايجـاد ايـن تصـور در    ارات زن در زمينهتوجهي به نظرات و انتظبي. بوده است

دهد و جايگاهي شايسـته  هاي او اهميتي نميذهن زن كه همسرش به افكار، نظرات و خواسته
  . براي او در زندگي مشترك قائل نيست، موجب نارضايتي زن از مرد شده است

لقـي در ذهـن زن كـه    هاي زن در زندگي مشترك، با ايجاد ايـن ت توجهي مرد به فعاليتبي
هاي او در زنـدگي مشـترك نيسـت، احساسـات منفـي زن نسـبت بـه        همسرش قدردان تالش

توجهي  بي. همسرش را افزايش داده و از اين طريق در افزايش فاصله زن و مرد مؤثر بوده است
-دلواكنش منفي مرد نسبت بـه  نوعي  نيز، به) آرايش و پوشش زن در منزل(زن  به ظاهر مرد

ناديـده   در ايـن صـورت، زن نـوعي    .توجه است كه مرد به آن بي ،شود محسوب مي زن ربايي
  .كند را تجربه ميگرفته شدن 

توجهي به زن در مقايسه با توجه به ديگران، با ايجاد اين تصور براي زن كه نسـبت بـه   بي
ـ  -ه مـي ديگران مهم در زندگي همسرش، نه تنها از اولويت برخوردار نيست، بلكه ناديده گرفت

. شود، باعث كاهش رضايت زن از همسرش و در نتيجه ايجاد فاصله بين زن و مرد شده است
چنين وابستگي عاطفي بيش از حد مرد به خانوادة خود، از عوامل مهمي بوده اسـت كـه از   هم

  .توجهي مرد به همسر و فرزند خود، در رابطه همسران اختالل ايجاد كرده استطريق كم
توجهي به دليل وابستگي بـيش  ه زن در مقايسه با توجه به ديگران و نيز بيتوجهي مرد ببي

هاي كيفيت زناشويي پـايين در نظريـة مـاركز را، كـه     از حد مرد به خانوادة خود، يكي از مدل
اغلـب  (در اين الگو يـك همسـر   . سازداي نام دارد، به ذهن متبادر ميفاصله -الگوي وابستگي

آميزد و بنابراين به آن وابسته است، در حالي كه همسـر ديگـر بـا    مياش با زاوية همسري) زن
مـاركز،  (گيـرد  سومين زاوية مستقل خود درگير است و بنابراين از رابطه زناشويي فاصـله مـي  

در اينجا درگير شدن مرد با زاوية سوم كه شامل ديگران از جمله خانوادة خود . )19، ص1989
از زاوية همسري شده و به اين ترتيب در افزايش فاصلة زن بوده است، سبب فاصله گرفتن او 

  .ديگر و در نتيجه طالق عاطفي مؤثر بوده استو مرد از يك
عوامل مختلفي از جملـه  . ، از جمله مقوالت بدست آمده در كدگذاري استمشكالت ارتباطي

رد بـه  توجهي مـ وگو، بيحرف بودن زن يا مرد، عدم اختصاص وقت توسط مرد براي گفتكم
زن و مرد، باعث  اختالل در ارتباط كالميوگو، و مشاجرات لفظي، با ايجاد زن در حين گفت
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چنين ضـعف زن و مـرد در   هم. ديگر شده استها از يككاهش صميميت و افزايش فاصله آن
برقراري ارتباط، نداشتن مهارت حل اختالفات، و قهرهاي مكرر و گاه طوالني مدت زن و مرد، 

ديگر از تعامالت مثبت و افزايش تعامالت منفي همسران، موجب رنجش آنان از يك با كاستن
  . شده، و به اين ترتيب در ايجاد فاصلة آنان از هم مؤثر بوده است

كردم چون كال اهل ادا اصول زنونه نيستم و اين باعث شـد  من از اول خيلي بهش ابراز عالقه نمي
نظرش درباره من اينه كه من از نظر مهارت ارتباطي ضعيفم و . مكه اون فكر كنه من بهش عالقمند نيست

سـال   12سـاله، بـا    41الهـام،  . (بلد نيستم عاطفه خودمو نشون بدم و نظر من هم در مورد اون همينـه 
  )زندگي مشترك

تفكر و نگرش ناهماهنگ زن و مرد نسبت به مسائل مختلف نيز از عواملي است كه منجـر بـه   
چنـين  هـم . ها شده استش بين همسران و در نتيجه كاهش ارتباط مثبت آنايجاد مشاجره و تن

هـاي شخصـيتي ماننـد    عامل مهم ناهماهنگي شخصيتي زن و مرد، به ويژه در برخي از ويژگي
  .ها مؤثر بوده استگرايي، در ايجاد مشكل در رابطه آنميزان برون

اتش رو بيان كنه و حرف بزنه، اما اون گرا، من دوست دارم احساسنگرا هستم و اون درومن برون
ده حرف نزنه، دوست داره وقتش رو با كتاب و كامپيوتر پر كنه و من دوست دارم بيشتر بـا  ترجيح مي

سـال   5سـاله، بـا    30هستي، (شه توقعات من برآورده نشه هم باشيم؛ اين اختالف شخصيتي باعث مي
  )زندگي مشترك
هاي دشـوار شـامل دوران بـارداري، هنگـام     در موقعيتمرد با زن  راهيدلي و همعدم هم

بيماري، و مواجهه با مشكل و ناراحتي از عواملي بـوده اسـت كـه از طريـق دريافـت نكـردن       
 هاي مورد انتظار و در نتيجه ايجاد احساس تنهـايي در زن، حمايت از سوي همسر در موقعيت

عـدم درك مـرد از موقعيـت و     در بسياري مـوارد . موجب افزايش فاصله زن و مرد شده است
مطرح شده است، موجـب  شرايط نكردن درك تر به صورت روحيات زن، كه توسط زنان بيش

در صـورت  ) 1375چلبـي،  (مطابق نظرية نظم خـرد   .راهي با زن بوده استدلي و همعدم هم
ه شـود كـ  گامي بين همسران در تعامل همسران اختالل ايجاد مـي دلي و همايجاد مشكل در هم

  .اختالل در بعد اظهاري تعامل همسران، از عوامل مهم ايجاد كنندة طالق عاطفي است
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. عدم تعادل روحي مرد نيز از جمله مواردي است كه در كاهش تعامالت موثر بوده است
در چنين شرايطي زود عصباني شدن مرد و كنترل نداشتن بر خود، با ايجاد احساس اضطراب 

  . ها شده استوگو و تعامل همسران و در نتيجه افزايش فاصلة آندر زن، منجر به كاهش گفت
اعتمادي مرد يا زن بـه دليـل رازدار نبـودن همسـر، نيـز بـا       بددل و شّكاك بودن مرد، و بي

نارضايتي جنسـي   .ها مؤثر بوده استكاستن از صميميت كالمي همسران، در افزايش فاصلة آن
نارضايتي جنسـي بـه داليـل مختلـف     . همسران است ل موثر در افزايش فاصلههم از جمله عل

اهميت ندادن مرد به رابطة جنسي، سردي مرد در رابطه، نـاتواني جنسـي مـرد، سـردي زن در     
رابطه، نياز غيرطبيعي مرد، و اختالف زن و مرد در زمينـه رابطـه، بـا ايجـاد اخـتالل در رابطـة       

 .ستجنسي، رضايت زن و مرد از رابطة همسري را كاهش داده ا

تـري دارم؛ وقتـي   مسائل جنسي، سطح نياز هر كس متفاوته و من نسبت به همسرم نيـاز بـيش   در
كـردم، مـن مشـكالت    ده، واقعا احساس حقارت مـي ديدم اون تمايلي نشون نميكردم و ميمطرح مي

 30هسـتي،  . (كنم، انتظار دارم حداقل از نظر جنسي تأمين باشـم زيادي رو تو زندگي با اون تحمل مي
  )سال زندگي مشترك 5ساله، با 

ترين اشتباه، انتخـاب  مهم. ريشه مشكل فعلي اكثر زنان بوده است انتخاب نادرست همسر
ديگر پيش از عقـد و  صحبت نكردن زن و مرد با يك. بدون شناخت كامل و صحيح بوده است

ه شـناخت  حتي در دوران عقد، اكتفا به چند جلسه صحبت، تحقيقات جزئي و سطحي، اكتفا ب
حاصل از نسبت خويشاوندي، شناخت از طريق ارتباط تلفني و اينترنتي، و دورة شناخت كوتاه 

انتخـاب همسـر بـدون    . انـد اند كه منجر به انتخاب نادرست همسر شـده مدت، از عواملي بوده
  .عالقه به او، نيز اشتباه ديگر در انتخاب بوده است

ف و عالقه ازدواج كرده، براي همين زنـدگي مـا از اول   اشتباه بزرگ همسرم اين بوده كه بدون هد
سـال زنـدگي    12ساله، با  34محبوبه، . (من نداشت به ايحالت طبيعي نداشت، چون اون ميل و عالقه

  )مشترك
. زن بـوده اسـت  » ناديـده گرفتـه شـدن   «مقولة محوري پژوهش حاضـر  چنان كه بيان شد، 

ريـق عـدم تـأمين نيازهـاي زن، نقـش مهمـي در       توسط مـرد، از ط » ناديده گرفته شدن نيازها«
زن » ناديده گرفتـه شـدن انتظـارات   «. نارضايتي او از رابطة همسري و ايجاد طالق عاطفي دارد

زدگـي او از  توسط مرد، منجر به عدم تأمين انتظارات او از مرد و رابطة همسري و در نتيجه دل
وسط مرد نيز با ايجاد اين احساس در زن ت» ناديده گرفته شدن نظرات«. شودرابطة همسري مي
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توجـه  زن كه همسرش در زندگي مشترك، براي او جايگاهي شايسته او قائل نيست و به او بي
  .شوداست، موجب نارضايتي زن و افزايش فاصلة او از مرد مي

  شرايط ميانجي طالق عاطفي
تري هستند كه عو كوربين، شرايط ميانجي شرايط كلي و وسي اشتراوسمطابق مدل الگويي 

گذارند و عبارت از زمان، فضا، فرهنگ، پايگاه اقتصادي، كنش متقابل اثر مي/ بر چگونگي كنش
، 1385و كـوربين،   اشـتراوس ( شغل، تاريخچه و وقـايع زنـدگي فـرد اسـت    سطح تكنولوژي، 

تري مانند فرهنـگ،  منظور از شرايط ميانجي در پژوهش حاضر، شرايط كلي و وسيع). 104ص
اه اقتصادي، شغل، تاريخچه زندگي فردي و خانواده زن و مرد بوده اسـت كـه بـر طـالق     پايگ

  .گذاردعاطفي اثر مي
و » شرايط ميانجي فـردي «در كدگذاري انتخابي، شرايط ميانجي طالق عاطفي در دو دستة 

هـاي گونـاگون در ايجـاد طـالق عـاطفي      اند كه به شيوهقرار گرفته» شرايط ميانجي خانوادگي«
  .اندثر بودهمؤ

  شرايط ميانجي خانوادگي
هاي گوناگون از جمله در زندگي فرزندشان عاملي بوده است كه به صورت هادخالت خانواده

  .ديگر مؤثر بوده استها از يكبا ايجاد تنش در رابطة زن و مرد، در افزايش فاصلة آن

لي شوهرم اصـال جلـوي   هاي مادر شوهرم شروع شد، االن هم هست، واز همون اول عقد دخالت
سال  5ساله، با  29نرگس، ( .گيره و هميشه سر اين مسئله با هم بحث داريمهاي مادرش رو نميدخالت

  )زندگي مشترك
در زمينه فرهنگي و اقتصادي هم از عوامـل مـؤثر بـر بـروز مشـكل در       هاهناهماهنگي خانواد

نواده زن و مـرد، بـا ايجـاد    اختالف سـطح اقتصـادي خـا   . زندگي مشترك زن و مرد بوده است
اختالف در سطح انتظارات مالي زن و مرد، موجب بروز تنش و مشكالت در روابـط همسـران   

هـا، و آداب و رسـوم،   ناهماهنگي در زمينة فرهنگي نيز، از طريق تفاوت در نگرش. شده است
  . منجر به بروز اختالف و افزايش فاصلة همسران شده است
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ها زن موظفه فقط كار فرهنگي خيلي با ما متفاوت هستن، تو فرهنگ اون خانواده همسرم از لحاظ
اي در قبال تربيت داري بكنه، همه مسئوليت بچه با مادره، حتي دكتر بردن بچه و پدر وظيفهخونه و بچه

ل سا 8ساله، با  33الهه، ( .ده و اينا باعث اختالفهبچه نداره، اجازه هيچ فعاليت اجتماعي هم به من نمي
  )زندگي مشترك

احترامـي، و  ديگر، به دليل بـي هاي يكتعدادي از زنان، نارضايتي خود و همسرشان از خانواده
برخـي از زنـان،   .انـد انتظارات خانوادة مرد از او، را از عوامل مؤثر بر رابطة همسري ذكر كـرده 

رفتارهـاي   تربيت نادرست همسرشان در كودكي و اثرپـذيري او از رفتارهـاي والـدينش را در   
  .اندساز همسرشان در زندگي مشترك مؤثر دانستهمشكل

به رابطه او بـا همسـرش   يكي از زنان نيز زندگي با خانواده همسرش را عاملي دانسته، كه 
ها و زندگي در شهر ديگر در مقابل زن ديگري، دوري از خانواده. آسيب جدي وارد كرده است

ها، از طريـق كـاهش   دوري زن و مرد از خانواده. ته استرا در ايجاد تنش در روابط مؤثر دانس
هاي عاطفي و فكري، در افزايش فشارهاي ناشي از مشكالت رابطـه همسـري   دريافت حمايت
  .مؤثر بوده است

كنن، اگه كسي پيشمون بود، اينقـدر بـه مـا    ما اينجا تنهاييم، خانواده و اقواممون تهران زندگي نمي
كرد، ولي چيزا خيلي به آدم كمك مي كرد، اينزد، رفت و آمد ميي حرف مياومد، آدم با كسفشار نمي

سـال   11ساله، بـا   32سمانه، ( .شهشه و باعث كمتر شدن تحمل آدم ميوقتي نباشه، فشارها بيشتر مي
  )زندگي مشترك

  شرايط ميانجي فردي 
ني مرد و در نتيجـه  ، با افزايش مشغله كاري و ذهمشكالت شغلي مردهاي مالي ناشي از بحران

كاهش توجه او به همسر و زندگي مشترك، نقش مهمـي در افـزايش فاصـله همسـران از هـم      
عدم ثبات شغلي نيز از طريق ايجاد فشار اقتصادي، بـر روحيـة مـرد و در نتيجـه     . داشته است

دوري زن و مرد از هم، به دليل كار كردن مرد در شـهر ديگـر،   . رابطة همسري مؤثر بوده است
  .يز از عوامل افزايش فاصله همسران بوده استن

فشارهاي مالي تو زندگي ما خيلي اثرگذاره، همسرم ورشكست شده، االن به خاطر بدهي مجبـوره  
ره تا يازده شب، اين نبودنش فاصله ما رو بيشتر كرده، خيلي كار كنه و تو خونه نيست، شش صبح مي
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 8ساله، بـا   33سپيده، ( .ال و حوصله حرف زدن نداريمآد اينقدر هر دو خسته ايم كه حچون وقتي مي
  )سال زندگي مشترك

نيز از عوامل مؤثر بر دوري عاطفي مرد از همسر  ازدواج مجدد مردوبه مواد مخدر  اعتياد مرد
در مجموع با در نظر گرفتن شرايط عّلي و شرايط ميـانجي   .و افزايش نارضايتي زن بوده است

  :توان گفتطالق عاطفي مي

زماني كه نيازها، انتظارات و نظرات زن، توسط مرد ناديده گرفته شود و زن احساس كنـد  «
  ».افتدهمسرش براي او اهميتي قائل نيست، طالق عاطفي اتفاق مي

  

  گيريبحث و نتيجه
اي تـك  دهـد طـالق عـاطفي پديـده    بررسي شرايط عّلي و ميانجي طالق عاطفي نشان مي

ميزان . شونداز عوامل در پيوند با هم، منجر به طالق عاطفي مي ايعاملي نيست، بلكه مجموعه
عـدم تـأمين نيـاز    "تاثير اين عوامل در ايجاد طالق عاطفي نيز متفـاوت اسـت؛ عـاملي چـون     

ممكن است در ايجاد اختالل در يك رابطه همسري نسبت به رابطـه همسـري ديگـر     "عاطفي
بستگي به تعداد عوامل ايجاد كننده نـدارد،   چنين طالق عاطفيهم. تري داشته باشدنقش عمده

. بلكه به شدت عوامل بستگي دارد، كه معيار شدت هر عامل نيز ادراك زنان از آن عامل اسـت 
  . توان گفت، هر طالق عاطفي، از ديدگاه عّلي متفاوت از ديگري استبنابراين مي

-مـرد از ويژگـي   عدم شناخت زن و«بررسي شرايط عّلي طالق عاطفي، نشان دهندة نقش 

مردان اغلب در طول زنـدگي خـود   . در ايجاد برخي عوامل طالق عاطفي است» ديگرهاي يك
آنان شناخت روشني از زن به عنـوان همسـر   . شناسند مادر و خواهران خود را به عنوان زن مي

نتيجـه در   شناسـند، در  هاي ارتباط با او را نمي دانند و شيوهندارند، نيازها و انتظارات او را نمي
يكـي از   "راهـي دلي و هـم عدم هم"به عنوان مثال . شوندبرقراري ارتباط با او دچار مشكل مي

-عـدم هـم  "ترين نارضايتي زنان در اين زمينه ناشي از شرايط عّلي طالق عاطفي است و بيش

ن چه در زمينة عدم شناخت مـرد از زن بيـا  بوده است، با توجه به آن "راهي در دوران بارداري
ها و نيازهاي زن در دوران بارداري ندارند، بنابراين توان گفت مردان شناختي از ويژگيشد، مي

  . دلي با او را تأمين كنندتوانند انتظارات همسر خود در زمينة همتر ميطبيعي است كه كم
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شـود همسـران،   ، باعث مي»ديگرهاي يكعدم شناخت زن و مرد از ويژگي«از سوي ديگر 
ديگر داشته باشند و به اين ترتيب بـا ايجـاد اخـتالل در    ي نادرست از رفتار و گفتار يكبرداشت

يـات  ئزنـان اغلـب بـه جز   به عنوان مثال . شودساز ايجاد مشكل در رابطه ميفهم متقابل، زمينه
اگـر زن از ايـن ويژگـي مـرد      ؛يات توجهي ندارنـد ئمردان اغلب به جز، اما توجه زيادي دارند

توجهي او به همسر و زندگي مشترك توجهي مرد به جزئيات را، بيه باشد، اين كمآگاهي نداشت
تواند با ايجاد سوء تفاهم موجب نارضـايتي زن  كند؛ به اين ترتيب عدم آگاهي زن ميتلقي مي

عدم شـناخت  «رسد بنابراين به نظر مي. از مرد شده و بر رابطة همسري تأثير منفي داشته باشد
 .، نقش مهمي در ايجاد شرايط عّلي طالق عاطفي دارد»ديگرهاي يكژگيزن و مرد از وي

هاي همسر مطلوب و به تبع نكتة ديگر بر اساس نتايج مطالعة حاضر تصور زنان از ويژگي
امـروزه معيارهـاي   . آن رابطة همسري مطلوب و مغايرت آن با الگوهاي فرهنگي مردانه اسـت 

با در نظـر  . رابطة همسري متفاوت از گذشته شده است زنان براي ارزيابي موفقيت و مطلوبيت
-گرفتن سه مؤلفة مثلث عشق استرنبرگ كه شامل تعهد، صميميت و شور و اشتياق است، مـي 

توان گفت امروزه مؤلفة صميميت براي زنان از اولويت و اهميـت بسـيار بـاالتري، نسـبت بـه      
تعهد، صميميت و شور و اشـتياق  كه شامل  "عشق كامل"گذشته برخوردار است، و به تعبيري 

رسد در مقابل در الگوهاي فرهنگـي  اي يافته است؛ اما به نظر مياست، براي زنان جايگاه ويژه
تصـور  به عنوان مثال در حالي كه . مردانه، تغيير محسوسي نسبت به گذشته حاصل نشده است

هـاي  ده است، در صـحبت هاي خانوامشترك، تأمين هزينه در زندگي مرد وظيفةرايج مردانه از 
زنان بارها به اين نكته اشاره شده است كه مردان وظيفة همسري و پدري خود را فقـط كسـب   

وگو و صرف وقـت بـا همسـر و فرزنـدان و برقـراري      دانند و به وظايفي مانند گفتدرآمد مي
مسـري  شكاف بين تصور زنان از رابطـة ه «به اين ترتيب . رابطة صميمي با آنان توجهي ندارند
، زنان را دچار تعارض بين الگوي ذهني مطلوب و الگـوي  »مطلوب و الگوهاي فرهنگي مردانه

گـر تلقـي نكننـد و از    و موجب شده رابطة همسري خود را موفق و آرامش كردهعيني موجود 
  .افزايداين طريق بر شدت تأثير شرايط عّلي و شرايط ميانجي طالق عاطفي مي

عاطفي نيز حاكي از نقـش بسـيار مهـم خـانواده در زنـدگي       بررسي شرايط ميانجي طالق
، "هـا نارضـايتي از خـانواده  "، "هـا خـانواده  دخالـت "مشترك فرزندان اسـت؛ بـه طـوري كـه     

ترين شرايط ميانجي طـالق عـاطفي   از مهم "شيوة تربيتي نادرست"و  "هاناهماهنگي خانواده"
  .بوده است
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ك زنان مورد مطالعـه يكسـان نبـوده اسـت؛ در     فرايند ايجاد طالق عاطفي در زندگي مشتر
ها، طالق عاطفي از ابتدا وجود داشته است و با گذشت زمـان شـدت يافتـه    تعدادي از زندگي

در شرايطي كه . است و در تعدادي ديگر طالق عاطفي در طي زندگي مشترك ايجاد شده است
ك شـاهد طـالق عـاطفي    كند، از ابتـداي زنـدگي مشـتر   يكي از طرفين بدون عالقه ازدواج مي

هاي فـرد عالقمنـد   پاسخ ماندن تالشعالقگي يكي از طرفين به ديگري، موجب بيهستيم؛ بي
شود، در نتيجه فرد عالقمند نيز به تدريج سـرد شـده و حتـي بـا     براي برقراري ارتباط با او مي

در اغلب مـوارد  اما . شودتفاوت ميطرفة او به نفرت، نسبت به رابطه كامال بيتبديل عالقة يك
شـود كـه بـه طـور     به داليل گوناگون مشكالت و اختالفاتي در طي زندگي مشترك ايجاد مـي 

گذارد و در صورتي كـه طـرفين مهـارت حـل     مستقيم و غيرمستقيم بر رابطة همسري تأثير مي
تر شدن مشكالت و اختالفات، تر و عميقمشكالت و مديريت اختالفات را نداشته باشند، بيش

در ايـن  . تر و در نتيجه افزايش فاصلة زن و مـرد خواهـد شـد   به مشكالت ارتباطي بيشمنجر 
شرايط زندگي مشترك نه به خاطر رابطة همسري، كه به خاطر فشارهاي جـانبي ماننـد وجـود    

 .يابدهاي طالق ادامه ميفرزندان و دشواري

امل ناديـده  زن اسـت، كـه شـ   » ناديده گرفته شـدن «مفهوم اساسي در مدل نظري پژوهش، 
در واقع شرايط عّلي طالق عـاطفي در سـه   . شودگرفته شدن نيازها، انتظارات و نظرات زن مي

، »ناديده گرفته شدن نظرات«، و »ناديده گرفته شدن انتظارات«، »ناديده گرفته شدن نيازها«دستة 
كي ناديده گرفته در زندگي برخي زنان از بين نيازها، انتظارات، و نظرات، تنها ي. گيرندقرار مي

  .شده و در زندگي برخي هر سه ناديده گرفته شده است
ناديـده  «به عنوان مثال در رابطه با . براي زنان متفاوت بوده است» ناديده گرفته شدن«ميزان 

شود، در مـواردي نيـز شـاهد    توجهي مرد به نظرات زن ديده مي، گاهي بي»گرفته شدن نظرات
هـاي مختلـف   نظرات زن و حـذف كامـل نظـرات او در زمينـه    گيري شديد مرد دربارة موضع
در اين موارد متفاوت اسـت، امـا در هـر دو    » ناديده گرفته شدن نظرات«اگر چه ميزان . هستيم

  .مورد در ارتباط زن و مرد اختالل ايجاد كرده است
. سـت نكتة بسيار مهم ديگر ميزان تأثير اين سه نوع ناديده گرفته شدن، در مقايسه بـا هـم ا  

توان ميزان تأثير اين سه نوع ناديده گرفته شدن در ايجاد طالق دهد نمينتايج پژوهش نشان مي
تـرين  به عنوان مثال اگر براي زني ناديده گرفته شدن نيازهايش مهم. كردبندي عاطفي را درجه

د طالق ترين تأثير را در ايجامسئله بوده است، براي زني ديگر ناديده گرفته شدن نظراتش بيش
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بندي ميزان تأثير و اهميت هر يك از ايـن سـه نـوع ناديـده     به بياني درجه. عاطفي داشته است
  .گرفته شدن، در زندگي هر يك از زنان متفاوت از ديگري است

در پايان بايد گفت متأسفانه در بسياري از موارد هنگامي كه يكـي از همسـران يـا هـر دو     
. كننـد ينند، جهت حل مشكل و بهبود رابطه تالشي نميبرابطه را در معرض خطر خاموشي مي

كننـد،  در مواردي نيز كه طرفين به اميد بهبود وضعيت، تالش براي اصالح رابطـه را آغـاز مـي   
اي ديده گاهي منشأ بسيار پيچيدهدريافت نتيجة مورد انتظار قطعي نيست؛ زيرا يك رابطة آسيب

ه عنوان مثال زماني كه دو نفر بدون شناخت كـافي  ب. دارد كه شايد به سختي قابل اصالح باشد
كنند، طبعـاً  هاي الزم براي يك رابطة موفق، ازدواج ميو بدون در نظر گرفتن معيارها و تناسب

ديگر و قـادر نبـودن بـه تـأمين     در زندگي مشترك با مشكالت بسياري از جمله عدم درك يك
گيري بنابراين از آنجا كه پيش. گيرندصله ميديگر روبرو شده و به تدريج از هم فاانتظارات هم

-هاي سالم و بالنده و بالطبع جامعهتر از درمان است، براي داشتن خانوادهبسيار مؤثرتر و ساده

. هاي خانواده نيز بايد به رويكرد پيشگيرانه توجهي ويژه داشته باشيماي سالم، در حوزة آسيب
اي پيش از ازدواج و هدايت افراد بـه سـوي ازدواج   هدر رابطه با مسئله طالق عاطفي، آموزش
ها در طي زندگي مشـترك و تـرويج فرهنـگ مشـاوره     موفق و بالنده و همچنين تداوم آموزش

گيري و درمان انديشي زودهنگام در صورت بروز مشكل، نقش بسيار مؤثري در پيشبراي چاره
  .طالق عاطفي خواهد داشت
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