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Abstract 

Emotional relationship is the most fundamental factor in marital relationship and the most 

destructive relationship is a close relationship that is devoid of intimacy and affection. In the 

present era, the emergence and growth of emotional divorce has disrupted the main function of 

the family. The purpose of this study was to investigate the causes of emotional divorce in the 

socio-cultural context of city of Karaj in order to prevent the proliferation of emotional divorce 

while enriching marital relations. The statistical population consisted of all couples referring to 

the Razi Counselling Centres in the city of Karaj, on whom Gatman's emotional divorce test was 

performed. Twenty people were selected using the Fundamentals Data Theory Methodology 

and Targeted Sampling, and the interviews continued until the theoretical saturation was 

achieved. Using semi-structured interviewing tools, the data were collected and in order to 

identify the factors and analyse the data the "encoding concepts and shaping a theory" of Strauss 

and Carbine was utilized. Analysis of data obtained in open coding led to identifying individual, 

family, relationship and process-social-cultural factors. The results indicate that "non-care and 

love-making" is the core pattern of the research findings. According to the findings of this 

research, advisers and psychologists who are engaged in professional marriage counselling 

services are advised to focus on the underlying factors that are presented in this article, and teach 

to the couple's skill and the art of caring for love (respect, trust, admission, honesty, loyalty, 

commitment and support). 
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  شهر کرجدر بافتار فرهنگی اجتماعی  هیجانیطالق  سازنهیزمشناسایی عوامل 

 71-10-7931 پذیرش:                19-71-7931 دریافت:

 (مسئول سندهینو) ، ایرانخوارزمی کرج دانشگاه مشاوره، گروه رایدانش
 

 زهرا کارکیانوش 

Dr.zahrakar@yahoo.com  
 

  بهرام هزاروسی  رانیا ،کرج ،خوارزمی دانشگاه مشاوره، دانشجوی دکتری

 فرشاد محسن زاده  ناستادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی کرج، ایرا
 

 تاجیک اسماعیلی عزیز اهلل  استادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی کرج، ایران

 چکیده

 صمیمیت از تهی که است نزدیکی ارتباط رابطه، ترینمخرب و است زناشویی پیوند عامل ترینبنیادی هیجانی رابطه

 پژوهش. است کرده مختل را خانواده کارکرد تریناصلی ،هیجانی طالق رشد و بروز حاضر عصر در. باشد مهرورزی و

 برآیندهای تا شد انجام کرج شهر فرهنگی اجتماعی بافت در هیجانی طالق ساززمینه عوامل بررسی باهدف حاضر

 آماری جامعه. آورد فراهم را زناشویی روابط سازیغنی زمینه هیجانی طالق گسترش از پیشگیری ضمن بتواند آن

 به گاتمن هیجانی طالق آزمون هاآن از که بود کرج شهر رازی مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زوجین همه شامل

 نظری اشباع به رسیدن تا و شد انتخاب نفر 01 هدفمند گیرینمونه و بنیاد داده نظریه روش از استفاده با. آمد عمل

 تحلیل و عوامل شناسایی برای و آوریجمع هاداده ته،ساختاریاف نیمه مصاحبۀ ابزار با. یافت ادامه هاآن با مصاحبه

 هایداده وتحلیلتجزیه. شد استفاده کربین و اشتراوس «دیدگاه یک ریزیپی و مفاهیم کدگذاری» فنون از هاداده

 منجر فرهنگی اجتماعی فرایندی؛ و ایرابطه خانوادگی؛ فردی؛ عوامل شناسایی به باز، کدگذاری در آمدهدستبه

 توجه با. است پژوهش هاییافته الگوی محوری مقوله «ورزیعشق و مراقبت عدم» که است این نشانگر برآیندها. شد

 دارند، اشتغال درمانیزوج و ازدواج مشاوره ایحرفه فعالیت به که روانشناسانی و مشاوران به پژوهش هاییافته به

 هنر و مهارت هازوج به و باشند داشته ایویژه توجه آمده لهمقا این در که سازیزمینه عوامل به که شودمیپیشنهاد

 .دهند آموزش را( حمایت و تعهد وفاداری، صداقت، پذیرش، اعتماد، احترام،) عشق از مراقبت

 فرهنگی اجتماعی بافت ؛ورزیو عشق مراقبت عدم ،ساززمینه عوامل ،هیجانی طالق واژگان کلیدی:
 

 ارجاع

 شناسایی(. 9318) .بهرام ،هزاروسیو  ؛ محسن زاده، فرشادعزیز اهلل ،عیلیاسما ؛کیانوش ،زهرا کار

درمانی مشاوره و روان .فرهنگی اجتماعی شهر کرج در بافت هیجانیطالق  ساززمینهعوامل 

 .621-226: 6، خانواده

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 9318بهار و تابستان (. 27 یاپیپ) اول شماره. منه دوره
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 مقدمه
اقتصادی، اجتماعی و معنوی زوجین  هایحمایترابطه جنسی،  مانند بنیادیاست که نیازهای  هیجانیازدواج پیوندی  

کنند افراد ازدواج را برای آرامش، لذت و رشد انتخاب می، درواقع. سازدمیآورده را بر

(Mohamadi,Alizadeh,&Sedaghat,2011.)  از  وعامل گرایش مردم به ازدواج است  تریناییشهرنیاز به توجه و تائید

برآمده  یاعتمادقابل طوربه هازوجیت رضا .(Chapman, 2010)شود یم برآوردهازدواج نیاز به عشق و صمیمیت  راه

 &,Dyrenforth,Kahsy)است )توافق باال در بین همسران  و هیجانی، ثبات مؤثرارتباط  ،تعلقارضای نیاز به عشق و  از

Donnellan, 2010 .ها برای داشتن یک زندگی مشترک مزایا و فواید یک ازدواج خوب و تمایل زوج علیرغم

 Amato,Johnson,Booth) شوددر ایالت متحده به طالق ختم می هاازدواجصد در 04تا  04حدود و شاد،  مدتطوالنی

(& Rogers,2009 در  شدهنقل، متحدهایاالت، دفتر سرشماریAllendorf, Ghimire,Clark,& Kepler,2015.)  در ایران نیز

ازدواج و  149366اد تعد 6931در سال  کهطوریبه، هستهای اخیر سال آمارها، بیانگر افزایش پدیده طالق در

ازدواج به ثبت  60960 در مقابلطالق  1610سال  در همیناست و در استان البرز  شدهثبتمورد طالق  660036

 .(http://www.sabteahval.ir)به طالق منجر شده است  هاازدواجدرصد  9/93حدود رسیده است. 

طالق یک فرایند  درواقع، اندنرسیدهناگهانی به این نقطه  شوندمیختم  و طالقیی که به جدایی هاازدواجتمام 

ای که زوجین در دنیای بیرونی ممکن است بسیار صمیمی و است؛ مرحله 6هیجانی، طالق آن اولین مرحله است که

-زن و شوهر با یکدیگر ارتباط صمیمی. استو هیجان  ها خالی از شور و شوقبه نظر برسند، اما رابطه آندر کنار هم 

 .زناشویی مناسبی هم ندارند تعاملبزنند و توانند درباره احساسات و عواطف خود با یکدیگر حرف نمی ای ندارند و

به  و فرسایشی بارکسالت مشترک زندگیو  کندمیوارد  زوجیناین موضوع در درازمدت فشار روانی زیادی به 

 این شود،یممنجر  شوهر و زن انیرابطه م یبه سرد هیجانیطالق  (.6939احدی و عسگری،  )زمانی، آوردیموجود 

-نگرش و نادرست باورهای یا خانواده بر حاکم هایسنت مانند دالیلی به که است هاییخانواده به مربوط طالق نوع

 زندگی نیازهای تأمین در ناتوانی یا فرزندان دادن دست از تنهایی، از نگرانی و رست مطلقه، زنان به جامعه منفی های

 هیجانی طالق(. 6939 همکاران، و زمانی) کنند زندگی سقف یک زیر همسرشان بااجبار به که گیرندمی تصمیم

 محیطی ،((Sandreston,2011 یاجتماع و اقتصادی گوناگون یهاجنبه از را آن توانیم که هست اییچیدهپ مسئله

(Jerskey& et al,2010 )شخصیتی صفات و (Bover, 2010)، ازدواج به تعهد و ارتباطی (Amato & Hohmann-

Marriott,2009؛ Birditt & et al,2010ی، معصومی و دانایی،ناظر شاکرین، در شده)نقل قرارداد ی( موردبررس 

رفع مشکالت مربوط به آن برنیایند، جدایی  درصددوند و متوجه این موضوع نش سرعتبهچنانچه زوجین  (.1460

 (.Turner,2011افتاد )اتفاق خواهد  یتدرنهافیزیکی و قانونی پیامدی است که 

                                                                                                                     
1. emotional divorce 
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 افزایش را مشکل وقوع احتمال که دارند اشاره رویدادهایی و متغیرها ها،ویژگی ها،موقعیتبه  6ساززمینه عوامل

 ساز،زمینه عوامل از منظور حاضر، پژوهش در (.6936طوس، دانای وکیامنش ، ترجمه Creswell,2005دهند )می

 این. دهدیم افزایش را هیجانی طالق وقوع احتمال که است رویدادهایی و متغیرها ها،یژگیو ها،یتموقع مجموعه

 -0 فرایندی و( لیتعام) ایرابطه عوامل -9( اصلی خانواده) یخانوادگ عوامل -1 فردی عوامل -6: توانندیم عوامل

 .باشند زناشویی زندگیدر طول  ینزوج اجتماعی، و فرهنگی عوامل
 او وابستگی میزان و فرد یزیافتگیتما سطح که است معتقد Bowen (1976) هیجانیطالق  ی نظری مرتبط باپهنهدر  

 یهمپوشاز  هیجانیطالق  ینیکه در تب یبوئن یماز مفاه یکی دارد. تأثیر هازوجبر کیفیت روابط  اصلی خانواده به

ارتباط منجر به اضطراب  یجادمعتقدند اگر ا Shover & Shore (2003)هست. « 1یجانیه برش»، برخوردار است ییباال

انواع  یا یزیکیاجتناب ف یقها از طرزوج اضطراب را کاهش دهند. با کاهش ارتباط، کنندیمتالش افراد  شود،

به خاطر  یجادشدهفاصله، اضطراب او این  شان را حفظ کنندفاصله خواهندیم یدرون هاییدناز کنار کش یمختلف

 شدهنقلکند )محدود می یزبا خانواده است را ن یجانیاز تماس ه یکه ناش ی، اما آن آرامشدهدیتماس را کاهش م

 نظرات کنندهیینتب آن نظری مفاهیم که یدرمانخانواده هاییهنظر از دیگر یکی (.6930ی، کار و جعفر زهرادر 

 یستمس یکخانواده ند معتقد یو .است مینوچین یدرمانخانواده نظریه ،هست پژوهش این درکنندگان مشارکت

 چگونگی مرزها وها منظومه زیر ساختار، عنصر و سه متقابل دارند تأثیر یکدیگربر  یستمس یهااست. همه بخش

 تغییرات با مواجهه در خوبی انعطاف از خانواده ساختارگر . اکندمی مشخص را خانواده اعضایگرفتار  تعامالت

 شودیم اختالل دچار خانواده عملکرد و کند پیدا سازگاری تواندنمی خانواده نباشد، برخوردار بیرونی و درونی

 0و تعهد )هوس( 0یدشد یلتما (،یمیت)صم 9الفت شامل عشق که استمعتقد  Sternberg همچنین (.6996 ،یی)ثنا

 است ممکن هاآن از یکی فقط یا و عشق دهندهیلتشک جزء سه این از متفاوتی هاییبترک زناشویی روابط در .است

و فرسایشی را به آور عذابای رابطه صمیمت، هوس با فقدان و تعهد ترکیب هیجانیباشد. در طالق  داشته وجود

منجر  یو ناکام یأسکند اما سرانجام به می یکدیگرها را جذب آن یدیشد یزهاوقات انگ ی. گاهوجود آورده است

 Marks یستمیسیکرد ازنظر رو. (6939زمانی، ) یستندنبخشیدن به رابطه خود  قها قادر به عمزوجچون  گردد،یم

Stephen(1989)   زاویه از و اندیختهسومشان آم زاویه با همسر دو هر آن افتد که دریمزمانی اتفاق  هیجانیطالق 

با توجه به  ها. زوجباشد دوستان وکار  فرزند،ازجمله  چیزی تواند هریمسوم  زاویه. باشند گرفته اصلهف شانیهمسر

طوالنی را تا زمان حضور زاویه سوم  وباثبات  کیفیتیبای ها به وجود آمده است، رابطهکه بین آن هیجانیفاصله 

                                                                                                                     
1.predis posing Factors 

2.emotional cutoff 

3.Intimacy 

4.Passionate 

5.Commit ment 
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« توجه» عالئم بر همواره بارورعشق  Erich Fromm(1977) یدگاهاز د .(6993 ی،روشن به نقل از) کنندیمتجربه 

 دنورزیعشق است.« یقدردان»و « یتحما» عشق یهامؤلفه دیگراز  .کندمی داللت« شناخت»و « احترام»، «یتمسئول»

 و شمردن محترم یعنی ورزیدنعشق همچنین،مراقبت و مواظبت از آنان(  یعنیها )آن به مهرورزیدن یعنی دیگران به

  .هستندو آنچه  آنکه برای هاآن به مهرورزیدن یعنی ها،آن ردیتف پذیرش

 شناختعدم  نقش هیجانییط میانجی طالق و شرا( در پژوهش بررسی علل 6993) یباستانو  یگلزار روشنی،

 هیجانیرا علت طالق   زن نیازهای شناخت در مردها ناتوانی از همراهی، ناشی و همدلی یکدیگر، عدم از زوجین

 مرحله به رسیدنکردند که گزارش  Buss & Shackelford نقل از ( به 6939) همکاران و زمانی .اندکرده گزارش

 مسائل یینهدرزم مالی؛ اختالف و اقتصادی مشکالت ازحد؛یشب اشتغال و کار از عوامل، متأثر تواندیم هیجانی طالق

بر سر  توافق عدم متنوع؛ هاییسرگرم داشتن ختیارا تربیتی؛ در و فرهنگی هایینهزم در جنسی؛ تفاوت و زناشویی

 لجبازی؛  خواهی؛ غرور؛یادهزی؛ خودخواه مانند شخصیتی هاییژگیو از  برخی نیز و فراغت اوقات چگونگی

  پائین باشد.نفس عزت ونفس اعتمادبهی؛ طلبتنوع
کمی که  هایپژوهشقص در ؛ نهیجانی درگیر طالق هایزوج زمانهمکیفی؛ کمبود بررسی  هایپژوهش خأل

 درباره موجود بافتی دانش نقصو  اندپرداخته هیجانیطالق  بینیپیشدر  یرمتغبه بررسی  همبستگی یک یا دو  صرفاً

باشند، از دالیل مهم ضرورت و برجستگی این  مفید هیجانی طالق از پیشگیری و  کاهش در توانندمی که هاییمؤلفه

از نگاه کسانی که خود درگیر آن  هیجانیطالق  6ساززمینهشناسایی عوامل  پژوهش حاضرهدف  پژوهش است.

  هستند و ارائه یک مدل مفهومی در راستای توجه و ارائه راهکارهای کاربردی در این زمینه است.
 

  روش

اطالعات و  ای کمبوداست. این روش زمانی که در حوزه 1پژوهش حاضر، یک پژوهش کیفی از نوع داده بنیاد

 & Strauss ,)کند آوری اطالعاتی عمیق را فراهم میپژوهش وجود داشته باشد، روش مناسبی است و امکان جمع

Corbin,1997 به  6931پایان شهریور  تا 6930ی بود که از بهمن هایزوجاز  موردپژوهش جامعه (.6936افشار،  ترجمه

با  فردیس و جهان شهر( با اختالفات شدید زناشویی مراجعه کردند. در مناطق)واقع  شهر کرج رازی مراکز مشاوره

کردند؛ مصاحبه  را کسب هیجانیطالق  از 9که پس از انجام آزمون، نمره  ینفر 14گیری هدفمند با روش نمونه

و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ادامه  از مصاحبه اولیه استخراج گردید یافتهساختارنیمه  سؤاالت انجام شد. اولیه

. تمایل 6: های ورود به پژوهش شاملدر این پژوهش قرار گرفت. مالک و استناد مورداستفادهنتایج آن . سپس یافت

دگی . گذشت حداقل سه سال از زن9. داشتن تحصیالت حداقل دیپلم 1به مشارکت و همکاری در انجام پژوهش  

. متقاضی طالق یا برای 1 هیجانیمقیاس طالق  عدم اخذ نمره حدنصاب در -6خروج  هایمالک .مشترک

 طالق،  اقدام کرده باشند. دادخواست

                                                                                                                     
1. Underlying Factors 

2. grounded theory 
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 ابزارها

 1هیجانی طالق مقیاس گاتمن استفاده شد. هیجانیطالق  از پرسشنامهبرای غربالگری  :گاتمن هیجانیپرسشنامه طالق 

و شده نوشته 1449در سال  پرسشنامه این .استشده گرفته گاتمن جان نوشته ازدواج در یا شکست  موفقیت کتاب از

 مختلف یهاجنبه درباره جمالتی شاملمورداستفاده قرارگرفته. و  ( ترجمه6996) یریجزا توسط بار اولین ایران در

 یا خیر بله وهدارد و به شی سؤال 10 مقیاس این. باشدمخالف  یا موافقبا آن  فرد است ممکن که است زناشویی روابط

. گیردیصفر م یرو پاسخ خ امتیاز یک بله پاسخ. بله یا خیراستصورت پرسشنامه به یگذارنمره .داد جواب آن به باید

 طالق احتمال باشد بیشتر بله یهاجواب میزان چه هر. است 10صفرتا مقیاس  درکل فرد نمرهو حداکثر  حداقل

 61تا  9 بیندر نمره  .است ضعیف زندگی در جدایی احتمال 9تا  4 بین در نمره که صورتین. بداست بیشتر هیجانی

 جدایی و احتمال بسیار شدید هیجانی طالق 61 یباال نمره در. است متوسط جدایی شدید و احتمال هیجانی طالق

 اصلی خهنس در. است بیشتر هیجانی طالق احتمالکه  دهدیم نشان مقیاس ینباال در ا نمرات براین بنا. است باال

 دست به 99/4 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای ایرانی. در نسخه استشده گزارش 64/4 یباال مقیاس پایایی ضریب

شده گزارش مطلوب مقیاس محتوایی روایی( 6931) فرد صمدیدر پژوهش  همچنین(. 6931ی، و عسگر مامیآمد )

 است. آمد دست به 66/4کرونباخ  آلفای پایایی ضریب. است

قرار گرفت.  مورداستفادهروشی است که در پژوهش حاضر  افتهیساختار مهینمصاحبه : هتافیساختار یمهنحبه مصا

قرار  مورداستفادهاستخراج شد و در مصاحبه اصلیِ اول  التی سوابه این شکل که پس از انجام چند مصاحبه مقدماتی، 

ها استخراج مفاهیمی داد که از دادهو مفاهیم جای خود را به  سؤاالتگرفت. پس از تحلیل اولین مصاحبه، این 

 (.6936استراوس و کربین، ترجمه افشار،) شدندها در مرحله بعد و مبنای گردآوری داده شدندمی
 

 اجرای پژوهش شیوه

 های کیفی به شرح زیر است: داده وتحلیلتجزیههای طی شده برای اجرا و گام

 فردی،) ساززمینهاز عوامل  اندعبارتکه  قرار گرفتد دسته با توجه به ادبیات تحقیق، محورهای مصاحبه را در چن

ها، آوری دادهروش نظریه داده بنیاد مستلزم این است که جمع .تعاملی( ای ورابطه اجتماعی فرهنگی، خانوادگی،

شکل های خام به ها از داده، مفاهیم و مقولهباز یدر کدگذارانجام گیرد.  زمانهم صورتبهو تحلیل  یکدگذار

به واحدهای معنایی یک کد یا مفهوم را  شدهدادهشوند و اسامی نسبت واحدهای معنایی از همدیگر تفکیک می

شوند تا مشخص شود که آیا مفهوم تازه یک پیوسته با همدیگر مقایسه می صورتبه یجادشدهادهند. مفاهیم شکل می

شود ولی اگر بر رویدادی مشابه با د بر مفاهیم قبلی اضافه میرویداد متفاوت از مفاهیم قبلی است یا نه. اگر متفاوت بو

محوری به تمرکز بر یک مقوله خاص، طرح  یکدگذار گردد.یکی از مفاهیم قبلی داللت داشته باشد آن تلفیق می

                                                                                                                     
1.Emotional Divorce Scale (EDS) 
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را(، اشاره دارد. برای تحقق این امر توجه عمیق به بافت )کجا، چه زمانی و چ سؤاالتدرباره آن و یافتن پاسخ این 

 شود.و فرایندهای به کاربسته شده( و پیامدها معطوف می هاپاسخاعمال یا تعامالت )فرایند 

داده بنیاد، یک مقوله محوری کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرایندی  پردازنظریهدر این مرحله، 

دیگر، عبارت  هایمقوله. دهدمیآن ربط  را به هامقولهو سپس، دیگر  دهدمیکه در حال بررسی آن است، قرار 

؛ راهبردها؛ پیامدها. این مرحله مشتمل بر ترسیم یک نمودار گرمداخله؛ شرایط ایزمینهاست از شرایط علی؛ شرایط 

و  ایزمینهشرایط علی، شرایط  مابینفی. الگوی کدگذاری، روابط شودمیاست که الگوی کدگذاری نامیده 

این شش  (.6991 امامی، و فرددانایی در شدهنقل Creswell,2005) کندمیو پیامدها را نمایان  ، راهبردهاگرمداخله

، شرایطی است که بر مقوله محوری علیشرایط از:  اندعبارتجعبه از اطالعات موجود در الگوی کدگذاری 

شرایط  راهبردها است. ریکارگیبهشروطی الزم ولی ناکافی جهت دستیابی به پیامدهای حاصل از  اثرگذار است.

، به دیگر معنا طبق مدل پارادایمی تا زمینه وجود نداشته باشد، گذارندمی تأثیر، شرایط خاصی  که بر راهبردها ایزمینه

عمومی است که بر راهبردها  ایزمینه، شرایط گرمداخلهشرایط . رسندنمی، به نتیجه بایدوشایدکه  طورآنراهبردها 

در  کراتبهرا به آن ربط داده و  هامقولهدیگر  توانمیاصلی است که  ایمقوله، مقوله محوری. گذارندمی تأثیر

، پیامد. شودمیخاصی است که از مقوله محوری حاصل  هایکنشبرهمو  هاکنش، راهبردها.   شودمیظاهر  هاداده

، کدگذاری انتخابی (.6939وی، شماعی کوپائی و اسماعیلی گی) استراهبردها  کارگیریبهخروجی حاصل از 

هاست. کدگذاری هاست. هدف اصلی  آن یافتن روابط موجود در بین موضوعات و مقولهمرحله آخر تحلیل داده

ها به یکدیگر  برای ایجاد ( مقولهسازییکپارچهدادن ) ربط کند،انتخابی آماده می یکدگذارعمودی زمینه را برای 

ها( ضرورت دارد که این عمل با انتخاب یک مقوله محوری باید گویند )توجیه پدیدهها میداده آنچهنظریه درباره 

 (.6993ها به آن مرتبط باشند )محسن زاده، در داده شدهکشفهای اصلی مقوله و همهمکرر و برجسته باشد 

. برای رسیدن به شودمیاد استفاده دو مفهوم اعتبار و روایی از مفهوم قابلیت اعتم جایبهکیفی  هایپژوهشدر 

از:  اندعبارتاست که به ترتیب    شدهاستفادهمتعارف و بسیار مرسوم  فنمعیار قابلیت اعتماد در پژوهش حاضر، از سه 

مقایسه و  هادادهتا ساخت بندی نظریه با  شودمیی خام رجوع هادادهتحلیلی به این معنی که به  هایمقایسهالف( 

خواسته  کنندگانمشارکتکه در این روش، از  کنندگانمشارکتتوسط  یابی اعتبارود. ب( کنترل یا ارزیابی ش

: رویکرد یا روشی 6روش دلفیکلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن نظر دهند. ج(  هاییافتهتا  شودمی

است  سؤالع یا یک سیستماتیک در پژوهش برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضو

، این هیجانیساز طالق زمینهبعد از مشخص شدن عوامل   (.6936افشار، ترجمه 6336استراوس وکربین،)

تا درباره   گرددیمارائه  درمانیزوج ایحرفه و باتجربه  یدرمانو روانعوامل به گروهی از متخصصین حوزه مشاوره  

 نمایند. اظهارنظر هادادهصحت 
 

                                                                                                                     
1.Delphi 
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 صول اخالقیا
آن کسب اجازه  یلو دالبرای ضبط گفتگو  کنندگانمشارکتعالوه بر رضایت اولیه از  هر مصاحبهقبل از شروع 

مشاوره رایگان ارائه  مندعالقه هازوجتشکر به  رسمبهدریافت نشد. در پایان کار  هاآناز  ایینههز گونهیچه، شدیم

 شد.
 

  هایافته
 آورده شده است. تبیین 6که در جدول شماره  شدهیآورجمع هایداده شناختی جمعیت اطالعات رسیبر پس از

سؤاالت  فرایند ین. در ااستشده پرداخته هیجانی طالق یامدهایو پ و راهبردها  ساز، تسهیلگر، زمینهعلیعوامل 

 .استقرارگرفته  یموردبررس پژوهش

 
 هششناختی پژو جمعیت اطالعات .6 جدول 

 

 

 مضمون 61 شامل پژوهش اینکنندگان مشارکت فردی هاییتروا در هاداده از بررسی برآمده کلی داستان

 ،کنندگانمشارکت  مشترک زندگیو تجارب  هایتروا تبیین و تحلیل فراینددر طول  کهها شاخص این .است

 عادت ؛مواد مخدر و الکل سوءمصرف فرد؛ خانوادگی ازدواج؛ پیشینه برای الزم آمادگی فقدان شامل، شد. حاصل

 فرایند اصلی؛ خانواده با نامناسب ارتباط ناکارآمد؛ یجانیو ه ارتباطی شخصیت؛ راهبردهای اختالالت ها؛ واره

و  مراقبت عدم زناشویی؛ سرخوردگی جنسی؛ مشکالت زناشویی؛ سازگاری ی؛ عدماانواده هستهساختار خ ازدواج؛

 نوع ازدواج تعداد فرزندان مدت ازدواج شغل تحصیالت سن جنسیت شماره

 سنتی 9 سال 01 دارخانه دیپلم 20 زن 7

 دوستی 0 سال 91 دارخانه یپلمدفوق 93 زن 0

 دوستی 0 سال 77 فروشنده دیپلم 91 مرد 9
 مصلحتی 7 سال 77 پرستاری کارشناسی 22 مرد 9
 دوستی 9 سال 99 دبیر کارشناسی 21 زن 2

 سنتی 0 سال 73 دارخانه دیپلم 91 زن 0

 دوستی 1 سال 1 کارمند کارشناسی 00 مرد 1
 فامیلی 7 سال 70 دارخانه دیپلم 92 زن 1
 دوستی 1 سال 2 دارخانه دیپلم 00 زن 3
 مصلحتی 0 سال 70 آرایشگر کاردانی 92 زن 71
 دوستی 0 سال 71 حسابدار دیپلمفوق 97 مرد 77
 فامیلی 9 سال 91 دارخانه دیپلم 99 زن 70
 دوستی 7 سال 71 کارمند کارشناسی 03 مرد 79
 مصلحتی 7 سال 72 پزشک دکتری 90 زن 79
 دوستی 1 سال 2 کارمند کاردانی 03 زن 72
 مصلحتی 7 سال 0 وکیل ارشد کارشناسی 90 مرد 70
 سنتی 0 سال 0 دارخانه دیپلم 09 زن 71
 سنتی 0 سال 02 دبیر ارشد اسیکارشن 91 مرد 71
 سنتی 7 سال 2 دارخانه کارشناسی 99 زن 73
 دوستی 0 سال 01 کارمند کارشناسی 97 زن 01
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باشند که یم یو شغل اقتصادیو مسائل  بومیاز فرهنگ  ناشی یهاچالش فرهنگی؛ ودر بعد  شدنیجهان ی؛ورزعشق

طالق  سازینهزم عوامل یمفهوم مدلهمچنین  .است فراوان کنندهمشارکتی هاگفتهی از انمونهبه همراه  1در جدول 

آورده  6هدف دوم این پژوهش بود، در شکل  عنوانبهکه  کنندگانمشارکتهای یتروااز  شدهاستخراج هیجانی

 شده است.

 

 کنندگانمشارکت هایروایتنمونه  - 2 جدول 

 

 نمونه متن مصاحبه هامؤلفه

فقدان آمادگی الزم 

 برای ازدواج
 (77...)بلد نبودمخانواده ازدواج کردم...هیچی  اجبارو بهشناختم چه رسد به شوهرداری ینم بود خودمم سالم 70...من 

 (71یه عمره توهین وبی احترامی شنیدم ...)) مادر شوهرمشوهرم خیلی بد دهنه...کپی پدرشه، منم مثل  پیشینه خانوادگی فرد

 مواد مخدر سوءمصرف

 و الکل

منم  و متأسفانهدوباره شروع کرده  ساله 9 یولپاک بودن  سال 9حدود  واد داشت،شوهرم قبل از ازدواج سابقه مصرف م

 (0مواد است...) ما مصرففعالیت مشترک  و تنهازنیم یمی هست باهم گل سال یکو یرکرده در گ

 عادت واره ها
برمی گرده  از فوتباللباس که با یشه... همحمام می کنه زوربهبار یک هفته ..خوابه یکارم بالباس یفِه،و کثخیلی بدلباس 

خسته شدم ازبس غیبش را  یگهد نیامده، با منی و مراسمیک باریک مهمانی  تا حاالمی خوابه ...آدم اجتماعی نیست 

 (01) توجیه کردم.

 مشکالت شخصیت
وابسته  یلی... خشزنمیم ی... حتزنمیمداد  امسر بچهجهت یبکنم یه اتفاق بدمی افته...یم و فکردارم  شورهدلهمیشه 

 (71... )شومیمرا از دست بدهم خودم بیچاره  امخانوادهکنم اگر یکی از افراد یمدائم فکر  و نگرانم

و راهبردهای ارتباطی 

 یجانیه
 (70دوست ندارم اذیت بشه...) ...بردیمیانتی که کرد آبروشا بود با خجای من  ی... هرکسهمیشه سعی کردم کوتاه بیام

با امناسب ارتباط ن

 اصلی خانواده
 (73می کنه...) را شارژهمیشه کارت شوهرم  شوهرم ... مادرخودش و  ذائقه یقه... باسلپدرشوهرم برای ما خرید میکنه

 فرایند ازدواج
م می گیم به هم اعتماد داری ظاهراًکردیم...بااینکه  را چکازدواج خیلی همدیگر  بعد از...قبل از ازدواج باهم دوست بودیم 

 (72ی منا چک می کنه...)و گوش هاتماسیکسره و نشون می ده به من شک داره ... با رفتارشولی 

ساخت خانواده 

 یاهسته

رنگ ندار...همه برای خودشون کدخدا  هابچهدعوا کردیم که دیگه حنامون پیش  قدر باهمآن...یههرک هرکی، خونه یتو

 (9هستن )

 (79... )همراه نیست با من... رها کردهرا  هابچهلج داره...خیلی  انگار با من اصالًیت بچه دعوا داشتیم...سر تربازهمون اول  عدم سازگاری زناشویی

 (71... )یی ایشون شدم...حس خیلی بدی نسبت به او دارمخود ارضا ابتدا متوجه از همانیکی باهمسرم...از نزدمتنفرم  مشکالت جنسی

 سرخوردگی زناشویی
کنم...کسی یمی درمان دفاعی بدنم ضعیف شده...ید یستمس ،کردم یداپ یروئیدت نشد مشکلدم اون آدم ازبس حرص خور

 (0افتاده ) از چشمممثل یه قطره اشک  اآلنایستادم ... جلو خانواده به خاطرشکه یه روزی 

و عدم مراقبت 

 یورزعشق

تو  یشه( هم79.خونه داری منامسخره می کنه )ایرادمی گیره.. از من تو جمع تو خلوتیشه شوهر همبااینکه پزشکم 

تو می گه  یشه( هم01تنهام )خیلی  هابچه یتترب یرون،ب کار ،کارخونه یبانی نداشتم،و پشتزندگی مشترک حامی 

 (2نداشتم )وقت دوست یچهمن انداختی  را به خودت

 شدنیجهان
ی مجازی تو فضابند وباره یبطلبه... ... تنوعبارنمی پوشهلباسی بیش از دو یچ... هبودن ها مد پرستقبالً زنفقط می خره 

فکر به  فقط کنار نگذاشتههنوز زندگی مجردیشا  سال 71 از ... بعدهای جلفی که نمی کنهیشوخی مختلف چه هاپازن

 (0و  2شادمون نمی کنه...) یچی... هی می کنه و روزمرگی سرگشته شده تو زندگی خودشه...یه جور هاو لذتی راحت

های ناشی از چالش

 فرهنگ بومی

تا من ازدواج کردم  -(0کنه ) را ترکبشه اعتیادش  راه... سربهزن گرفتیم آدم بشه ما براشگفت یم مادر شوهرم

 (9)...ی جمع بایدبشهفدایز چهمه ها مهم نیست،آن و رابطه هاآدمخانواده ما  ی( تو71کنم ) را فراموش پسرمدوست

 ومسائل اقتصادی 

 اشتغال

سه -(7... )ی همسرم هزینه کردم دریغ از اینکه یه پوشی بنام من باشهزندگ یرا تو و درآمدمکه پزشکم  ساله 71من 

 (79کرد )رها کرد اونم یممدت روتاکسی کار  یه... بیکاره خونه یتو و مدامیرونش کردن ب یادخاطر اعتبه  از کارشساله 
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 هیجانی طالق ساززمینه یمی عواملمدل پارادا .6شکل
 

 گیرییجهو نتبحث 
 هیجانیطالق  ساززمینهکه فقدان آمادگی الزم برای ازدواج یکی از عوامل  دهدیمپژوهش نشان  هاییافته

روایت ازدواج نیست.  ، شرایط مناسبی برایو درآمدوعدم استقالل مالی  هیجانیو عدم بلوغ فکری  است.

در  هازوجبیانگر این بود که به دلیل عدم پختگی و ازدواج در سنین پائین  کنندگانمشارکتتعدادی از 

ازنظر اینکه  صرفبهزندگی از توان الزم برای حل مشکل برخوردار نیستند. این افراد  یهاچالشمواجهه با 

از  یمناسب یرتصون اقدام به ازدواج  کردند و بدون اینکه مادرشان شدن به توصیه والدی یاپدر شبیه  یجسمان

 شرایط علّی

 باورها وانتظارات نامناسب فرهنگ بومی -فرایند ازدواج -فقدان آمادگی الزم برای ازدواج 

 

 مقوله محوری  

 عدم مراقبت وعشق ورزی

 شرایط علّی:

 -پیشینه خانوادگی

رف مواد سوء مص

عادت -مخدر و الکل

 -شخصیت-واره ها

ارتباط نامناسب با 

 -خانواده اصلی

ساخت خانواده 

عدم  -هسته ای

 -سازگاری زناشویی

 مشکالت جنسی

 

 

راهبردهای کنش 

 وکنش متقابل:

الگوی ارتباطی نا 

اجتناب  -کارآمد

 -شناختی

ناتوانی در مدیریت 

 -سازشگری-خشم

بی مهارتی در حل 

 مسئله

 

 ها:پیامد

 سرخوردگی زناشویی

 

 

 

شرایط مداخله 

 گر:

مسائل اقتصادی و 

 -اشتغال

جهانی شدن در بعد 

 فرهنگی
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  .برداشتندگام  و تنشزناشویی  در روابط ثباتییب ریدر مس سرعتبهزندگی زوجی داشته باشند،  هاییتواقع

فهم  مثبت، ناتوانی در درک و و احساساتهیجانات  در ابرازبی مهارتی  ناتوانی در کنترل هیجانات منفی و

در همین راستا بستر برای دم رضایت زناشویی فراهم کرده است. زمینه را برای تعارض وع، قابلرفتار مت

همراه با طرفداری، قضاوت و مقصر سازی  غالباًاصلی به نیت کمک مهیا شده است که  یهاخانوادهحضور 

 گسترش هاآنر از اینکه زمینه سردی وبی تفاوتی را د و غافلرا به سازش و تحمل سفارش کردند  هازوج

 .دادند

 قلیلی، اعتمادی، احمدی، ،(6930پور ) و عباسخجسته مهر، محمدی (، 6931) یاخوهای یافته همسو با 

، ارتباط زیادی با و سنتحصیالت  پختگی، میزان درآمد،کردند که  ( گزارش1461) یعبدو فتحی زاده 

 د.آمادگی برای ازدواج افراد دار

 هازوجابط قبل از ازدواج به دلیل خودمانی شدن رابطه و حذف یا کمرنگ شدن مرزها و رو هایدوست 

و رابطه  شودیمکمتر حفظ  هاحرمت. سازدیمرا پس از ازدواج در رعایت حریم شخصی با مشکل روبرو 

ری شدن، وابستگی هیجانی در دخترها و بیدا سطحهم. شودیمرابطه زناشویی  یریگشکلدوستی قبلی مانع 

های این یافته .کندمیدر انتخاب آگاهانه دچار مشکل  آن را (Erosعشق از نوع  صرفاًآلتی در پسرها )

که  تجربه دوستی باهم داشتند از ازدواجقبل  کنندگانمشارکت %64از بیش  که دهدیم پژوهش نشان

 رابطه یکدیگربا از ازدواج  پیش که یافراد یرگذار بوده است.تأث هیجانی در طالقواج ازد ها قبلمعاشرت

فضای ارتباطی بین  به یکدیگر بدبین هستند. چراکهمشکالت خود عاجزند،  در حلاز ازدواج  ، بعداندداشته

های همخوان با این یافته( 6930مقدم )قرایی و  (6934) یآبادخلج  بدبینی است. ،از سوءظنها پر آن

باشد، موجب  یقو عم اگر متعددقبل از ازدواج بخصوص  یهاو معاشرترابطه دوستی  کردند کهگزارش 

 و احتمالازدواج  یفیتدر ک یاثر منف تواندیم، همچنین شودمیسن ازدواج  یشو افزاازدواج  کمتر بهتمایل 

 .را فراهم آوردو جدایی  طالق یشترب

فرهنگی  هاییهاز سرمار بیشت هیجانی در طالق عادت واره ها تأثیر که دهدیمپژوهش نشان  هاییافته 

ن از یاز زوج یکی اجتماعی مشترک، اگر یگاهو پاسطح تحصیالت یکسان، موقعیت  یرغمو علمشترک است 

و  غذا خوردنمتفاوتی چون طرز لباس پوشیدن، نحوه  هاییقهو سلعالیق ) هاییوارهطرف مقابل عادت 

از  وا یو سرد زدگیدلن مسئله باعث یاهده کند امش یدر طول زندگ که از او انتظار ندارد را (فردی نظافت

 پژوهش با هایافتهاین  شود.میختم  هیجانیگر و طالق یدن از یکدیگز یو به دور شودمیطرف مقابل 

Bourdieu,1984)  ( هستهمسو. 

 ازی دیگر یک عنوانبهفرهنگی از ازدواج  غیرمنطقیانتظارات  وباورها  تأثیرپژوهش حاکی از  هاییافته 

ازدواج را  ایعدهاینکه  است. هیجانیطالق  ایجاد روابط زناشویی و در زدگیدل کاهش رضایت و عوامل
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احساس ناکامی  سرعتبه و گزینندبرمی تنهایی ازیا رهایی  از یک بحران و گذر وحالل مشکالت  عنوانبه

 کنار در نیزازدواج  هایافسانهنشانه انتظارات نامناسب فرهنگی نسبت به ازدواج است.  دهدمیدست  هاآنبه 

رابطه زناشویی است. فردی که خوشبختی  کنندهتخریب عوامل از دیگرانتظارات غیرمنطقی از ازدواج یکی 

 به را ودخ ناکامی و شودمیخیلی زود سرد  کندمیآن هیچ تالشی ن و برای داندمیانتخاب  محصول را

 .سازدمیانتخاب غلط خود مرتبط 

معتقداست کلید ازدواج  که Young, & Long) (6339 و( 6936) یبهرام وبخشوده  هایافته این باهمسو  

 .سازدمی محقق را ماهمه آرزوهای  خودخودیبهاست کهازدواج  هاییپردازیافسانهموفق رها کردن 

، 6963، ثنائی )هایافتهاین پژوهش است که همسو با این  هایفتهیا ازفرهنگی یکی دیگر  هاتفاوت 

Erwin(2008)، ،و 6994زنگنه wheeler,&et al(2010) نشان 6931پور، یملک وفسائی  در صادقی شدهنقل )

 ثباتیبیفرهنگی عامل  هایتنش ودر روابط زناشویی دارد  مهمی بسیارفرهنگی نقش  هایتفاوتدادند که 

 محوری، خانواده فرزند خانواده خانواده، شدن ، دموکراتیکدر خانواده ییفردگرا. واده استخان بین در

 یشدن خانواده و مجاز یاچندرسانه خانواده، شدن جنسی وطنی، جهانی خانواده خانواده، شدن عرفی زنانه،

 بعد در نشدجهانی یمها هستشهر کرج شاهد آناست که در کالن یشدن خانواده از مجموعه تحوالت

 ازیکی  عنوانبهاین فرهنگ است  با مستمر تماس درو  کشدمیفرهنگی که خانواده امروزی در آن نفس 

هویت  گیریشکلاین پژوهش است، فردگرایی مانع  هاییافته دیگراز  هیجانی طالق بر تأثیرگذار مؤلفه

ازجمله  بومی ودینی  هایارزشزوجی، هویت مصرفی مانع قناعت، سکوالریسم مانع پای بندی به 

خود  تأثیر تحت را زناشویی وروابط اجتماعی  همهدر این پژوهش بود که  کنندگانمشارکت هایروایت

 (.6993) یشهرآرا وزاده  محسن در شدهنقل، Arnett(2002) هایافتهاین  با همسو قرار داده است.

روابط زناشویی  زندگی و کیفیت مؤثر بر عوامل ازاشتغال  مسائل مالی و دهدمیپژوهش نشان  هاییافته 

زوجین شاغل  مشکالت واعضای خانواده  مطالبات و هاهزینه تأمین در خانواده مرد ناتوانی واست. بیکاری 

 نحوه هزینه درآمدها عدم تمکین زن و درآمدها زن، استقالل مالی و تصرف ودخل  تملک و در زمینه

 یهایافتهبا  را تسهیل کرده است. هیجانیزناشویی است که طالق  زندگی درازجمله موارد اختالف 

(2010) Amato .همخوانی دارد 

رفتارهایی که  .کندمی خانه خودفرزندان  وجود دردیگر یافته پژوهش حاضر این است که خانواده  

پسری و  دختر ود دارد.اصلی خ خانواده درزیادی ریشه  تا حد دهندمیزوجین در رابطه زوجی از خود نشان 

 هبه رابط هاآن با انتقال، اندبودهرابطه والدین خود شاهد  در ناکارآمدی را راهبردهای ومکرر  هایتنشکه 

معتقد است  (6963) یثنائپدیده  نیا باهمسو  .کنندمیخود فراهم  در ازدواج زمینه ناکامی را زناشویی خود

زندگی زناشویی خود  در و کندمی حمل عارضات والدین خود رات ویژهبه تعارضات خانواده اصلی و فرد
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، گذاردمی تأثیر ارتباطی افراد یالگوها برکه  یعوامل ازمعتقد است یکی   Foreman(2008).کندمی تکرار

 .است اشاصلی در خانوادهتجارب فرد 

 و شمولخاص  ،فردمنحصربهه حتی رابطه زناشویی ک ایهر رابطه، دهدمیاین پژوهش نشان  هاییافته 

بودن  شدن مرزها، ندار کمرنگ و رعایت شود آن درحریم فردی  و مرز است باید انسان دوترین رابطه بین 

آن  ازتنها نهکه  زدمیموج  وفوربه هیجانیدرگیر طالق رابطه زوجین  است که در از عواملیعریان سازی  و

 و یافته خاکپور همسو بابود.  ها شدهآنحترام بین وعدم ا عتمادیابی ، شک وساززمینهبلکه  بردندمیرنج 

 .(6930همکاران )

بسترهای مهم تعارضات زناشویی  مشکالت مربوط به رابطه جنسی یکی از داد کهپژوهش حاضر نشان  

جنسی شدن صرف رابطه . دارندمشکلرضایت جنسی  و ازنظر فراوانی هیجانی درگیر طالقاست. زوجین 

جنسی نقش  طلبیتنوعرضایت جنسی در رابطه زناشویی و  جایبه ناشویی، جایگزینی لذت جنسیز

 ناشی از همه ازدواج رابطه جنسی نیست اما مشکالت اگرچهدر تعارضات زناشویی دارد  ناپذیریاجتناب

د آورده بیزاری را در روابط همسران به وجو جنسی موجبات تنفر و و عملکردنقش جنسی، کژکاری های 

 از روابطمعتقدند رابطه جنسی بخش مهمی  Chistopher,& Sprecher (2000)همسو با این یافته  است.

 و درنهایتزوجین  در روابطبه مشکالت عمیقی  تواندمیاست وعدم رضایت از رابطه جنسی  زناشویی

 .منجر شوداز همسر  ایجادت نفر

 کارگیریبهرنج ببرند  از مشکل از آنکهن بیش یحاکی از آن است که زوج دیگر پژوهشیافته  

در  ناامیدی را و اسی اززناشویی و فضایی مملو  از تعارضاتباعث تشدید بسیاری  ناکارآمدراهبردهای 

 ( یادر رابطهترک خانه و واردکردن دیگران  ،قهر کردنناکارآمدی چون ) راهبردهای .اندشدهرابطه خود 

مقابل گردیده  بیشتر طرفبلکه باعث سوءاستفاده کند میبه حل مشکل کمکی ن تنهانهسازشگری که  راهبرد

 است.

در که  زاییو آسیب یک راهبرد ناکارآمد عنوانبه را 6دیوار سنگیGottman(2002) همسو با این یافته،

تخریب  از عواملیکی  را کندمی رفتار خود اجتناب از گفتگو با همسر همسری که با نگاه نکردن و رفتار آن

 است. بردهنامرابطه 

 ورزیعشق شدعدم مراقبت و گذاریناممقوله محوری  عنوانبهیافته این پژوهش که  مؤثرتریندرنهایت  

تجربه  لذت را سرشار از پژوهش دوران طالیی و در کنندگانمشارکتمشترک همه  در زندگی است.

 به خاطرزوجین بود؛  هنریبیکرده است  روحبی د وسر چنیناینرا ها آنفضای ازدواج  آنچه کردند اما

همانند کشاورزی که زمین مناسب و نابودکردند.  مملو ازعشق را ایرابطهبودن مرد نداشتن هنرزن بودنوهنر

                                                                                                                     
1.stonwalling 
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بذر مرغوبی را دراختیار داشته است وکاشت به موقعی هم انجام داده است، اماتمهیدات و مراقبت الزم را در 

رابطه یک  رنگرفته است طبیعی است که درزمان برداشت چیزی عایدش نخواهد شد.مرحله داشت، بکا

توجهی  کم موجود زنده است که نیاز مند تروخشک کردن، مواظبت و مراقبت است هرنوع کم کاری،

. امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که با ازدواج همه چیز شروع شودمیوکج سلیقگی باعث تخریب آن 

با این  . همسوشودمیبا ازدواج همه چیز تمام  کنندمییاری از زوج این تصور را ندارند وفکر بس شودمی

تالش  ورزیعشق. الزمه ( معتقد است6913) خوشدلترجمه  Erich Fromm(1977)یافته، اریک فروم 

حساس زیرا عشق بارور شامل توجه، ا ؛هیجان باشدفعالیت است وفعالیت است. عشق بیش از آنکه شور و

 وبه معنی مواظبت و هاآندن به دیگران یعنی مهرورزی به ورزیعشق شناخت است. مسئولیت، احترام و

این مقوله  است. هیجانیمحورشکل گیری طالق  ورزیعشق مقوله ی عدم مراقبت و مراقبت از آنان است.

و  داقت، عدم تعهد، عدم صاعتمادیبیبه ویژگی هایی همچون عدم شناخت، عدم احترام، عدم پذیرش، 

 .کندمیاشاره  هیجانی درگیر طالقبهزیستی دیگری وعدم حمایت بین زوجین وفاداری، عدم دغدغه 

ترجمه  Erber Erber &در  ، Beverly fehrدراین پژوهش کنندگانمشارکتروایت های  همسو با

، 0یدوست ،9داقت، ص1مراقبت ،6اعتماد یژگیو 64خود ( درمطالعه 6934) یوجواهرتاجیک اسماعیلی 

ی ترین ویژگی مرکز عنوانبهرا  تیوحما 3، پذیرش9، تعهد6، وفاداری1دغدغه بهزیستی دیگری ،0احترام

 برده است. های عشق نام

 پدیده یک هیجانی طالق داد که نشان کنندگانمشارکت مشترک زندگی های روایت وبررسی تحلیل

 وناکارآمد ومداخله هیجانی راهبردهای کاربرد بسترساز، شرایط علّی، ،عوامل از متاثر که است فرایندی

 وکیفیت ازدواج از از قبل ای در بسترگسترده ؛ کهاست و اقتصادی اجتماعی فرهنگی موقعیتی شرایط

 .گیرد دربرمی را والدگری و زناشویی ی ها مهارت تعامالت، چگونگی تا زوجین اصلی خانواده وپیشینه

 به وعوامل ازشرایط بعضی وجود داد، نشان کنندگانمشارکت های روایت که است این ملتا قابل نکته

 ای مجموعه ازتعامل بلکه ،شودمین زوجی رابطه در هیجانی طالق گیری و شکل بروزتعارض باعث تنهایی

 مقوله. است شده هیجانی طالق گیری شکل باعث زوجین هنریبیو شناختی با خالء وعوامل شرایط از

                                                                                                                     
1 -Trust 

2 -Caring 

3 -honesty 

4 -Friendship 

5 -respect 

6 -Concern for others Well-being 

7 -Loyalty 

8 -Commitment 

9 -Supportiveness 
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 مند نیاز زنده موجود یک همانند زناشویی رابطه که است آن نشانگر ورزیوعشق مراقبت عدم حوریم

 خوب، یکنواخت و ازدواج دهدمی و هیجان شور رابطه به زاست، انرژی عشق .است ومراقبت رسیدگی

 .است زوجین رقص آهنگ هیجان. است نیازمند وشوق هیجان، شور به بلکه نیست،

 هادهای کاربردیمحدودیت وپیشن

در شهر کرج  هیجانیدر پژوهش حاضر، نمونه مورد بررسی به روش هدفمند و تنها از افراد درگیر طالق 

و مبنای  نبوده است هاآنتامین شده و معرف کل زنان و مردان متاهل ایرانی و مسائل موجود در روابط 

بنابراین، در تعمیم نتایج آن باید احتیاط  ،باشدمیاز زندگی شخصی خود کنندگانمشارکتروایت  هاداده

 صورت گیرد.

 شده استخراج حاضر پژوهش در محوری مقوله ورزی،عشق و مراقبت عدم ی مقوله اینکه به توجه با

 مراقبت های هنر و مهارت ارتقای راستای در آموزشی های کارگاه برگزاریو آموزشی کتابچه است، تهیه

 رابطه یکنواختی از پیشگیری جهت در زوجی در رابطه از عشق نگهداری و مهرورزی برای تالش وضرورت

 .شودمیپیشنهاد

 و شرعی رسمی ازدواج از و قبل مجردی دوران در مخالف جنس با روابط از ناشی مشکالت همچنین

 طالق درگیر کنندگانمشارکت اکثر شدکه دیده هم پژوهش و دراین یافته گسترش دوستی، عنوان تحت

 به علمی و به صورت مسئوالنه ودانشگاهی علمی مراکز اند کرده ازدواج دوستی رابطه طریق از هیجانی

 به کمکی تنهانه امروز که چرا .اهتمام جدی تری داشته باشند زا آسیب پدیده این شناسی و آسیب بررسی

 وهم باشیهم صورت به ازدواج جایگزین بلکه است نکرده ازدواج عمر شدن و طوالنی ازدواج کیفیت

به  سفید ازدواج وغیرمسئول با کاربرد واژه نا میمون ایحرفه غیر افراد امروزه که تاجایی. است شده خانگی

داده اند ودرحال جایگزین شدن  نوعی با استفاده از واژه ازدواج به آن رسمّیت به، همباشییاهم خانگی جا

درکاهش آسیب ها مفید  تواندمی 6دماتازدواج رسمی وشرعی است. آموزش دیدگاه کاهش ص جایبه

تصحیح توهم های شناختی وشناخت ها ی غلط که ناشی از ظّن وگمان است با ارائه  واقع گردد.

علمی یک ضرورت است. الزامی کردن مشاوره ازدواج با موضوعات )ارزیابی تحریک  هایپژوهش

ت های بین فردی؛ بررسی عشق های پذیری؛ مهارت های کنترل خشم؛ حل مسئله؛ تفکر انتقادی؛ مهار

(؛ جایگاه خانواده های mythازدواج )ازدواج؛ بررسی افسانه های  ناکام، وآموزش مراقبت از عشق بعد از

 .()قبل از عقد رسمی اصلی در ازدواج و بعد از آن

                                                                                                                     
1.  Harm Reducation 
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 تصریح درباره عدم تناقض منافع

ه ناهمسانی منافعی ندارد ونتایج آن فاقد که این پژوهش هیچ گون شوندمینویسندگان پژوهش حاضرمتعهد 

ارتباطات خاص با  تأثیراین پژوهش تحت  انجام هرگونه منفعت اقتصادی برای نویسندگان بوده است.

 اشخاص یا مراکزی که پژوهش در آن انجام شده است، قرار نداشته است.

 سپاسگزاری

شناسایی عوامل »ی کرج با عنوان این پژوهش برگرفته از رساله ی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزم

. الزم است کمال قدردانی وسپاس خود را «بود شهر کرجطالق عاطفی دربافت اجتماعی فرهنگی  ساززمینه

 ( داشته باشیم.کنندگانمشارکت) بخشاناز داده 

 

 منابع
طالق سازینهزمعوامل  یبررس (.6931خدابخش )؛ محسن زاده، فرشادواحمدی، انوشیک ،زهرا کاراخوی، زهرا؛ 

  ]link[.604-611(،04)61تربیتی زنان وخانواده،–فصلنامه فرهنگی  دربافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران.

  ]link[شار. تهران: نشر نی.، ترجمه ابراهیم افمبانی پژوهش کیفی (.6936استراوس، آنسلم وکوربین، جولیت )

 یساز مثلث اساس بر زناشویی سازگاری بینی پیش(. 6930) کیانوش محمدو زهراکار، علی ایمان؛ نظری، خاکپور،

  ]link[.00-91 ،(99)3 رفتار، و اندیشه. خانواده در قدرت ساختار و

(. نظریه زمینه ای فرایند شکل گیری نگرش به 6930اله ) حیذب وعباس پور، یعل ؛ محمدی،رضا مهر، خجسته

  ]link[.90-10(،1)1در علوم سالمت، مجله تحقیقات کیفیازدواج. 

 جنس با معاشرت تأثیر به نسبت تهران های دانشگاه دانشجویان نگرش(. 6931) جواد فریده وشجاعی، آبادی، خلج

  ]link[.603-693 ،(16)61 زنان، هبردیرا مطالعات. زناشویی رضایت در ازدواج از قبل مخالف

اندیشه . استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد(. 6993) مجتبی حسن وامامی، دانائی فرد،
 ]link[. 13-36 ،(1)6 مدیریت،

  ]link[گیتی خوشدل. تهران: انتشارات نشرنو. ترجمه .روانشناسی کمال(. 6913شولتز ) دوآن

مجله بررسی مسائل وشرایط میانجی.  لعل (. طالق عاطفی:6993) محمود ، شهره، باستانی، سوسن و گلزاری،روشنی
  ]link[.14-6(،9)6اجتماعی.

مطالعات . گراییرابطه طالق عاطفی با تصویر بدنی و کمال (.6939) زیپرو حسن و عسگری، احدی،؛ ساره زمانی،
  ]link[.06-03 ،(0)64 شناختی،روان

  ]link[: ندای آریانا.تهران شناسی خانواده. آسیب (.6991) اهلل سیف اهلل وبهاری، هدایت ستوده،

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه  (.6939)محمدرضا  گیوی، میالد واسماعیلی شماعی کوپائی،

 ]link[. 663-604 ،(0)9 چشم انداز مدیریت دولتی،. داده بنیاد

 درتوسعه زن نشریهزوجین.  روابط در فاصله جنسیتی تحلیل(. 6931) نبیز پور، وملکی الیسه فسائی، صادقی
  ]link[.19-6،(6)66.وسیاست

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?FID=4036613964003
http://nashreney.com/content/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C/
http://jtbcp.riau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=98
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_id=567&sid=1&slc_lang=fa
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280084
http://smt.journals.isu.ac.ir/article_104.html
https://www.goodreads.com/book/show/2267764._
https://ijsp.ut.ac.ir/article_21896.html
http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1789.html
http://www.lib.ir/book/77237237/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
http://jpap.sbu.ac.ir/article/view/7961
https://jwdp.ut.ac.ir/article_35472.html
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 اصفهان. شهر زوجین وییزناش تعارض بر مسئله حل و مؤثر گفتگوی های شیوه تأثیر بررسی .(6936) زهره قلیلی،

  ]link[.اصفهان دانشگاه پایان نامه،

 ، ترجمه کیامنش ودانای طوسی،وترکیبی کمی کیفی، رویکردهای (. طرح پژوهش:6936) دبلیو جان ،کرسول

  ]link[دانشگاه عالمه طباطبایی(.) دانشگاهیجهاد  انتشارات :تهران

اقدام به  مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و(. 6934) مختار. محمد وعارفی، فرشاد؛ نظری، علی زاده، محسن

  ]link[.6-01(، 09)60مطالعات راهبردی زنان، . طالق
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