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 نامهپرسشتوصیفی و تکنیک استفاده شده -کمیّ پژوهشروش . باشدیم 19-دیکوو یریگهمهدر دوران 

زوجینی هستند که در بخش آموزش و پرورش مشغول به کار  به دلیل اهمیت موضوع، آماری ۀجامع .بود

بر اساس که  باشدیمنفر  3000تعداد این افراد بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش سیرجان  .هستند

ها آمار توصیفی و استنباطی داده لیوتحلهیتجزدر  انتخاب شدند.تصادفی  صورتبهنفر  321 فرمول کوکران

از بین  کهتحقیق حاکی از آن است  یهاافتهی. مورد استفاده قرار گرفت Amos 18و   SPSS یافزارهانرمو 

بیشترین میانگین به رضایت جنسی و کمترین میانگین به فرسودگی شغلی متغیرهای اثرگذار بر طالق عاطفی 

قدرت در  دموکراتیک ، ساختاریگانگی زوجین بعد از کرونا، رضایت جنسی هایمتغیراختصاص داشت. 

درصد  92 اثر معنادار و معکوسی بر طالق عاطفی دارند.( یگروهدرون)شناختی  اجتماعی ۀخانواده، سرمای

تفاوت از واریانس متغیر طالق عاطفی توسط متغیرهای مذکور قابل تبیین بود. همچنین نتایج نشان داد که 

 دارد. وجود  نتعداد فرزندا از لحاظطالق عاطفی زوجین میانگین معناداری بین 
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 مقدمه و بیان مسأله

بشررری اسررت و به علت پیوسررتگی آن با حیات اجتماعی  نهاد خانواده رکن بنیادین اجتماع

شود. در  ،موجب تغییر در نوع تواندیمتغییرات و تحوالت جامعه  ساختار و کارکردهای خانواده 

 تواندیمای را تجربه کرده اسررت که به طور طبیعی اخیر، کشررور ما تغییرات گسررترده یهاسررال

 ییهاتیظرفختار و کارکردهای خانواده، مشکالت و خانواده را متحول سازد. تغییرات، در نوع سا

دیگر، برخی از تحوالت مثبت و برخی دیگر منفی  . به عبارتکندیمخانواده ایجاد  را در کانون

صورت  شودیمارزیابی  ستفادۀو در  صت ،هاتیظرفبهینه از  ا شرایط مطلوب  هافر و امکانات 

و در صورت غفلت از ساختارهای تأثیرگذار  شودیممادی و معنوی در زندگی خانوادگی فراهم 

  .(303: 1397)یعقوبی دوست،  شودیمآن روز به روز متزلزل  یهاانیبنه اددر تضعیف نهاد خانو

امروزی با مسائل فراوانی  یهاخانوادهکه  دهدیمخانواده در جوامع امروزی نشان  مطالعه ی

هستند. طالق یکی  روروبهآزاری، همسرآزاری، خشونت خانوادگی و طالق در درون مانند کودک

 طالق (.315: 1397مسررائل خانواده در جوامع امروزی اسررت )یعقوبی دوسررت،  نیترمتداولاز 

 و اجتماعیاز لحاظ  شده شناخته رسمیت به زناشویی ۀرابط یک قانونی انحالل» از است عبارت

 ،یشناختبیآس اجتماعی، پیامدهایو  دهدیم تغییر را درگیر فرد دو امتیازات و تعهدات که قانونی

صی، حقوقی، صادی شخ صی و اقت سترده شخ به نقل از  1988 ،1کنری مک و پرایس) «دارد یاگ

خانواده است  یاساس یهاانیبنو اخالل در  ییدات و جگسس یطالق نوع (.125: 2011، 2شارما

اساس آمار دفتر  بر(. 30: 1391)صدراالشرافی و همکاران،  شودیم یگشیهم ییه منجر به جداک

رال ییشور، درصد تغک یتسیسازمان بهز دگانیدبیآس رال 1398رات ازدواج در س ره س ربت ب نس

صرررررد 6/37 حدود 1388 ست.  بوده یرات منفییتغ صورتبهو  در صله زمانی ا یعنی در این فا

شتر یب شرررورکت افرررراد در سرررن ازدواج در یجمع کهیدرحالازدواج روند کاهشی داشته است. 

انگر روند یباین امر ه ک تسررته اشرررات مثبت داییدرصررد تغ 32/58ن زمان طالق یند؛ در همشررد

  (.168: 1400)رمضانی فر و همکاران،  باشدیم ورشکطالق در  یشیافزا

ساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم الط ت سرا گس قال. اگر طشودیمق بر ا

آشرررکار اتفاق  شرررکلعاطفی بین زن و مرد بدانیم، در برخی موارد این جدایی عاطفی به  رابطۀ

سیاری از موارد، اما در  افتد؛یم صلهب در . ماندیمپنهان باقی  صورتبهعاطفی زن و مرد  یریگفا

ق آشرررکار نامید، زوجین با مراجعه به مراکز الها را طآن توانیمرسرررمی که  یهاطالقواقع در 

روابط بین  ختالل، امّا در جامعه بخش زیادی از اکنندیمرسرررمی، سرررند ازدواج خود را باطل 

                                                           
1 Price & Mc Kenry 
2 Sharma 
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ق پنهان، زوجین بدون داشتن تعلق عاطفی به زندگی ال. در طماندیمپنهان باقی  صورتبهزوجین 

 (.38: 1395ران، )فیروزجاییان و همکا دهندیمدر کنار یکدیگر ادامه 

سمی، جوامع ن،یبنابرا شیوع طالق ر ستنداز طالق مواجه  یاگونهبا  یامروز در کنار  که  ه

ضای  سته،  هاخانوادهدر عین نهفتگی در ف ضعیف کند.  یهاهیپاتوان  گونۀنیاخانواده را متزلزل و 

تی عاطفی وضررعی القط (.118: 8139نام دارد )رشررید و همکاران،  1شررایع طالق، طالق عاطفی

احساسات مثبت و  ، تنفّر و دشمنی جایگزینیأسخشم، مانند است که در آن، احساسات منفی 

 به بیانی دیگر، (.48: 1395فیروزجاییان و همکاران، ) شرررودیممتقابل در روابط زوجین  عالقۀ

فاقد محتوایی تبدیل  یهاازدواج، به انددهینرسرررطالق رسرررمی  ۀکه به مرحل هاازدواجبرخی 

دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به  که فاقد عشق، مصاحبت و شوندیم

  (.2: 1398)عباسی و قلی پور،  روندیمپیش 

 آن به ۀدربار و اهمیت تحقیقعاطفی مختلف، همواره بر جدی بودن مسررأله طالق  مطالعات

س دلیل شان دادند که  برخی،. اندکردهآن تأکید  یهابیآ صورت تحقیقات داخلی و خارجی ن در 

کودکان و در  یدر خانواده، پریشررانی روانی و افسررردگی و مشررکالت رفتار طالق عاطفی بروز

نان بدییمافزایش  نوجوا کاران) ا کاران،  ؛2021، 2تولیوس و هم یا و ه مان ن برخی  (.1397لق

در افراد  یالت روحکفشررارها و مشررتحقیقات دیگر نشرران دادند که طالق عاطفی باعا ایجاد 

 (. 241: 1390)باستانی و همکاران،  شودیم

به  توانیم ه از جملهک اندداشرررتهان یب یطالق و طالق عاطف یرا برا یمختلف دالیل محققان

شد ص یهاتفاوت، ید اعتقادیاختالفات  س، ی، فرهنگیتیشخ متفاوت، ت یترب ،یانوادگ، خیتیجن

سنین پایین،، یتیات شخصیخصوص شتغال ب ازدواج در  ، یو مال یاقتصاد التکش از حد، مشیا

)رمضانی  اندداشتهان یبو.... همسر  خانوادۀل با کمش، یو جنس ییمسائل زناشو نۀیزماختالف در 

صرررحیز از رفتار و گفتار یکدیگر، نداشرررتن  نکردندرکدر واقع (. 169: 1400فر و همکاران، 

و سررردی نسرربت به شررریک زندگی همگی  یعالقگیبشررناخت کافی از روحیات طرف مقابل و 

 (.327: 1397)یعقوبی دوست،  بگیردتا طالق عاطفی شکل  شوندیمباعا 

سمی ثبت  صورتبهطالق عاطفی در جایی  آمار دقیقی در رابطه با آن  توانینم، شودینمر

بر اسرراس اسررناد سررازمان ثبت احوال شررهرسررتان امّا (. 738: 1399)محبوبی زاده، گزارش داد 

صد آن از توافقی سیرجان، طالق  ست. میزان در شته ا سانات قابل توجهی دا ستان نو شهر در این 

سال  68/1 سال  3/87به  1384در  سید )بلوردی و همکاران،  1392در  در اواخر (. 449: 1394ر

                                                           
1 Emotional divorce 
2 Tullius et al 
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در تایلند،  جیتدربهو  شررد ظاهرچین ووهان یا کرونا ویروس در  19بیماری کووید  2019سررال 

. در گسترش یافتاز جمله ایران و سایر کشورها نام، تایوان، نپال ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، ویت

 ریگهمه( این بیماری را یک بیماری WHOسررازمان بهداشررت جهانی ) ،2020مارس سررال  11

سروش اعالم کرد سریع به منجر 19کووید  گیریهمه (.242: 2020، 1) بر  ی)کار مبتن دورکاری ت

یکی (. 2: 2021، 2انسانی را محدود کند )دارابه و همکارانشد تا تعامالت  جهان سراسر در خانه(

شیوع کرونا به دورکاری روی آوردند، معلّمان بودند. شغلی  یهاگروهاز  پس از  هاآنکه پس از 

شخانهشیوع کرونا مجبور به  شدند. کار زیاد و  ینین ستهو آموزش آنالین و از راه دور  ، کنندهخ

رار قرا تحت تأثیر  همسررررانشرررانخانوادگی و روابط افراد با  یهانقشتعارض کار با وظایف و 

به اسررت این امر موجب سررردی روابط و طالق عاطفی بین این افراد شررود. لذا ممکن  دهد؛یم

پژوهش حاضر  نی؛ بنابرارسدیمله مهم و ضروری به نظر أدر مورد این مسپژوهش  ،دلیلهمین 

 سیرجان پرداخت. شهر متأهل آموزگاران در عاطفی طالق ۀبه مطالع

 پژوهش نهپیشی

 در مطالعات علمی ایران به موضوع طالق عاطفی توجه بسیاری شده است به عنوان نمونه،

ضانی فر و همکاران ) ستان متأهل زنان در عاطفی طالق بر مؤثر عوامل» ( با تحلیل1400رم  شهر

ولیتی، ؤمسرررتوجهی مردان به زنان، بیمقوالتی همچون بی به این نتیجه رسررریدند که« تنکابن

مناسب اوقات  ۀخشونت، مشکالت ارتباطی و جنسی، عدم حضور مؤثر در منزل و نداشتن برنام

های فراغت موجب بروز طالق عاطفی شرررده و عواملی همچون شررررایط خانوادگی و دخالت

اجتماعی فرد، شغل، درآمد، مدت زمان ازدواج و سن زوجین موقع  -ها و پایگاه اقتصادیخانواده

 ۀ( با مطالع1399محبوبی زاده )شرررود. ازدواج باعا تشررردید عوامل مؤثر بر طالق عاطفی می

شی آموزش مهارت» سیرجاناثربخ شهر  شان داد « های ارتباطی بر طالق عاطفی معلمان زن  که ن

و  رشرررید. ثیر داردأزن شرررهر سررریرجان ت معلمان عاطفی بر طالق های ارتباطیمهارت آموزش

«  زنان میان در عاطفی طالق بر مؤثر فردی برون عوامل بررسی»( در پژوهشی به 1398همکاران )

گیری طالق به عنوان یک متغیر اجتماعی بر طالق عاطفی تأثیر ها نشان داد که همهیافتهپرداختند. 

یکنواختی زندگی و کوشش برای داشتن حقوق مساوی به ترتیب دارای اثر مثبت دارد. همچنین، 

ها نشانگر تأثیر مثبت اختالف سطز خانوادگی بر میزان مثبت و منفی بر طالق عاطفی بودند. یافته

 و اجتماعی عوامل شرررناختیجامعه بررسررری»( با 1398عباسررری و قلی پور )طالق عاطفی بود. 

ستان عاطفی طالق بروز بر موثر فرهنگی شهر سلیمان در  سجد سیدند که بین« م  به این نتیجه ر

                                                           
1 Suresh 
2 Daraba et al 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
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 شناخت خانواده، درون اجتماعی ۀسرمای خانواده، درون نظم دینی، اعتقادات به پایبندی متغیرهای

  .دارد وجود معنادار ۀرابط عاطفی طالق با روانی، سالمت و یکدیگر از زوجین

عوامل اجتماعی مؤثر بر »عنوان بررسررری ( در پژوهشررری با 1395حاجی زاده و همکاران )

به این نتیجه رسرریدند که چهار متغیر سرربک زندگی سررنتی، سرربک زندگی مدرن، « طالق عاطفی

( به 1392)سلطانیان  کامپیوتر و سبک زندگی تظاهری توانستند متغیر طالق عاطفی را تبیین کنند.

ه اورژانس اجتماعی شررهرسررتان ب کنندگانمراجعهالق عاطفی در بین ط ثر برؤعوامل م»بررسرری 

 یهاتفاوت ،ه متغیرهای میزان دخالت اطرافیاننشررران داد کپرداخت. نتایج « شررریروان چرداول

شونت وفرهنگی، تنفر و کراهت شکالت روانی در ، خ صراربا طالق عاطفی رابطه  م زنان به  و ا

سران خود معنی ست.جدایی از هم سی »( در تحقیقی با هدف 1392) عظیمی و عابدزاده دار ا برر

شهر تهرانثر بر بروز طالق عاطفی در زنان متؤعوامل م شان انجام دادند. « أهل در  که  دادنتایج ن

صیالت ز سطز تح ، ان پایبندی زوج به اعتقادات دینی، میزان دخالت خانواده زوج، میزوجینبین 

ای توسط زوج با ماهواره یهاکهشباعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلی و میزان تماشای 

 طالق عاطفی رابطه وجود دارد.

زوجین یافت  طالق عاطفیموضررروع  با مطالعاتیخارج از ایران  یهاپژوهشدر همچنین 

طالق عاطفی، انتظارات  ۀبررسرری رابط»( با عنوان 2021) 1رشررید و همکاران ۀنتایج مطالع. شررد

سران در شویی و خودکارآمدی هم ستان  زنا شان داد که « سعودیعرب صد 77ن  نمونه افراد از در

شتغال، نظر از. کردند تجربه شدید تا متوسط سطوح در را عاطفی طالق  عاطفی طالق شاغلین، ا

شتند بیکار افراد به نسبت کمتری شتند، سال 10 از بیش سنی اختالف که هاییزوج و دا  سطز دا

سبت باالتری عاطفی طالق شتند، سال 5 تا 1 سنی نظر از که هاییآن به ن شان دا  هاافتهی. دادند ن

 بینیپیش باال زناشررویی انتظارات و خودکارآمدی طریق از توانیم را عاطفی طالق که داد نشرران

سی .کرد سن ساتی2021) 2دامو و  سا شی کیفی اح  طالق یندآدر فر افراد معموالً کهرا  ( در پژوه

سی کردند و به این  کنند،می تجربه عاطفی ساتبرر سیدند که افراد احسا سکین، ترس، نتیجه ر  ت

شم، غم، شد و امید خ صی را تجربه کرده ر ستفاده از 2018) 3و همکاران موهلتلو اند.شخ ( با ا

پرداختند. نتایج مطالعه نشرران داد  «ثر بر طالق زوجین در آفریقاؤعوامل م» ۀروش کیفی به مطالع

که عدم ارتباط و ارتباطات ضعیف، ناسازگاری جنسی و خیانت زوجین به یکدیگر از عوامل مهم 

 و طالق وضعیت» ۀ( در پژوهشی به مطالع2018) 4رمضان و همکاران .و تأثیرگذار بر طالق است

                                                           
1 Rasheed et al 
2 Damo & Cenci 
3 Mohlatlole et al 
4 Ramzan et al 
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 83/14 مالی، درصد مشکالت 66/6ه پرداختند. نتایج بیانگر آن بود ک« پاکستان در آن اصلی دالیل

مذهبی  درصد تعارض 17/5 عالی، آموزش درصد 6/74اعتماد،  عدم درصد 62/5 بیکاری، درصد

صلی دلیل را سته اند طالق ا شان داد مطالعه نتایج این. دان ستان در طالق میزان که ن  تدریج به پاک

  است. افزایش حال در

طالق  ۀنشرررانگر این اسرررت که مطالعات تجربی دربارمرور مطالعات انجام شرررده در ایران 

ست. همچنین در خارج از ایران نیز مطالعاتی در  شده ا شهرهای مختلف ایران انجام  عاطفی در 

طالق عاطفی نشرران از اهمیت این  ۀاین باره صررورت گرفته اسررت. انجام مطالعات متعدد دربار

عوامل اجتماعی مؤثر بر چه مسلم است تا به حال پژوهش مدوّنی در رابطه با امّا آن موضوع دارد.

شهر طالق عاطفی ست.  سیرجان ستاندر  شده ا سوی دیگر مطالعانجام ن سی  ۀاز  ضر به برر حا

اخیر در رابطه با  یهاپژوهشپرداخته اسرررت که در  19-گیری کوییدهمهدوران طالق عاطفی در 

شاره شده است.  محققین این ضرورت را احساس کردند که طالق عاطفی کمتر به این موضوع ا

 بپردازند.  19-گیری کوییدهمهدر دوران  طالق عاطفی در شهرستان سیرجانبه بررسی 

 

 چارچوب نظری

ست اجتماعی پیچیده ۀطالق پدیداز آنجایی که  تنها آن را از یک جنبه مورد  توانینم وای ا

 چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات مربوط به خانواده است. لذابررسی قرار داد. 

 رساندیمطبق دیدگاه کارکردگرایی خانواده وظایف مهمی را به انجام  کارکردگرایی: یةنظر

 نظر از. کنندیمنیازهای اسرراسرری جامعه هسررتند و به بقای نظم اجتماعی کمک  بخشرری از که

 اجتماعی. شرخصریت تثبیت و شردن اجتماعی از نداعبارت خانواده اصرلی کارکرد دو 1پارسرونز

ست فرآیندی اولیه شدن  دنیا به آن در که آموزندیم را ایجامعه فرهنگی هنجارهای کودکان که ا

اعضای ست که خانواده در کمک و حمایت عاطفی از ا نقشی معنای به شخصیت تثبیت. اندآمده

ست که از طریق آن بزرگ سال خود بر عهده دارد. ازدواج بین مردان و زنان بالغ قرار و مداری ا

صیت افراد بزرگ سالم  ردیگیمیت قرار سال مورد حماشخ صنعتی نقش  .ماندیمو  در جامعه 

سیت پیدا خانواده در تثبیت شخصیت بزرگ بر (. 255: 1391)گیدنز،  کندیمسال اهمیت و حسا

 یل نظام با هماهنگک یبرا هک یادهیب فاسررربرحنهادها  یل وجود و بقایدگاه، دلین دیسررراس اا

 کی در ردهاکارکرییش نهادها باعا تغیدایپ و یرات ارزشرریی. تغشرروندیمن ییگر اجزا دارند، تبید

ستحثبا. شوندیمنهاد  آن و  یو اجتماع یفرد یردهاکارک داومن درگرو تیزوج یام زندگکت و ا

. شوندن یشیپ یردهاکارک جایگزیند یجد یردهاکارکاست. به شکلی که آن  یردهاکارکرییتغرا ی

                                                           
1 Parsons 
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ن آن نشود، باعا یگزیجا یردکارک یرییا تغی ودحذف ش انوادهخ از یردکررررارکه ک یدر صورت

 .(232: 1389)بستان،  شودیم نیزوج روابط و خانوادهدر یثبات یبروز ب

ندهای گذار و دگرگونی در جوامع ، 1از دیدگاه دورکیم آنومی: یةنظر در زمان کنونی فرآی

. در فرآیند آورندیمند که مسررائل و معضررالت اجتماعی بزرگی به بار اچنان پر شررتاب و شرردید

که هنجارها و  شررروندیمتغییر هنجارها و معیارهای سرررنتی در جوامع مدرن متزلزل  بدون آن

شن را هاآنای جای معیارهای تازه شفافی برای هدایت رفتارها  بگیرند. هرگاه که معیارهای رو و 

. به عبارتی در نتیجه دیآیممعینی از زندگی اجتماعی وجود نداشررته باشررد، آنومی پدید  ۀدر حوز

ضعیتی اقدامات منفی اجتماعی مانند طالق ظاهر  زمانی که  (.301: 1391)گیدنز،  شودیمچنین و

شد خانواده توانایی انطباق با شته با ؛ نظام خانواده شودیمبا چالش مواجهه  محیط اجتماعی را ندا

 . ابدییمش یافزا القط یبرا یسست شده و آمادگ

 2بوردیو ۀوسرریل به سرررمایۀ اجتماعی از منظم تحلیل نخسررتین :سرررمایة اجتماعی یةنظر

ست که به یک فرد مجموعه سرمایۀ اجتماعی. است پذیرفته صورت ای از منابع مادی یا معنوی ا

متقابل را پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنا و شناخت  ۀتا شبک دهدیمیا گروه اجازه 

 اعتماد، منزلۀ به را ،سرررمایۀ اجتماعی 3پاتنام (.64: 1393 ،پارسرراییان)در اختیار داشررته باشررد 

 متقابل سررود به لین یبرا را گراننشک یارکهم هک ردهک فیتعر وندیپ یهاشرربکه و هنجارها

 (.2: 2021، 4)لو و همکاران کندیم لیتسه

سرررمایۀ . ردکرا باب  گروهی و برون گروهی درون سرررمایۀ اجتماعیحات الپاتنام اصررط

ه از جهات مهمی مثل که افرادی را کاسرررت  سررررمایۀ اجتماعینوعی از  گروهی درون اجتماعی

. دهدیمدیگر پیوند کاجتماعی و نظایر آن شربیه بره هرم هستند، به ی ۀقطبجنسیت،  قومیت، سن،

شاره دارد  یهاشبکهگروهی بر  برون سرمایۀ اجتماعیدر مقابل،  شابه ازکاجتماعی ا  ه افراد غیرم

به ی یهابخش عه را  جام ناگون  ندیمدیگر مرتبط کگو ندیمو  ک فارغ از  باز و یهاتیهو توا

جامعه  سررررمایۀ اجتماعیهمچنین  .(168: 1395)رفیعی و همکاران،  ودتعصرررب را موجب شررر

ساختاری شناختی و بعد  سرمایۀ در حالی که اولی )یعنی . ماهیت چند بعدی دارد، از جمله بعد 

ذهنی )مثالً اعتماد و تعامل متقابل( اشرراره دارد، دومی )یعنی  یهایابیارزشررناختی( به  اجتماعی

عینی مانند عضویت در سازمان و مشارکت اجتماعی  یهاشاخصساختاری( با  سرمایۀ اجتماعی

                                                           
1 Durkheim 
2 Bourdieu 
3 Putnam 
4 Lu et al 
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سیلوا و همکاران شودیمگیری اندازه ست 2007) 2لین (.6: 2007، 1) اجتماعی  ۀیسرما( معتقد ا

که در  شررودیمخانواده  یاعضررا یبراو رضررایت  حمایت ۀآوردن شرربک در خانواده باعا فراهم

شکالت صورت فقدان آن  سیاریم شد ب صودی و همکاران،  گریبانگیر جامعه خواهد  : 1390)مق

125.) 

سر یةنظر سان هم ستحکام  :یهم شی از وجود و دوام این نظریه ا  یهایژگیوخانواده را نا

یکدیگر جذب  یسررو تنها آنان را به . همسررانی میان دو فرد نهداندیمهمسرران میان زن وشرروهر 

شانبلکه پیوند  کندیم ستوارتر  بین ( 1937) 3باورمن (. 40: 1395)آزادیان و فتحی،  سازدیمرا ا

ست  ساکه معتقد ا سته در پی گزینشان سته یا نادان صفاتی همگون با او  ن دان ست که  سری ا هم

شد. افراد با کسانی وصلت  شته با شند.  کنندیمدا شویی همانند خودشان با که از نظر موقعیت زنا

را  هاآن، بلکه پیوند و وصلت کندیمهمسانی میان دو فرد نه تنها آنان را به سوی یکدیگر جذب 

در  که ( پنج عامل1944) 4برگس و والین ۀ(. به عقید46: 1389)سرراروخانی،  سررازدیم اسررتوارتر

تصرروری از همسررر  -2همجواری،  -1ند از: اعبارت ای دارند،کنندهانتخاب همسررر نقش تعیین

همسان همسری یا گرایش به گزینش کسی که  -4تصویری از والدین و زناشویی آن،  -3آل، ایده

شد،  ساروخانی،  -5همگون ما با صیت ) شخ ست زمانی که  5اکرمن (.50: 1389نیازهای  معتقد ا

 ردیپذینمهمسان همسری، جای خود را به ناهمسان همسری دهد، همسرگزینی متناسب صورت 

و روابطی  گذاردیمو از آنجا که سررازش فکری وجود ندارد، عواطف بین زوجین رو به سررردی 

شکل یافته بود ۀکه بر پای سته  ست ۀجای خود را به روابطی بر پای ،تعادل پیو س  دهدیمه تعامل گ

 و نارضررایتی زناشرروییزوج باعا  ناهمسررانی میان دو(. بنابراین 105: 1392)قادری و مردانی، 

 (.40: 1395)آزادیان و فتحی،  شودیمخانوادگی  یهاکشمکش

یری و تفکیک در دو محور ذپارسونز ساختار خانواده را پیامد تمایزپساختار قدرت:  یةنظر

 -احساسی یهانقش ابزاری در مقابل یهانقشمحور  قدرت نسبی،محور سلسله مراتبی : ندیبیم

 -از نقرررش  یبنیررراد یبنررردچهار نوع تقسیم عاطفی. بر اساس این تفکیک پذیری، پارسونز به

  (.160: 1394یوسفوند و حمیدیان، ای رسید )ه هستهپایگراه در خرانواد

در دسرررت  یابرررزار ۀدر خرررانواده، وجررر .قدرت باالیی است یدارا ،پدر -نقش پدر -1

 عاطفی او پایین است. -نقش احساسیاوسرت و از طرفری، 

                                                           
1 Silva et al 
2 Lin 
3 Bowerman 
4 Burgess & Wallin 
5 Ackerman 
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عاطفی اسررت و در نقش  -احسرراسرری  ۀقدرت باالیی در وج یدارا ،مادر -نقش مادر -2

 .از موقعیرت پایینی برخوردار است یابرزار

 .است یابزار ۀجو یاز نظر قدرت در سطز پایین ولی دارا ،پسر -پسرنقش فرزند  -3

ند دختر -4 پایین ولی دارا دختر، -نقش فرز قدرت در سرررطز  ج یاز نظر   -عاطفی ۀو

رتم، پارسونز معتقد است بزرگ است. حساسی رک سیس روان ی ره عن رانواده، ب رور خ ساالن در ام

عاطفی است که  -و احساسی  یوجه ابزار مهم ۀمسأل .گذارندیمترهرررا ترررأثیر بررریش از کوچک

 (.57: 1392)زارعی و همکاران، خانواده است  یکرررارکرد برا یضرورتاً این تفکیرررک، حررراو

نوع و تداخل هر  داندیمحفظ وحدت خانواده  یل براکن شرریم نقش را بهترین تقسرریپارسررونز ا

: 1394یدیان، )یوسفوند و حم آوردیمتعادل زندگی به حساب  نقش دیگر را باعا بر هم خوردن

160.) 

 اسررت که توانایی یاجتماع یان موجودانسرر دلبسررتگی ۀنظریبر اسرراس  :یدلبسررتگ ةینظر

سا یبرقرار سانر یارتباط با  ست معتقد  1یرا دارد. بالب هاان ستگکا به  کودک-والد رابطۀدر  یه دلب

شقانه انتقال  رابطۀ ستگ رابطۀدر  اختاللهرگونه . ابدییمعا س یدلب  یبعد یخطرهاب و یموجب آ

ستگ .شودیم س رابطۀروزانه مثل  یع ارتباطی، فهم ما را از وقایدلب الزم در ارتباط  بخشه ک یجن

 (.507: 1389)بطالنی و همکاران،  کندیم ترقیعماست،  ییبخش زناشو تیرضا

ان یشررامل در م، کندیماد ین را نسرربت به هم زین زوجیب یدلبسررتگکه  یت جنسرریمیصررم

ه ک شرودیم یو روابط یزش جنسری، آمیتماس بدن از بهیگر، نیدکیگذاشرتن تجارب عاشرقانه با 

ضا کیختن، تحریبرانگ یبرا سیو ر شاوران در طول . شودیم یزیرطرح یت جن ار با ک هاسالم

الت یو تما یجنس یخود در تقاضاها یهاتفاوتن نسبت به یاگر زوج انددهیمراجعان متوجه گرد

ل که ارتباطشان دچار مشکقبل از آن توانندیم ،داشته باشند یآگاه یزش جنسیشان در آممختلف

شراهد باید خود آگاه نباشرند  یت جنسریمین به صرمیاگر زوج ،سک. برعکنندگردد آن را درمان 

 (.508: 1389به نقل از بطالنی و همکاران،  2د )بگروزیالت باشنکمش

 توانیمو مطالعات انجام شرررده مطرح شرررده  یهادگاهیددر مجموع با توجه به نظریات و 

خود را از دسرررت  یط اجتماعیو انطباق با مح یسرررازگارخانواده توانایی که  نتیجه گرفت زمانی

 یروابط عاطف ،شررود دچار اختالل یشو تأمین نیازهاف اهدابه و رسرریدن  یابیدر دسررتو  دهد

کارکردگرایی  ۀحاضررر متغیر طالق عاطفی از نظری ۀ. در مطالعشرروندیمخانواده با چالش مواجه 

شی از دوران کرونا از نظری شکالت نا شغلی و م سودگی  سونز، متغیرهای فر آنومی دورکیم،  ۀپار

                                                           
1 Bowlby 
2 Bagarozzi 
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بوردیو و پانتام، متغیر  سرررمایۀ اجتماعی ۀ)درون و برون گروهی( از نظری سرررمایۀ اجتماعیمتغیر 

 ۀن، متغیر سرراختار قدرت در خانواده از نظریباورمن و برگس و والی ۀهمسرران همسررری از نظری

 دلبستگی بالبی استخراج شدند. ۀتفکیک نقش پارسونز و متغیر رضایت جنسی از نظری

 :شد استخراج ذیل یهاهیفرض نظری چارچوب این با مطابق

 وجود دارد.داری معنیطۀ ق عاطفی زوجین راببین همسان همسری و طال رسدیمبه نظر  (1)

 وجود دارد.داری معنی طۀق عاطفی زوجین راببین رضایت جنسی و طال رسدیمبه نظر  (2)

طۀ ق عاطفی زوجین رابقدرت خانواده و طالدموکراتیک بین سررراختار  رسررردیمبه نظر  (3)

 وجود دارد. داریمعنی

شرررناختی( و طالق و برون گروهی )درون گروهی  سررررمایۀ اجتماعیبین  رسررردیمبه نظر  (4)

 وجود دارد.داری معنیطۀ عاطفی زوجین راب

 داری وجود دارد.معنی طۀببن فرسودگی شغلی و طالق عاطفی زوجین راب رسدیمبه نظر  (5)

داری معنی طۀرابو طالق عاطفی زوجین کرونا  یگانگی زوجین بعد ازن بی رسررردیمبه نظر  (6)

 وجود دارد.

تعداد  ای )جنسیت، میزان تحصیالت، وضعیت استخدام،بین متغیرهای زمینه رسدیمبه نظر  (7)

سن و مدت زمان ازدواج( و طالق عاطفی زوجین رابانفرزند داری وجود معنی طۀ، قومیت، 

 دارد.

 پژوهشروش 

با توجه به اهمیت موضوع آماری پژوهش  ۀجامعاین تحقیق به روش پیمایش انجام گرفت. 

هزار نفر برآورد  3که جمعیت آنان سیرجان بود. شهرستان )زن و مرد(  هلأمت مانمعلّ ۀیشامل کل

در نهایت،  شرد. کوکران اسرتفاده فرمول از نمونه حجم تعیین برای پژوهش این شرده اسرت. در

ستفاده از این فرمول، تعداد  ۀنمون ست آمد. 321آماری با ا گیری تحقیق نیز نمونه ۀشیو نفر به د

ساده بود. نمونه صادفی  سش پژوهش نیا در سنجش ابزارگیری ت  بر یمبتن یانهیگز پنج مۀناپر

ستفادهبا  هک بود رتکیل اسیمق  ریسا در سنجش یابزارها جینتا و قیتحق مدل و ینظر ۀحوز از ا

ستفاده قرارگرفته  به طالق عاطفی .شد هیته ،هاپژوهش ستقل در این تحقیق مورد ا عنوان متغیر م

دوم سؤاالتی  ۀو در مرحل طالق عاطفینامه سؤاالتی برای سنجش است که در بخش اول پرسش

اند. در این پژوهش از مطرح شرررده طالق عاطفیمؤثر بر اجتماعی برای سرررنجش برخی عوامل 

صاحب ستفاده از نظرات و تجربیات  صوری )ا شد. اعتبار  برای اطمینان از  ونظران( بهره گرفته 

 آنگرفته شد که مقدار  در نظرکرونباخ  یبه روش آلفا ییایموردنظر، پا ۀنامقابلیت اعتماد پرسش

شت.  73/0 سب و قابلیت اعتماد باالی این مقیاس  دا شان از ثبات درونی منا ست آمد که ن به د



................91-همه گیری کوییددوران در  سیرجان متأهل شهر الق عاطفی در آموزگاران ط 76  

 AMOSافزار  و برای آزمون مدل نظری از نرم SPSSافزار  از نرم هاداده برای تجزیه و تحلیل

 شد.استفاده 

 تعریف متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته 

سردی زندگی  ی کهزن و مرد عاطفی یعنیطالق : طالق عاطفی ولی  کنندیمدر کنار هم به 

آن  "مانند گویه  21این متغیر با  (.2: 1398)عباسرری و قلی پور،  دهندینمتقاضررای طالق قانونی 

 .مورد بررسی قرار گرفته است ".قدرها که آرزو داشتم به همسرم نزدیک نیستم 

  مستقلمتغیرهای 

سری:  -1 سان هم سری به معنای تمایل هم سان هم سانهم سری دارای  هاان به گزینش هم

است  یلیتحصی و اجتماع ی،نید ،یاقتصاد ،یفکر ،یفرهنگ یهانهیزم همۀتناسب یا سنخیت در 

از نظر سطز درآمد، ثروت وسطز اقتصادی  "مانند  سؤال 8این متغیر با  (.84: 1389)ساروخانی، 

 .مورد بررسی قرار گرفته است "است؟خانواده همسر شما در چه سطحی 

خود اطرالق  یاز روابط جنس فردند ی، به احساس خوشایت جنسیرضارضایت جنسی:  -2

سنجش (. 38: 1395؛ به نقل از طالیی زاده و بختیارپور، 2000)یانگ و همکاران،  شودیم برای 

جنسررری با همسررررم احسررراس لذت  ۀخیلی وقت اسرررت که از رابط"مانند  گویه 7این متغیر از 

 .استفاده شد ".کنمینم

 یمنظور از ساخت قدرت در خرررانواده الگوهرررا :خانواده قدرت دردموکراتیک  ساختار -3

این متغیر از برای سنجش  (.40: 1384، ی)ساروخان در خانواده است یریگمیتصم افتۀیسررراخت 

اگر همسرررم قصررد انجام کاری را داشررته باشررد در اکثر مواقع با من مشررورت "مانند  گویه 15

 .استفاده شد ".کندیم

 شخصی موفقیت کاهش عاطفی، فرسودگی عالئم به شغلی فرسودگیفرسودگی شغلی:  -4

این متغیر از برای سنجش  .(1: 2021، 1)جانگ و همکاران دارد اشاره افراد در شخصیت مسخ و

 ".آوردیمموزان در تمام روز به من فشار آسروکار داشتن با دانش  کنمیماحساس "مانند  گویه 7

 .استفاده شد

و پیوندهای مبتنی بر اعتماد  ای از روابطهکشرررب سررررمایۀ اجتماعی :سررررمایۀ اجتماعی -5

ی اجتماع و نهادهای هاسرررازمان، هاگروهافراد با الت بین فردی و بین گروهی و تعام اجتماعی

                                                           
1 Gong et al 
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)رفیعی و همکاران،  آوردیموجود ه ب هاگروهراد و برای اف ی الزم راحمایت اجتماعکه اسرررت، 

 :سنجش قرار گرفته است در دو بعد زیر مورد سرمایۀ اجتماعیدر این تحقیق  (.163: 1395

ره از کره افرادی را کاست  سرمایۀ اجتماعینوعری از  گروهی درون سرمایۀ اجتماعیالف( 

دیگر کاجتماعی و نظایر آن شبیه به هم هستند، به ی ۀجنسیت، طبق مهمی مثل قومیت، سن، لحاظ

سرم "مانند گویه  3این متغیر با  .دهدیمپیوند  ست. کامالًاعمال ورفتار هم شفاف ا مورد  "برایم 

 .بررسی قرار گرفته است

شاره دارد  یهاشبکهه گروهی ب برون سرمایۀ اجتماعی ب( شابه ازه کاجتماعی ا  افراد غیرم

فررررررارغ از  باز و یهاتیهو تواندیمو  کندیمدیگر مرتبط کگوناگون جامعه را به ی یهابخش

چقدر  "مانند گویه  11این متغیر با  (.168: 1395)رفیعی و همکاران،  تعصررب را موجب شررود

بررسرری قرار مورد  "راهنمایی حسرراب کنید. ۀروی همکارانتان جهت کمک مالی یا ارائ دیتوانیم

 .گرفته است

عد از کرونا -6 گانگی زوجین ب گانگی واین متغیر  :ی باط میزان ی  در دورانبین زوجین  ارت

سی  سنجش  .کندیمبیماری کرونا را برر از ترس ابتال به کرونا  "مانند  گویه 5این متغیر از برای 

 .استفاده شد ".مینینشینمخیلی نزدیک هم 

 ی پژوهشهاافتهی

 78و تعداد مردان  نفر 243نفر معلمِ شرررکت کننده در پژوهش حاضررر، تعداد زنان  321از 

سال،  40تا  30معلمان بین  تعداد، نفر 33سال،  30معلمان زیر  بود. در پژوهش حاضر تعداد نفر

 رنف 27 ،دیپلم رنف 3 از لحاط تحصررریالتبود.  نفر 194سرررال،  40معلمان باالی  و تعداد نفر 94

سانس رنف 197فوق دیپلم،  شتند. ر نف 94، لی سانس و دکتری دا سمی  تعدادفوق لی  239معلمان ر

سایرر نف 59آزاد ، رنف 13، حق التدریس رنف شده از ازدواج در ر نف 10و  سپری  بود. مدت زمان 

سال و  15تا  10بین  زوج 55سال، در  10تا  5بین  1/18 زوج 58سال، در  5کمتر از  زوج 28

ضر 25سال بود.  15باالی  زوج 180در  معلم یک و  222فاقد فرزند بودند،  معلم در پژوهش حا

 معلم 1ترک و معلم  18معلم فارس،  273معلم سه فرزند و بیشتر داشتند. قومیت  74دو فرزند و 

 را داشتند. هاتیقوممعلم نیز سایر  29ترکمن بود؛ 

 جمعیت شناختی نمونه آماری مورد مطالعه یهایژگیو -یک ۀشمار جدول

 درصد فراوانی بعد متغیر

  7/75 243  زن جنسیت

  3/24 78 مرد

 3/10 33 سال 30کمتر از  سن
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 درصد فراوانی بعد متغیر

 3/29 94 سال 40تا  30

 4/60 194 سال 40باالی 

 9/0 3 دیپلم میزان تحصیالت

 4/8 27 فوق دیپلم

 4/61 197 لیسانس

 3/29 94 فوق لیسانس و باالتر

 5/74 239 رسمی وضعیت استخدام رسمی

 4 13 حق التدریس

 4/18 59 آزاد

 1/3 10 سایر

 7/8 28 سال 5کمتر از  مدت زمان ازدواج

 1/18 58 سال 10تا 5

 1/17 55 سال 15تا  10

 1/56 180 سال 15باالی 

 8/7 25 فاقد فرزند تعداد فرزند

 2/69 222 یک و دو فرزند

 1/23 74 و بیشتر سه

 85 273 فارس قومیت

 6/5 18 ترک

 3/0 1 ترکمن

 9 29 سایر

 

سخ سی تفاوت میانگین بین پا سیتبه منظور برر سب جن ست دهندگان بر ح  از آزمون تی ت

شد.  ستفاده  سخا شاننتایج آزمون تفاوت میانگین پا سیت ن سب جن  سطز که داد دهندگان بر ح

ست. بنابراین میزان طالق عاطفی زوجین در بین زنان و مردان با هم  01/0از  تربزرگ یمعنادار ا

که تفاوت معناداری بین داد ان شررطرفه ن آزمون تحلیل واریانس یکهمچنین نتایج تفاوتی ندارد. 

چون  نداردوجود قومیت افراد  واسررتخدام میزان تحصرریالت، وضررعیت  باطالق عاطفی زوجین 

ست پس نوع ترزرگب 01/0سطز اطمینان از  ستخدام و ،ا ضعیت ا صیالت، و قومیت  میزان تح

فاوت نیز طرفه  آزمون تحلیل واریانس یک .کندنمیایجاد طالق عاطفی زوجین در  معناداری ت

چون  داردوجود  تعداد فرزندانبا طالق عاطفی زوجین که تفاوت معناداری بین  دهدیمنشررران 

طالق در  معناداری تفاوت تواندیم تعداد فرزندان بنابرایناسرررت  کمتر 05/0سرررطز اطمینان از 
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فرزند دارند طالق  2، افرادی که یک یا شرررودیمطور که مشررراهده همان .ایجاد کندعاطفی افراد 

 .کنندیمعاطفی بیشتری را تجربه 

 

 آماری  ةشناختی نمونجمعیت یهایژگیومیانگین و سطح معناداری  -دو ۀشمار جدول

مقدار  میانگین بعد متغیر

T/F 

سطح 

 معناداری

 376/0 886/0 070/44  زن جنسیت

 128/46 مرد

میزان 

 تحصیالت

 360/0 092/1 000/31 دیپلم

 333/45 فوق دیپلم

 010/45 لیسانس

فوق لیسانس و 

 باالتر

65/44 

وضعیت 

 استخدام 

 703/0 471/0 974/44 رسمی

 834/42 حق التدریس

 745/42 آزاد

 500/48 سایر

 04/0 290/3 560/42 فاقد فرزند تعداد فرزند

 233/43 یک و دو فرزند

 812/42 سه و بیشتر

 111/0 023/2 252/45 فارس قومیت

 888/43 ترک

 000/66 ترکمن

 827/37 سایر

 

 بین سررن و مدت زمان ازدواج با طالق عاطفی از آزمون پیرسررون ۀبه منظور بررسرری رابط

 ۀنشررران داد که بین دو متغیر مذکور با طالق عاطفی رابط نتایج آزمون پیرسررروناسرررتفاده شرررد. 

 معناداری وجود ندارد. 
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 آماری ةشناختی نمونجمعیت یهایژگیومیانگین و سطح معناداری  -سه ۀشمار جدول

 سطح معناداری پیرسونضریب  بعد متغیر

 601/0 029/0 سال 30کمتر از  سن

 سال 40تا  30

 سال 40باالی 

 148/0 -081/0 سال 5کمتر از  مدت زمان ازدواج

 سال 10تا 5

 سال 15تا  10

 سال 15باالی 

 

در این پژوهش هشت متغیر اصلی مورد بررسی قرار گرفت که طالق عاطفی به عنوان متغیر 

، یگانگی زوجین بعد از کرونامالک و همسرران همسررری، رضررایت جنسرری، فرسررودگی شررغلی، 

سرررمایۀ )شررناختی درون گروهی( و   سرررمایۀ اجتماعیقدرت در خانواده، دموکراتیک سرراختار 

)شررناختی برون گروهی( به عنوان متغیرهای پیش بین مورد بررسرری قرار گرفتند. نتایج  اجتماعی

توصیف متغیرها حاکی از آن بود که میانگین مرکب متغیرهای همسان همسری، رضایت جنسی، 

شغلی،  سودگی  ساختار یگانگی زوجین بعد از کرونافر سرمایۀ قدرت در خانواده، دموکراتیک ، 

شناختی در اجتماعی شناختی برون گروهی( به ترتیب  سرمایۀ اجتماعیون گروهی( و ) (39/3 ،

های پیش بین، بیشرررترین  34/3و  34/3، 55/2، 14/2، 91/1، 52/3 نابراین از بین متغیر بود. ب

 و کمترین میانگین به فرسررودگی شررغلی (SD 52/3=M,=54/0)میانگین به رضررایت جنسرری 

(75/0=,SD 91/1=M)  .اختصاص داشت 

 متغیرهای تحقیق ی توصیفیهاآماره -چهار ۀمارشجدول 

   بیشترین  کجی کشیدگی

 مقدار

کمترین 

 مقدار

انحراف 

 استاندارد

 متغیر تعداد میانگین

 همسان همسری  321 39/3 44/0 38/2 5 5/0 4/0

 رضایت جنسی 321 52/3 54/0 57/1 86/4 -9/0 66/1

 فرسودگی شغلی 321 91/1 75/0 1 86/4 94/0 95/0

یگانگی زوجین بعد از  321 14/2 82/0 1 8/4 57/0 -01/0

 کرونا

قدرت دموکراتیک ساختار  321 55/2 62/0 1 5 69/0 21/1

 در خانواده

 سرمایۀ اجتماعی 321 34/3 36/0 4/2 6/4 2/0 23/0

 )شناختی درون گروهی(
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 سرمایۀ اجتماعی 321 34/3 03/1 1 6 -21/0 -39/0

 )شناختی برون گروهی(

 طالق عاطفی 321 22/2 77/0 19/1 62/4 01/1 39/0

 

در این پژوهش برای بررسرری قدرت نشررانگرهای مربوط به هریک از صررفات مکنون، از 

ساختاری )روش حداکثر مدل ستسازی معادالت   Amos( و از نرم افزار Amosدر  نماییدر

شانگرهای چندگانه از هر متغیر  18 ست ن ضروری ا شد. برای ایجاد متغیرهای نهفته،  ستفاده  ا

 وجود داشته باشد. 

ضر ابتدا تحلیل عامل ت سی قرار گرفت؛ ییدی برای مدل اندازهأدر تحقیق حا گیری مورد برر

شاهدهدر مدل اندازه ضر، تعدادی متغیر نهفته و م شانگر( وجود دگیری پژوهش حا شت؛ گر )ن  7ا

شغلی،  سودگی  سی، فر ضایت جن سری، ر سان هم ، یگانگی زوجین بعد از کرونامتغیر پنهان )هم

سرررمایۀ )شررناختی درون گروهی( و  سرررمایۀ اجتماعیقدرت در خانواده، دموکراتیک سرراختار 

عنوان متغیر هزا و متغیر طالق عاطفی بعنوان متغیرهای برونهب)شررناختی برون گروهی(  اجتماعی

شد. متغیرهای درون شغلی،  نهفتۀزا در نظر گرفته  سودگی  سی، فر سری، رضایت جن همسان هم

ساختار یگانگی زوجین بعد از کرونا شناختی  سرمایۀ اجتماعیقدرت در خانواده، دموکراتیک ،  (

شن سرمایۀ اجتماعیدرون گروهی( و  و  10، 6، 5، 7، 7، 8ترتیب دارای ه اختی برون گروهی( ب)

شانگر بود؛ 6 شانگر بود. بنابراین مدل اندازه 21متغیر پنهان طالق عاطفی نیز دارای  ن گیری اولیه ن

متغیر پنهان )سازه( بود، رسم شد  8کننده( و نشانگر )متغیر مشاهده 70در تحقیق حاضر که شامل 

 (.1)شکل 
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 مدل مفهومی اولیه -یک ۀشمارشکل 

 نهایی شدۀارزیابی بخش ساختاری مدل اصالح 

. ردیگیمدر ارزیابی بخش ساختاری، ارتباط بین متغیرهای پنهان تحقیق مورد بررسی قرار 

. بنابراین شودیماثر متغیر پنهان بیرونی بر متغیر پنهان درونی به عنوان ضریب گاما شناخته 

 پارامتر گاما وجود دارد. 7گفت در مدل حاضر  توانیم

 :نشان داد که 2و شکل  5نتایج جدول 

 یگانگی زوجین بعد از کرونا(،  =P،35/0-γ≥01/0اثر متغیرهای پنهان رضررایت جنسرری ) 

(05/0>P،11/0-γ=  ساختار سرمایۀ (، و  =P،25/0-γ<05/0قدرت در خانواده )دموکراتیک (، 

( بر طالق عاطفی معکوس و معنادار  =P،45/0-γ<01/0)شرررناختی درون گروهی( ) اجتماعی

دموکراتیک ، ساختار یگانگی زوجین بعد از کرونادر رضایت جنسی، عبارت دیگر هر چقه بود؛ ب

)شررناختی درون گروهی( در زوجین بیشررتر شررود، طالق  سرررمایۀ اجتماعیقدرت در خانواده و  
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درصررد از  92نشرران داد که  5و بالعکس؛ همچنین نتایج جدول  شررودیمها کمتر عاطفی در آن

، یگانگی زوجین بعد از کروناواریانس متغیر طالق عاطفی توسررط متغیرهای رضررایت جنسرری، 

)شناختی درون گروهی( قابل تبیین بود  سرمایۀ اجتماعیقدرت در خانواده و دموکراتیک ساختار 

(92/0=2Rاز طرفی اثر متغیرهای پنهان ه .)  سرمایۀ اجتماعیمسان همسری، فرسودگی شغلی و 

 (.P>05/0) 1)شناختی برون گروهی( بر طالق عاطفی معنادار نبود

اثرات متغیرهای نهفته بر یکدیگر در آخرین مدل اصالحی )مدل نهایی( در  -پنج ۀشمار جدول

 حالت استاندارد و غیراستاندارد

 متغیرهای پنهان 
 ضرایب

 استاندارد

 ضرایب

 غیراستاندارد

مقدار 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

2R 
 

 

 

 

 

 

92/0 

همسرران همسررری  بر 

 طالق عاطفی
008/0 02/0 3/0 7/0 

رضرررایت جنسررری بر 

 طالق عاطفی
35/0- 3/0- 4/6- 01/0 

فرسررودگی شررغلی  بر 

 طالق عاطفی
05/0 05/0 5/1 1/0 

عد  گانگی زوجین ب ی

 بر  از کرونا

 طالق عاطفی

11/0- 17/0- 6/3 02/0 

تار  یک سررراخ دموکرات

خانواده  بر  قدرت در 

 طالق عاطفی

25/0- 35/0- 2/3- 04/0 

 سررررمررایررۀ اجتمرراعی

گروهی( )شناختی درون

 طالق عاطفیبر 

45/0- 55/0- 8/6- 007/0 

 سررررمررایررۀ اجتمرراعی

شناختی برون گروهی(  )

 بر طالق عاطفی

06/0- 05/0- 4/2- 06/0 

 

                                                           
 چین مشخص شدند. صورت نقطهبه 2مسیرهای غیر معنادار در شکل  1
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 نهایی به همراه ضرایب استاندارد مسیرها ۀشدمدل اصالح -ۀ دوشمارشکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

و  پاشدیمآن خانواده فرو  یرد که طیبه خود گ یصورت آشکار و رسم تواندیمطالق هم 

 خود را یرونیسرراختار ب جه آن، خانواده صرررفاًیرد که در نتیصررورت پنهان به خود گ تواندیمهم 

ن بنا به ضرررورت و اجبار با ین حالت، زوجی، در اباشرردیم یدرواقع از درون ته امّا کندیمحفظ 

و  پروین) ندارندبا یکدیگر  یسرررازنده و مناسرررب یروابط عاطف یول ،کنندیم یگر زندگیهمد

 و عدم تعلق عاطفی بین زوجین طالق عاطفی که به معنای عدم معاشرت(. 121: 1391همکاران، 

تلقی اسررت، شررروعی برای طالق قانونی، خشررونت خانگی، روابط فرازناشررویی و مسررائل دیگر 
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ساس، پژوهش حا(. 55: 1395)فیروزجاییان و همکاران،  شودیم سی  بهر ضبر این ا عوامل برر

به این  .پرداخت 19-گیری کوییدهمهدر دوران طالق عاطفی در میان زوجین  اجتماعی مؤثر بر

سیرجانمتأهل  (مردان و زنانمان )معلّ ازنفر  321منظور،  ستان  شده شهر سی  اند. انتخاب و برر

 که میزان طالق عاطفی در میان زوجین بیانگر آن بود نتایج حاصل از بررسی توزیع طالق عاطفی

عات در حالی که  در حد متوسرررط بود. تایج مطال و پروین و  (1395حاجی زاده و همکاران )ن

 .ه استبودمیزان طالق عاطفی در حد زیاد ایرانی  یهاخانوادهدر که  دادنشان  ( 1391همکاران )

صیف متغیرها حاکی از آن بود که از بین متغیرهای پیش بین )همسان همسری، رضایت  نتایج تو

شغلی،  سودگی  سی، فر ساختار یگانگی زوجین بعد از کروناجن قدرت در خانواده، دموکراتیک ، 

سیشناختی درون و برون سرمایۀ اجتماعی ضایت جن شترین میانگین به ر و کمترین  گروهی(، بی

 . ه استاختصاص داشت میانگین به فرسودگی شغلی

 داری وجود دارد.بین همسرران همسررری و طالق عاطفی زوجین رابطه معنیاول:  فرضرریۀ

بنی فاطمه  مطرح شررده نیسررت و با نتایج مطالعه ابراهیمی و ۀآمده مؤید فرضرریدسررتبه یهاافتهی

نۀ بنابراین در نموهماهنگ نیست.  (1392و قادر و مردانی ) (1395) محسنی و همکاران ،(1391)

 مورد مطالعه همسان همسری تأثیری بر طالق عاطفی ندارد.

نتایج  دارد. داری وجودمعنی ۀبین رضایت جنسی و طالق عاطفی زوجین رابط دوم: فرضیۀ

ضانی فر و همکاران ) ۀمطالع سی 1400رم ضایت جن باعا  تواندیم( حاکی از آن بود که عدم ر

( با بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر 1393بروز طالق عاطفی شوند. کفاشی و سرآبادانی )

ساختار قدرت در تبیین طالق عاط سی و تغییر  ضایت جن شان دادند عدم ر فی بر طالق عاطفی ن

شان داد که ضعف2021) 1گفوردین نتایج مطالعه رضوان وسهم دارند.  شتن یا جنسی ( نیز ن  ندا

جنسی یکی از دالیل طالق زوجین مسلمان در سریالنکا است. این  ۀزمین در و آگاهی کافی دانش

بنابراین هر چقدر رضرررایت جنسررری در بین پژوهش حاضرررر همخوانی دارد.  یهاافتهینتایج با 

 و بالعکس. شودیمها کمتر بیشتر شود، طالق عاطفی در آنزوجین 

بین سرراختار دموکراتیک قدرت خانواده و طالق عاطفی زوجین رابطه معنی سرروم:  فرضرریۀ

ضر، نتایج مطالعه کیانی پور ) داری وجود دارد. ستای نتایج پژوهش حا شان داد که 1398در را ( ن

ط ناداری بین ۀراب پروین و در خانواده وجود دارد.  سررراختار قدرت با طالق عاطفی منفی و مع

 درون خانوادهقدرت  ۀمسررتبدانسرراختار این نتیجه رسرریدند خود به  ۀ( در مطالع1391همکاران )

شدزمینه تواندیم طالق عاطفی نقش مهمی در ساختار قدرت در خانواده، . ساز طالق عاطفی با

                                                           
1 Rizwan & Gafoordeen 
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ساختار قدرت در خانواده  با، دارد ساختار دموکراتیک با یعنی اصالح  ستبدانه به  ساختار م تبدیل 

 .جلوگیری کرد زوجینطالق عاطفی  از توانیم

شناختی( و طالق عاطفی گروهی و برونگروهی )درون سرمایۀ اجتماعیبین چهارم:  فرضیۀ

 سرمایۀ اجتماعیبه دست آمده اثر متغیر  یهاافتهیبر اساس  داری وجود دارد.معنی ۀزوجین رابط

سررررمایۀ گروهی( بر طالق عاطفی معکوس و معنادار بود؛ به عبارتی هر چقدر )شرررناختی درون

شناختی درون اجتماعی شود، طالق عاطفی در آن) شتر  و  شودیمها کمتر گروهی( در زوجین بی

عباسرری و قلی پور  ۀمطالعات پیشررین هماهنگ اسررت. نتایج مطالع یهاافتهیبالعکس. این یافته با 

درون خانواده با طالق عاطفی رابطه معنادار دارد. همچنین  سرمایۀ اجتماعینشان داد که ( 1398)

( در 1391( و پروین و همکاران )1393(، کفاشررری و سررررآبادانی )1398ذره پرور و بین فاطمه )

سرمایۀ ای در ژاپن نشان داد که هر چه مطالعات خود به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعه

شد،  اجتماعی شتر با سمی و روانی بهتری برخوردارند  هاآنبین زوجین بی سالمت ج شادتر و از 

 سررررمایۀ اجتماعیالزم به ذکر اسرررت که اثر متغیرهای پنهان  (.2018، 1)تسررروروتا و همکاران

 گروهی( بر طالق عاطفی معنادار نبود.)شناختی برون

 داری وجود دارد.معنی ۀجین رابطن فرسررودگی شررغلی و طالق عاطفی زوپنجم: بی فرضرریۀ

پروین و همکاران تایج مطالعات با نمطرح شررده نیسررت و  ۀه مؤید فرضرریبه دسررت آمد یهاافتهی

سرآبادانی )1391) شی و  شغلی بر1393( و کفا سودگی  بودند،  یعاطفالق ط ( که بیانگر تأثیر فر

عوامل مؤثر بر طالق  جزءمورد مطالعه فرسرررودگی شرررغلی  ۀهماهنگ نیسرررت. بنابراین در نمون

 عاطفی نیست.

بین یگانگی زوجین بعد از کرونا و طالق عاطفی زوجین  رسرردیمبه نظر : شررشررم فرضرریۀ

شان داد که یگانگی زوجین بر طالق عاطفی  رابطه معنی داری  وجود دارد. ضر ن نتایج مطالعه حا

 یهاوسرررواستأثیر منفی دارد. بدین ترتیب؛ اگر یگانگی زوجین به دلیل ترس از ابتال به کرونا، 

شتی جهت کنترل آن در منزل یا اقامت طوالنی مدت در کنار هم به دلیل قرنطینه کاهش پیدا  بهدا

ند عاطفی در بین زو ،ک بدییمجین افزایش طالق  نا ا عد از کرو که ب به عنوان قشرررری  . معلّمین 

سط شان به وا شغلی زیاد و  یهاآموزش ۀشغل سودگی  شده بود دچار فر آنالین به منزل منتقل 

اند. این پژوهش نشرران داد که با کنترل و افزایش کاهش روابط مطلوب با همسررران شرران شررده

مل پاره عاطفی را توانیمای از عوا عاً روابط مطلوب  طالق  کاهش داد. قط بین این زوجین 

                                                           
1 Tsuruta et al 
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شغلی شان به عنوان معلّم و ارتباطشان با همسرانی که به امر تعلیم و تربیت مشغولند بر عملکرد 

 آموزان تأثیرگذار است.دانش

ضیۀ سدیمبه نظر هفتم:  فر ضعیت بین متغیرهای زمینه ر صیالت، و سیت، میزان تح ای )جن

 ۀفرزندان، قومیت، سرررن و مدت زمان ازدواج( و طالق عاطفی زوجین رابطاسرررتخدام، تعداد 

ای تنها تعداد به دسرررت آمده از بین متغیرهای زمینه یهاافتهیبر اسررراس  داری وجود دارد.معنی

 شرررتندفرزند دا دوافرادی که یک یا معناداری داشرررت. به عبارتی  ۀفرزندان با طالق عاطفی رابط

اسرررالم فرزندان عاملی برای تحکیم پیوند  نظراز کرده بودند. تجربه طالق عاطفی بیشرررتری را 

که  ییهاآنشود که زن و مرد به حدی از گذشت برسند، زناشویی هستند. وجود فرزند باعا می

شان اجازه نمی شان یکدیگر تا دیروز غرور داد زیر بار حرف دیگری بروند، امروز به خاطر فرزند

 کنند تا آسرایش و امنیت فرزند را فراهم کنندپوشری میبخشرند و از خطای یکدیگر چشرمرا می

شتر، حاضر وجود فرزند بیعۀ مطال یهاافتهی(. بنابراین بر اساس 117: 1392)کشاورز و همکاران، 

 هاافتهی. از سرروی دیگر کندیمو از طالق عاطفی جلوگیری  شررودیمباعا تحکیم بنیان خانواده 

نشان داد طالق عاطفی در کسانی که فاقد فرزند هستند کمتر از کسانی است که یک یا دو فرزند 

اند کرده کرد که شاید این زوجین به تازگی ازدواج توجیه توانیمگونه  حاضر را این ۀدارند. نتیج

شکالت جدی بین ست.و اختالفات و م صد از واریانس  92در مجموع  شان به وجود نیامده ا در

متغیر طالق عاطفی توسررط متغیرهای رضررایت جنسرری، یگانگی زوجین بعد از کرونا، سرراختار 

  گروهی( قابل تبیین بود. )شناختی درون سرمایۀ اجتماعیدموکراتیک قدرت در خانواده و 

 طالق میزاننتیجه گرفت که  توانیم حاضر و نتایج مطالعات پیشین عۀبه نتایج مطالبا توجه 

قای برای که اسرررت افزایش حال درایران  درعاطفی  هد ویرانگر خانوادگی زندگی ب  .بود خوا

 :شودیمزیر ارائه  هایپیشنهاد بین همسرانبنابراین برای جلوگیری از بروز طالق عاطفی در 

  آموزشی قبل از ازدواج یهادورهبه زوجین از طریق  صحیز رفتاری یهاوهیشآموزش 

  آموزشی قبل از ازدواج  یهادورهاز طریق به زوجین زندگی  یهامهارتآموزش 

  آموزشی قبل و بعد از ازدواج یهادورهبه زوجین از طریق افزایش آگاهی جنسی 

  هاخانوادهبه جوانان و  و معیارهای صحیز انتخاب همسر هاوهیشآموزش  

 یا زودهنگام ازدواج تحمیلی و  یهاازدواجدرباره مضرررات  هاخانوادهبخشرری به آگاهی

 دیرهنگام

  مشکالت زناشویی در سطز جامعه برای حلمراجعه به مشاوران ترویج فرهنگ  
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 و عاطفی طالق پیامدهای» ،(1390) روشنی و شهره محمود گلزاری، سوسن؛ باستانی، .3
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