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چکیده 
يکی از مهم ترين آسيب های اجتماعی طالق است. طالق عاطفی را اولين مرحله ی فرايند طالق 
می دانند که بيانگر رابطه ی زناش��ويی رو به  زوال اس��ت؛ رابطه ای که در آن احساس تلخ بيگانگی 
جايگزين صميمت و يگانگی ش��ده اس��ت. مقاله ی حاضر عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی 
در بين متأهلين شهر شيراز را بررسی کرده است. به منظور مطالعه ی اين موضوع از روش کمی و 
پيمايشی استفاده شده و اطالعات الزم با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه ی 
مورد مطالعه 384 نفر بود که به منظور کاهش ميزان خطا، نمونه تا 392 نفر افزايش داده شد. برای 
انتخاب اين تعداد نمونه، از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. شايان ذکر است 
که متغير طالق عاطفی به عنوان متغير مالک، شامل صميميت، تعهد و شور و اشتياق بوده و متغير 
تبيين نيز با متغيرهای س��بک زندگی و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نوين س��نجيده شده است. 
يافته های پژوهش نش��ان داد که ميزان طالق عاطفی در حد زياد )53/8 درصد( اس��ت و متغيرهای 
س��بک زندگی س��نتی و بهره مندی از کامپيوتر با طالق عاطفی ارتباط معنادار و مثبت و متغيرهای 
سبک زندگی مدرن و بهره مندی از شبکه های اجتماعی نيز ارتباط معنادار و منفی داشتند. همچنين، 
يافته های مستخرج از مدل رگرسيون چندگانه نشان داد که چهار متغير سبک زندگی سنتی، سبک 
زندگی مدرن، کامپيوتر و سبک زندگی تظاهری توانستند متغير مالک )طالق عاطفی( را تبيين کنند.
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1-مقدمه و بیان مسئله 
بيشتر�جامعه�شناسان�و�آسيب�شناسان�اجتماعی�بر�خانواده�و�اهميت�حياتی�آن�برای�جامعه�
تأکيد�کرده�اند�و��شايد�هيچ�جامعه�ای�بدون�داشتن�خانواده�های�سالم�نتواند�ادعای�سالمت�کند�و�
هيچ��يک�از�آسيب�های�اجتماعی�بی�تأثير�از�خانواده�پديد�نيامده��باشد�)ساروخانی،�11�:1375(.�بنابراين�
از�آنجا�که�خانواده�مهم�ترين�نهاد�جامعه�و�منشأ�جامعه�ی�سالم�است،�وارد�شدن�هر�آفت�و�زوالی�
به�اين�نهاد�و�کارکردهای�آن�از�امور�مهم�و�شايسته�ی�کنکاش�تحقيقات�است.�يکی�از�مهم�ترين�
آسيب�های�خانواده�طالق�است؛�درحالي�که�امروزه�بيشتر�ازدواج�ها�با�عشق�تحقق�می�يابد�و�هر�دو�
طرف�قصد�دارند�به�يکديگر�و�تعهداتشان�در�مقابل�هم�احترام�بگذارند،�اما�در�طول�زمان�مسائلي�
پيش�مي�آيد�که�مي�تواند�به�جدايي،�يا�يک�زندگي�مشترک�بدون�احساس،�عشق�و�همراهي�منجر�
شود.�برخی�کارشناسان�بر�اين�باورند�که�فرايند�طالق�در�بيشتر�مواقع�اين�سير�بروز�اختالفات�
جزئی،�تکرار�اختالفات�جزئی�و�جدی�شدن�آنها،�بی�ميلی�يکی�از�زوجين�به��طرف�مقابل،�قهرهای�
طوالنی�و�تکرار�آن،�خستگی�زوجين�از�قهرها�و�درگيری�ها،�طالق�عاطفی�و�طالق�قانونی�را�طی�
می�کند�)محمدی،�111�:1383(.�طالق�عاطفی�به�سردی�روابط�ميان�زن�و�شوهر�گفته�می�شود�که�در�
اين�رابطه�ضعف�ارتباط�احساسی�و�عاطفی�به�سردی�تمام�روابط�يک�زوج�منجر�می�شود.�رابطه�ی�
ضعيف�در�ارتباط�عاطفی�زن�و�شوهر�می�تواند�به�سردی�ساير�روابط�يک�زوج�مانند�رابطه�ی�روحی،�
جسمی،�عاطفی�و�حتی�کالمی�آنها�منجر�شود؛�وجود�اين�مشکل�در�يک�رابطه�باعث�بی�مهری�و�
کم�شدن�محبت�در�خانواده�می�شود.�طالق�عاطفی�را�اولين�مرحله�ی�فرايند�طالق�می�دانند�و�بيانگر�
رابطه�ی�زناشويی�رو�به��زوال�است�که�احساس�تلخ�بيگانگی�جايگزين�يگانگی�و�صميميت�شده�است.�
شايد�زن�و�شوهر�تا�پايان�عمر�مانند�يک�گروه�اجتماعی�در�کنار�هم�بمانند،�اما�جاذبه�ی�اعتماد�
طرفين�در�دره�ی�عميق�فاصله�سقوط�کرده�است�)عبدالهی،�18�:1392(.�طالق�هم�مي�تواند�صورت�
آشکار�و�رسمي�به�خود�گيرد�که�طي�آن�خانواده�فرو�مي�پاشد�و�هم�مي�تواند�صورت�پنهان�به�خود�
گيرد�که�در�نتيجه�ی�آن،�خانواده�تنها�ساختار�بيروني�اش�حفظ�مي�شود�ولي�در�واقع�از�درون�تهي�
است،�در�اين�حالت،�زوجين�بنا�به�ضرورت�و�اجبار�با�همديگر�زندگي�مي�کنند،�ولي�روابط�عاطفي�
سازنده�و�مناسبي�ندارند.�طالق�رسمي�به�معناي�طالق�عاطفي�است،�يعني�پيامد�طالق�رسمي�و�
قانوني،�هميشه�طالق�عاطفي�است.�لکن�طالق�عاطفي�اين�گونه�نبوده�و�زواياي�پنهان�و�مستتري�

دارد�که�بررسي�و�شناخت�آن�نيازمند�مطالعات�فراوان�و�دقيق�است.�
رشد�کمي�و�کيفي�اين�پديده�در�جامعه�ی�ايراني،�به�يکي�از�مسائل�اجتماعي�جدي�تبديل�شده�
به�طوري�که�امروزه�ديگر�واژه�ی�طالق�قبح�گذشته�را�ندارد�و�افراد�آن�را�به�عنوان�يک�انتخاب�
فردي�در�نظر�مي�گيرند.�آمارها�نشان�مي�دهند�که�طالق�در�چند�سال�گذشته�در�حال�افزايش�
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است�)شکل1(.�اين�وضعيت�نشانگر�تغييرات�عمده�در�ساختار�نهاد�خانواده�است.�الزم�به�ذکر�
است،�آمارهاي�موجود�فقط�طالق�رسمي�را�نشان�مي�دهند،�ولي�در�مورد�طالق��عاطفي�در�ميان�

زوجين،�تاکنون�آمار�رسمي�معتبري�اعالم�نشده�است.
بر�اساس�آمارهاي�رسمي�سازمان�ثبت�احوال�کشور�در�سال��1389تعداد�137200،�سال�1390
تعداد�142841،�سال�1391تعداد�150324،�سال��1392تعداد�155369،�سال��1393تعداد�
http://(�163569و�در�سال��1394تعداد��163765واقعه�ی�طالق�در�کشور��به�ثبت�رسيده�است�

.)www.sabteahval.ir

شکل )1(. وضعیت میزان طالق در کل کشور بین سال هاي 1389 تا 1394

وجود�طالق�در�بين�اقشار�مختلف�جامعه،�اين�پديده�را�پيچيده�تر�و�در�هم�تنيده�تر�کرده�
است.�در�فضاي�جامعه��ی�شهري،�انسان�ها�در�گذر�از�ساخت�سنتي�به�ساخت�جديد�با�سرگرداني�
و�حيراني�در�ارزش�ها�و�هنجارها�مواجه�اند.�اين�شرايط،�نگرش�شهرنشينان�را�نسبت�به�طالق�

سهل�گيرانه�تر�مي�کند.
در�مطالعات�آکادميک�ايران�به�موضوع�طالق�عاطفي�به�عنوان�بعد�پنهان�طالق�زوجين�کمتر�
توجه�شده�است�و�مطالعات،�بيشتر�به�موضوع�طالق�رسمي�پرداخته�اند.�بنابراين�خأل�اين�گونه�
تالش�هاي�علمي،�جدي�به�نظر�مي�رسد.�با�توجه�به�اينکه�بر�اساس�آمارهای�رسمی�سازمان�ثبت�
احوال�کشور�استان�فارس�به�طور�عام�و�شهر�شيراز�به�طور�خاص�طی�چند�سال�گذشته�در�واقعه�ی�
طالق�سير�صعودی�داشته�و�از�سال��1389تا��1394از�نظر�تعداد�طالق،�در�بين��7استان�اول�قرار�
گرفته�)سال��1389تعداد�طالق�های�ثبت�شده�7838،�سال�1390تعداد�طالق�ها�8073،�سال��1391تعداد�
طالق�ها�7464،�سال��1392تعداد�طالق�ها�9438،�سال��1393تعداد�طالق�ها��8202و�در�سال��1394تعداد�
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طالق�های�ثبت�شده��7726بودند(�1و�با�توجه�به�اينکه�طالق�عاطفی�بعد�پنهان�و�مؤثری�در�وقوع�
طالق�رسمی�دارد؛�لذا�اين�پژوهش�عوامل�مرتبط�با�طالق�عاطفی�در�ميان�زوجين�شهر�شيراز�را�

بررسی�کرده�است.�بر�اين�اساس،�اين�پژوهش�می�کوشد�تا�به�اين�مهم�بپردازد�که:
1-�ميزان�طالق�عاطفی�در�بين�زوجين�چقدر�است؟

2-�ارتباط�عوامل�اجتماعی�با�طالق�عاطفی�چگونه�است؟
3-�کدام�مؤلفه�های�اجتماعی�قدرت�تبيين�کنندگی�بيشتری�درباره�ی�طالق�عاطفی�دارند؟

2- پیشینه ی پژوهش
همان�طور�که�ذکر�شد،�طالق�عاطفي�يکي�از�موضوعاتي�است�که�تحقيقات�علمي�به�ويژه�در�

ايران�کمتر�بدان�توجه�کرده�و�تعداد�اين�تحقيقات�معدود�است�)بخارايی،�1386(.
رحيمی�و�همکاران�در�مقاله�ای�با�عنوان�»بررسی�جامعه��شناختی�رابطه�ی�شبکه�های�اجتماعی�
مجازی�و�سردی�روابط�زناشويی�زوجين�در�شهر�خلخال«�نشان�دادند�که�بين�استفاده�از�شبکه�های�
اجتماعی�مجازی�و�سردی�روابط�عاطفی�زوجين،�سردی�روابط�جنسی�زوجين،�سردی�روابط�
خانوادگی�زوجين،�سردی�روابط�خويشاوندی�زوجين�و�سردی�روابط�اجتماعی�زوجين�رابطه�ی�

معنی�داری�وجود�دارد�)رحيمی�و�همکاران،�1394(.
اسکافی�و�همکاران�در�مقاله�ای�با�عنوان�»اثر�شبکه�های�اجتماعی�بر�طالق�عاطفی�در�شهر�
مشهد«�نشان�دادند�که�حمايت،�انسجام،�قوت�پيوند،�صميميت�و�فعاليت�های�مشترک�در�صميميت�
با�همسر�مؤثر�است�و�صميميت�با�همسر�بيشترين�اثر�را�در�طالق�عاطفی�دارد.�همچنين�در�بين�
متغيرهای�خصيصه�ای،�تعداد�فرزندان،�مدت�ازدواج،�نسبت�قبلی�با�همسر�و�شناخت�همسر�قبل�

از�ازدواج�در�طالق�عاطفی�مؤثرند�)اسکافی�و�همکاران،�225-250�:1394(.
عبدالهي�و�صداقت�در�تحقيقی�که�در�بين�زوجين�مطلقه�در�شهر�بوشهر�در�فاصله�ی�سال�هاي�
�1390تا��1393انجام�شد،�نشان�دادند�که�از�نظر�زوجين�مطلقه،�مهم�ترين�عامل�جامعه�شناختي�
در�گرايش�به�طالق�»رسانه�ها،�فيلم�هاي�ماهواره�اي�و�شبکه�هاي�اجتماعي«�است�)عبداللهی�و�صداقت،�

�.)1-14�:1393
يافته�های�پژوهش�يزداني�و�همکاران�نشان�داد�که�بين�طالق�عاطفي�و�شش�بعد�کيفيت�
زندگي�زنان�)احساس�فردي،�روابط�خانوادگي،�روابط�اجتماعي،�کيفيت�سالمت،�رضايت�از�شرايط�
محيطي�و�رضايت�از�شرايط�اقتصادی(�رابطه�ی�معناداري�وجود�دارد.�همچنين�اختالف�رتبه�ها�در�
هر�کدام�از�متغيرهاي�وابسته�در�دو�گروه�نيز�معنادار�بوده�است.�در�نهايت�اين�نتيجه�حاصل�شد�

1- http://www.sabteahval.ir
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که�کيفيت�زندگي�زنان�مبتال�به�طالق�عاطفي�بر�اساس�طيف�ليکرت،�در�حد�پايين�و�کيفيت�
زندگي�زنان�عادي�در�حد�بااليي�است�)يزدانی�و�همکاران،�159-185�:1392(.

باستاني�و�ديگران�با�استفاده�از�روش�کيفي�)نظريه�ی�مبنايي(�يکي�از�مطالعات�داخلي�در�اين�
حوزه�را�انجام�داده�اند.�نتايج�تحقيق�نشان�مي�دهد�که��11مقوله�شامل�عدم�تأمين�نيازهاي�عاطفي،�
بي�توجهي�مرد،�مشکالت�ارتباطي،�انتخاب�نادرست�همسر،�عدم�همدلي�و�همراهي،�رفتارهاي�
خشونت�آميز،�عدم�گذران�وقت�با�يکديگر،�نارضايتي�جنسي،�بي�اعتمادي،�عدم�احساس�مسئوليت�
مرد�و�عدم�تعادل�روحي�مرد�از�جمله�شرايط�علّي�تأثيرگذار�در�طالق�عاطفي�است�)باستانی�و�

ديگران،257�-241�:1390(.
روشني�در�پژوهش�خود�با�عنوان�»طالق�عاطفي؛�زمينه�ها�و�پيامدها«�به�مطالعه�ی�طالق�
عاطفي�از�ديد�زنان�به�روش�نظريه�ی�مبنايي�و�از�طريـق�مصـاحبه�ی�عميـق�بـا��20نفـر�از�زنـان�
مراجعه�کننده�به�يکي�از�مراکز�مشاوره�ی�تهـران�و�بررسـي�پرونـده�ی�مراجعـان�مـي�پـردازد.�زنـان�
در�مصاحبه�ها�شرايط�علّي،�ويژگي�ها،�پيامدهاي�طالق�عاطفي،�و�استراتژي�هاي�خود�در�مواجهـه�
بـا�طالق�عاطفي�را�توصيف�کرده�اند.�شرايط�علّي�طالق�عاطفي�در�سـه�گـروه�ناديـده�گرفتـه�
شـدن�انتظارات،�نيازها�و�نظرهاي�زن�توسط�مرد�و�استراتژي�هاي�زنـان�در�مواجهـه�بـا�طـالق�
عـاطفي�بر�اساس�هدف�به�سه�دسته�ی�رابطه��محور،�خويشتن��محور�و�فرزند��محور�طبقه�بندي�

شده�اند�)روشنی،�1389(.�
حدادي�در�تحقيقي�با�عنوان�»بررسي�جامعه�شناختي�به�طالق�عاطفي�)مطالعه�اي�با�رويکرد�
بر�ساخت�گرايي�اجتماعي(�در�زنان�شهر�تهران«�مسئله�ی�طالق�عاطفي�را�با�روش�کيفي�در�شهر�
از�نارضايتي�زناشويي�اشاره� تهران�بررسی�کرده�است.�وي�در�توضيح�طالق�عاطفي�به�طيفي�
کرده�که�لزوماً�به�جدايي�منجر�نمي�شود،�بلکه�نوعي�همسازي�را�جايگزين�مي�کند.�يافته�ها�حاکي�
از�تغيير�نگرش�زنان�به�خود�و�به�فلسفه�ی�زندگي�و�همچنين�نوعي�مبادله�ی�نابرابر�در�جريان�
زندگي�روزمره�است�که�از�طريق�نوعي�عقالنيت�ابزاري�و�درک�نکردن�همسر�به�احساس�نابرابري�

مي�انجامد�)حدادی،�1389(.
والنزواال�و�همکاران�ارتباط�بين�شبکه�های�اجتماعی�مجازی�و�رضايت�از�ازدواج�و�نرخ�طالق�در�
سراسر�اياالت�متحده�آمريکا�را�بررسی�کردند.�داده�های�پژوهش�نشان�از�محبوبيت�باالی�شبکه�های�
اجتماعی�در�ميان�شرکت�کنندگان�بود.�براساس�نتايج�پژوهش،�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�
باعث�سردی�روابط�بين�زوجين�شده�و�بين�ميزان�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�و�طالق�رابطه�ی�

.)Valenzuela & etal, 2014: 94-101( مستقيم�و�معناداری�وجود�دارد



90

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / سال هیجدهم/ شماره 71 / بهار 1395

�راسل�و�کاليتون�پژوهشی�را�با�عنوان�»بررسی�تأثير�شبکه�های�اجتماعی�به�خصوص�توئيتر�
بر�خيانت�زناشويی�و�طالق«�انجام�دادند.�از�نتايج�مهم�پژوهش�اين�بود�که�شبکه�های�اجتماعی�
با�فراهم�کردن�زمينه�ی�روابط�عاشقانه�با�افرادی�غير�از�همسر،�باعث�خيانت�زناشويی�شده�و�در�

)Russell & Clayton, 2014:  425-430( نهايت�به�طالق�ختم�می�شود
چالرز�و�همکاران�طالق�عاطفی�را�هرگز�يک�پديده�ی�تک�عاملی�ندانستند�و�در�تحقيق�خود�
نشان�دادند�که�با�به�هم�خوردن�تصورات�و�انتظارات�افراد�از�يکديگر�بعد�از�ازدواج�پيوندهای�عاطفی�

)Charls, 2011(بينشان�شکست�می�خورد�و�به�طالق�عاطفی�منجر�می�شود�
آبيی�و�همکاران�در�تحقيق�خود�نشان�دادند�که�متغيرهايی�مانند�رياکاری،�دروغ�گفتن،�
پرخاشگری،�ظاهرسازی،�تفکر�سنتی،�لجاجت،�حسادت�و�ديگر�عوامل�فردی�همچون�تحمل�باال�

.)Abbey & etal, 2010(نداشتن��با�طالق�عاطفی�رابطه�دارند�
موريزون�و�همکاران�پژوهشي�با�عنوان�»يک�مطالعه�آينده�نگر�طالق�و�رابطه�ی�آن�با�کارآمدي�
خانواده«�انجام�دادند.�آنها�محيط�خانواده،�گرايش�هاي�فرزندپروري�والدين،�خودتوصيفي�والدين�
قبل�از�طالق�و�سازه�هاي�مدل�مک�مستر�را�سنجيدند.�سنجش�اول�در�حالي�بود�که�هنوز�طالق�
روي�نداده�بود.�در�مرحله�ی�دوم�فقط�خانواده�هايي�که�طالق�در�آنها�واقع�شده�بود�سنجيده�شدند.�
نتايج�حاکي�از�آن�است�که�خانواده�هايي�که�کارآمدي�کلي�کمتري�از�خود�نشان�دادند�طالق�
گرفتند،�اينها�همچنين�در�تمام�سازه�هاي�الگوي�مک�مستر�به�جز�کنترل�رفتار،�ناکارآمدي�از�
خود�نشان�دادند.�کارآمدي�والدين�به�طور�معناداري�در�سال�هاي�قبل�از�وقوع�طالق�کاهش�يافت�

.)Morrison & et al: 2005(

الرسن�و�هولمن�عوامل�مؤثر�در�ثبات�و�کيفيت�زناشويي�را�بررسی�کردند.�از�نظر�آنها�مهم�ترين�
اين�عوامل�موارد�زير�است:�

الف�-�عوامل�زمينه�اي�و�محيطي�مانند�خانواده�ی�اصلي�)مانند�طالق�والدين(؛
ب-��عوامل�اجتماعي-�فرهنگي�)مانند�شغل(؛

ج-��رفتار�و�ويژگي�هاي�فردي�مانند�سالمت�عاطفي�و�سالمت�فيزيکي؛
.)Larson & Holman, 1994( دـ�فرايندهاي�تعاملي�زوجين�مانند�همسان�همسري

همان�طور�که�اشاره�شد،�به�موضوع�طالق�عاطفي�در�محافل�و�تحقيقات�علمي-�به�ويژه�داخلي-�
کمتر�توجه�شده�است،�هر�چند�در�ارتباط�با�مفاهيم�نزديک�به�اين�مفهوم�مانند�کيفيت�زناشويي،�
��به�ويژه�در�حوزه�ی�روان�شناسي-�مطالعات�زيادي�انجام�شده�است.�مطالعه�ی� تعارض�زناشويي�و...ـ�
حاضر�تالش�مي�کند�تا�با�استفاده�از�روش�کمي�و�با�رويکرد�جامعه�شناختي،�موضوع�طالق�عاطفي�

را�در�بين�خانواده�هاي�شيرازی�بررسي�کند.
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3- مباني و چارچوب نظری پژوهش
پل�بوهانون�عمده�ی�انواع�جدايي�ها�را�که�در�فرايند�طالق�پيش�مي�آيد،�چنين�برمي�شمرد:�
طالق�عاطفي1،�طالق�رواني2،�طالق�قانوني3،�طالق�اقتصادي�4و�طالق�اجتماعي�5)ستوده�و�بهاري،�

1386(.�طالق�ها�را�مي�توان�به�دو�دسته�ی�متمايز�تقسيم�کرد:
1:�طالق�آشکار:�به�طالقي�گفته�مي�شود�که�زوجين�با�مراجعه�به�دادگاه�به�طور�رسمي�از�

يکديگر�جدا�شده�و�سند�ازدواج�خود�را�باطل�کرده�باشند.
2:�طالق�پنهان:�طالق�هايي�هستند�که�از�همه�نظر�ويژگي�هاي�طالق�هاي�نوع�اول�را�دارند،�
ولي�به�دليل�وجود�موانع�فرهنگي،�ارزشي،�معنوي،�موقعيتي�و�قانوني�خاص�آشکار�نمي�شوند.�
در�واقع�اين�گونه�طالق�ها�بدون�ابطال�ازدواج�اتفاق�مي�افتند.�در�اين�نوع�طالق،�زوجين�فقط�
زير�يک�سقف�زندگي�مي�کنند،�در�حالي�که�ساير�روابط�بين�آنها�يا�کاماًل�قطع�شده�و�يا�بدون�
ميل�و�رضايت�است.�زوجين�مبتال�ممکن�است�سال�ها�در�زير�يک�سقف�با�حداقل�ارتباط�)حتي�
ارتباط�هاي�کالمي(�بهترين�ايام�عمر�خود�را�تلف�می�کنند�)همان(.�عده�اي�موضوع�طالق�رواني�را�
مطرح�مي�کنند؛�اين�نوع�طالق�به�معناي�بي�عالقه�گی�نسبت�به�همسر�و�در�پيش�گرفتن�زندگي�

جديد�با�پيوندها�و�تعهدات�عاطفي�جديد�است�)برناردز،�252�:1384(.
رابرت�استرنبرگ�6جوانب�مختلف�عشق�را�با�مثلثی�که�سه�مؤلفه�ی�تعهد�)جزء�شناختی(،�
صميميت�)جزء�احساسی(�و�شور�و�اشتياق�)جزء�انگيزشی(�دارد،�نشان�می�دهد.�رابطه�می�تواند�
با�هر�يک�از�اين�سه�مؤلفه�آغاز�و�سپس�با�رشد�دو�مؤلفه�ی�ديگر�به�عشق�تبديل�شود.�تعهد�يک�
وابستگی�شناختی�به�فرد�ديگر�است.�رشد�تعهد�به�زمان�زيادي�نياز�دارد،�به��کندی�آغاز�می�شود�و�
در�صورت�مثبت�بودن�رابطه�با�سرعتی�بيشتر�افزايش�می�يابد؛�اگر�رابطه�موفق�نباشد�تعهد�از�بين�
می�رود.�افراد�تعهد�خود�را�زمانی�نشان�می�دهند�که�رابطه�وارد�مرحله�ی�پيشرفته�تر�شود�)مثاًل�از�
مرحله�نامزدي�وارد�ازدواج�شود(،�يعنی�زمانی�که�بايد�وفادار�باشند�يا�رابطه�را�در�سخت�ترين�شرايط�
ادامه�دهند.�صميميت�شامل�به�اشتراک�گذاردن�احساسات�و�فراهم�آوردن�حمايت�عاطفی�است.�
صميميت�معموالً�مستلزم�سطوح�باالتر�خودافشايی�و�به�اشتراک�گذاردن�آن�دسته�از�اطالعات�
شخصی�است�که�معموالً�به�دليل�احساس�خطر�فاش�نمی�شوند.�صميميت�با�افزايش�نزديکی�به�

1- The Emotional Divorce.
2- The Psychico Divorce. 
3- The Legal Divorce
4- The Economic Divorce
5- The Community Divorce 
6-  Robert Sternberg
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�تدريج�افزايش�می�يابد�و�با�رشد�رابطه�عميق�تر�می�شود.�افراد�با�جلب�اعتماد�يکديگر�و�انتقادپذيري�
می�توانند�پشتوانه�ی�قوي�عاطفی�براي�صميميت�ايجاد�کنند.�

شور�و�اشتياق�جنسی�معموالً�با�ابراز�محبتی�که�به�برانگيختگی�فيزيولوژيکی�مربوط�می�شود�
و�همچنين�با�تعامالت�جنسی،�ابراز�می�شود.�شور�و�اشتياق�جنسی�به��سرعت�آشکار�می�شود�و�
می�تواند�به��سرعت�نيز�محو�شود.�شور�جنسی�مانند�اعتياد�است�و�با�پايان�يافتن�آن�ممکن�است�
 Olsen & Defrain,( فرد�عالئم�کناره�گيری�مانند�تحريک�پذيری�عصبی�و�افسردگی�را�احساس�کند
247-246 :2006(.�سه�مؤلفه�ی�عشق�به�طرق�گوناگون�با�هم�ترکيب�می�شوند�و�بر�اين�اساس�

استرنبرگ�هشت�نوع�رابطه�را�مشخص�کرده�است:
الف-��رابطه�ی�غير�عشقی،�که�فاقد�تعهد،�صميميت�و�اشتياق�جنسی�است.

ب-��عشق�تهی،�که�تنها�شامل�تعهد�و�فاقد�صميميت�و�اشتياق�جنسی�است.
ج-��دوست�داشتن،�که�تنها�شامل�صميميت�و�فاقد�تعهد�و�اشتياق�جنسی�است.

دـ�شيفتگی،�که�تنها�شامل�اشتياق�جنسی�و�فاقد�تعهد�و�صميميت�است.
هـ��عشق�رمانتيک�که�شامل�صميميت�و�اشتياق�جنسی�و�فاقد�تعهد�است.

وـ�عشق�ابلهانه�که�شامل�تعهد�و�اشتياق�جنسی�و�فاقد�صميميت�است.
زـ�عشق�مصاحبتی�که�شامل�تعهد�و�صميميت�و�فاقد�اشتياق�جنسی�است.

.)Ibid(ح��عشق�کامل�که�شامل�تعهد،�صميميت�و�اشتياق�جنسی�است�
با�در�نظر�گرفتن�سه�مؤلفه�ی�مثلث�عشق�استرنبرگ،�از�آنجا�که�طالق�عاطفی�رابطه�ای�فاقد�
صميميت�است،�می�توان�دو�نوع�از�هشت�نوع�رابطه�ی�تعريف�شده�ی�استرنبرگ،�يعنی�عشق�
تهی�و�عشق�ابلهانه�را�طالق�عاطفی�خواند.�تمام�نظريه�هايي�که�به�آنها�اشاره�شد،�هر�کدام�به�
نحوي�چگونگي�ايجاد�متغير�مستقل�وابسته�)طالق�عاطفی(را�تبيين�کردند�و�مرور�آنها،�چگونگي�

شکل�گيري،�ايجاد�و�استمرار�طالق�عاطفي�را�بيان�کرد.
سبک�زندگی�با�انتخابی�شدن�زندگی�روزمره�معنا�می�يابد،�بدين�ترتيب�که�برخالف�جوامع�
سنتی،�در�جامعه�ی�معاصر�به��دليل�اهميت�يافتن�خود�و�مسئوليت�شخصی�و�ظهور�جامعه�ی�
مصرفی�در�زندگی،�قدرت�انتخاب�نيز�بيشتر�شده�است.�سبک�های�زندگی�بازنمودي�از�جست�وجوي�
هويت�و�انتخاب�فردي�است.�بر�پايه�ی�همين�واقعيت،�مفهوم�سبک�زندگی�راهی�براي�تعريف�
ايستارها،�ارزش�ها�و�همچنين�نشانگر�ثروت�و�موقعيت�اجتماعی�افراد�است.�نشانه�های�فراوانی�وقوع�
تغييرات�فرهنگی�در�جوامع�و�از�جمله،�جامعه�ی�ما�را�خبر�می�دهد.�نوع�معماري،�نحوه�ی�پوشش،�
ظهور�مشاغل�جديد،�تنوع�رسانه�ها�و�افزايش�جمعيت�شهرنشين�از�جمله�ی�اين�نشانه�هاست.�در�
منظر�جامعه�شناختی،�کاهش�نظارت�های�اجتماعی�چهره�به�چهره،�تنوع�خاستگاه�های�منطقه�ای�
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گسترده�تر� امکان�های� مکانی،� و� خانوادگی� فرهنگی،� انتسابی� وابستگی�های� کاهش� قوميتی،� و�
دسترسی�به�فرهنگ�های�متنوع،�دلزدگی�و�بی�قراری�انسان�کالن�شهری�و�نياز�وي�به�نظام�ها�و�
سازوکارهای�تسلی��بخش�و...�از�جمله�عوامل�گسترش�تنوع�فرهنگی�و�سبک�زندگی�در�کالن�شهر�

است�)خواجه�نوری،�131�:1388(.
سبک�زندگی�به�شکل��دادن�حوزه�ی�فردی�و�عمومی�اعضای�جامعه�منجر�می�شود�و�تمامی�
عرصه�های�حيات�فکری�و�زندگی�مادی�فرد�را�در�دو�حوزه�ی�خصوصی�و�اجتماعی�در�بر�می�گيرد.�
سبک�های�متفاوت�زندگی�رفتارهای�افراد�را�تغيير�داده،�افراد�پيوسته�در�اثر�آن�از�»خود«�تعريفی�
مجدد�ارائه�می�کنند�و�حتی�آن�را�تغيير�می�دهند.�در�واقع،�سبک�های�زندگی�جديد�که�مولود�دوران�
مدرن�هستند�و�به��وسيله�ی�رسانه�های�ارتباطی�و�اطالعاتی�در�سرتاسر�جهان�تبليغ�می�شوند،�بيشتر�
ــبک�های�سنتی�زندگی�دچار�چالش�می�شوند.�بنابراين�سبک�زندگی�سازه�ای�مهم�در�روابط� با�س
خانوادگی�و�زناشويی�است�و�از�آنجا��که�جامعه�ی�ايران�جامعه�ی�در�حال�گذار�از�سنت�به�سمت�
ــبک�زندگی�در�بين�اقشار�مختلف�مشاهده�می�شود،�مسلماً� ــت�و�به��تبع�آن�تغيير�س مدرنيته�اس
می�توان�دريافت�که�اين�شرايط�مشکالت�و�آسيب�ها�در�روابط�خانوادگی�را�ايجاد�می�کند�)همان(.

 

 طالق
 عاطفي

 صميميت

 تعهد

 شور و اشتياق

 سبك زندگي

 

مدل1. مدل نظری تحقیق

رسانه های جمعی
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4- فرضیات پژوهش 
�بين�سبک�زندگی�تظاهری�و�طالق�عاطفی�زوجين�رابطه�وجود�دارد.�-
�بين�سبک�زندگی�سنتی�و�طالق�عاطفی�زوجين�رابطه�وجود�دارد.�-
�بين�سبک�زندگی�مدرن�و�طالق�عاطفی�زوجين�رابطه�وجود�دارد.�-
�بين�استفاده�از�موبايل�و�طالق�عاطفی�زوجين�رابطه�وجود�دارد.�-
�بين�استفاده�از�کامپيوتر�و�طالق�عاطفی�زوجين�رابطه�وجود�دارد.�-
�بين�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�و��طالق�عاطفی�زوجين�رابطه�وجود�دارد.�-

5- روش شناسی پژوهش
روش�تحقيق�در�هر�پژوهشی�با�توجه�به�نوع�موضوع�مشخص�می�شود.�روش�استفاده�شده�در�
اين�تحقيق،�روش�کمی�و�با�استفاده�از�تکنيک�پيمايش�انجام��شده�است.�از�لحاظ�نوع�برخورد�با�
موضوع�و�ورود�به�آن�رويکرد�ميدانی�است.�جمع�آوری�اطالعات�اين�تحقيق�از�طريق�مراجعه�ی�
مستقيم�پژوهشگر�به�پاسخ�گويان�و�ارائه�ی�پرسش�نامه�به�آنها�انجام�شده�است.�جامعه�ی�آماری�
اين�پژوهش�زنان�و�مردان�متأهل�شهر�شيراز�هستند.�برای�برآورد�حجم�نمونه�ابتدا�يک�مطالعه�ی�
مقدماتی�روی��30نفر�از�افراد�جامعه�ی�آماری�انجام�شد�تا�پراکندگی�صفت�مورد�مطالعه�)طالق�
عاطفی(�مشخص�شود�و�سپس�با�استفاده�از�فرمول�کوکران�با�حداکثر�واريانس،�حجم�نمونه��384
نفر�تعيين�شد.�روش�نمونه�گيری�در�اين�تحقيق�خوشه�ای�چندمرحله�ای�بوده�است،�به�اين�صورت�
که�ابتدا�شهر�شيراز�را�به�سه�خوشه�ی،�باال،�مرکز�و�پايين��شهر�تقسيم��کرده�و�در�هر�خوشه�تعدادی�
پرسش�نامه�توزيع�شد�که�در�نهايت�برای�اطمينان�بيشتر�و�به�منظور�کاهش�ميزان�خطا�تعداد�
�392پرسش�نامه�در�شهر�شيراز�در�ميان�پاسخ�گويان�توزيع��شد.�برای�سنجش�متغير�وابسته�)طالق�
عاطفی(�که�به�سه�بعد�تعهد،�صميميت�و�اشتياق�تقسيم��شده�از�پرسش�نامه�ی�استاندارد�استنبرگ�
استفاده��شده�است�و�برای�سنجش�متغيرهای�سبک�زندگی�و�بهره�مندی�از�فناوری�ارتباطات�
نوين�از�پرسش�نامه�تلفيقی�که�شامل�هفت�بعد�سبک�زندگی�سنتی،�سبک�زندگی�مدرن،�سبک�
زندگی�تظاهری،�بهره�مندی�از�تلفن�همراه،�بهر�ه�مندی�از�اينترنت،�بهره�مندی�از�رايانه�و�شبکه�های�

اجتماعی�بود،�استفاده��شده�است.
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جدول 1. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای مهم تحقیق

آلفای کرونباختعداد گویهمقیاسردیف

450/964طالق�عاطفی1

230/812سبک�زندگی2

100/834بهره�مندی�از�تلفن�همراه3

60/789بهره�مندی�از�اينترنت4

60/794بهره�مندی�از�رايانه5

70/809شبکه�های�اجتماعی6

6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

6-1- طالق عاطفی
طالق�عاطفی�به�سردی�روابط�ميان�زن�و�شوهر�گفته�می�شود�که�در�اين�رابطه�ضعف�ارتباط�
فيروزجاه�و�سهرابی،� )رحمانی� روابط�يک�زوج�منجر�می�شود� تمام� به�سردی� احساسی�و�عاطفی�
49:1392(.�برای�عملياتی�کردن�اين�متغير�از�سه�بعد�تعهد�)شناختی(،�صميميت�)احساسی(�و�
شور�و�اشتياق�)انگيزشی(�استفاده�شد�که�هر�کدام�از�اين�ابعاد�با��15گويه�سنجيده�شده�است.

6-2- سبک زندگي تظاهري
�7گويه��ی�سبک�زندگي�که�در�قالب�طيف�ليکرت�پنج�درجه�اي�استفاده�شده�است،�بر�اساس�
تئوري�وبلن�از�مصرف�تظاهري�افراد�از�فضای�امکانات�اقتصادي،�اطالعاتی�را�به�ما�می�دهد.�اين�
افراد�از�لحاظ�اقتصادي�در�سطح�بااليي�قرار�ندارند،�اما�تالش�مي�کنند�تا�با�تهيه�ی�وسايل�زندگي�
افراد�طبقه�ی�باال�و�يا�استفاده�از�فضاي�اقتصادي�طبقه�ی�باال�از�نوع�سبک�زندگي�آنها�تقليد�کنند�

و�يا�به�عبارتي�تظاهر�به�مدرن�بودن�مي�کنند�)همان(.

6-3- سبک زندگي مدرن
گويه�هاي�سبک�زندگي�بر�اساس�تحقيق�ران�وي�1و�نظريه�ی�بورديو�نشان��دهنده�ی�ويژگي�هاي�
افرادي�است�که�از�طبقات�باالي�اقتصادي�جامعه�بوده�و�به�عبارتي�شيوه�ی�زندگي�مدرن�دارند�

1- Ran Wei 
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)همان:50(.�برای�سنجش�اين�متغير�از��8گويه�در�قالب�طيف�ليکرت�پنج�درجه�اي�استفاده�شده�است.

6-4- سبک زندگي سنتي
�گويه�های�سبک�زندگي�در�جامعه�ی�ما�که�در�اين�تحقيق��8عدد�بوده�و�به�صورت�مشابه�با�ديگر�
گويه�ها�در�قالب�طيف�ليکرت�سنجيده�شده،�نشان��دهنده�ی�سبک�زندگي�سنتي�است.�اصطالح�

سبک�زندگي�سنتي�را�فکوهي�در�مقاله�اش�با�عنوان�»خرده�فرهنگ�ها«�عنوان�می�کند�)همان(.�

6-5- بهره مندی از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی 
فناوری�های�اطالعاتی�و�ارتباطی�شامل�همه�ی�آن�فناوری�هايی�می�شود�که�توانايی�پرداختن�
به�اطالعات�را�دارند�و�اشکال�گوناگون�روابط�ميان�کنشگران�انسانی،�بين�انسان�ها�و�نظام�های�
الکترونيکی�و�ميان�نظام�های�الکترونيکی�را�تسهيل�می�کنند�)خواجه�نوری�و�مقدس،�12:1388(.�در�
اين�تحقيق،�ميزان�استفاده�از�رايانه،�اينترنت�و�مشتقات�آن�همچون�چت�و�پست�الکترونيکی،�
موبايل�و�مشتقات�آن�همچون�پيامک�و�در�نهايت�شبکه�های�اجتماعی�به�وسيله�ی��29گويه�که�

در�قالب�طيف�ليکرت�پنج�درجه�ای�طراحی�شده،�سنجيده�شدند.�

7- یافته های پژوهش
ميانگين�سني�مشارکت��کنندگان�در�بررسی،��32/65با�حداقل�سن��21و�حداکثر��65سال�با�
انحراف�معياری�برابر�با��7/152بوده�است.�همچنين��55/4درصد�از�پاسخ�گويان�زن�و��44/6درصد�
مرد�بودند.�ميزان�تحصيالت�نيز،�سيکل�5/1،�ديپلم�24/5،�فوق�ديپلم�12/0،�ليسانس�44/1،�فوق�

ليسانس��12/0و�دکتری��2/3درصد�بوده�است.
جدول 2. میزان طالق عاطفی پاسخ گویان

درصدفراوانیطالق عاطفی

10928/8کم

7218/4متوسط

21153/8زياد

100%392جمع�کل
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بر�اساس�يافته�های�جدول�شماره�ی2؛��27/8درصد�از�پاسخ�گويان�در�سطح�کم،��18/4درصد�
در�سطح�متوسط�و��53/8درصد�در�سطح�زياد�طالق�عاطفی�داشته�اند.�بنابراين�با�توجه�به�آمار�
جدول�فوق�به�نظر�می�رسد،�بسياری�از�پاسخ�گويان�طالق�عاطفی�را�تجربه�کرده�اند.�به�لحاظ�فراوانی�
تعداد�کسانی�که�طالق�عاطفی�زياد�داشتند�کمی�بيش�از�دو�برابر�افرادی�هستند�که�طالق�عاطفی�

کم�داشتند.
جدول 3. توزیع نرمال داده ها

کلموگروف - اسمیرفشاپیرو- ویلکمتغیر مالک

طالق عاطفی

سطح�تعدادوضعيت
سطح�معنی�تعدادوضعيتمعنی�داری

داری

0/8993920/0560/1683920/032

برای�اطمينان�از�توزيع�نرمال�داده�ها�از�آزمون�شاپيرو-�ويلک�استفاده��شد.�که�نتايج�آن�در�
جدول�شماره�ی��3گزارش�شده�است.�معموالً�چنانچه�سطح�معنا�داری�در�آزمون�شاپيرو�– ويلک�
بيشتر�از��0/05باشد�می�توان�توزيع�داده�ها�را�نرمال�دانست.�با�توجه�به�جدول�فوق�و�مقدار�سطح�
معنا�داری�)0/056(�برای�متغير�طالق�عاطفی�می�توان�گفت�که�توزيع�اين�متغير�با�احتمال�خوبی�
نرمال�است.�همچنين�در�نمودار��Q-Qتوزيع�داده�ها�بر�روی�خط�قرار�گرفته�اند�که�نشان�از�نرمال�

بودن�داده�ها�دارد.�لذا�برای�آزمون�متغيرها�از�آزمون�های�پارامتريک�استفاده�می�شود.
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جدول 4. ماتریس همبستگی

MSDSIGAB CDEFJHمتغیر

طالق�
152/5347/760/0001عاطفی

سبک�
زندگی�
تظاهری

32/826/180/089-0/0861

سبک�
زندگی�
سنتی

33/706/310/0000/6640/0971

سبک�
زندگی�
مدرن

22/884/140/000-0/2080/585-0/0671

بهره�مندی�
28/658/400/8470/0100/3610/0450/3811از�موبايل

بهره�مندی�
0/0180/3120/5181-14/115/760/2500/0580/215از�اينترنت

بهره�مندی�
از�

کامپيوتر
14/135/810/0020/1570/2440/1810/2340/6770/6091

بهره�مندی�
از�

شبکه�های�
اجتماعی

18/057/360/011-0/1280/264-0/1410/2890/5240/5610/5211

همان�طور�که�در�جدول�شماره�ی��4مشاهده�می�شود،�ضريب�همبستگي�محاسبه��شده�مربوط�
به�سبک�زندگی�سنتی�و�طالق�عاطفی�برابر�با��0/664و�سطح�معناداری�برابر�با��0/000است�که�
از�سطح�خطا��0/05کمتر�بوده�و�نشان��دهنده�ی�آن�است�که�ارتباط�معناداری�ميان�سبک�زندگی�
سنتی�و�طالق�عاطفی�وجود�دارد.�با�توجه�به�اينکه�ضريب�همبستگی�بين�اين�دو�متغير�مثبت�
است،�بنابراين�اين�ارتباط�نيز�مستقيم�است.�همچنين�ضريب�همبستگي�محاسبه��شده�مربوط�به�
سبک�زندگی�مدرن�و�طالق�عاطفی�برابر�با�0/208-�و�سطح�معناداری�برابر�با��0/000است�که�از�
سطح�خطا��0/05کمتر�بوده�و�نشان��دهنده�ی�آن�است�که�ارتباط�معناداری�ميان�سبک�زندگی�
مدرن�و�طالق�عاطفی�وجود�دارد.�با�توجه�به�اينکه�ضريب�همبستگی�بين�اين�دو�متغير�منفی�است،�
بنابراين�ارتباط�آنها�معکوس�است.�ضريب�همبستگي�محاسبه��شده�مربوط�به�استفاده�از�کامپيوتر�
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با�طالق�عاطفی�برابر�با��0/157و�سطح�معناداری�برابر�با��0/002است�که�از�سطح�خطا��0/05
کمتر�بوده�و�نشان��دهنده�ی�آن�است�که�ميان�طالق�عاطفی�و�استفاده�از�کامپيوتر�ارتباط�معنادار�
وجود�دارد.�ضريب�همبستگي�محاسبه��شده�مربوط�به�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�با�طالق�
عاطفی�برابر�با�0/128-�و�سطح�معناداری�برابر�با��0/011است�که�از�سطح�خطا��0/05کمتر�بوده�
و�نشان��دهنده�ی�آن�است�که�ميان�طالق�عاطفی�و�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�ارتباط�معنادار�
وجود�دارد.�با�توجه�به�اينکه�ضريب�همبستگی�بين�اين�دو�متغير�منفی�است،�بنابراين�اين�ارتباط�
معکوس�است.�سه�متغير�سبک�زندگی�تظاهری،�بهره�مندی�از�اينترنت�و�موبايل�به�دليل�اينکه�
سطح�معناداری�آنها�باالتر�از��0/05است،�با�متغير�وابسته�)طالق�عاطفی(�ارتباط�معناداری�ندارند.

جدول5. نتایج فرضیات

نتیجهتعدادrsigفرضیه

1-��بين�سبک�زندگی�تظاهری�و�طالق�عاطفی�رابطه�
رد�شد0/0860/089392-وجود�دارد.

2-��بين�سبک�زندگی�سنتی�و�طالق�عاطفی�رابطه�
تأييد�شد0/6640/000392وجود�دارد.

3-��بين�سبک�زندگی�مدرن�و�طالق�عاطفی�رابطه�
تأييد�شد0/2080/000392-وجود�دارد.

4-��بين�استفاده�از�موبايل�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�
تأييد�شد0/0100/847392دارد.

5-��بين�استفاده�از�کامپيوتر�و�طالق�عاطفی�رابطه�
تأييد�شد0/1570/002392وجود�دارد.

6.�بين�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�و�طالق�عاطفی�
تأييد�شد0/1280/011392-رابطه�وجود�دارد.

برای�آزمون�فرضيه�ی�»بين�سبک�زندگی�تظاهری�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�دارد«�از�آزمون�
همبستگی�پيرسون�استفاده�شده�است.�با�توجه�به�جدول�شماره�ی��5اين�فرضيه�در�سطح�معناداری�
95%�تأييد�می�شود،�در�واقع�ضريب�همبستگی�سبک�زندگی�تظاهری�و�طالق�عاطفی�برابر�با�
0/086-�و�سطح�معناداری�برابر�با��0/089است،�بنابراين�فرضيه�تأييد�نمی�شود�و�ارتباط�بين�اين�
دو�متغير�وجود�ندارد.�به�اين�معنا�که�داشتن�سبک�زندگی�تظاهری�با�طالق�عاطفی�رابطه�ندارد.
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فرضيه��ی�دوم�که�مبتنی�بر�»رابطه�ی�سبک�زندگی�سنتی�و�طالق�عاطفی�است«�با�توجه�به�
ضريب�همبستگی�اين�دو�متغير�که�برابر�با��0/664و�سطح�معناداری��0/000است،�ارتباط�معنادار�
و�مستقيمی�وجود�دارد.�به�بيانی�ديگر�هر�چه�سبک�زندگی�سنتی�در�بين�زوجين�بيشتر�باشد،�
طالق�عاطفی�بيشتر�است.�يعنی�سبک�زندگی�سنتی،�طالق�عاطفی�را�در�خانواده�ها�طبق�شرايط�

مدرن�زندگی�امروزی�افزايش�می�دهد.
در�مورد�فرضيه�ی�سوم،�ضريب�همبستگی�سبک�زندگی�مدرن�و�طالق�عاطفی�برابر�با�0/208-�و�
سطح�معناداری�برابر�با��0/000است،�بنابراين�ارتباط�مستقيم�و�معکوسی�بين�اين�دو�متغير�وجود�
دارد.�به�بيانی�ديگر�هر�چه�سبک�زندگی�زوجين�کمتر�مدرن�باشد،�طالق�عاطفی�آنها�بيشتر�است.�
در�تأييد�اين�فرضيه�و�برخالف�فرضيه�ی�قبلی�داشتن�سبک�زندگی�مدرن�عاملی�مهم�در�پايين�

آمدن�آمار�طالق�عاطفی�است.�
فرضيه�ی�چهارم،�با�توجه�به�ضريب�همبستگی�بين�استفاده�از�موبايل�و�طالق�عاطفی�که�برابر�
با��0/010و�سطح�معناداری�برابر�با��0/847است،�تأييد�نمی�شود�و�ارتباط�معناداری�بين�اين�دو�

متغير�وجود�ندارد.
برای�آزمون�فرضيه�ی�»�بين�استفاده�از�کامپيوتر�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�دارد«�از�آزمون�
همبستگی�پيرسون�استفاده�شده�است.�ضريب�همبستگی�استفاده�از�کامپيوتر�و�طالق�عاطفی�
برابر�با��0/157و�سطح�معناداری�برابر�با��0/002است،�بنابراين�ارتباط�مستقيمی�بين�اين�دو�متغير�
وجود�دارد.�به�بيانی�ديگر�هر�چه�استفاده�از�کامپيوتر�بيشتر�باشد،�طالق�عاطفی�در�بين�زوجين�

بيشتر�می�شود؛�لذا�فرضيه�ی�فوق�تأييد�می�شود.
در�مورد�فرضيه�ای�که�رابطه�ی�معناداری�بين�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�و�طالق�عاطفی�
فرض�شد،�از�آزمون�همبستگی�پيرسون�استفاده�شده�است.�ضريب�همبستگی�بين�استفاده�از�
شبکه�های�اجتماعی�و�طالق�عاطفی�برابر�با�0/128-�و�سطح�معناداری�برابر�با��0/011است،�بنابراين�
بين�اين�دو�متغير�ارتباط�معکوسی�وجود�دارد.�به�بيانی�ديگر�هر�چه�ميزان�استفاده�از�شبکه�های�

اجتماعی�بيشتر�باشد،�طالق�عاطفی�در�بين�زوجين�کمتر�است.
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جدول6. نتایج رگرسیون چندگانه

متغیر 
پیش بینی 

کننده
BβTsigRR2Fsig

سبک�
زندگی�
سنتی

4/9010/64817/060/0000/6640/441

89/2280/000

سبک�
زندگی�
مدرن

-1/492-0/130-2/8010/0050/6840/468

0/7780/0952/4470/0150/6890/475کامپيوتر

سبک�
زندگی�
تظاهری

-0/745-0/097-2/0910/0370/6930/480

برای�ارزيابی�قدرت�تبيين�متغيرهای�پيش�بين�مطرح�شده�در�مدل�برنامه�ريزی�شده�که�روابط�
آنها�قباًل�به�آزمون�گذاشته�شده،�از�رگرسيون�چندگانه�استفاده�شده�است.�برای�استفاده�از�رگرسيون�
چندگانه،�با�توجه�به�نتايج�آزمون�فرضيات�عمل�شده،�تنها�متغيرهايی�وارد�معادله�شدند�که�بر�اساس�
نتايج�آزمون�های�انجام�شده،�ميان�آنها�با�متغير�مالک�رابطه�ی�معنی�داری�مشاهده�شده�است.�همان�
طور�که�در�جدول�فوق�گزارش�شده،�ضريب�بتای�سبک�زندگی�سنتی��0/648است،�يعنی�با�افزايش�
يک�واحد�به�انحراف�معيار�سبک�زندگی�سنتی��64/8واحد�انحراف�معيار�طالق�عاطفی�نيز�افزايش�
پيدا�می�کند.�ضريب�بتای�سبک�زندگی�مدرن�0/130-�است؛�به�اين�معنی�که�با�افزايش�يک�واحد�
به�انحراف�معيار�سبک�زندگی�مدرن�به�دليل�منفی�بودن�ضريب�بتا��13/0واحد�انحراف�معيار�طالق�
عاطفی�کاهش�پيدا�می�کند.�متغير�سوم�وارد�شده�در�مدل�رگرسيون،�کامپيوتر�است�که�ميزان�بتای�آن�
�0/095گزارش�شده�است،�يعنی�با�افزايش�يک�واحد�به�انحراف�معيار�کامپيوتر��09/5واحد�به�انحراف�
معيار�طالق�عاطفی�افزوده�می�شود.�همچنين�ميزان�ضريب�بتای�سبک�زندگی�تظاهری�0/097-�است،�
يعنی�با�افزايش�يک�واحد�به�انحراف�معيار�سبک�زندگی�سنتی�تظاهری،�ميزان�انحراف�معيار�طالق�

عاطفی�به�دليل�منفی�بودن�ضريب�بتا��09/7واحد�کاهش�پيدا�می�کند.
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  ۱۵

  
  

  648/0  181/0    

                        095/0     

  

      130/0 -  234/0  

  097/0-                            585/0  

  ):تحليل مسير تأثير مستقيم و غير مستقيم عوامل اجتماعي مرتبط با طالق عاطفي1نمودار شماره (

  

  بين)ير (تأثير مستقيم، غير مستقيم و تأثير كل متغيرهاي پيش. نتايج تحليل مس7جدول

تأثير كلتأثير غير مستقيمتأثير مستقيممتغير
648/0-648/0سبك زندگي سنتي

095/0074/0169/0كامپيوتر
488/0358/0-130/0سبك زندگي مدرن
-097/0--097/0سبك زندگي تظاهري

  

وامل مرتبط با طالق عاطفي از تحليل مسير استفاده شد. همان گونه كه نتايج تر عبه منظور بررسي عميق
بيشترين تأثير و متغير سبك زندگي  648/0دهد، متغير سبك زندگي سنتي با تأثير كل جدول فوق نشان مي

  كمترين تأثير را در تغييرات متغير مالك دارند. -097/0تظاهري با تأثير 
  گيرينتيجهبحث و  

عميق شدن شكاف عاطفي بين زوجين موجب شده تا آنها به جدايي در زير يك سقف برسند و تنها  امروزه،
در جوار هم همچون دو همخانه روزگار را بدون ابراز محبت سپري كنند و شايد روزي آخرين فصل رمان 

  زندگي آنها با طالق محضري به پايان برسد. 
نشان داد كه بين اين » و طالق عاطفي رابطه وجود دارد بين سبك زندگي تظاهري«ي نتايج بررسي فرضيه

ي باال يا سبك زندگي آنها دار وجود ندارد، به بيان ديگر هرچه افراد از زندگي افراد طبقهي معنيدو متغير رابطه
ياكاري و هاي آبيي كه رتقليد كنند و تظاهر به مدرن بودن كنند، در طالق عاطفي تأثيري ندارد. اين يافته با يافته

طالق 
 عاطفي

 سبك زندگي
 مدرن 

سبك
زندگي

 كامپيوتر

سبك
 زندگي

نمودار شماره )1(:تحلیل مسیر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی

جدول7. نتایج تحلیل مسیر )تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و تأثیر کل متغیرهای پیش بین(

تأثیر کلتأثیر غیر مستقیمتأثیر مستقیممتغیر

0/648-0/648سبک�زندگی�سنتی

0/0950/0740/169کامپيوتر

0/1300/4880/358-سبک�زندگی�مدرن

0/097--0/097-سبک�زندگی�تظاهری

به�منظور�بررسی�عميق�تر�عوامل�مرتبط�با�طالق�عاطفی�از�تحليل�مسير�استفاده�شد.�همان�گونه�
که�نتايج�جدول�فوق�نشان�می�دهد،�متغير�سبک�زندگی�سنتی�با�تأثير�کل��0/648بيشترين�تأثير�
و�متغير�سبک�زندگی�تظاهری�با�تأثير�0/097-�کمترين�تأثير�را�در�تغييرات�متغير�مالک�دارند.

 بحث و نتیجه گیری
امروزه،�عميق�شدن�شکاف�عاطفی�بين�زوجين�موجب�شده�تا�آنها�به�جدايی�در�زير�يک�سقف�
برسند�و�تنها�در�جوار�هم�همچون�دو�همخانه�روزگار�را�بدون�ابراز�محبت�سپری�کنند�و�شايد�

روزی�آخرين�فصل�رمان�زندگی�آنها�با�طالق�محضری�به�پايان�برسد.�
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نتايج�بررسی�فرضيه�ی�»بين�سبک�زندگی�تظاهری�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�دارد«�نشان�
داد�که�بين�اين�دو�متغير�رابطه�ی�معنی�دار�وجود�ندارد،�به�بيان�ديگر�هرچه�افراد�از�زندگی�افراد�
طبقه�ی�باال�يا�سبک�زندگی�آنها�تقليد�کنند�و�تظاهر�به�مدرن�بودن�کنند،�در�طالق�عاطفی�تأثيری�
ندارد.�اين�يافته�با�يافته�های�آبيی�که�رياکاری�و�ظاهرسازی�را�از�عوامل�طالق�عاطفی�می�دانست،�

همخوانی�ندارد.
آزمون� اساس� بر� دارد«� رابطه�وجود� عاطفی� و�طالق� زندگی�سنتی� »بين�سبک� فرضيه�ی�
همبستگی�پيرسون�تأييد�شد.�به�اين�معنا�که�ارتباط�مستقيمی�بين�سبک�زندگی�سنتی�و�طالق�
عاطفی�وجود�دارد.�به�بيانی�ديگر�هر�چه�سبک�زندگی�سنتی�در�بين�زوجين�بيشتر�رواج�داشته�
باشد،�طالق�عاطفی�بيشتر�بين�آنها�مشاهده�می�شود.�در�شيراز،�ضريب�همبستگی��0/664ضريبی�
باال�در�ارتباط�مستقيم�بين�سبک�زندگی�سنتی�با�طالق�عاطفی�است.�اين�نتيجه�بر�اساس�نظريه�ی�
استنبرگ�تأييد�شد.�طبق�نظريه�ی�سه�وجهی�عشق�استنبرگ،�تعهد�در�جامعه�ی�سنتی�می�تواند�
يک�رابطه�ی�زناشويی�را�بدون�صميمت�و�عشق�تداوم�بخشد.�يعنی�زن�و�شوهر�تنها�به�دليل�تعهد�
حقوقی�تا�حدي�همديگر�را�تحمل�می�کنند.�هر�چند�در�انتها�اين�رابطه�تحت�شرايط�خاصی�می�تواند�
به�طالق�حقوقی�منجر�شود�و�در�نهايت�اين�سبک�زندگی�سنتی�است�که�عامل�اساسی�در�طالق�
عاطفی�جامعه�ی�مدرن�است.�اين�يافته�با�يافته�های�باستانی�و�همکاران�همخوانی�دارد.�باستانی�
در�تحقيق�خود�به��اين�نتيجه�می�رسد�که�طالق�عاطفی�در�خانواده�هايی�که�مرد�مؤلفه�های�سبک�
زندگی�سنتی�از�جمله�بی�توجهی�مرد،�مردساالری�و�رفتارهای�خشونت�آميز�دارد�طالق�عاطفی�

بيشتری�را�تجربه�می�کنند.
به�نظر�می�رسد،�ريشه�های�طالق�عاطفی�در�تفاوت�سبک�های�زندگی�است.�در�سبک�زندگی�
سنتی،�زن�مطيع�بود�و�حرف�گوش�کن�و�پديده�ی�خيانت�بسيار�کمتر�جلوه�می�کرد.�بين�زن�و�
شوهر�عنصری�به�نام�عالقه�و�محبت�وجود�داشت�و�البته�اين�عنصر�در�جامعه�نيز�به�چشم�می�خورد،�
اما�با�مدرن�شدن�زندگی�ها�و�سبک�زندگی�مدرن،�شيوه�ی�زندگی�سنتی�کاربرد�خود�را�نسبت�به�
گذشته�از�دست�داده�است�و�تبديل�به�عامل�اساسی�طالق�عاطفی�در�جامعه�ی�مدرن�شده�است.�
زنان�پس�از�گذشت�سال�ها�و�مشاهده�ی�رنج�مادرانشان�و�مدل�مردساالری�گذشته�و�پياده�کردن�
آن�توسط�مردان�در�زندگی�مدرن�امروزی�شاکی�و�به�نوعی�معترض�اند�و�خواهان�حقوق�خود�در�
روابط�بين�شخصی�و�اجتماعی�اند�و�در�صورت�رعايت�نشدن�اين�حقوق�ـ�اگرچه�پنهان��به�لحاظ�
روحی�از�شوهران�خود�دور�شده�يا�به�اصطالح�طالق�عاطفی�می�گيرند.�مردان�هم�با�در�دسترس�

بودن�زنان�متعدد�و�سهولت�در�برقراری�ارتباط،�ديگر�لزومی�به�پای�بندی�نمی�بينند.�
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اين�در�حالی�است�که�فرضيه�ی�رابطه�بين�سبک�زندگی�مدرن�و�طالق�عاطفی�تأييد�شده�در�
بين�خانواده�هايی�که�بر�سبک�زندگی�مدرن�مبتنی�بر�رعايت�حقوق�و�درک�متقابل�متکی�است،�
طالق�عاطفی�بسيار�پايين�تر�است.�به�نظر�می�رسد،�بر�اساس�داده�های�تحقيق�بر�خالف�سبک�زندگی�
سنتی،�در�جامعه�ی�مدرن�امروزی�رابطه�ی�طالق�عاطفی�با�سبک�زندگی�مدرن�معکوس�است،�
يعنی�هر�چه�سبک�زندگی�زوجين�مدرن�تر�باشد،�طالق�عاطفی�کمتر�تجربه�می�شود.�نسل�های�
جديد�بر�اين�باورند�که�زندگی�تنها�يک�ازدواج�و�تهيه�غذا�و�بچه�دار�شدن�نيست.�درک�طرف�
مقابل�و�فهم�نيازهای�او�نقش�عمده�ای�در�حفظ�زندگی�دارد.�اين�يافته�با�نتايج�اسکافی�و�همکاران�
همخوانی�دارد.�اسکافی�و�همکاران�در�تحقيق�خود�به�تأثير�سبک�زندگی�مدرن�از�جمله�شناخت�

همسر�قبل�از�ازدواج�و�صميميت�در�کاهش�طالق�عاطفی�بين�زوجين�دست�يافت.
از�شبکه�های� استفاده� بين� رابطه� وجود� فرضيه�ی� داد،� نشان� آزمون�ها� نتايج� که� همان�طور�
اجتماعی�و�طالق�عاطفی�تأييد�شد،�اما�نکته�ی�مهم�در�تأييد�اين�فرض�منفی�بودن�آن�است.�اين�
بدين�معناست�که�برخالف�پژوهش�های�قبلی�ـ�که�استفاده�و�عضويت�در�شبکه�های�اجتماعی�را�
يکی�از�قوی�ترين�داليل�برای�بروز�و�تجربه�ی�طالق�عاطفی�می�دانستند��نتايج�اين�تحقيق�نشان�
داد�که�بين�اين�دو�متغيير�نوعی�رابطه�ی�منفی�و�معکوس�وجود�دارد�و�در�بين�شهروندان�شيرازی�
استفاده�ی�بيشتر�از�شبکه�های�اجتماعی�ميزان�تجربه�ی�طالق�عاطفی�را�بيشتر�نمی�کند.�اين�يافته�
با�يافته�های�رحيمی�و�همکاران،�عبدالهی�و�همکاران�و�والنزواال�همخوانی�ندارد.�اين�محققان�در�
پژوهش�های�خود�به�اين�نتيجه�رسيده�بودند�که�شبکه�های�اجتماعی�باعث�سردی�روابط�بين�
زوجين�شده�و�ميزان�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�در�ميزان�طالق�تأثير�مستقيم�دارد.�شايد�
بتوان�نتايج�دو�فرضيه�ی�سبک�زندگی�مدرن�و�نيز�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�را�در�مورد�
طالق�عاطفی�شهروندان�شيرازی�در�ارتباط�خاصی�قرار�داد.�به�عبارت�ديگر�از�آنجا�که�شهر�شيراز�
از�جمله�شهرهايی�است�که�به�سوی�مدرنيته�گام�بر�می�دارد�و�سبک�زندگی�بيشتر�شهروندان�آن�
مدرن�است�و�از�شبکه�های�اجتماعی�استفاده�می�کنند�اين�دو�عامل�باعث�ارتباط�معکوس�اين�دو�
متغير�شده�است.�می�توان�اين�گونه�برداشت�کرد�که�افرادی�که�سبک�زندگی�مدرن�دارند،�توانايی�
درک�يکديگر،�تفکيک�موقعيت�ها،�تقسيم�عواطف�و�بروز�رفتار�بجا�در�موقعيت�های�مختلف�را�نيز�
دارند�و�يا�اينکه�در�جوامع�امروزی،�شبکه�های�اجتماعی�عضو�جدا�ناپذيری�از�خانواده�ها�شده�اند�و�
بنا�بر�نظريات�مارکز�ـ�که�کيفيت�زناشويي�را�نتيجه�ی�شيوه�هايي�مي�داند�که�افراد�متأهل،�به�طور�
سامان�مند،�خود�را�سازماندهي�کنندـ�هر�فرد�که�مِن�او،�حرکات�منظم�و�معيني�اطراف�و�بين�
ابعاد�مختلف�داشته�باشد�و�به�گونه�اي�خود�را�سازماندهي�کند�که�نسبت�به�زاويه�هاي�گوناگونش،�
مشغوليت�و�توجه�قوي�داشته�باشد،�کيفيت�زناشويي�بااليي�را�می�تواند�تجربه�کند�و�افراد�خانواده�
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به�خصوص�زوجين�با�قبول�اينکه�هر�فرد�در�طول�روز�کاری�خود�بخشی�از�زمان�را�به�پرسه��زدن�
در�شبکه�های�مجازی�و�خواندن�متن�ها،�تبادل�اطالعات�و�ايجاد�روابط�با�دوستان�اختصاص�می�دهد�

خود�را�قانع�کرده�و�باعث�کاهش�يک�سری�اختالفات�می�شوند.
شايد�بتوان�گفت،�در�دهه�های�گذشته�با�وارد�شدن�تلويزيون�به�محيط�خانه�ها�و�وجود�برنامه�های�
متنوع�در�ابتدا�مشکالتی�وارد�روابط�اعضای�خانواده�شد،�اما�رفته�رفته�اين�تکنولوژی�به�يک�وسيله�ی�
کاربردی�و�اصلی�تبديل�شد�و�توانست�کارکردهای�مناسبی�نيز�داشته�باشد.�امروزه،�نيز�اين�تکنولوژی�
متنوع�تر�شده�و�شبکه�های�اجتماعی�جای�برنامه�های�مختلف�تلويزيونی�را�گرفته�اند.�حال�در�اين�
محيط�ها�و�گروه�های�مختلف�که�بخشی�از�زندگی�زوجين�را�اشغال�کرده،�طبق�نظريات�استنبرگ�
زوجين�بايد�نهايت�وفاداری�خود�را�به�خانواده��و�همسرشان�نشان�دهند.�آنها�نبايد�به�راحتی�از�
خود�سستی�نشان�دهند�يا�در�منجالب�هوس�ها�و�تنوع�طلبی�های�اين�تکنولوژی�ها�و�بازيگران�آن�
بيافتند.�زوجين�بايد�صميميت�بين�خود�را�ارتقاء�دهند�و�آن�را�تقويت�کنند،�به�گونه��ای�که�اشتراک�
گذاردن�احساسات�و�فراهم�آوردن�حمايت�عاطفی�طرفين�در�اولويت�برون�سپاری�احساساتشان�
قرار�بگيرد.�برای�افزايش�اين�صميميت�بايد�زوجين�زمان�بيشتری�را�به�با�هم�بودن�و�مصاحبت�
حتی�در�باب�اطالعات�منتشر�شده�در�اين�شبکه�ها�بپردازند�تا�نزديکی�به��تدريج�افزايش��يابد�و�با�
رشد�رابطه�با�همين�هم�کالم�شدن�و�صحبت�ها�در�يک�حوزه�کم�کم�عميق�تر�شود.�در�نهايت�نيز�
افراد�با�جلب�اعتماد�يکديگر�می�توانند�پشتوانه�ی�قوي�عاطفی�براي�صميميت�ايجاد�کنند.�اگر�در�
ميان�دغدغه�های�روزانه�در�زمان�استراحت�اول�افراد�بتوانند�اين�اعتماد�عاطفی�را�به�طرف�مقابل�
خود�انتقال�دهند،�ديگران�شنونده�دغدغه�هايشان�خواهند�بود،�زيرا�اولويت�را�در�رابطه�ی�رو�دررو�با�
همسر�خود�می�دانند�و�بعد�از�تسکين�او�به�پرسه�زدن�در�اين�شبکه�ها�خواهند�پرداخت،�اين�گونه�
است�که�سطح�اطمينان�و�اعتماد�عاطفی�باال�می�آيد�و�به�عبارتی�زوجين�اين�شبکه�های�اجتماعی�

و�تکنولوژی�های�وسوسه�انگيز�را�رقيب�نمی�بينند.
در�نهايت،�آزمون�ها�و�بررسی�های�اين�پژوهش�با�تحليل�رگرسيون�چندگانه�به�پايان�رسيد�
و�يافته�ها�نشان�داد�که�چهار�متغير�سبک�زندگی�سنتی،�سبک�زندگی�مدرن،�کامپيوتر�و�سبک�

زندگی�تظاهری�توانستند�متغير�مالک�)طالق�عاطفی(�را�تبيين�کنند.
با�توجه�به�يافته�های�تحقيق�حاضر،�پيشنهادهای�ذيل�می�تواند�در�راستای�پيشگيری�و�کاهش�

طالق�عاطفی�مورد�توجه�و�استفاده�ی�کارشناسان�خانواده�قرار�گيرد.
الف-��با�توجه�به�تأييد�فرضيه�ی�»بين�استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�
دارد«�و�نيز�فرضيه�ی�»بين�استفاده�از�کامپيوتر�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�دارد«،�پيشنهاد�می�شود:�
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�استفاده�ی�مناسب�از�امکانات�ارتباطی�و�تکنولوژی�ارتباطات�آموزش�داده�شود؛�حضور�امکانات��-
ارتباطی�گسترده�و�استفاده�از�محصوالت�نمايشی�متنوع�به�مقايسه�ی�اجتماعی�زيادی�منجر�می�شود�
که�نتيجه�ی�آن�افزايش�انتظارات�زوجين�است.�افزايش�انتظارات�زمينه�ی�تعارضات�زوج�را�موجب�
می�شود،�بنابراين�آموزش�زوجين�برای�افزايش�سطح�سازگاری�آنها�و�حل�تعارضات�موجب�جلوگيری�

از�گسست�درون�خانواده�به�واسطه�ی�انتظارات�متفاوت�خواهد�شد.
�زوجين�برای�استفاده�از�انواع�رسانه�ها�و�شبکه�های�اجتماعی�بايد�مديريت�زمان�داشته�باشند،�تا��-

در�کنار�بهره�مندی�از�تکنولوژی�های�روز�بتوانند�وقت�کافی��برای�بودن�در�کنار�همسر�و�خانواده�ی�
خود�داشته�باشند.

ب-��با�توجه�به�تأييد�فرضيه�ی�»بين�سبک�زندگی�سنتی�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�دارد«،�
پيشنهاد�می�شود:

�توليد�و�انتقال�ارزش�ها،�اعتقادات�و�تقويت�اعتماد�اجتماعی�که�از�عناصر�مهم�سبک�زندگی��-
سنتی�است،�در�سطح�اجتماعی،�از�رسانه�های�مختلف�و�استفاده�از�اين�پتانسيل�برای�تقويت�

سرمايه�های�اجتماعی�و�فرهنگی�زوجين�تبليغ�و�انتشار�شود.
ج-��با�توجه�به�تأييد�فرضيه�ی�»بين�سبک�زندگی�مدرن�و�طالق�عاطفی�رابطه�وجود�دارد«�

پيشنهاد�می�شود:�
برای�کاهش�طالق�عاطفی�زوجين�و�با�توجه�به�انبوهی�از�مؤلفه�های�فرهنگی�جديد�و�عصر��-

ارتباطات�که�سبک�زندگی�مدرن�و�انتظارات�جديد�را�برای�همسران�ايجاد�می�کند�در�صورت�
نبود�همسان�همسری�و�تقابل�سبک�زندگی�سنتی�با�سبک�زندگی�مدرن�طالق�عاطفی�يکی�از�
ملموس�ترين�نتايج�آن�خواهد�بود.�از�اين�رو�به�نظر�می�رسد،�رعايت�برخی�از�ابعاد�سبک�زندگی�
مدرن�و�آموزش�پياده�کردن�درست�آن�در�محيط�خانواده�در�عصر�حاضر�طالق�عاطفی�بين�زوجين�

را�کاهش�می�دهد.
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