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طالق   عوامل مؤثر بر نگرش متاهالن به يشناخت جامعه تبيين
  )آباد (مطالعه موردي متاهالن شهر خرم عاطفي

  
 ذبيح اله صدفي قاسمي، زهرا عارف شاكرمي،

  
 )15/08/98تاريخ پذيرش، 15/04/98فت(تاريخ دريا

 
روش پيمايش  طالق عاطفي به به متاهالنتبيين نگرش  باهدفپژوهش حاضر : چكيده

ي انجام گرديد. چهار متغير ا خوشهيري گ نمونهبا روش  آباد خرمشهر  متاهالن نفر 400از 
كه  هرواهنجارهاي اجتماعي، مشاركت اجتماعي و عادت  بندي به اعتماد اجتماعي، پاي

عنوان متغيرهاي  ترين پي آمدهاي تحوالت اجتماعي اخير در نظام جهاني هستند به مهم
مستقل در نظر گرفته شد. طالق عاطفي بر اساس نظريه چلبي و بودريار طيف سازي شد. 

طالق  داراي نگرش مثبت به متاهالن درصد 41داد نتايج توصيفي اين پژوهش نشان 
 44در تحليل رگرسيون  باشند. طالق عاطفي مي به درصد داراي نگرش منفي 31عاطفي و 

هنجار اجتماعي و  بندي به و پاي طالق عاطفي با كاهش اعتماد اجتماعي درصد نگرش به
 و تأثيرشود. در تحليل مسير اعتماد اجتماعي بيشترين  يمافزايش تفاوت عادت واره تبيين 

  طالق عاطفي دارند. اهالن بهرا در نگرش مت تأثيركمترين  هنجار اجتماعي بندي به پاي
  

طالق  هنجارها، عادت واره، نگرش به بندي به اعتماد اجتماعي، پايمفاهيم اصلي: 
 عاطفي.
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  مسئلهمقدمه و بيان 
 ييها و بحران ها يبعنوان نخستين واحد اجتماعي در طي مراحل خود دچار آس خانواده به

و تغيير نگرش دروني زن و  طالق عاطفي است گرايش بهها  ترين بحران يكي از مهم گرديده است. 
خانواده  ثباتي يبو  رواني، عاطفي در بسياري از موارد موجب عدم تعادل پيوند ازدواج شوهر به

 .در حال افزايش است دنبال آن طالق قانوني طالق عاطفي و به گردد. در جوامع در حال گذار مي
ضعف ارتباط احساسي و عاطفي زن و  به سردي روابط ميان زن و شوهر است كه 1طالق عاطفي

شود.  يممنجر  ها آنشوهر و نيز سردي ساير روابط يك زوج مانند سردي رابطة جنسي و كالمي 
تر از نوع طالق قانوني است كه كيفيت روابط درون  طالق عاطفي در بسياري از موارد بسيار مخرب

هايي را در  ود تا براي فرد و جامعه زيانش كند و اين خود موجب مي خوش تزلزل مي خانواده را دست
هاي  الساعه نيست بلكه تحت تأثير شرايط و موقعيت پديده طالق عاطفي امري خلقپي داشته باشد. 

ي آمد آن روابط متقابل آنان در خانواده در پتغيير كرده و  هم نسبت به و مرداجتماعي نگرش زن 
ازدواج خود و نيز  تغيير نگاه آنان به منجر بهكم  شود، اين تغييرات كم خوش دگرگوني مي دست

شود. با توجه  فاصله براي كاهش تنش مي يكديگر و سردي روابط و ميل به كاهش توجه به
طالق  ازدواج و درنتيجه ميزان گرايش به گستردگي عوامل اثرگذار بر روابط زوجين، نوع نگرش به به

ازدواج از سطح حداقلي تا سطح  قع تغيير نگرش بهمتفاوت است و دروا هاي متأهل عاطفي در خانواده
سمت طالق عاطفي است.  اين مبين تحول نگرش آنان به ؛ كهشود حداكثري در ميان آنان ديده مي

سوي ديگر طيف، يعني گرايش  ازدواج معطوف به لذا در اين تحقيق موضوع تحول نگاه زوجين به
يرنده سه بعد دربرگ2نگرش .گرديد عاطفي طالق طالق عاطفي و تحول نگرش آنان به زوجين به

باورها و عقايد، بعد عاطفي  داشتن شناختي، ارزشي عاطفي و رفتاري است. بعد شناختي به
انجام دادن يك  يري بهگ جهت ي فرد اشاره دارد و بعد رفتاري منجر بهو احساسهاي هيجاني  ينهزم به

مدرنيته رسيده اما اينك  ه از مرحله سنت بهمعتقد است خانواد 3دمريواشود. اريك  يمرفتار ويژه 
قرارداد هاي خانواده در اين عصر را موردمطالعه  شاهد دوران پسامدرنيته هستيم و بايد ويژگي

موضوعات مرتبط با خانواده در دنياي  ترين مهمطالق را از  4). اولريك زارتلر729: 1393لبيبي، (
افتد بلكه فرايندي است كه در طول زمان، با  ينمق لحظه اتفا داند. پديده طالق، در  يمامروز 

در ). تغييرات خانواده 770: 1393لبيبي،( يردگ يمها و نقاط آشكار و پنهان زيادي شكل  يچيدگيپ
هايي  هاي اخير بوده و با چالش مدرنيته در دهه ايران متأثر از پيامدهاي مدرنيته و پست جامعه
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نقش  كاهش ميزان ازدواج، افزايش ميزان طالق، تغيير نگاه بهازجمله، تغيير نقش و جايگاه زنان، 
اولريك زارتلر در دنياي امروز بر  و... مواجه است. گيري در خانواده همسر، تغيير مركزيت تصميم
خصوص بعد مركزي آن، يعني اعتماد، تمركز و بر تأثير آن بر خانواده  مطالعات سرمايه اجتماعي به

طالق عاطفي  ها به نگرش متأهلبر ). عوامل اجتماعي متعددي 812: 1393لبيبي،(ورزد  تأكيد مي
متغير اعتماد، مشاركت، هنجار اجتماعي و چهارمؤثرند. در اين تحقيق سرمايه اجتماعي و فرهنگي با 

عنوان متغيرهاي  ها در تحكيم ساختار خانواده و روابط كنشگران به دليل نقش آن عادت واره به
 تشكيل خانواده مندي به كه ازدواج در آغاز بر روابط صميمي و عالقه ينا توجه به مستقل مطرح شد. با

فاصله  هم و ميل به گردد، تغيير نگرش در احساسات، تمايالت و رفتار افراد متأهل نسبت به بنا مي
سمت  جدايي عواطف و تغيير نگرش از صميميت به گرفتن از هم و شروع پذيرش سردي و گرايش به

طالق عاطفي  بررسي است، اين پژوهش برآن است كه عالوه بر بررسي نگرش به طفي قابلطالق عا
و سؤال  آباد، عوامل اجتماعي تأثيرگذار در اين تغيير نگرش را شناسايي كند؛ ن شهر خرممتأهال

افراد متأهل از روابط صميمي و گرم   كه: چه عواملي سبب تغيير نگرش است ينااصلي تحقيق 
  گردد؟ مت طالق عاطفي ميس ازدواج به

  
  ضرورت و اهميت

علت وجود موانع  ها به شود. معموالً زوج ايران آمارهاي روبه رشد طالق قانوني ديده ميدر 
شوند. درواقع  آميز مي تحمل يك زندگي مشترك غير رضايت اجتماعي، فرهنگي و قانوني مجبور به

كه تنها بخش كوچكي از آن در قالب طالق كوه يخ تشبيه كرد  توان به مسئله جدايي زوجين را مي
هاي توخالي كه زن و مرد در كنار هم  هاي خاموش و خانواده سازد؛ زندگي قانوني خود را نمايان مي

در سال ). 1386كنند (بخارايي،  گاه تقاضاي طالق قانوني نمي كنند ولي هيچ سردي زندگي مي به
يك طالق  شده ثبتازدواج  2/4هر رتي در مقابل عبا به باشد يم 2/4ازدواج به طالق  نسبت 1394

باشد يعني  يم 4/5نرخ ازدواج به طالق  نسبت 1394است. دراستان لرستان سال  شده ثبت در كشور
است  يافته درصد كاهش 9/5ازدواج است و نيز  داده رخيك طالق  شده ثبتازدواج  5در مقابل هر 

درصد رشد داشته است.  7/2در استان لرستان  آن از نسبت به سال قبل 94طالق سال  كه يدرحال
در گزارش  .)1394، احوال ثبتسازمان دهم كشور قرار دارد ( ةلرستان ازنظر نرخ طالق در رتب

طالق در استان  1394تا سال  1390سال يزي استان لرستان طي ر برنامهساالنه سازمان مديريت و 
در جوامع سنتي ؛ )1394يزي استان لرستان، ر نامهبريافته است (سازمان مديريت و  يشافزالرستان 

خصوص در ميان زنان، ضرورت دارد  اي همچون لرستان با توجه به آمار خودكشي به با ساختار قبيله
عوامل موثربرتغيير نگرش از  شناختي در مورد تبيين شناخت و جامعهعلمي  و كنكاشبا بررسي 
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مفيدي براي پيوند عاطفي  راهكارهايق عاطفي بتوانيم سوي طال روابط صميمي و گرم آغاز ازدواج به
  .آن جامعه ارائه دهيم تبع بهو  ها خانواده

  
  يشينة پژوهشپ

)، در بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با طالق عاطفي (مطالعه موردي 1395زاده ميمندي ( يحاج
بطه معناداري در اين تحقيق بين سبك زندگي تظاهري و طالق عاطفي را )هاي شهر شيراز متأهل

فرضيه اول تقليد  در و طالق عاطفي رابطه وجود داشت. وجود نداشت ولي بين سبك زندگي سنتي
تأثير بوده است در فرضيه دوم هرچه سبك زندگي سنتي در بين  يبطالق عاطفي  بر باالاز طبقه 

ي ا مقالهدر )، 1394(شود. اسكافي  زوجين بيشتر رواج داشته باشد طالق عاطفي بيشتر مشاهده مي
حمايت، انسجام، قوت پيوند  هاي اجتماعي بر طالق عاطفي در شهر مشهد نشان دادند كه اثر شبكه

هاي مشترك در صميميت با همسر مؤثر است و صميميت با همسر بيشترين اثر  صميميت و فعاليت
مدت  اي، تعداد فرزندان، را در طالق عاطفي دارد. همچنين در بين زوجين متغيرهاي خصيصه

)، 1391( ازدواج، نسبت قبلي با همسر و شناخت همسر قبل از ازدواج در طالق عاطفي مؤثرند. برين
به مراكز  كننده مراجعهدر پژوهشي تأثير سرمايه فرهنگي و عادت واره بر طالق عاطفي بين زنان 

طالق  عادت واره و ي قرار گرفت كه نتايج حاكي است كه بينموردبررس شهر تهرانمشاوره در 
ي وجود دارد. در اين پژوهش بعد ارتباطات اجتماعي بيشترين تأثير را بر طالق معنادارعاطفي رابطه 

)، با استفاده از روش كيفي (نظريه مبنايي) يكي از مطالعات داخلي در 1390(عاطفي دارد. باستاني 
توجهي و  يبيازهاي عاطفي، مقوله شامل عدم تأمين ن 11اند. نتايج نشان داد  اين حوزه را انجام داده

يز، عدم آم خشونتمشكالت ارتباطي، انتخاب نادرست همسر، عدم همدلي و همراهي، رفتارهاي 
اعتمادي، عدم احساس مسئوليت مردم و عدم تعادل  يبگذران وقت با يكديگر، نارضايتي جنسي، 

بررسي اثر طالق  در )2017( هاشمي يرگذار در طالق عاطفي است.تأثرواني مرد ازجمله شرايط 
كودك ايراني در  81ايراني با  عاطفي والدين بر سطح افسردگي، استرس و پرخاشگري كودكان

شان درگير طالق عاطفي هستند از مشكالت  سال نشان داد كودكاني والدين 12 تا 10محدوده سني 
؛ برند مي رنج اند گرفتهاز طريق قانوني طالق  نسبت به والديني كه عاطفي و رفتاري بيشتري

)، در تحقيقي 2014( 1بنابراين، طالق عاطفي تأثير منفي بيشتري بر روي كودكان دارد. والنزواال
هاي اجتماعي مجازي و رضايت از ازدواج و طالق را در سراسر آمريكا بررسي  شبكه ارتباط بين

ق رابطه مستقيم هاي اجتماعي و طال نشان داد كه بين ميزان استفاده از شبكه كردند. نتايج پژوهش
شود.  يمسردي روابط بين زوجين  باعثهاي اجتماعي  استفاده از شبكه داري وجود دارد و يمعنو 
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بر رضايت  2يتريتو خصوص بههاي اجتماعي  در بررسي تأثير شبكه ،)2014( 1راسل و كاليتون
عاشقانه با افرادي ي روابط  هاي اجتماعي با فراهم كردن زمينه زناشويي و طالق نشان دادند كه شبكه

تحقيقات  با مرور شود. غير از همسر، باعث خيانت زناشويي شده و درنهايت به طالق ختم مي
مشاهده شد كه بررسي تأثير متغيرهاي سرمايه اجتماعي نظير اعتماد  وضوح به خألپيشين، اين 

واره در بندي به هنجار اجتماعي و سرمايه فرهنگي عادت  اجتماعي، مشاركت اجتماعي، پاي
است. همچنين تاكنون تحقيقي با اين مضمون در بين  ماندهتحقيقات داخلي و خارجي مغفول 

پر كردن اين خأل، عالوه بر  منظور بهاست؛ لذا تحقيق حاضر  نشده انجامآباد  هاي شهر خرم متأهل
 درصددآباد،  ها به طالق عاطفي در بين متأهالن شهر خرم شناسايي و توصيف ميزان نگرش متأهل

تبيين عوامل اجتماعي از قبيل سرمايه اجتماعي نظير اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، 
 بندي به هنجار اجتماعي و سرمايه فرهنگي عادت واره در اين نگرش است. پاي

  
  مباني و چارچوب نظري پژوهش

و  4و وانمودهبا امر واقع  در رابطه 3و نظريه بودريار چارچوب نظري با تلفيق نظريه نظم چلبي
نگرش بر طبق تعريف، نظامي بادوام است كه است.  گرفته گذاشتن اين تلفيق در سه بعد نگرش، انجام

گيري عاطفي)، و عنصر  احساس و جهت ( شامل عنصر شناختي ( اعتقادات و باورها) ، عنصر احساسي
ين و تر مهم ).4:139522كريمي،  ( اي خاص) است گويي به شيوه تمايل به عمل ( آمادگي براي پاسخ

باشد. به باور فيش باين و آيزن  مي زنيآين و باين مدل يا فرضيه درباره نگرش، مدل فيش مشهورتر
نگرش مثبت به طالق عاطفي) و بودن (دهنده درجه ارزيابي فرد از مطلوب  نگرش در زمينه رفتار، نشان

بر پايه اين مدل، نگرش افراد در زمينه طالق عاطفي) آن رفتار است.  نگرش منفي بهبودن (نامطلوب  يا
رو، نگرش  ازاين). 1980باشد (فيش باين و آيزن،  هاي رفتاري مي بيني كننده گرايش رفتار پيش

نوع آگاهي و شناخت آنان از طالق عاطفي و درنهايت تمايل  طالق عاطفي، متأثركننده ها به متأهل
  فتن از طالق عاطفي است.طالق عاطفي يا فاصله گر گرايش) آنان به( رفتاري

اي است كه هنوز با آن پديده  از ديدگاه رفيع پور، نگرش يك فرد درباره يك پديده عموماً مرحله
يك تصميم قاطع درباره رد يا پذيرش آن پديده نرسيده است،  تجربه شخصي نداشته است و هنوز به
نظر وي گرايش يك مرحله از واژه  بهتغيير است.  راحتي قابل لذا در اين مرحله نظر افراد نسبتاً به

شود و در رفتار و  تر مي رود. نظر و برداشت اوليه شخص درباره يك موضوع مستحكم نگرش جلوتر مي
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چارچوب نظري  ).7- 8: 1373رفيع پور، شود ( وبيش منعكس مي برخورد آن فرد با آن پديده كم
روابط درون خانواده در فرايند نظم  از ديدگاه چلبي در ارتباط با ساختار تلفيقيتحقيق حاضر، 

كاركرد خانواده در جهان معاصر استفاده  اجتماعي و ديدگاه بودريار در رابطه با تأثير ابعاد وانموده بر
درارتباط با اين دو نظريه توجه شده است.  كاركرد خانواده  شده است. در واقع هم به ساختار و هم به

هاي مشترك آرماني و هنجاري با  ه نفوذ متقابل مجموعهنظم اجتماعي نتيج نظريه نظم چلبي،
). نظم اجتماعي خرد 36:1375چلبي، است (هاي فرصتي و تعاملي كنشگران فردي و جمعي  شبكه

چلبي تعامل را  يازلحاظ تحليل گامي است. ي و همدل همي، هم بختي، فكر هم در چهار بعد شامل:
 محسوب اظهاري رابطه مصاديق از خانوادگي روابط كه نددا يم اظهاري و ابزاري عمدهداراي دو وجه 

از منظر رابطه اظهاري، طالق عاطفي وضعيتي است كه در آن،  ؛ و)18: 1375(چلبي،  شود يم
 ي زوجينفكر هماولين بعد نظم اجتماعي . يابد يمكميت و كيفيت رابطه اظهاري همسران كاهش 

فكري و  واجهه با مشكالت درون خانواده، با همهمسران با درك متقابل يكديگر در صورت م است.
همان نفع و  مشترك يبخت همانديشي درصدد حل آن هستند. دومين بعد نظم اجتماعي  چاره

اقبال  و دارد يعام و مشترك انسان يازهايدر ن يشهاقبال مشترك است. اساساً نفع مشترك ر
در صورت هم  است. يزيكياعي فمس متقابل افراد به تشريك يازن يزانمشترك (خطر مشترك) م

سومين بعد نظم اجتماعي،  دهند. طور متقابل اهميت مي بختي زوجين به نيازهاي يكديگر به
 ،ها افراد در سختي دلي زوجين در صورت هم و احساس تعلق مشترك است. دلي متقابل هم

در  يجتماعبه دنبال حفظ نظم ا يكديگرو درك احساسات  يهمدل يجادبا ا ها يمشكالت و شاد
در  يكافراد هر  كه ينا يلعمدتاً به دل كه مشترك گامي هم اجتماعي،نظم  آخر بعد هستند خانواده

را طلب  يرونيسازش ب ينوع يهستند، نظم اجتماع فرد صر بهمنح ااجر يتو ظرف يكيبعد ارگان
فرد  منحصربه يها مختلف، تجربه هاي يطدر مح يريپذ و جامعه يادگيري ينددر فرا يكهر كند؛  يم

آيند؛  مشترك نائل مي يگام وحدت عمل و هم ينوع به ينيروسازش ب يقاز طرو  كنند يكسب م
در را  يحال همسرشان حاضرند ضرر اقتصاد يتبه خاطر رعا گامي، زوجين نابراين در صورت همب

  تحمل كنند. مشترك زندگي
  

  يدل هم  يفكرهم
  زندگي خانوادگيروابط زوجين در

  مگاميه  هم بختي
  زوجين در زندگي خانوادگي روابط .)1شكل (
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گيرد.  يقرار مو نظم وانموده جهان معاصر هرچه بيشتر تحت تسلط امر غير اصيل  رازنظر بودريا
 ازنظرابعاد وانموده  كند. سازي است. چيزي است كه واقعيت را وانمود مي شبيهاز  وانموده نوعي

باشند.  مي فراواقعي)، حاكميت پول( 1يده، حاد واقعييزي پيچخردگربودريارشامل: حاكميت مد، 
اي نظير مقوالت مبتني بر احترام  ياخالقمقوالت  اساساً، به نظر بودريارجامعه مصرفي حاكميت مد

 استيي لذت پرستانه و مدگرايي را آورده جو كامها  ي آنجا بهو امساك را از درون بيرون كرده و 
بتوانند  كه آنكند جامعه مصرفي كاالها (اشيا) را پيش از  يماستدالل بودريار  ).23: 1988(بورديار، 

 2در قالب رمز ها نشانهيابي  سازمانآورد. معناي اشيا از طريق  يدرمنشانه  صورت بهمصرف شوند 
 بخشند يمبه خود و نيازهاي خود معنا  ها انساناست كه   شود؛ تنها از طريق اين رمزگĤن يمايجاد 
گويد: مردم به مدهاي  يمزيمل نيز  ). همچنين45: 1981ي و ... (بورديار، نهارخورز ماشين، مي مثل

 چراكهشوند،  يمجديد و متفاوت خواه پوشاك، آشپزي، هنر و موسيقي با آهنگي پرشتاب جذب 
. امروزه در جامعه )179: 1385 كيويستو،دهند (خواهند به هويت شخصي متمايز خود شكل ب يم

خودرو، دكوراسيون و وسايل خانه سعي ن رساندروز  بهر نقاط ايران متأهالن با لرستان مانند ساي
روز رساندن نوع پوشش و خريد لباس  و خويشاوندان خود شوند؛ همچنين با به  ليفامزد  دارند زبان

، در جهان معاصر مالك مصرف، يزي پيچيدهخردگرآورند.  دست مي رنگ سال، احساس خوبي به
هاي رايج و  باشد. در قالب فنّاوري يممات نيست بلكه داليل غير كاركردي، مطرح كارايي كاال و خد

 ظاهر بهي ا جامعهداده است كه داراي كاركرد پوچ در  هاي خدمات زيبايي، رخ مقبول گسترش فنّاوري
تا بتواند در جهت پيشبرد اهداف  خردگريزي پيچيده شده است منجر به سراسر عقالني است و اين

اي براي اين اعمال خود  يستيزگونه توجيه  يچه كنندگان مصرفكار آيد.  ين جامعه بهمصرفي ا
كند  يمآزادي در حق انتخاب و قوه گزينش گري جلوه  صورت بهرو خردگريزي پيچيده  ينازاندارند. 

يي وارد گرديده است و داراي ابعاد زناشوامروزه خردگريزي در زندگي  ).220- 4: 1389(بودريار، 
چنان مهم و  )ي صورت، بيني و...ها ي(جراحباشد. مديريت بدن  در جامعه و خانواده مي عيني

خطر  و سالمت جسماني و تبع آن رواني به مرد و زن شده استاولويت اول  ،زيباييمتداول است كه 
مشابه ... هاي پالستيكي و آرايش بدن و  يجراحي الغري و داروهاافتاده است. همچنين مصرف 

حاد . دها دارن مصرف آن ي منفي اصرار بهامدهايپ رايج شده است كه افراد بدون توجه به چنان آن
ي است كه نشان واقعتر از  يواقعمعني  ، حاد واقعي، در ارتباطات و در معنا، بهفراواقعي)( واقعي

 كالً). حاد واقعي (فراواقعي) يعني 81: 1981رفته است (بورديار،  يانازمدهد واقعيت چگونه  يم
تر از حقيقي  يقيحقزيباتر از زيبا و  دنبال زندگي خانوادگي واقعيت وانموده شده و درنتيجه انسان به

 
1. Hyperreal 
2.code  
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ها  و بروز انواع روابط تصنعي و نمايشي كه اغلب در فيلم در واقعيت). افراط 42: 1389است (ريتزر، 
ها درآمده  ميل همه زوج هنجار و آرزو و صورت بهها وجود دارند و فراتر از واقعي هستند  و سريال

هاي عشقي و  عشق و روابط فراواقعي احساسي و عاطفي و بده بستان است. متاهالن مجذوب شادي،
، بودريار در نقد حاكميت پولوجود دارد،  ها يخارجي ها لميفو  ها اليسر شوند كه در جنسي مي

آن هرچه  و دري باشد ا نشانهجامعه مصرفي معتقد است كه نظامي كه زير سلطه نظام اقتصادي و 
ين ؛ بنابراشود يمي و اقتصادي بيشتر مسلط گردد، تعهد كمتر ا نشانهتر شود و نظام  يمصرفجامعه 

. در اين جامعه هاست نشانه كننده مصرف چون بيند. يمبد  مطلقاًخوب و يا  مطلقاًيز را يا چ همهفرد 
هاي انساني هرچه بيشتر جاي  ارزششود و حقيقت و  يمي است كه مصرف ا نشانهترين  يجراپول 

گيرد پول نقش  يممبادالتي كه انجام  هر نوع امروزه دهد كه تقلبي هستند. يمها  وانموده خود را به
پول و امكانات داشته باشند  قدر نيا). امروزه زوجين دوست دارند 254: 1389بودريار، دارد (محوري 

و آشنايان و فاميل  در خانوادهكسب امتياز برتر بودن  كه در بين اقوام و خويشان سرآمد باشند. براي
هاي متنوع فضاي مجازي،  شرايط كنوني و سرگرمي هر كاري انجام دهند. زوجين با توجه به حاضرند

روش  شان كسب احترام به و تمركز اصلي بينند؛ مي حاصل گير و بي وآمدهاي فاميلي را وقت رفت
  .نمايش ثروت و پول خود در زندگي است

 

  در رابطه با امر واقع و وانموده ياربودر يهو نظر ينظم چلب يهنظر يقتلف ).2شكل (
  

 ياربودر يهو نظر گامي) دلي و هم بختي، هم فكري، هم د همابعا( ينظم چلب يهنظر يقبا تلف
و گذاشتن در رابطه با امر واقع و وانموده  حاكميت مد، خردگريزي، حاكميت پول و حاد واقعي)(

طالق  به ها نگرش متأهل ينظر ينتدو شناختي، عاطفي و رفتاري)سه بعد مفهوم نگرش ( ها در آن
در  توان گفت زندگي خانوادگي چلبي ميبعد نظم اجتماعي  چهاريق بنابراين با تلفانجام شد؛  يعاطف

بختي  ي و همفكر همجوامع (اعم از سنتي يا مدرن) محل توافق اوليه دو زوج در چهار فرايند (
  .) استگامي ي و همدل هم
  

  واقع امر

  زندگي خانوادگي روابط زوجين در

  نمودهاوامر 
  حاكميت پول  عدم غلبه پول

  حاكميت مد  عدم غلبه مد
 يزيخردگر ييگراعقل
  يحاد واقع  ييگرا واقع
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  نمودهاو مبتني بر  مدل رفتاري  مبتني بر امر واقع مدل رفتاري  يندآفر 4  ابعاد نگرش

  شناختي
  فكري هم

 عدم غلبه پول، عدم غلبه مد
  ييگرا واقعيي، گرا عقل

  زندگي خانوادگي روابط زوجين در

  حاكميت پول، حاكميت مد
 1يحاد واقعيزي، خردگر

  فراواقعي)(

  هم بختي
  دلي هم  عاطفي

  روابط زوجين در زندگي  همگامي  رفتاري
  مدل رفتاري مبتني بر امر واقع و وانموده ).3شكل (

  
هر دو وانمودگرا  ياگرا و  بر واقع يمبتن يهر دو مدل رفتار ينزوج پس از ازدواجچنانچه حال 

گرا  ها واقع از آن يكياگر  يول طالق عاطفي منفي است. ها به و نگرش آن دارند يباهم سازگار ،باشند
بع آن موجب ت و بهطالق عاطفي مثبت  توان گفت نگرش زوجين به وانمودي باشد، آنگاه مي يگريو د

  شود. طالق عاطفي مي گرايش به
  

 مرد  انواع روابط زوجين
 وانمود گرا گراواقع

  
  زن

 گراهر دو واقع  گرا واقع
  طالق = سازگاري نگرش منفي به

  گرا زن واقع- مرد وانمود گرا 
  يطالق عاطف نگرش مثبت به

 زن وانمود گرا-گرامرد واقع  وانمود گرا
  يطالق عاطف نگرش مثبت به

  وانمود گرا هر دو
  يطالق = سازگار به ينگرش منف

  
  طالق عاطفي نگرش مثبت به تعارض=                            ها) (متأهل طالق نگرش منفي به سازگاري =

  انواع روابط زوجين ).4شكل (
 يو فضاي مجاز ها رسانهي از طريق فراواقع و يرواقعيغ شرايط اجتماعي فعلي گستردگي امردر 

بدين ترتيب، با بررسي و شناسايي است. طالق عاطفي  ايجاد نگرش مثبت بهبراي  اي ينهبسترها و زم
طالق عاطفي  به هاي مثبت يا منفي گيري يا بسط، تحكيم يا تضعيف نگرش عوامل مؤثر در شكل

و  هاي الزم جهت ارائه راهبردها آيد و زمينه امكان توصيف و تبيين علمي اين پديده فراهم مي
رغم  شود. اولريك زارتلر معتقد است علي منظور كنترل اين مسئله فراهم مي هاي دقيق به ريزي برنامه

مطالعه  هاي اخير در مورد سرمايه اجتماعي صورت گرفته نياز به اي كه در دهه مطالعات گسترده
چه در  آن شود. بيشتر در مورد روابط خانوادگي و نقش سرمايه اجتماعي در تحكيم آن احساس مي

 
1 .Hyperreal 
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توان با قاطعيت گفت اين است كه اين نوع سرمايه پيوندهاي  مورد سرمايه اجتماعي خانوادگي مي
سو و در بسياري موارد  آورد و نتيجه آن نيز رفتارهايي هم اعتمادي را پديد مي بسيار مسحكم و قابل

 شناسي ات جامعهو تحقيق )؛2007شناسي (ماريا و پوزي،  دالنه است. نتايج مطالعات روان هم
). نشان داد سرمايه اجتماعي از پيوندهاي مبتني بر همكاري و اعتماد باال 2005(بونيني، 

 شوند گرفته و باعث ايجاد پيوندهاي دوستانه بين اعضاي خانواده و افرادي بيرون از خانواده مي نشئت
عي در پيشگيري از هاي اجتما در تائيد نقش سرمايه1). كلي و فرناندز 806- 8: 1393 لبيبي،(

اند كه در جوامع فاقد سرمايه اجتماعي، ميزان  اين نتيجه رسيده ها مطالعاتي را انجام دادند و به آسيب
سرمايه  .)14: 1385اختر محققي، ( دوام هستند ها معموالً بي جرم و جنايت بيشتر است و خانواده

كه رابطه  اين( ظ نوع رابطه باهمسرشانلحا تواند موقعيت زنان را به عنوان عامل مهم مي فرهنگي به
تواند شيوه  ديگر سرمايه فرهنگي مي عبارت سويه) دگرگون كند. به دوسويه و دموكراتيك باشد يا يك

هاي گوناگون نظير منش، نگرش، نوع خوراك، پوشاك و... همچنين نوع  زندگي زنان را در زمينه
). طبق تحقيقات 1393: 284لبيبي، ( ر قرار دهدها را باهمسرانشان در خانواده تحت تأثي رابطه آن

هاي داوطلبانه با  گرفته عناصر سرمايه اجتماعي مانند اعتماد، عمل متقابل و عضويت در انجمن انجام
شهرنشيني، مدرنيته،  رضايت از زندگي و زناشويي رابطه دارند. از سوي ديگر، گرايش جامعه ايران به

خود موجب شيوع طالق و اختالفات زناشويي شده است. در فردگرايي و آگاهي زنان از حقوق 
شدت افزايش  يافته و در عوض نرخ طالق به هاي اخير سرمايه اجتماعي درون خانواده كاهش سال

توانند سبب نگرش  عوامل مختلفي مي). 129:1386؛ آزاد ارمكي، 1388شكر بيگي، ( پيداكرده است
چهار متغير ين تحقيق در اطالق عاطفي شوند.  في بهطالق عاطفي و يا برعكس نگرش من مثبت به

نظام  دركه  هرواهنجارهاي اجتماعي، مشاركت اجتماعي و عادت  بندي به اعتماد اجتماعي، پاي
عنوان  گردند به يمپي آمد تحوالت اجتماعي اخير در همه جوامع تحليل  جهاني مطرح هستند و

بر سه نوع است: اعتماد بين  2گيدنز ازنظرماعي اعتماد اجت متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شد.
شناسند و بر مبناي آشنايي طوالني  يمقابليت اعتماد ميان افرادي كه خوب همديگر را  شخصي:
شناسيم مانند شهرونداني كه در  ينمافرادي است كه  يافته: اعتماد به يماعتماد تعمشود؛  يمبرقرار 

: اعتماد نهاديهستيم ولي شناختي از آنان نداريم و  وطن همشهر و كشور خود با آنان هم شهري و 
- 9: 1380باشند (گيدنز،  دارا ميين نقوا و قواعد ،نظام سازمان ت بهبسنميزاني از اعتماد كه افراد 

با  كه يطور جتماعي است. بها سرمايه مفهوم كانون و اجتماعيو روابط  تعامالت بستر ). اعتماد98
عدم  كه به رديگ ين شكل مگرا در روابط متأهال عاطفي خاص يها يريكاهش اعتماد اجتماعي سوگ

  .شود يمطالق عاطفي منجر  به نگرش ييرتغهمراهي مشترك و 
 
1. Fernandes -Kelly 
2. Giddens 
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در  فرد تيبر عضو 1ازنظر بورديو مشاركت است. اجتماعي مشاركت اجتماعي، ديگر سرمايه  مؤلفه
منظور  افراد با مشاركت پيوسته به د.ت اشاره دارامكانا و منابع به دسترسي براي اجتماعي يها شبكه

نيز سرمايه اجتماعي آن دسته از  2پاتنام ازنظر د.ندنبال دار پاداش اقتصادي را به، افزايش فوايد دوجانبه
يكي  كند يمهاي سازمان اجتماعي است كه هماهنگي و همكاري را براي منفعت متقابل تسهيل  يژگيو

الواني است (يررسمي ارتباطات و مبادالت در هر جامعه غمي و ي اجتماعي رسها شبكه ها يژگيواز اين 
 يا لهيو قب يا رهيپيوندهاي عشغيررسمي با دو صورت  مشاركت به درمجموع). 26-8: 1385و شيرواني،

علمي و فرهنگي  يها رسمي در سطح نهادها و انجمن و مشاركتسطح خويشاوندي و خانوادگي  در
  .مؤثر باشد ها يها و افزايش سطح آگاه بر بهبود خانواده تواند يمشاركت مؤثر و فعال م عنوان به

هنجارهاي توليد سرمايه اجتماعي هستند و اساساً شامل  همان 3اجتماعي از نظرفوكوياما هنجار
؛ )12: 1385فوكوياما، باشند ( يم دوجانبهيل صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات قبسجايايي از 

هنجار اجتماعي در زندگي خانوادگي  بندي به ي و پايريپذ تيمسئولبنابراين در صورت صداقت و 
  شود. طالق عاطفي فراهم مي ي تغييرات نگرش زوجين به ينهزم

ها  وساطت آن ها به عبارت است ساختارهاي رواني يا شناختي هستند كه انسان 4واره عادت
ي كه كسان همهائقه اشاره دارد، يعني عادت واره با مفهوم ذ بورديو به .شوند يجهان اجتماعي روبرو م با

ها كه  انسان  دروني شده يها طرح .شوند يمي بند طبقه شانيها ذائقهسليقه يكساني دارند و از طريق 
منظور از ). 15- 7: 1385(كيويستو،  پردازند يادراك، فهم و ارزيابي جهان اجتماعي م به  از طريق آن

بعد بر  ه يك انسان در طول زندگي خود از ابتداي تولد بهعادت واره، مجموعه طرح واره هايي است ك
وپرورش و گروه  آموزش يها، نهادها مختلف مانند خانواده، رسانه يها طياساس برخورد با مح
چگونه غذا خوردن، چگونه لباس پوشيدن، چگونگي شامل ها  واره كند. اين طرح همساالن كسب مي

بورديو در عمل و  ازنظر) 37: 1380(بورديو، باشند. نسان ميارتباطات اجتماعي، ذوقيات، مشغوليات ا
يي خودنماي روزمره افراد رفتارهاكنندة افكار و  يتهداها  در طول زندگي مشترك، عادت واره

يكي  عنوان نمونه يكي منظم و ديگري نامنظم، هاي متفاوت به عادت واره داراي كنند. اگر زوجين مي
طالق عاطفي اثر  اشند موجب بروز تعارض شده كه بر نگرش آنان بهو ديگري تقديرگرا ب گرا واقع

بودريار و چلبي براي  تركيبي از نظريات بنابراين، در تدوين چارچوب نظري اين پژوهش،؛ گذارد يم
  .شده است متغير وابسته و نظريه گيدنز، پاتنام، فوكوياما و بورديو براي متغير مستقل استفاده

 
1 .Bourdieu 
2. Putnam  
3. Fukuyama 
4. Habitus 



 1397پاييز ، 3 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

40 

  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مرتبط با متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق محصول تلفيق نظريه مدل .)5( شكل
  

  
  فرضيات تحقيق

  الف. فرضيات كلي
 يبند پايي، مشاركت اجتماعي، (اعتماد اجتماعي يزان سرمايه اجتماعمرسد بين  يم نظر به

رابطه  يطالق عاطف ن بهنگرش متأهالسرمايه فرهنگي (عادت واره متفاوت) با  ) ويهنجار اجتماع به
  دارد.وجود  يمعنادار

  جزئي ياتفرضب. 
نگرش و  ي)اعتماد نهادعام)، ( يافته ين شخصي، اعتماد تعميم(اعتماد بين اعتماد اجتماعي ب .1

  دارد.وجود  يرابطه معنادار يطالق عاطف ن بهتأهالم
رابطه معناداري  يطالق عاطف ن بهنگرش متأهالبا  )يررسمي ورسميغنوع مشاركت ( ينب .2
  دارد.وجود 
طالق  ن بهنگرش متأهالو ) صداقت)اخالق (، دوجانبهتعهد، ارتباط هنجار ( بندي به پاي ينب .3
  دارد.رابطه معناداري وجود  يعاطف

رابطه  يطالق عاطف ن بهنگرش متأهال) و ها ذائقهعادت واره متفاوت (ارتباطات اجتماعي،  ينب. 4
  دارد.معناداري وجود 

طالق  نگرش به
  عاطفي

  مرد
  وانمودگرا  گرا واقع

  زن
نگرش   گرا واقع

  منفي
نگرش 
  مثبت

وانمود 
  گرا

نگرش 
  مثبت

نگرش 
  يمنف

اعتمادسرمايه اجتماعي
اعتماد بين شخصي، (

يافته، نهادي)يمتعم

سرمايه اجتماعي
مشاركت مشاركت (

يررسمي)غرسمي و 

بندي  سرمايه اجتماعي پاي
تعهد، اخالق ، هنجار (به 

)ارتباط دو جانبه

سرمايه فرهنگي عادت 
ارتباطات متفاوت (واره 

ائقه)اجتماعي و ذ

متغيرهاي 
اي ينهزم  

 تحصيالت

 يت،جنس
 يت،قوم
 يتوضع
،  شغل ،مسكن

مدت ازدواج، 
، يفاصله سن

درآمد،  سن ، 
فرزندتعداد   
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تحصيالت  گو، يالت پاسخمسكن، تحص يتوضع يت،قوم يت،(جنس يا ينهزم يرهاىمتغ ينب .5
گو، سن  اسخسن پ ي،مدت ازدواج، فاصله سن گو، شغل همسر پاسخ ،گو پاسخ شغلگو،  همسر پاسخ
  دارد.رابطه معناداري وجود  يطالق عاطف ن بهنگرش متأهالو  )تعداد فرزنددرآمد، گو،  همسر پاسخ

  
  ي پژوهششناس روش

بر اساس سرشماري معيت آماري پژوهش ج پژوهش حاضر، كمي و از نوع پيمايشي است.
از فاده از فرمول كوكران آباد هستند. با است متأهل شهر خرم زنان ومردان نفر  369178تعداد  1395

دست آمد. با  نفر به 384درصد تعداد نمونه آماري پژوهش  95با سطح اطمينان جمعيت آماري 
 ي از مناطق شمال، مركز، جنوب، غرب، شرق، شمال غرب،ا چندمرحلهي ا خوشهيري گ نمونهروش 

آماري توزيع  تصادفي بين جمعيت طور به نامه پرسش 400شمال شرق، جنوب غربي، جنوب شرقي 
طالق عاطفي، اعتماد اجتماعي،  محقق ساخته در پنج بخش نگرش متأهالن به نامه پرسششد. 

شده است. نگرش، بيش  يمتنظهنجار اجتماعي و عادت واره متفاوت  بندي به مشاركت اجتماعي، پاي
گرش رفتار كه حالتي آشكار و عملي باشد، حالتي دروني و نوعي آمادگي رواني است؛ يعني ن از آن

دهنده  باور فيش باين و آيزن نگرش در زمينه رفتار، نشان شرط رفتار است. به يشپنيست، بلكه 
فيش باين و (منفي) آن رفتار است. بودن (نامطلوب  مثبت) و يابودن (درجه ارزيابي فرد از مطلوب 

طالق عاطفي  ن بهطالق عاطفي، حاكي از آمادگي دروني متاهال ). بدين ترتيب، نگرش به1980آيزن، 
طالق عاطفي، در  براي تعريف عملياتي نگرش بهدهد.  يمشرط آن عمل را در فرد نشان  يشپاست و 

گو  يه نظر پاسخگو 18 مشترك سؤاالتبا  بر اساس تلفيق نظريه چلبي و نظريه بودريار تحقيق حاضر
يسه نظرات زن و شوهر سنجيده شده و با مقا گو گو ازنگاه پاسخ نظر همسرپاسخيه ديگر گو 18 و

ي نظم اجتماعي چلبي و نظريه ها مؤلفهآيد. بر اساس  دست مي طالق عاطفي به باهم نگرش به
 يعاطف در بعدگويه  4ي و هم بختي مشترك)، فكر (هم يشناختگويه در بعد  8وانموده بودريار 

و امر  امر واقع بهتا تمايل  رفتاري (هم گامي مشترك) تدوين شد در بعدگويه  6همدلي مشترك)، (
بين شخصي، اعتماد  بعد اعتمادگويه در سه  9 اجتماعي شامل اعتماد يرمتغوانموده سنجيده شود. 

يررسمي غمشاركت  - 1 گويه در دو بعد 5 متغير مشاركت اجتماعي داراي عام و اعتماد نهادي است.
بعد تعهد، ارتباط گويه در سه  4هنجار اجتماعي  ي بهبند پاي يرمتغ است. مشاركت رسمي - 2

گويه در دو بعد ارتباطات اجتماعي و  6واره متفاوت  عادت يرمتغ صداقت) دارد.و اخالق ( دوجانبه
نسبي  - كمي  مقياسليكرت در سطح  پاسخيدر قالب طيف پنج  گويه ها تمامدارد.  ها ذائقه

جنسيت شامل زن و  اي (مثالً صورت دو مقوله اي به . متغيرهاي زمينهگرديد يريگ سنجش و اندازه
ميزان پايايي ). 43:1395صدفي، ( رديگ صورت متغير كمي مدنظر قرار مي به 1و  0مرد) با كدگذاري 
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تصادفي و با  صورت به موردمطالعهبين متاهالن  نامه پرسش 30تحقيق از طريق توزيع  نامه پرسش
نسخه  spss افزار نرمنيز از  ها داده). براي تجزيه تحليل 1شد (جدول گرفتن آلفاي كرونباخ تائيد 

  است. شده استفادهيره، تحليل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير دومتغو از تحليل  22
  يرهامتغآلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي  آزمون .)1جدول (

  ضريب آلفا تعداد گويه متغيرهاي اصلي
 0,70  36 طالق عاطفينگرش به متغير وابسته

  متغيرهاي مستقل

 0,73  9ماد اجتماعياعت
  0,70  5 مشاركت اجتماعي

  0,78  4 هنجار اجتماعيبندي بهپاي
 0,72  6 عادت واره متفاوت

  
 ي پژوهشها افتهي

صورت  شده به هاي گردآوري اهداف پژوهش، اطالعات و داده يابي به منظور دست به بخشدر اين 
  گيرد. وتحليل قرار مي تحليلي مورد تجزيه هاي توصيفي و شده است. سپس در قالب يافته جدول ارائه

 هاي توصيفي يافته .1
  وابستهمتغيرهاي توصيفي  يافته .)2جدول (                                               

نگرش بر مبناي مدل 
  فيش باين و آيزن

  مثبت بينابين نگرش منفي
  41درصد   درصد28 درصد31

 
گو در مورد ابعاد نگرش مدل فيش  پاسخ نظر همسرو  گو خنظر پاس) حاصل مقايسه 2جدول (

طالق  زوجين داراي نگرش مثبت به درصد 41باشد. طبق نتايج توصيفي تحقيق،  ين و آيزن ميبا
  باشند. درصد بينابين مي 28درصد نگرش منفي طالق عاطفي و  31عاطفي و 

  ). نگرش بر مبناي امر واقع و وانموده3جدول (
  مثبت/منفي  درصد فراواني امر واقع و وانمودهنگرش بر مبناي

  نگرش منفي  درصد28 109 گراو مرد واقعزن
  نگرش منفي  درصد72 286 زن و مرد وانموده

  نگرش مثبت  درصد51 204 مرد وانمودهگرازن واقع
  نگرش مثبت  درصد49  191  گرا مرد واقع زن وانموده

   
 51وانموده،  متاهالندرصد  72گرا،  واقع متاهالن درصد 28) ، 3جدول (طبق نتايج توصيفي در 

هاي  باشند. طبق يافته گرا مي درصد زن وانموده و مرد واقع 49گرا و مرد وانموده،  درصد زن واقع
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در طيف ليكرت دو سو ي  طالق دارند. نگرش منفي به گرا و زن و مرد وانموده، تحقيق زن و مرد واقع
واقع گرا  در  هاي مربوط به نگرش وانموده در يك سو و گويه وط بههاي مرب موضوع سنجيده شد. گويه

گويان در هر گويه   گو و همسرشان گرد اوري شد. چنانچه پاسخ سوي ديگر بودند و نظرات خود پاسخ
طالق عاطفي دارند يعني باهم  باهم اشتراك داشته باشند، هم نظر و همراه هم بوده و نگرش منفي به

وانموده و بالعكس باشد سبب  ناسازگاري و بروز  رياگريكي واقع گرا و ديگ سازگار هستند. اما
سوال مشابه يكي  18متغير وابسته با  پرسش نامه مربوط به طالق عاطفي مي گردد. نگرش مثبت به

گو در مورد همسرش بوده است. در مجموع دراين جدول  گو و ديگري نظر پاسخ پاسخ مربوط به
در نظر  گو گو ازنگاه پاسخ پاسخنفر نظر همسر  400گويان و  فرنظر پاسخن 400نفركه 800نظرات 

  گرفته شده است.
  بر مبناي نظم چلبي ) نگرش4جدول (

  مثبت  بينابين  منفي  نگرش بر مبناي نظم چلبي

  شناختي
  42,74  28,78 28,61 يفكرهم
  32,11  27,33  41,33  يبخت هم

  40  23,15 37,75 دليهم عاطفي
  47,45  31,76  19,98  اميهمگ  رفتاري

    
ي مشترك) فكر (هم يشناختدرصد در بعد 42,74 گويان، ) بيشترين فراواني پاسخ4جدول (طبق 

بختي  هم( يشناختبيشترين فراواني درصد در بعد  41,32طالق عاطفي دارند.  نگرش مثبت به
شترين فراواني طالق عاطفي دارند و داراي هم بختي مشترك هستند. بي مشترك) نگرش منفي به

طالق عاطفي دارند و داراي عدم همدلي مشترك  مثبت به ) نگرشدلي هم( يعاطفدرصد در بعد 40
متاهالن خرم آبادي است كه   47,45گامي مشترك) بيشترين فراواني  هستند. در بعد رفتاري (هم

پوشش و خريد  گامي در امور خانواده مثل (نوع طالق عاطفي دارند و داراي عدم هم نگرش مثبت به
بختي در   جز در هم هاي تحقيق به  توان ديد كه طبق يافته طور كلي مي وسايل منزل و...) هستند. به

سوي  گامي و همفكري) تزلزل و ناسازگاري و نگرش به دلي، هم ساختارهاي روابط خانوادگي (هم
  طالق عاطفي سوق يافته است.

 اي زمينه متغيرهاي مستقلهاي توصيفي  يافته .)5جدول (
  )1( )0( ايمتغيرهاي زمينه

  مرد  47,3 زن 52,4 جنسيت  1
  مستأجر  43,4  مالك 56,6  مسكن  2
  ساير اقوام  1,5  قوم لر  98,5  قوميت  3
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  )1( )0( ايمتغيرهاي زمينه
  سال 46-70 42,3 سال19-45 57,7 گوسن پاسخ  4
  سال 46-70  43,0 سال19-45 57,0 گوسن همسر پاسخ  5
  اهيدانشگ  52,0 تا ديپلم 48,0 تحصيالت  6
  دانشگاهي  49,0 تا ديپلم 51,0 تحصيالت همسر  7
  غير شاغل  38,6 شاغل 61,4 وضع اشتغال  8
  غير شاغل  41,6 شاغل 58,4 وضع اشتغال همسر  9
  از سه ميليون تومان باالتر  16,8 تا سه ميليون تومان 83,2 درآمد  10
  باالتر از ده سال  53,8 تا ده سال 46,3 مدت ازدواج  11
  باالتر از نه سال  58,0 تا نه سال 42,0 سنيفاصله  12
  باالتر از سه فرزند  8,8 تا سه فرزند 91,0 تعداد فرزند  13

  
 اصليمتغيرهاي مستقل هاي توصيفي  يافته .)6جدول (

ايه
سرم

  

  اجتماعي

  زياد  متوسط  كم مفهوم/متغير
  16,16  54,26  30,30 كل سرمايه اجتماعي

 يعتماد اجتماعا
  0,3  56  43,8  )عام)، نهادي( يافته شخصي، تعميم(

 ياجتماعمشاركت
  39,5  52,8  7,8  غيررسمي، رسمي)(

 ياجتماعهنجاربندي بهپاي
اخالق تعهد، ارتباط دوجانبه و (

  )صداقت)(
39,3  54,8  0,06  

 متفاوتعادت واره  فرهنگي
  79,2  18,2  2,5  ها) ارتباطات اجتماعي و ذائقه(

  
 هاي تحليلي يافته .2

)، نتايج آزمون همبستگي پيرسون با 6جدول (مدل نظري، آزمون شد: در  بر اساسفرضيات 
دهد بين متغيرهاي مستقل اعتماد بين شخصي، اعتماد  يمنشان ) 0,000( سطح معناداري

طالق  نگرش متاهالن به( با متغير وابسته تعهد و ارتباط دوجانبه، عام)، اعتماد نهادي،( يافته يمتعم
مبستگي منفي وجود دارد. بدين معنا كه كاهش هريك از اين متغيرهاي مستقل نگرش عاطفي) ه

طالق عاطفي را در پي دارد. همچنين بين متغير مستقل مشاركت غيررسمي،  مثبت متاهالن به
طالق عاطفي) همبستگي مثبت  نگرش متاهالن به( و متغير وابسته ها ارتباطات اجتماعي و ذائقه

نگرش متاهالن ( اي مستقل درآمد و قوميت و متغير وابسته متغيرهاي زمينه بين وجود دارد. در
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گو و  اي مستقل سن همسر پاسخ طالق عاطفي) همبستگي منفي وجود دارد و بين متغير زمينه به
طالق عاطفي) همبستگي مثبت وجود دارد. اين در حالي است كه  نگرش متاهالن به( متغير وابسته

صداقت)، وضعيت مسكن، اخالق (اي مشاركت رسمي،  ل اصلي و زمينهرابطه بين متغير مستق
نگرش ( گو، تعداد فرزند با متغير وابسته تحصيالت، شغل، مدت ازدواج، فاصله سني، سن پاسخ

  مورد تائيد قرار نگرفت. P>0.05 طالق عاطفي) متاهالن به
  بستهيج آزمون پيرسون در خصوص رابطه متغيرهاي مستقل و وانتا ).7جدول (

  
  رگرسيون چند متغيره

طالق عاطفي) از طريق متغيرهاي  غييرات متغير وابسته (نگرش متاهالن بهدر تحليل رگرسيون ت
عام)، اعتماد نهادي) و مشاركت ( يافته يمتعماعتماد اجتماعي (با ابعاد اعتماد بين شخصي، اعتماد 

با ابعاد تعهد، ارتباط ( ياجتماعهنجار  بندي به با ابعاد مشاركت غيررسمي و رسمي)، پاي( ياجتماع
متغيرهاي  )ها با ابعاد ارتباطات اجتماعي و ذائقهمتفاوت (عادت واره  وصداقت)) اخالق (و دوجانبه 

 گو، اي (جنسيت، قوميت، وضعيت مسكن، تحصيالت، شغل، مدت ازدواج، فاصله سني، سن پاسخ زمينه
تعيين بيني و سهم هريك از اين متغيرها در تبيين متغير وابسته  پيش) گو، تعداد فرزند سن همسر پاسخ

اي وارد معادله رگرسيون شدند و در گام آخر و با كنار  شد. بدين منظور، همه متغيرهاي مستقل و زمينه

نتيجه 
 آزمون

 تعداد
سطح 
 معناداري

همبستگي 
 پيرسون

 ها شاخص
همبستگي
 پيرسون

متغيرهاي
 مستقل

متغير 
  وابسته

  اعتماد بين شخصي - 0,391 0,000 400 تائيد
0,561 - 

اعتماد 
 اجتماعي

نگرش به 
طالق 
 عاطفي

  عام)( يافته يمتعماعتماد  - 0,490 0,000 400 تائيد
 اعتماد نهادي - 0,384 0,000 400 تائيد
 مشاركت غيررسمي 0,127 0,011 400 تائيد

0,145 
مشاركت 
  مشاركت رسمي  0,093  0,062 400 رد اجتماعي

 تعهد - 0,119 0,018 400 تائيد

0,179 - 

بندي  پاي
هنجار  به

 اجتماعي
 ارتباط دوجانبه - 0,123 0,014 400 تائيد

 صداقت)(اخالق - 0,012 0,809 400 رد

 0,350 ارتباطات اجتماعي 0,317 0,000 400 تائيد
عادت واره 
 هاذائقه 0,307 0,000 400 تائيد متفاوت

متغيرهاي   قوميت  - 0,103  0,041  396  تائيد
 اي زمينه

 سن همسر  0,133  0,008  395  تائيد
 درآمد  - 0,191  0,000  394  تائيد
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صداقت)، ارتباطات اجتماعي، وضعيت مسكن، اخالق (گذاشتن متغيرهاي مشاركت رسمي، تعهد، 
درنهايت نتيجه  گو، تعداد فرزند با متغير وابسته تحصيالت، شغل، مدت ازدواج، فاصله سني، سن پاسخ

است كه نشان  0,660بين متغيرها  R )، مقدار ضريب تعيين7جدول ( دست آمد. با توجه به ذيل به
طالق عاطفي) همبستگي  نگرش متاهالن به( دهد بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته مي

 درصد 0,436دهد  يمشان كه ن است 0,436 ) برابر باR2شده ( يلتعدمقدار ضريب تعيين  ؛ اماوجود دارد
  بيني است. يشپ يرها قابلمتغطالق عاطفي توسط اين  از كل نگرش متاهالن به

  ريج آزمون رگرسيون در گام آخنتا .)8جدول (

 
  گام آخر -βرگرسيون مقداريج تان .)9جدول (

ضرايب  ضرايب استاندارد نشده  متغيرهاي واردشده
مقدار   استانداردشده

 tآزمون 
سطح 
  معناداري

B خطاي معيار Beta 

  4,94291  13,337- 14,3611,077 مقدار ثابت
يافتهيمتعماعتماد 
  0,000  - 4,424  - 0,238  0,152  - 0,672  عام)(

  0,000  7,268 0,285 0,131 0,952 هاذائقه
  0,000  - 6,442 -0,274 0,110 -0,708 اعتماد بين شخصي
  0,000  - 3,688  - 0,149  0,291  - 1,074  ارتباط دوجانبه

  0,000  - 3,993  - 0,157  0,725  - 2,896  درآمد
  0,002  - 3,144 -0,162 0,225 -0,707 اعتماد نهادي
  0,004  2,908 0,114 0,548 1,592 سن همسر

  
 عام)( يافته يمتعماعتماد براي متغير  آمده دست به)، ضريب رگرسيون 9جدول (يج نتا با توجه به
استاندارد ازاي يك واحد انحراف  بنابراين به؛ است - 0,238برابر با  =0,000sigداري  در سطح معني

 استانداردانحراف  0,238 يزانم طالق عاطفي به نگرش متاهالن به عام)( يافته يمتعماعتماد  متغير در
بنابراين است؛  0,285برابر با  =0,000sigسطح در  ها ذائقهكند. همچنين متغير  يمپيدا  كاهش

 0,285 يزانم طالق عاطفي به نگرش متاهالن به ها ذائقه متغير استاندارد درازاي يك واحد انحراف  به
برابر با  =0,000sigسطح در  ارتباط دوجانبهكند. همچنين متغير  يميش پيدا استاندارد افزاانحراف 

R  
  (ضريب تعيين)

RSquare 
  ضريب تعيين خالص)(

R  
  خطاي معيار برآورد شده) يلتعد(مجذور 

0,660 0,436 0,425 5,25045  
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نگرش متاهالن  ارتباط دوجانبه متغير استاندارد درازاي يك واحد انحراف  بنابراين به؛ است- 0,274
اعتماد بين كند. همچنين متغير  يمپيدا  استاندارد كاهش انحراف 0,274 يزانم طالق عاطفي به به

 استاندارد دراحد انحراف ازاي يك و بنابراين به؛ است- 0,149برابر با  =0,000sigسطح در  شخصي
 استاندارد كاهش انحراف 0,149 يزانم طالق عاطفي به نگرش متاهالن به اعتماد بين شخصي متغير
ازاي يك  بنابراين به؛ است- 0,157برابر با  =0,000sigسطح در  درآمدكند. همچنين متغير  يمپيدا 

 انحراف 0,157 يزانم عاطفي به طالق نگرش متاهالن به درآمد متغير استاندارد درواحد انحراف 
- 0,162برابر با  =0,002sigسطح در  اعتماد نهاديهمچنين متغير  كند. يمپيدا  استاندارد كاهش

طالق  نگرش متاهالن به اعتماد نهادي متغير استاندارد درازاي يك واحد انحراف  ين به؛ بنابرااست
در  گو سن همسر پاسخهمچنين متغير  كند. يمپيدا  استاندارد كاهش انحراف 0,162 يزانم عاطفي به

سن  متغير استاندارد درازاي يك واحد انحراف  ين به؛ بنابرااست 0,114برابر با  =0,002sigسطح 
 كند. يميش پيدا استاندارد افزا انحراف 0,114 يزانم طالق عاطفي به نگرش متاهالن به گو همسر پاسخ

  
  چند متغيره رگرسيون تحليل
متغيرهاى مستقل طالق عاطفي)  نگرش متاهالن به وابسته (يون تغييرات متغير يل رگرسدر تحل

گو، تحصيالت  تحصيالت پاسخ، گو سن همسر پاسخ، گو سن پاسخ، قوميت، مسكناى (جنسيت، زمينه
) و گو، درآمد، مدت ازدواج، فاصله سني، تعداد فرزند گو، شغل همسر پاسخ گو، شغل پاسخ همسر پاسخ
واره  ، عادتهنجار اجتماعي بندي به پاي مشاركت اجتماعي،، (اعتماد اجتماعيقل اصلي مست متغيرهاى
 د.نتأثير معناداري داشت ،)طالق عاطفي (نگرش متاهالن بهبر متغير وابسته  ،)متفاوت

 

  تحليل مسير
نيز آشكار  ها آنو شدت  آيند يدرمنمايش  يرها بهمتغدر تحليل مسير، شبكه روابط موجود بين 

يل مسير است كه با استفاده از آماره رگرسيون، عواملي كه تحليانگر شدت در نماشود. ضريب بتا  يم
معادله تحليل مسير، سطح معناداري و مقدار  شود. با توجه به يم، مشخص اند داشتهبيشترين تأثير را 

جدول د. در بيني كننده بر متغير وابسته شناسايي ش يشپيرمستقيم متغيرهاي غبتا، اثر مستقيم و 
  شده است. يانبمدل  ي مربوط بهاثرها) 10(

  طالق عاطفي اي بر نگرش به ينهزميرمستقيم ابعاد متغيرهاي مستقل و غيرات مستقيم و تأث .)10جدول (
  اثر كل  اثر مستقيم  يرمستقيماثر غ  نام متغير

  اعتماد اجتماعي
  - 0,305  - 0,274  - 0,031يشخصيناعتماد ب

  - 0,224  - 0,218  - 0,006عام)(هيافتتعميماعتماد
  - 0,256  - 0,161  - 0,095ينهاداعتماد
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  0,161  0,172  - 0,011 هاذائقه عادت واره متفاوت
  - 0,037  - 0,133  0,096 ارتباط دوجانبه هنجار اجتماعيبندي به پاي

  - 0,155  - 0,138  - 0,017 درآمد  اي ينهزممتغير 
  0,109  0,110  - 0,001 سن همسر

بيني  يشپترين  يقوو  ترين مهمابعاد اعتماد اجتماعي،  از ) اعتماد بين شخصي10جدول (طبق 
لرستان) است كه مستقيم و آباد ( طالق عاطفي در شهر خرم ة ميزان نگرش متاهالن بهكنند

 يافته طالق عاطفي تأثير معكوس دارد. همچنين متغيرهاي اعتماد تعميم يرمستقيم در نگرش بهغ
طالق عاطفي تأثير منفي  مستقيم بر نگرش به صورت بهدرآمد  دي، ارتباط دوجانبه وعام)، اعتماد نها(

طالق عاطفي را در پي دارد.  تغييرات نگرشي مثبت به يرهامتغكاهش هريك از اين رند. داو معكوس 
گو از متغيرهاي مستقيم و  سن همسر پاسخ يرو متغهمچنين متغير ذائقه از ابعاد عادت واره متفاوت 

يرها تغييرات نگرشي متغيجه افزايش هريك از اين درنت طالق عاطفي هستند. ت بر نگرش بهمثب
                                                                                                                      طالق عاطفي را در پي دارد. مثبت به

                                                                0      
  

    
                                                     

            
        

   
         

  
                            

                                                            
 

     
  

                                                                                 
  

                                                                            
 يطالق عاطف عوامل مؤثر بر نگرش به يرمس يلتحل ي). مدل عل6ّشكل (

سن همسر 
 مخاطب

 ها ذائقه

همسر درآمد  

نگرش به طالق
 عاطفي

تعميم اعتماد 
 يافته

  اعتماد بين 
اعتماد شخصي

 نهادي

ارتباط 
دوجانبه

ارتباطات 
ماعياجت

مشاركت  تعهد 
يررسميغ  

مشاركت 
رسمي

فاصله 
-0,274 سني

0,151

0,138-

0,164 -  

0,112-   
0,582 

0,277

0,161-

0,218-

0,136-

ع00,465

0,110

0,172

0,574 0,133-

0,210-

0,512

0,408
0,305 

0,418

0,136 

0,184-
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درصد از واريانس نگرش متاهالن  0,460توان گفت كه  يمگفته شد، اكنون  چه با آنبا توجه 
از  درصد 0,540شود و مقدار  يماي تبيين  ينهزمطالق عاطفي توسط متغيرهاي مستقل اصلي و  به

  .نسته توسط متغيرهاي اين پژوهش تبيين شودواريانس متغير وابسته نتوا
R2 = 1-e2=1-0.540=0.460 
e2=1-460=0.540 
e2=0.540  

  
  گيري يجهنتبحث و 

طالق عاطفي  ) نشان داد كه بين اعتماد اجتماعي و نگرش متاهالن به7جدول (نتايج پژوهش در 
باعث نگرش  يدا كند،كاهش پ و معكوس وجود دارد. اگر اعتماد اجتماعي متاهالن معناداررابطه 

شود و بالعكس. در اين پژوهش  طالق عاطفي مي تبع آن سبب گرايش به طالق عاطفي و به مثبت به
يل رگرسيون ) تحل9جدول (نتايج  كاهش اعتماد اجتماعي رابطه مثبت با طالق عاطفي داشته است.

عام)، ( يافته ماد تعميمازاي يك واحد انحراف استاندارد در متغيرهاي اعت دهد كه به يمنيز نشان 
و  - 0,238ميزان  ترتيب طالق عاطفي به نگرش متاهالن به اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي،

) 6جدول (شود. طبق نتايج  يمپيدا كرده و مثبت افزايش انحراف استاندارد  - 0,162و  - 0,274
بنابراين، طبق ؛ ستندآباد با كاهش سرمايه اجتماعي مواجه ه توان گفت كه متاهالن شهر خرم يم

طالق  هاي اجتماعي و فرهنگي در خانواده سبب تغيير نگرش منفي به نتايج تحقيق تقويت سرمايه
 )10ير طبق جدول(مسدر تحليل  گردد. عاطفي و افزايش سازگاري و صميمت در بين متاهالن مي

بيني  يشپغيرهاي يافته، اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي مت نيز، مشخص شد كه اعتماد تعميم
ترين و  يقوباشند كه اعتماد بين شخصي  يمآباد  طالق عاطفي در شهر خرم كننده نگرش متاهالن به

طالق عاطفي  يرمستقيم بر نگرش متاهالن بهغمستقيم و  صورت بهمتغير كننده است كه   ترين مهم
ماعي (رسمي و غير ) رابطه بين مولفه هاي مشاركت اجت7نتايج پژوهش در جدول ( دارد. تأثير

رسمي با نگرش طالق عاطفي، را نشان مي دهد؛  بين  مشاركت اجتماعي  رسمي)و ميزان نگرش به
بين مشاركت غيررسمي(گستره روابط خويشاوندي  . اماطالق عاطفي رابطه  وجود ندارد متاهالن به

مشاركت غيررسمي د. طالق عاطفي رابطه مستقيم معناداري وجود دار قبيله اي) با نگرش متاهالن به
نظر در  ي و قدرت اعمالمردساالرباشد كه تحت تأثير ساختار  اي مي همان روابط خويشاوندي و قبيله

دليل  ارتباط مستقيم افزايش شبكه روابط غيررسمي با نگرش طالق عاطفي به روابط خانوادگي است.
معادله  ) در9ل (جدوطبق  اي و سنتي زوجين و شبكه خويشاوندي است. يرهعشنقش روابط 
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چند متغيره متغيرهاي مشاركت غيررسمي و رسمي طبق نتايج پژوهش با توجه وجود  رگرسيون
  بيني كننده ضعيف از معادله خارج شدند. خاطر قدرت پيش تر به متغيرهاي قوي

و ميزان نگرش  هنجار اجتماعي بندي به پاي) نشان داد كه بين 7جدول (نتايج پژوهش در  
هنجار  پاي بندي بهصورت اگر ميزان  ينبددار و منفي وجود دارد؛  يمعنفي، رابطه طالق عاط به

تبع آن گرايش  طالق عاطفي و به شود، سبب تغيير مثبت نگرش به كمتر متاهالناجتماعي در 
نارضايتي و تبع آن  شود. درواقع عدم رعايت حقوق متقابل زن و شوهر منجر به يمطالق عاطفي  به

بندي  عنوان يكي از ابعاد پاي شود. بين ارتباط دوجانبه به يمطالق عاطفي  رش بهتغيير مثبت نگ
جدول وجود دارد. طبق  معنادارطالق عاطفي رابطه معكوس و  هنجار اجتماعي و نگرش متاهالن به به
نگرش متاهالن  هنجار اجتماعي پاي بندي به ارتباط دوجانبه از ابعاد در معادله رگرسيون متغير )9(
بندي  پاياگر  معنا كهكند. بدين  يمپيدا  استاندارد كاهش انحراف 0,274 يزانم طالق عاطفي به به
تبع آن سبب  طالق عاطفي و به شود، سبب تغيير مثبت نگرش به افراد كمتر هنجار اجتماعي به

 منفي روابط متقابل و درك متقابل و نگرش هنجارها بههمچنين  شود. طالق عاطفي مي گرايش به
كنند در تحليل مسير نيز، ارتباط دوجانبه  يكمك مو سازگاري و صميميت زوجين  يطالق عاطف هب

طالق عاطفي تأثير داشته است. نتايج  يرمستقيم برمتغيرنگرش متاهالن بهغمستقيم و  صورت به
طالق عاطفي، رابطه  ) نشان داد كه بين عادت واره متفاوت و ميزان نگرش به7جدول (پژوهش در 

دار مثبت وجود دارد؛ اگر عادت واره متاهالن تفاوت بيشتري داشته باشد، سبب تغيير مثبت  يمعن
عنوان يكي از ابعاد  ، به ذائقه شود. طالق عاطفي مي تبع آن سبب گرايش به طالق عاطفي و به نگرش به

تفاوت عادت يجه، اگر درنتطالق عاطفي رابطه مستقيم دارد.  عادت واره متفاوت با نگرش متاهالن به
تبع آن سبب  و به طالق عاطفي واره ها بين زوجين بيشتر شود سبب تغيير مثبت نگرش متاهالن به

مشخص شد كه متغير  يز،ن )10جدول (ير طبق مسشود. در تحليل  مي طالق عاطفي گرايش به
 آباد رمشهر خطالق عاطفي متاهالن  يرمستقيم بر تغيير مثبت گرش بهغمستقيم و  صورت بهها  ذائقه

عاطفي  طالق ها سبب تغيير مثبت نگرش به بنابراين افزايش ميزان تفاوت در ذائقه؛ تأثير داشته است
شود. تحقيق حاضر در مقايسه با نتيجه تحقيق خانم  يمطالق عاطفي  تبع آن سبب گرايش به و به

ها  و عادات وارهررسي تأثير سرمايه فرهنگي ب) با عنوان 5برين(پيشينه تحقيق اين پژوهش، صفحه 
ين تفاوت با اي دارد. ولي خوان همازلحاظ همبستگي بين عادت واره و طالق عاطفي بر طالق عاطفي 

كه در تحقيق خانم برين متغير ارتباطات اجتماعي از ابعاد عادت واره بيشترين تأثير را بر متغير 
تأثير را بر متغير وابسته دارد. ها بيشترين  اما در تحقيق حاضر تفاوت در ذائقه؛ وابسته داشته است

بنابراين اگر افراد ؛ آباد با شهر تهران باشد دليل تفاوت بافت فرهنگي شهر خرم تواند به يماين امر 
طالق  دليل عدم درك متقابل، سبب تغيير مثبت نگرش به هاي متفاوتي داشته باشند به عادت واره

مورد تحقيق) داراي بافت آباد ( . شهر خرمشود طالق عاطفي مي تبع آن سبب گرايش به عاطفي و به
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هاي اخير،  زوجين تحت  ها طي سال شدن رسانه تر گستردهاي اما با  يرهعشفرهنگ سنتي و 
اختالفات و  هاي جهاني قرارگرفته كه با بروز عدم درك متقابل، هاي مجازي و رسانه تاثيرشبكه

 طبق نتايج توصيفيشود.  ميطالق عاطفي  بهبت مث شنگرتغيير  دنبال آن ها و به خانواده در بگومگو
طالق عاطفي  زوجين داراي نگرش مثبت به درصد 41) طبق مدل فيش باين و آيزن، 2جدول (در 
فكري) در واقع اكثر  هم( يشناخت) در بعد 3جدول (باشند. همچنين طبق نتايج توصيفي  مي

همدلي) ( يعاطفمشترك ندارند. در بعد فكري  متاهالن در امور و روابط خانواده درك متقابل و هم
؛ در واقع اكثر متاهالن در صورت بروز سختي و شادي در روابط خانواده باهم همدلي مشترك ندارند

طالق  مثبت به ) نگرشهم گامي مشترك( يرفتارداراي عدم همدلي مشترك هستند. در بعد  و
نوع پوشش وخريدوسايل منزل و...) هم مثل (عاطفي دارند در واقع اكثر متاهالن در امور خانواده 

طالق عاطفي دارند و  هم بختي مشترك) نگرش منفي به( يشناختاما در بعد ؛ گامي مشترك ندارند
مساعي و  كنند با تشريك اين معناست كه اكثر متاهالن سعي مي داراي هم بختي مشترك هستند. به

 در جامعهازهاي همديگر اهميت دهند. ني هم كمك كنند و به مشورت با يكديگر در حل مشكالت به
هاي  شدن و تاثيرشبكه يجهاناست. هرچند  شده حفظي مردساالري ها سنتايران هنوز بسياري از 

افراد  مقاومتخوش تغييراتي گردد؛ ولي همچنان  مجازي سبب شده فرهنگ و روابط زوجين دست
عي مبتني بر خويشاوندي و سنتي در ، روابط اجتماهنجارهاو  ها ارزشحفظ  و ييرتغجامعه در برابر 

شدن، در  يجهانشواهد حاكي از آن است كه جامعه ايران، تحت تأثير  درهرحالجامعه وجود دارد. 
يسم امر وانموده در مدرن پستيكي از ابعاد  است. قرارگرفتهيسم مدرن پستي ها مؤلفهمعرض برخي از 

ق عاطفي بر مبناي امر واقع و وانموده ) ، نگرش متاهالن طال3جدول (در  نظريه بودريار است.
اگر اما ؛ طالق دارند گرا و زن و مرد وانموده،  نگرش منفي به توان استنباط كرد كه زن و مرد واقع مي

ها  طالق عاطفي در آن وانموده و بالعكس باشد سبب تغييرات نگرش مثبت به ريگرا و ديگ يكي واقع
مدگرايي و ترجيح پول  ها و روي آوردن به از واقعيت تاهالنمسازي)  شود. با وانمودكردن ( شبيه مي
كه علت باال بودن  ديگر اين ؛ وشود رنگ مي تدريج ارتباط نمادين در جامعه كم ، بهها ارزشي جا به

گروهي و فشارهاي هنجاري كه در بيرون از  تيپ وانمودي در لرستان غلبه سرمايه اجتماعي درون
عنوان رفع نياز بلكه  دهند. همچنين افراد از كاال و اشيا نه به يمثير قرار را تحت تأ متاهالنخانواده 

كنند و اين امر موجب شده است  يميي صرف استفاده گرا مصرفي، وانموده و چشم همچشم  خاطر به
و زوجين در دچار اختالل شده است  متاهالنمعناي واقعي در زندگي  كه امروزه نظم اجتماعي به

خواست و نظر يكديگر منجر  نظم وانموده و بدون توجه به زندگي با تظاهر به ي مختلفها جنبه
  .اند شدهواقعيت زندگي  سرپوش گذاشتن به به



 1397پاييز ، 3 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

52 

  منابع و مĤخذ
 .تهران: سمتشناسي خانواده ايراني،  جامعه)، 1386( يتقآزاد ارمكي، 

، 1394و تابستان ، بهار عاطفي در شهر مشهد طالقاجتماعي بر  يها اثر شبكه )،1393(اسكافي، مريم 
  فردوسي. دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده اجتماعي علوم مجلةمشهد:  250- 225صفحات 

 : نشر مؤلف.جا يب ي،اجتماع يهسرما ،)1385( يمهد ي،اختر محقق

 چاپ اول، ،و كاربردهاها  يهنظر ،مفاهيم سرمايه اجتماعي:)، 1385الواني، مهدي، شيرواني، عليرضا (
 .نشرماني اصفهان:

 ير.تهران، كو اول، وتر)، چاپ يم(مر ي،صنعت يشرفتهدر جامعه پ يتحول فرهنگ، )1373(  ينگلهارت. را

، با آني مواجه استراتژيامدهاي طالق عاطفي و پ)، 1389؛ روشني، شهره، (محمود باستاني، سوسن؛ گلزاري،
 .257-241صفحات ، 26: شماره فصلنامه خانواده پژوهي

تهران:  اول، چاپ ،خاموش در ايران (طالق عاطفي) هاي يزندگ يشناس جامعه ،)1386رايي، ا (بخا
  .پژواك جامعه

 كننده مراجعهي تأثير سرمايه فرهنگي و عادت واره ها بر طالق عاطفي بين زنان  بررس" )،1389برين، زهرا (
  .لزهرادانشگاه ا، كارشناسي ارشد نامه يانپا، "تهرانمراكز مشاوره در  به
 .ثالث نشر :تهران چاپ دوم، ايزد، پيروز ها و ساختارها، مصرفي، اسطوره جامعه)، 1389ژان ( بودريار،

 چاپ پنجم، ،ها يمرد يترجمه: مرتض، نظريه كنش: داليل عملي و انتخاب عقالني )،1380( يربورديو، پ
 .تهران: انتشارات نقش و نگار

 .تهران: نيتشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي،  نظم، يشناس جامعه ،)1375( سعودلبي، مچ

شهر موردي متاهالن  و مطالعهي عوامل مرتبط باطالق عاطفي بررس ،)1395زاده ميمندي، مسعود ( يحاج
  .85- 108، صفحات 71 ، شماره18 دوره ،مطالعه راهبردي زنانيراز، ش

تهران: مركز تحقيقات  زندگي،جهاد سا گرايش روستائيان نسبت به سنجش )،1373فرامرز (رفيع پور، 
  و بررسي مسائل روستايي.

ترجمه  هاي كالسيك آن، يشهرو  در دوران معاصـر يشناخت نظريه جامعه ،)1389ريتزر، جرج (
  .: نشر ثالثتهراناول،  چاپ شهناز مسمي پرست،

؛ درج در سايت طالق ،)1394( ي حياتيدادهايروكشور؛ آمار و  احوال ثبت سازمان
http://www.sabteahval.ir  10/5/1395تاريخ دسترسي.  

آمار و  معاونت )،1394يزي استان لرستان؛ سالنامه آماري استان لرستان ( ر برنامهسازمان مديريت و 
  .12/12/1395تاريخ دسترسي  http://lorestan.mporg.irاطالعات؛ درج در سايت 

، 1دوره  مجله علوم رفتاري:)، تجددگرايي، سرمايه اجتماعي، خانواده ايراني، 1388( يهلعاشكر بيگي، 
 .154تا 139، صفحات 1شماره

  ، زنجان: سطروقلماولجلد اول، چاپ هاي تحليل آماري پيشرفته،  روش )،1395صدفي، ذبيح اله (



 آباد) (مطالعه موردي متاهالن شهر خرم طالق عاطفي  ثر بر نگرش متاهالن بهعوامل مؤ يشناخت جامعه تبيين

53 

 

 :تهران توسلي، م عباسغال يه اجتماعي و حفظ آن،سرما يان نظم؛پا)، 1385فرانسيس (فوكوياما، 
 يت قلم نوين.حكا

  تهران ارسباران. و كاربردها، يمها، مفاه يهنظر ي؛شناسي اجتماع روان ،)1385( يوسف يمي،كر
 پنجم، تهران: ني چاپ صبوري، منوچهر ي،شناس جامعههاي بنيادي در  يشهاند )،1385كيويستو، پيتر (

 نشر مركز دوم، تهران: چاپ ثالثي، محسنپيامدهاي مدرنيته، )، 1380( آنتوني گيدنز،

 چاپ اول، تهران: نشر علم.ويك،  يستبخانواده در قرن  )،1393ي (محمدمهدلبيبي، 

Ajzen,i..,8 Fishbein,M.(1980), understandingattiudes and predicting social 
behavior: Pren-Tice-Hall 

Baudrillard, jean: (1988), America. Trans by Chris Turner, London & NewYork: 
Verso. 

Baudrillard, Jean. (1981), For a Critique of the Political Economy of the sign, 
St. Louis: Telos Press. 

ladan, hashemi (2017), journal of divorce 8 remarriage, volumes8.2017- 
issue7.published online: 26jul. 

Russell B, MA. Clayton, (2014), “Cyberpsychology, Behavior, and Social 
Networking”. department of Journalism, University of Missouri-Columbia, 
Columbia, Missouri, Vol. 17, No.7. 

Valenzuela, Sebastián, Daniel Halpern,& James E. Katz (2014), “Social network 
sites, marriage well-being and divorce”, Survey and state-level evidence from 
the United States, Vol. 36.  


