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تاریخ دریافت 25/11/22:صص 153-176تاریخ پذیرش27/10./13:
سیدمیرزایی3

چکیده
مقالهی پژوهشی حاضر با هدف بررسی رابطهی بین مهارتهای زندگی و طالق عاطفی
انجامشده است .این پژوهش از نظر روش گردآوری دادهها ،پژوهشی توصیفی از شاخهی مطالعات
پیمایشی بهشمار میآید و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش ،از نوع همبستگی است که رابطهی
بین مهارتهای زندگی و طالق عاطفی را بررسی کرده است .جامعه آماری شامل کلیهی افراد
متأهل ساکن شهر شیراز است .حجم نمونه ،بر اساس فرمول کوکران  303نفر برآورد شد که با
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بر اساس مناطق دهگانهی شهر شیراز انتخاب شدند.
جهت گردآوری اطالعات ،از پرسش نامهی طالق عاطفی مریم اسکافی و پرسش نامهی مهارتهای
زندگی زوجین که بر اساس شاخص مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانی ساختهشده استفاده
شد .تجزیه و تحلیل دادهها بهوسیلهی نرمافزار  spss 22و با بهکارگیری آزمونهای ضریب
همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه انجامشده .نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی
از آن بود که بین مهارتهای زندگی و ابعاد آن با طالق عاطفی رابطهی معنادار معکوس وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد  77/7درصد از تغییرات متغیر طالق عاطفی توسط ابعاد
مهارتهای زندگی تبیین میشود؛ که نشاندهندهی نقش و تأثیر مهم مهارتهای زندگی در تبیین
مسألهی طالق عاطفی است .از بین ابعاد مهارتهای زندگی ،مهارتهای حل مسأله ،ارتباط مؤثر و
همدلی بیشترین اثر را در پیشبینی طالق عاطفی داشتند.
واژه های کلیدی :طالق ،طالق عاطفی ،مهارتهای زندگی
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مقدمه
خانواده به لحاظ قدمت ،ابتداییترین و از لحاظ گستردگی ،جهانشمولترین نهاد اجتماعی
است ) .(Khodayarifard, Shahabi, & Akbari zardkhaneh, 2006خانواده ،سنگ بنای جامعه-
یبزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد یکایک اعضای جامعه ،نقش بنیادین
دارد ،بنابراین تالش در جهت استحکام خانواده و استوار سازی روابط درون این سیستم ،زمینه را
برای سالمت اخالقی و سعادت عمومی فراهم میسازد .خانواده عامل جامعهپذیری و منتقلکننده -
ی اصول اخالقی و مهارتهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر و عامل نظارت و کنترل رفتار اعضای
خود است که در پرورش تواناییهای بالقوه افراد از طریق مراقبتهای دوران کودکی ،نوجوانی و
جوانی اثر میگذارد و سهم عمدهای در ایجاد همبستگی اجتماعی برقراری نظم و انضباط در جامعه
دارد )(Darabi, Kazemi, & Masoudi, 2015؛ بنابراین روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط
مناسب در خانواده شکل میگیرد و بهتبع آن جامعه از ثبات بیشتری برخوردار میگردد .تغییرات
ایجاد شده در ساختار کلی جامعه در دهههای اخیر از جمله گسترش آموزش عالی و وسایل
ارتباطجمعی ،شرایط دگردیسی نهادهای مسلط اجتماعی ،باعث شده است که برخی از نهادهای
اجتماعی کارکردهای نوینی پیدا کنند .خانواده نیز از این امر مستثنا نیست .به اعتقاد گورویچ1
خانواده پدیدهای است که هرلحظه در حال دگرگونی بوده و از فرا گردهای «ساختهشدن»« ،2از
ساخت افتادن»« 3بازساختی شدن» 3برخوردار است ) (Castells, 2006و عموماً در یکی از سه
مسیر بالندگی ،آشفتگی و گسستگی قرار میگیرد و شروع به حرکت میکند ).(Nazari, 2014
یکی از نمودهای آشفتگی و گسستگی در خانواده ،طالق است؛ که در سالهای اخیر روند رو به
رشدی داشته است .مروری بر آمار ثبتاحوال کشور نشان میدهد که میزان طالق در فاصله
سالهای  1303تا  37 ،1302درصد رشد داشته و بیشترین آنها مربوط به زوجهای زیر  31سال
است .آمار ثبت طالق در سالهای اخیر نیز با نوساناتی دارای رشد صعودی بوده ،بهطوریکه از سال
 1321با رشد  3/1درصد ،سال  1321با رشد  5/2درصد ،در سال  1322با رشد  3/3درصد بر
اساس این آمار در سال  23درمجموع  163هزار و  562مورد طالق در کشور به ثبت رسیده که این
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ( ،)1322افزایش  5 /3درصدی را نشان میدهد .تعداد
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طالقهای اتفاق افتاده در سال  1323درمجموع  163765مورد است که نسبت به سال  23با
افزایش  126موردی همراه بوده است (.)Www.Sabteahval.ir
با اتکا به آمارهای مرکز ثبتاحوال کشور در سال  1305در استان فارس  51353فقره ازدواج
در مقابل  5711طالق ثبتشده است که نسبت ازدواج به طالق حدود  2بوده است؛یعنی در مقابل
هر  2ازدواج ،یک مورد طالق ثبتشده است .در سال  1321این نسبت به  7/6رسیده است ،به این
معنی که در مقابل تقریباً هر  7ازدواج ،یک طالق ثبتشده است .این روند طی سالهای اخیر
همچنان رشد یافته است ،بهگونهای که در سال  ،1323نسبت ازدواج به طالق در استان به  3/5و
در شهر شیراز به  2/3رسیده است). (Shekarbaigi, AliAhmadi, & Ebrahimimanesh, 2017
همزمان با رشد فزایندهی آمار طالق برخی از خانوادهها نیز با کاهش فضای عاطفی و سرد شدن
ارتباطات انسانی در محیط خانواده روبرو هستند که درنتیجه آن ،صرفاً ساختار بیرونی خانواده حفظ
میشود ،اما از درون تهی است و اصالحا دچار طالق عاطفی شده است ) .(Monadi, 2006طالق
عاطفی نوعی نابهنجاری در نظام خانواده محسوب میشود و نماد وجود مشکل در ارتباطی سالم و
صحیح بین زن و شوهر است؛ که بنا به دالیلی همچون وجود فرزندان ،نیاز مادی ،نگرش منفی به
طالق ،نداشتن پشتوانهی مادی وروانی ،مخالفت خانوادهها ،ترس از دست دادن موقعیت خانوادگی
و اجتماعی ،ترس از تنهایی ،ترس از مخدوش شدن حیثیت اجتماعی ،نداشتن قدرت تصمیمگیری،
ترس از آینده مبهم ،ترس از طرد شدن توسط اطرافیان و یا حتی عادت نمودن به زندگی مشترک،
باعث میشود زوجین بدون داشتن ارتباط عاطفی و جنسی به زندگی زناشویی خود ادامه دهند و
طالق عاطفی را تجربه کنند ،ولی حرفی از طالق به میان نیاورند). (Sotoudeh & Bahari, 2007
ویلیام گود 1معتقد است اینگونه خانوادهها از روابط و کنش متقابل با یکدیگر و حمایت احساسی
محروم هستند .تفاوتها و در مواقعی تضادها ،نبود گفتگو ،ناراضی بودن ،عدم تشابه در افکار و
عقاید ،نداشتن فعالیت مشترک ،فاصله زیاد فکری ،رفتاری و فیزیکی در بین آنها مشهود و ادامهدار
است ( )Monadi, 2006؛ و این مشکالت ،روز به روز ،بیشتر و عمیقتر شده و بهتبع آن فاصله زن و
مرد افزایش مییابد؛ در پی آن مهارت و مدیریت کنترل زندگی و اختالفات ضعیفتر میشود؛ تا
جایی که اختالفات به حدی میرسد که زن و مرد توان تحمل یکدیگر را نخواهند داشت و طالق
عاطفی به وجود میآید و در مواردی نیز طالق عاطفی درنهایت به طالق قانونی میانجامد و در
بعضی مواقع هم طالق عاطفی در طول زندگی ادامه مییابد بدون اینکه طالق فیزیکی و قانونی
اتفاق بیفتد ).(Monadi, 2006
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السون و دیفراین ،2116،1معتقدند طالق عاطفی در پی پاسخ ندادن زوجین به نظرات ،انتظارات
و نیازهای آنها اتفاق میافتد .در این موارد افراد نسبت به هم بیتوجه شده و از یکدیگر پرهیز
میکنند .درواقع کاهش چشمگیر تعامالت مثبت و رضایت از رابطهی طرفین ،زمینهی طالق
عاطفی را فراهم میکند ) .(Yazdani, Haghighatian, & Keshavarz, 2015پل بوهانان 2طالق
عاطفی را اولین مرحله ،در فرایند طالق و بیانگر رابطهی زناشویی روبهزوالی میداند که احساس
بیگانگی جایگزین آن میشود ) .(Azimi Rosta & Abedzad Nobarian, 2013کیسر 3در روابط
زناشویی اشاره به مفهوم بیمهری نکاحی دارد و آن را از دست دادن عاطفهای میداند که شامل
بیتوجهی به همسر بیگانگی عاطفی و افزایش حس بیتفاوتی و بیحسی نسبت به همسر است.
بیمهری جایگزین احساس مثبت بااحساس موازی است وقتی بیمهری رخ میدهد فرض میشود
که مقداری احساس مثبت در شروع رابطه وجود داشته است ).(Kayser, 1996
دیان ون 3روابط میان زوجهای متأهل را در طی دورهی جدایی یا طالق تحلیل کرده است .وی
مصاحبهای با  113زن و شوهر جدا شده یا طالق گرفته انجام داد تا انتقال از با هم زیستن به جدا
زیستن را بررسی کند .او دریافت که در بسیاری از موارد قبل از جدایی فیزیکی ،یک دورهی جدایی
اجتماعی 5وجود داشت ) .(Giddens, 2004با توجه به مطالب و تعاریف ارائهشده میتوان گفت
پدیدهی طالق عاطفی همانند طالق رسمی بهراحتی قابلاندازهگیری و مشاهده نیست و آمار دقیقی
از آن وجود ندارد ،اما باکمی دقت میتوان گفت در هر خانواده درجهای از طالق عاطفی وجود دارد؛
و با توجه به تغییر موقعیتها ،تغییرات خلقی و روانی که در افراد رخ میدهد ،ممکن است رابطهی
بین زوج بهبود پیدا کند ،یعنی میزان عدم عالقه کاهش یا افزایش پیدا کند .همانگونه که
پدیدههای اجتماعی ،چندعاملی هستند و هرگز یک عامل بهتنهایی نمیتواند موجبات پیدایی آنها
را فراهم کند؛ طالق عاطفی نیز پدیدهای یکبعدی نیست و هر پژوهشگری از منظر خود به یک
سری از عوامل پرداخته است .به نظر میرسد یکی از علل ایجاد و استمرار مشکالت عاطفی در میان
زوجین ،ضعف مهارتهای زندگی 6است .مهارتهای زندگی شامل تواناییهایی است که فرد را
برای مقابله مؤثر و پرداختن به کشمکشها و موقعیتهای زندگی یاری میکند .این تواناییها فرد را
قادر میسازد تا در رابطه با سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خودمثبت و سازگارانه عمل
کرده و سالمت جسمانی و روانی خود را تأمین کند ).(Salek Haddadi & Badri, 2013
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یافتههای علمی گویای آن است که انسانها برای مقابله سازگارانه با موقعیتهای تنشزا،
کشمکشهای زندگی نیاز به آموختن برخی مهارتها دارند .متخصصان علوم رفتاری معتقدند که
یکی از مؤثرترین برنامههایی که به افراد کمک میکند تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند،
برنامهی مهارتهای زندگی است .هدف از این برنامه کمک به افراد برای شناخت هر چهبهتر خود،
برقراری روابط بین فردی مناسب و موثّر ،کنترل هیجانات ،مدیریت شرایط تنش زا و حل کردن هر
چهبهتر مسائل و مشکالت است ) .(Naeni, 2006کسب مهارتهای زندگی یکی از عناصر اصلی بلوغ
اجتماعی در کلیه فرهنگها است .افرادی که مهارتهای زندگی را به نحو شایستهای درک
کردهاند ،میتوانند به انتخاب و ارائهی رفتارهای مناسب و در زمان و موقعیت معینی ،دست بزنند.
انسان درنتیجهی فرآیند اجتماعی شدن برخی از مهارتهای زندگی را کسب میکند و اما در
عرصهی عمل ،میتواند این مهارتها را بهبود بخشد.(Khonifar & Pourhosseini, 2008) .
مشکالت و مباحث مطرح شده در جلسات خانواده درمانی نشان میدهد که در موارد بسیاری
اختالف ناشی از فقدان مهارتهای ابتدایی در زندگی مشترک ،همچون نداشتن مهارتهای درک
متقابل از یکدیگر و همدلی ،حل مسأله ،مدیریت هیجان ،خودآگاهی است & (Darabi, Kazemi,
) .Masoudi, 2015در همین راستا با توجه به اهمیت بحث مهارتهای زندگی و نقش آن در
پیشگیری یا کاهش آسیبهای خانواده ،در پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین مهارتهای زندگی
و طالق عاطفی در بین افراد متأهل شهر شیراز پرداختهشده است.
بررسی پیشینهی پژوهش نشان می دهد محققان ایرانی اعم از جامعهشناسان و روانشناسان
اجتماعی با عناوین مختلف به بررسیهایی در این زمینه پرداخته اند .از جمله اسکافی (Eskafi,
)2014اثر شبکههای اجتماعی در طالق عاطفی در شهر مشهد را بررسی کرده است .نتایج نشان داد
که متغیرهای رابطهای اندازه ،تأیید ،حمایت ،انسجام ،قوت پیوند ،صمیمیت ،فعالیتهای مشترک،
مرکزیت نزدیکی و همپوشانی بر صمیمیت با همسر مؤثر است و صمیمیت با همسر بیشترین اثر را
در طالق عاطفی دارد .در بین متغیرهای خصیصهای ،تعداد فرزندان ،مدت ازدواج ،نسبت قبلی با
همسر و شناخت همسر قبل از ازدواج در صمیمیت با همسر و طالق عاطفی مؤثرند .بیشترین و
مهمترین عامل مؤثر در تغییرات طالق عاطفی ،صمیمیت هریک از زوجین با اعضای شبکه-
یاجتماعی خود است که کاهش صمیمیت با همسر را ایجاد کند .عابدی ،شعاع کاظمی & (Abedi
) Shoaa Kazemi, 2014به بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تعارضات زناشویی
میپرداختهاند .نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی توانسته است تعارضات زناشویی را
بهطور معناداری کاهش دهد .دارابی ،کاظمی و مسعودی )(Darabi, Kazemi, & Masoudi, 2015
با بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری زناشویی نشان دادند که آموزش
مهارتهای زندگی میتواند در افزایش سازگاری زناشویی زوجین مؤثر بوده و باعث احساس مثبت
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در زندگی مشترک شود .پور لطف الهی ( )Poorlotfollhy, 2014رابطه مهارتهای اجتماعی با
سازگاری زناشویی را بررسی نموده .یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه معنیدار بین
متغیرهای مهارتهای اجتماعی استقاللطلبی زنان ،سابقهی آشنایی قبل از ازدواج ،سن زنان و
سازگاری زناشویی وجود دارد .سازگاری زناشویی زنان شاغل ،بیش از هر متغیر دیگری از متغیر
مهارتهای شناختی زوجین ،متأثر است .در مقالهای روشنی ( )Roshani, 2010نادیده گرفته شدن
نیازها ،نظرات و انتظارات زن توسط مرد است .عدم تأمین نیازهای عاطفی بیتوجهی مرد ،عدم
همدلی و همراهی ،رفتارهای خشونتآمیز مرد ،عدم گذراندن وقت با یکدیگر ،نارضایتی جنسی،
بی اعتمادی ،مشکالت ارتباطی و عدم تعادل روحی مرد ازجمله دالیل پدیده اجتماعی طالق عاطفی
بیانشده است .سامانی ( ،)samani, 2007با بررسی عمدهترین عوامل ایجادکنندهی درگیریهای
زناشویی در شهر شیراز نشان داد که شش عامل خصوصیات شخصیتی ،عشق عالقه ،مهارتهای
ارتباطی ،تعهد به زندگی ،خصوصیات خانوادگی همسر و عدم پایبندی به اصول اخالقی عمدهترین
عوامل ایجاد درگیری میان همسران است .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که دو عامل کلی
درگیری میان همسران فرآیندها و محتواهای خانواده است که در این میان عامل فرآیندها بهطور
عمدهتری میان همسران ایجاد درگیری میکند .سلیمی ،محسن زاده و نظری (Salimi,
)Mohsenzadeh, & Nazari, 2015نشان دادند که عوامل فرایندی خانواده (مهارتهای
تصمیمگیری و حل مسأله ،مهارتهای مقابله ،مهارتهای ارتباطی ،انسجام و احترام متقابل و
باورهای مذهبی) بهعنوان مهارتها ،شرایط و تعامالت زندگی ،زوجها را در طی سازگاری به جلو
حرکت میدهد که موجب ارتباط مناسب ،سطوح باالی شادکامی زوجها ،یکپارچگی و سطحی
باالی رضایت از روابط است.
تحقیقات )(Gholizdeh, banki (Shekarbaigi, Ali Ahmadi, & Ebrahimi manesh, 2017
)(honariyan & ،(Ghasemi & Saroukhani, 2013) ،poorfard, A, & Masoudnia,z, 2015
)(Qureshi, Shirmohammadi, & ،(Ghiyasi, Moin, & roosta, 2010) ،Younesi, 2011

) Borjvnd, 2014نیز از جمله تحقیقات دیگری هستند که ضعف مهارتهای زندگی را در فروپاشی
زندگی زناشویی مورد تأیید قرار دادهاند.در پژوهشی یالسین و کاراهان()Yalcin & Karahan, 2007
برنامهی ارتباطی زوجی را مورد بررسی قرار دادند .نتیجهی پژوهش آنان نشان داد برنامهی آمـوزش
مهارتهای ارتباطی ،تأثیر مثبتی بر سازگاری زناشویی دارد و همچنین بـه اصالحات رفتاری
درازمدت در زوجها منجر میشود .الوی و بن آری ) ،(Lavee & Ben-Ari, 2007تجربهی
پاسخگویان از فاصله در روابط زناشویی به روش کیفی بررسی کردند .تحلیل دادهها ،چهار بعد
فاصله را تشخیص داد :فاصلهی فیزیکی ،عاطفی ،ارتباطی و جنسی .فاصلهی فیزیکی معنای رایج
منتسب به فاصله از دید کنشگران بود .این فاصله نیاز به جدایی را به دو صورت در جای دیگر بودن
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و انجام دادن کارهای متفاوت مانند فقدان تماس فیزیکی با محبت ،مانند عدم لمس کردن ،بغل
کردن ،نوازش کردن و یا داشتن برخوردهای جنسی منعکس میکند .فاصلهی ارتباطی به معنی
عدم گفتگو .عدم وجود تبادل کالمی افکار یا احساسات توصیف شد .نتایج مطالعات ،دیدگاه رایج از
فاصله را که نزدیکی و فاصله متضاد یکدیگرند و فاصله صرفاً در غیاب نزدیکی معنا مییابد ،به
چالش کشید .فاصلهی احساسی بهندرت ذکرشده بود و بهدشواری میتوان آن را توصیف کرد .چون
در زمان و سازههای مختلف متفاوت است .کوردووا ،جی و وارن ()Warren, Cordova, Gee, 2005
داشتن مهارت عاطفی در ازدواج ،صمیمیت بهعنوان یک میانجی و واسطهی ارتباطی بین داشتن
مهارت عاطفی و رضایتمندی از زناشویی را مورد آزمایش قراردادند و دریافتند که داشتن مهارت
عاطفی خصوصاً شناخت و برقراری روابط عاطفی نقش مهمی در نگهداری و تثبیت سازگاری
زناشویی دارد و در فرآیند صمیمیت تأثیرگذار است .شناخت مهارتهای عاطفی در این تحقیق
عبارت است از توانایی شناخت عواطف ،توانایی ابراز عواطف ،همدلی کردن و مدیریت و به معارضه
طلبیدن عواطف که در جهت تثبیت و حفظ سالمت ازدواج به کار میرود .این پژوهشگران دریافتند
که توانایی شناخت عواطف و توانایی برقراری ارتباطات عاطفی با سازگاری خود و شخص مقابل در
ازدواج همبستگی دارد .عالوه بر آن ،احساس صمیمیت نقشی واسطه بین مهارتمندی عاطفی و
سازگاری زناشویی در میان زنان و شوهران دارد .استنلی و مارکمن (Stanley & Markman,
) ،2003جانسون و کوهن) (Johnson & Cohan, 2005نیز نشان دادند که کسب مهارتهای زندگی
میتواند تأثیرات مثبتی در ارتباطات خانواده بهجای گذاشته و موجب رشد احساساتی از قبیل
انساندوستی و همدلی و غیره در افراد شوند .از لحاظ نظری نظریههای مطرحشده در ارتباط با
طالق عاطفی به دو دستهی کلی تقسیم میشوند ،دستهی اول نظریاتی که در مورد خانواده
میباشند که همان نظریات جامعهشناسی خانواده هستند مانند کارکردگرایی ساختاری نظم خرد
گسیختگی نظام خانواده و دیگری نظریههایی که در ارتباط با آسیبشناسی اجتماعی و روانشناسی
اجتماعی مانند مثلث عشق استرانبرگ ،مدل مدور ترکیبی السون و مدل فرایند و محتوای خانواده
به رشته تحریر درآمدهاند .نظریات جامعهشناسانه بهطور غیرمستقیم بر ابعاد مختلف مهارتهای
زندگی بر طالق عاطفی میپردازند .در چارچوب پژوهش حاضر از نظریهی نظم خرد ،خود میان
بینی ،نظریه دموکراسی عاطفی گیدنز و نظریه مدل مدور ترکیبی السون و مدل محتوا و فرایند
خانواده سامانی استفادهشده است .چلبی در کتاب «جامعهشناسی نظم» تحت تأثیر نظریهپردازانی
چون پارسونز ،ترنر و الستر به ارائهی نظریهی نظم در مورد مسائل اجتماعی نظم در دو سطح خرد
و کالن میپردازد .او ضمن ارائهی الگویی نظری به بیان مسائل اساسی جامعهشناسی نظم
میپردازد .این نظریه قابل کاربرد در تحلیل مسائل اجتماعی مختلف ازجمله مسائل خانواده است و
از نظریاتی است که بهطور غیرمستقیم میتوان مفهوم طالق عاطفی را از آن استخراج کرد ،طبق

791

بررسي رابطهی بین مهارتهای زندگي و طالق عاطفي(مورد مطالعه :افراد متأهل شهر شیراز در

سال )7935-7939

نظریهی نظم ،دو عنصر سازندهی جامعه در سطح خرد ،فرد و تعامل هستند .به لحاظ تبیین
میتوان چهار نوع عمدهی تعامل را از هم تمیز داد .این چهار نوع عبارتند از-1 :روابط مبادلهای -2
روابط قدرت -3روابط گفتمانی -3روابط ارتباطی (اجتماعی) .تعامل دارای دو وجه عمده است؛ وجه
ابزاری و وجه اظهاری (Chalabi, 1996).طبق این نظریه ،جهت حفظ «ما» و حفظ الگوهای تعاملی،
نظم اجتماعی خرد حداقل در چهار بعد با چهار مشکل ماهوی مواجه است که عبارتند از :همفکری
مشترک ،همگامی مشترک ،همدلی مشترک همبختی مشترک .این چهار مشکل برای هر گروه
اجتماعی (در اینجا گروه خانواده) وجود دارد  .هر گروه یا هر «ما» اگر این چهار مشکل را در خود
حل کرده باشد ،دارای نظم است و نظم آن متعادل و باثبات است و اگر این چهار مشکل را داشته
باشد ،نظم و تعادل خود را از دست میدهد و دچار اختالل میشود ). (Ibid.p 20-22در اینجا
خانواده بهعنوان طبیعیترین گروه اجتماعی در نظر گرفته شود و این چهار مشکل را برای خانواده
بهمثابهی یک گروه ساختاری در نظر میگیریم .طبق این نظریه ،اگر خانواده این چهار مشکل را
نداشته باشد ،نظم آن متعادل و باثبات است ،اما اگر یکی از این چهار مشکل در خانواده وجود
داشته باشد ،منجر به کاهش نظم و تعادل در خانواده خواهد شد با توجه به نظریهی نظم خرد ،اگر
خانواده را اجتماعی کوچک و سطح خرد در نظر بگیریم ،در صورت ایجاد مشکل در همفکری ،هم
گامی ،همدلی و هم بختی مشترک بین همسران ،در تعامل همسران اختالل ایجاد میشود که
اختالل در بعد اظهاری تعامل همسران را میتوان طالق عاطفی نامید .مطابق نظریهی نظم خرد
چلبی در صورت ایجاد مشکل در همدلی و همگامی بین همسران در تعامل همسران اختالل ایجاد
می شود که اختالل در بعد اظهاری تعامل همسران از عوامل ایجادکننده طالق عاطفی است بنابراین
آنچه در این نظریه ارتباط بیشتری با مسألهی طالق عاطفی مییابد ،بعد همدلی متقابل و احساس
تعلق مشترک است که نبود آن باعث ایجاد مشکالتی در بعد معاشرتی خانواده خواهد شد؛ و
همدلی به عنوان یک مهارت زندگی بر روابط خانوادگی و زوجین نقش مهم دارد .طبق نظریهی
خودمیان بینی 1در کتاب طالق پژوهی در شناخت واقعیت و عوامل آن ،هرگاه انسان یا انسانهایی
دیگری یا دیگران را با خود و ارزشهای خودارزیابی نمایند ،دچار خود میان بینی گردیدهاند این
وضعیت خود جلوهای از خود گرایی 2است .این حالت بر روابط انسان با دیگران تأثیر منفی
میگذارد و سستی ارتباط عدم امنیت انزوای اجتماعی- 3در سطح زندگی خانوادگی و اجتماعی-
منجر میشود .گسترش اخالق خودگرایی و عدم توجه به خواستهها و نیازهای فرد مقابل در زندگی
زناشویی میتواند موجب اختالف و ستیزه در کانون خانواده گردد؛ اما در مقابل همدلی در محیط
1

- Anthropomorphism Theory
- Egotism
3
- Social Isolation
2
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خانواده بهعنوان یک عمل حمایتی به افراد درون خانواده کمک میکند تا مرحلههای بحرانی زندگی
را بهخوبی پشت سر بگذارد و باعث بهبودی روابط درون خانوادگی میگردد ).(Sarokhani, 1997
دیدگاه دموکراسی عاطفی 1آنتونی گیدنز :به عقیده آنتونی گیدنز یکی از ابعاد جامعه مدرن ،در
عرصه سیاسی تمایل به دموکراسی در جوامع بشری است .این تمایل ،عالوه بر حوزه سیاست به
دیگر حوزههای زندگی انسانی و روابط اجتماعی انسانها نیز قابل تسری است .وجود ارتباط سالم
دوطرفه ،اعتماد متقابل در روابط ،مشارکت جمعی و فقدان خشونت از ویژگیهای دموکراسی
محسوب میشود که با گسترش روند جهانیشدن ،روابط و الگوهای خانوادگی را تحت تأثیر قرار
دادهاند ،بروز پدیدهای به نام «دموکراسی عاطفی» در روابط جدید خانوادگی از نتایج جنبی
جهانیشدن است که در آن زندگی خانوادگی و احساسات برمبنای شاخصهای دموکراتیک شکل
میگیرد و به دموکراتیک شدن روابط اجتماعی در سطوح مختلف منجر میشود .نظریهپردازان
معتقدند که وجود دموکراسی در روابط خانوادگی به استحکام خانواده در حوزه خصوصی و درنهایت
به استحکام بنیانهای جامعهای مبتنی بر مشارکت محلی در حوزه عمومی منجر خواهد شد
) .(Giddens, 2004دموکراسی عاطفه و احساس ،قرار دادن زندگی روزمره در موازات با معیارهای
دموکراسی است .مدلهای دموکراسی از دیدگاه گیدنز عبارتاند از :برابری :در روابط جنسی یا
شخصی ،استقالل شخص دیگر :مردم رابطه آزاد و مستقلی با یکدیگر دارند که در آن ،آنقدر آزادی
دارند تا چگونگی فضای شخصی را درون این روابط تعیین کند؛ احترام :یعنی اینکه شما به نیازها و
عالیق شریک خود در رابطه احترام میگذارید .ارتباط اساسی با شخص دیگر در یک رابطه خوب :
این کار به معنای آشکار کردن خود برای اشخاص دیگر است؛ رابطه خوب فارغ از خشونت
) .(Giddens, 2007گیدنز در روابط بین زوجین ،طرفدار برقراری دموکراسی است .از دید او
دموکراتیزه کردن در زمینه خانواده به مفهوم برابری ،احترام متقابل ،استقالل ،تصمیمگیری از
طریق برقراری ارتباط بین فردی و مؤثر و آزادی از خشونت است .پس بر طبق این نظریه اگر روابط
دموکراتیک بین زوجین برقرار باشد سازگاری وجود دارد و اگر اینچنین نباشد ناسازگاری به وجود
میآید ) .(Yeganehmehr, 2013مدل مدور ترکیبی :2السون در این مدل بر دو بعد انسجام 3و
انعطافپذیری 3در سیستم خانواده بهعنوان محرکهای وقوع طالق عاطفی بر تقویت ابعاد این دو
محرک تأکید میکند .وی انسجام را بهصورت احساس نزدیکی عاطفی با دیگر افراد خانواده تعریف
میکند) . (Zareh & Samani, 2008منظور از انعطافپذیری میزان تغییراتی است که در نقشها،
1

-Emotional Democracy
- Circumplex Model
3
- Cohesion
4
- Flexibility
2
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قوانین ،کنترل و انضباط خانواده وجود دارد ) .(Jalali, Ahadi, & Kiamanesh, 2016تعهد ،بودن با
اعضای خانواده ،گذراندن وقت باهم ،مهارتهای ارتباطی و مدیریت دموکراتیک را بهعنوان شاخص
خانوادههای سالم در نظر میگیرد که فقدان هر عامل میتواند زمینهساز طالق عاطفی شود
2
مدل محتوا و فرایند خانواده سامانی این مدل بر اساس نظریه سیستمی 1و نظریه تضاد خانواده
طراحیشده است و بهعنوان یک مدل بومی ،بهطور همزمان سه بعد فرآیند ،محتوا و بافت اجتماعی
خانواده را در نظر میگیرد .در این مدل کارایی نظام خانواده وابسته به وضعیت فرایند و محتوای
خانواده است .فرایندهای خانواده ،شامل کنشهایی است که به خانواده سازمان میبخشد و
دربرگیرنده توانمندیهایی همچون مهارتهای ارتباطی ،حل مسأله ،تصمیمگیری ،انعطافپذیری،
انسجام و احترام متقابل و باورهای مذهبی است .درواقع فرایندها کنشهای سازمان دهندهای
هستند که شرایط را برای برخورد خانواده با شرایط موقعیتهای عاطفی ،شناختی ،اجتماعی
مختلف فراهم ساخته و خانواده را در برخورد با موقعیتهای بحرانی آماده میکند .بر پایه الگوی
نظری فرایند و م حتوای خانواده ناکارآمدی یک خانواده وابسته به سه مجموع عوامل فرایندههای
خانوادگی (مهارتهای زندگی) محتوای خانواده (پتانسیلهای موجودی چون شغل ،تحصیالت،
درآمد و )...و نهایتاً بافت اجتماعی خانواده (ارزشها و باورهای نهاد خانواده) .بر پایه این الگو
ناکارآمدی هر یک از عوامل یادشده میتواند بروز مشکالتی در سطح خانواده را در پی داشته باشد
) .(Samani, 2008این بعد دارای سه ویژگی است :سطح پیچیدگی ،قابلیت آموزش و وابسته به
زمینه بودن .سطح پیچیدگی ،اشاره دارد به تعداد مهارتهایی که در فرایندی خاص الزم هستند،
اهمیتی که موضوع دارد و شرایطی که بر آن بافت حاکم است .آموزش پذیر بودن داللت بر این
موضوع دارد که میتوان این کنشها را به فرد یا خانواده یاد داد و وابسته به زمینه بودن ،به بافت
فرهنگی خاصی که خانواده در آن زندگی میکند اشاره دارد .بافت اجتماعی آن نظام اعتقادی است
که خانواده را دربرمی گیرد و که بیانگر ارزشها و باورهای نهاد خانواده است که بر فرآیند و
محتوای خانواده تأثیر میگذارد فردگرایـی و جمعگرایی دو حالت از بافت اجتماعی هستند .بر
اساس این مدل اغلب فرایندهای خانوادگی در جوامع مختلف مشترک است اما این فرایندها
میتواند در فرهنگهای مختلف تعریف و ماهیتی متفاوت داشته باشد ) .(Samani, 2011در زمینه
نظریههای زیر بنایی مهارتهای زندگی ،منگرولکار 2111 3معتقد است نظریههایی که به تحول
بشر میپردازد و چگونگی رشد ،یادگیری و رفتار آنان را توضیح میدهد ،تشکیلدهنده زیربنای
اصلی مهارتهای زندگی هستند .با توجه به اینکه کسب مهارتهای زندگی و اجتماعی با فرایند
1

- Systems Theory
2- Conflict Theory
3
-Mangrulkar
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جامعهپذیری و یادگیری اجتماعی ارتباط دارد و این دو پیشزمینه مهارتهای زندگی هستند و
بدون اجتماعی شدن یادگیری مهارتهای زندگی ممکن نیست .آلبرت بندورا 1برجستهترین
نظریهپرداز یادگیری اجتماعی اعتقاد دارد انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو
روابط اجتماعی بررسی شود .یادگیری اجتماعی وی پایههای نظریه مهارتهای زندگی را تشکیل
میدهد .بر اساس نظر بندورا و دیگر نظریهپردازان یادگیری فرد با مشاهده رفتار دیگران یا با
خواندن و شنیدن درباره آن یاد میگیرد که خود چگونه رفتار کند الزم نیست رفتارهایی که شاهد
بوده عمالً انجام دهد ،کافی است به این نکته توجّه کند که به آن رفتارها پاداش تعلقگرفته یا
مجازات؛ و این اطالعات را به خاطر بسپارد .وقتی موقعیتهای جدیدی پیش میآیند ،میتواند
مطابق انتظارهایی رفتار کند که بر پایهی مشاهده الگوها در ذهن خود انباشته بوده است
(Atkinson & Hilgard, 2007

سازمان بهداشت جهانی بر این عقیده است که آموزش مهارتهای زندگی در مسیر ارتقای
و افزایش سالمت افراد جامعه بوده ،شامل چندین مهارت و توانایی اصلی و اساسی است .این
مهارتها عبارتند از :مهارت خودآگاهی ،2ارتباط ،3روابط بینفردی ،3حل مسأله ،5تفکر خالق،6
مقابله با هیجانات ،7مقابله با استرس ،0همدلی ،2تصمیمگیری 11و مهارت تفکر انتقادی.11
)(Rezapour, Fallah, & Saberi, 2015مهارت حل مسأله یک مهارت مقابلهای عملی است که
افراد در مواجهه با مشکالت زندگی آن را بهکار میبرند و در سازگاری خوب فرد مؤثر است.
) .(Farmahinifarahani, Sobhaninejad, & Pidad, 2010مهارت تفکر خالق منظور از تفکر خالق
نوعی از تفکر است که منجر به پیدایش دیدگاههای جدید ،رویکردهای نوظهور ،دورنماهایی تازه و
راههای جدید برای فهم و درک اشیا و موقعیتها میشود و به آن نوع فعالیت فکری گفته میشود
که به حل مشکالت و مسائل سخت و حلنشده میپردازد؛ یا برای مسائل حلنشده گذشته
راهحلهای جدیدی مییابد ) .(Ranjdoost & Eivazi, 2013مهارت همدلی یعنی اینکه فرد بتواند
مسائل دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند و به آنها احترام بگذارد .این
1

-Albert Bandura
-Consciousness
3
-Communication
4
-Relationships
5
-Problem solving ability
6
-Creative thinking
7
-Effective communication
8
-Ability to deal with stress
9
-Empathy
10
-Decision making
11
-Critical thinking
2
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مهارت موجب میشود تا فرد به دیگران توجه کرده و آنها را دوست داشته باشد و خود نیز
موردتوجه و دوست داشتن دیگران قرار بگیرید و با ایجاد روابط اجتماعی بهتر به هم نزدیک شوند
) .(Darabi, Kazemi, & Masoudi, 2015مهارت خودآگاهی یعنی شناخت احساسات و عواطف
خود و تشکیل مجموعهای از واژگان برای بیان آنها و مشاهده حلقههای ارتباط میان اندیشهها،
احساسات و واکنشها ،پیشبینی کردن پیامد انتخابهای مختلف و استفاده از این آگاهی برای
تصمیمگیریهای متفاوت است .مهارت مقابله با استرس این مهارت ،شامل شناخت استرسهای
گوناگون زندگی و تأثیر آنها بر فرد است .شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ،فرد را
قادر میسازد تا با اعمال و موضعگیریهای خود فشار و استرس را کاهش دهد .مهارت ارتباط مؤثر
این مهارت میآموزد که برای درک موقعیت دیگران چگونه به سخنان ،فعاالنه گوش دهیم و چگونه
دیگران را از احساس و نیازهای خودآگاه نماییم تا ضمن به دست آوردن خواستههای خود ،طرف
مقابل نیز احساس رضایت نماید .مهارت ارتباط بین فردی این مهارت به ایجاد روابط بین فردی
مثبت و مؤثر فرد با دیگر افراد ،کمک میکند یکی از موارد ،توانایی ایجاد و بقای روابط دوستانه
است که در سالمت روانی و اجتماعی و روابط گرم خانوادگی بهعنوان یک منبع مهم حمایت
اجتماعی و قطع روابط اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد .مهارت
تصمیمگیری یک فرایند ذهنی منظم است که باعث میشود فرد شقوق مختلف را بشناسد ،ارزیابی
کند و به نتیجه برسد و گزینه ممکن را برگزیند). (The World Health Organization, 1998
فرضیه های پژوهش
بین مهارت حل مسأله و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.1
بین مهارت ارتباط مؤثر و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.2
بین مهارت تصمیمگیری و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.3
بین مهارت ارتباط بین فردی و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.3
بین مهارت خودآگاهی و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.5
بین مهارت تفکر خالق و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.6
بین مهارت مقابله با استرس و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.7
بین مهارت همدلی و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.0
بین مهارتهای زندگی و طالق عاطفی رابطهی معنیدار وجود دارد.
.2
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روش پژوهش و ابزار پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی روش پیمایش و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش ،از نوع همبستگی
است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیهی افراد متأهل ساکن شهر شیراز در سال  1325-26است.
جمعیت آماری پژوهش  1227672نفر بوده است .حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران303 ،
نفر مشخص شد .با توجه به وسعت جغرافیایی و ناهمگونی جامعه آماری از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .روش گردآوری دادهها در این پژوهش بهصورت کتابخانهای و
میدانی است و ابزار مورداستفاده پرسش نامه  21سؤالی طالق عاطفی مریم اسکافی 2و پرسش نامه
مهارتهای زندگی زوجین؛ که توسط پژوهشگر بر اساس شاخص مهارتهای زندگی سازمان
بهداشت جهانی تدوینشده می باشد .جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ
استفادهشده است مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر طالق عاطفی  1921و برای متغیر مهارتهای
زندگی  1907برآورد شده است که نشان از پایایی و همسازی درونی نسبتاً باالی سازهها است .پس
از توزیع پرسش نامه ها ،اطالعات بهدستآمده در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی بهوسیله
نرمافزار  Spss22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در تحلیل استنباطی از آزمون مقایسه میانگینها،
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی بهره گرفته شد.
یافته های پژوهش
در این قسمت به بررسی یافتههای توصیفی و سپس استنباطی میپردازیم .توزیع دادههای
مربوط به مشخصات جامعهی آماری نشان داد که ازلحاظ جنسیت تعداد  127نفر معادل 51/3
درصد از پاسخگویان زن بوده و تعداد  107نفر یعنی  30/7درصد نیز مرد هستند از لحاظ سنی
بیشترین تعداد ،متعلق به گروه سنی  31-31سال با تعداد  130نفر ( )30/5است .از نظر میزان
تحصیالت  35/2درصد پاسخگویان سطح تحصیالت آنها لیسانس بوده که نسبت به سایر گروههای
تحصیلی از فراوانی بیشتری برخوردار بودهاند .ازلحاظ وضعیت شغلی ( )52/3درصد از پاسخگویان
شاغل بودهاند .بیشترین جامعه آماری ازنظر مدت ازدواج در گروه کمتر از  11سال قرار دارند با
 37/2درصد؛ و کمترین میزان مربوط به گروه بیشتر از  21سال با  23/2درصد است.

 - 1دادههای آماری پژوهش حاضر از برآورد جمعیت شهر شیراز به تفکیک مناطق شهرداری معاونت برنامهریزی در
سال  1323و از سامانه شهرداری شهر شیراز استخراجشده است.
 - 2مریم اسکافی ( )1323این مقیاس را در رسالهی دکتری جامعهشناسی خود با استفاده از مقیاسهای انریچ ،1202
کیسر  2117و اشنایدر  1227تدوین کرده است.
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نتایج نشان داد وضعیت طالق عاطفی در بین پاسخدهندگان جامعه مورد بررسی از وضعیت
مطلوبی برخوردار است .مقدار میانگین برابر با ( )2/3227بوده که حاکی از این مطلب بوده که
مقدار میانگین از مقدار مورد آزمون کمتر بود .ازآنجاکه طالق عاطفی یک سازه منفی است ازاینرو
هرچقدر مقدار میانگین برای این متغیر کمتر باشد حاکی از مطلوب بودن وضعیت برای این متغیر
است ،نتایج حاصل حاکی از مطلوب بودن سطح طالق عاطفی در بین پاسخدهندگان بود .میتوان
گفت درصد افراد که به مسأله طالق عاطفی در سطح باال گرفتارند ،پایین است درواقع با توجه به
تغییرات اجتماعی تا حدودی قبح طالق قانونی از بین رفته و زوجین با رسیدن به مرحلهی
مشاجره ،کشمکش و اختالفات شدید درخواست طالق قانونی میدهند ،لذا احساسات و عواطف
سرکوبشده زودتر به طالق قانونی میانجامد به همین دلیل میتواند بر میزان طالق عاطفی
اثرگذار باشد.
همچنین وضعیت سطح مهارت زندگی پاسخدهندگان نشان داد که سطح معناداری برای
شاخصهای (حل مسأله ،همدلی ،خودآگاهی ،ارتباط مؤثر ،ارتباط بین فردی و تصمیمگیری) کمتر
از خطای ( ) 1/15بوده و از سوی دیگر حد پایین و باال برای تمامی این شاخصها مثبت است
ازاینرو مشخص میشود که مقدار میانگین برای این شاخصها بیشتر از عدد آزمون (عدد  )3بوده
که حاکی از مطلوب بودن وضعیت این شاخصها هستند .از سوی دیگر سطح معناداری برای
شاخصهای (تفکر خالق و مقابله با استرس) بیشتر از خطای ( )1/15بوده و از سوی دیگر حد
پایین منفی و حد باال مثبت است ازاینرو مشخص میشود که مقدار میانگین برای این دو شاخص
تفاوت معناداری با مقدار مورد آزمون نداشته و حاکی از متوسط بودن وضعیت این دو شاخص
میباشند .برای متغیر اصلی مهارتهای زندگی سطح معناداری برابر با ( )1/111بوده و حد پایین
( )1/3137و حد باال ( )1/3231مثبت است ،همچنین مقدار میانگین برابر با ( )3/3602بوده که
حاکی از مطلوب بودن سطح مهارت زندگی در بین پاسخدهندگان است.

یافتههای استنباطي
در این قسمت جهت آزمون فرضیههای پژوهش (رابطهی بین مهارتهای زندگی و ابعاد آن،
حل مسأله ،تفکر خالق ،همدلی ،خودآگاهی ،مقابله با استرس ،ارتباط مؤثر ،روابط بینفردی
تصمیمگیری با طالق عاطفی) از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است
جدول  - 7ضریب همبستگی بین ابعاد مهارتهای زندگی و طالق عاطفی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

شدت

سطح

نوع

نتیجه

نوع
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رابطه

معناداری

آزمون

آزمون

رابطه

حل مسأله

طالق عاطفی

-1/03

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

تفکر خالق

طالق عاطفی

-1/63

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

همدلی

طالق عاطفی

-1/77

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

خودآگاهی

طالق عاطفی

-1/33

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

مقابله با استرس

طالق عاطفی

-1/32

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

ارتباط مؤثر

طالق عاطفی

-1/72

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

ارتباط بین فردی

طالق عاطفی

-1/66

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

تصمیمگیری

طالق عاطفی

-1/30

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

مهارتهای زندگی

طالق عاطفی

-1/05

1/111

پیرسون

تائید

معکوس

 معنی داری در سطح  1/15درصد

با توجه به جدول  ،1نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان میدهد که در تمامی موارد فرضیهها
تحقیق تأییدشده و فرض صفر (عدم رابطه) رد شده است ،بدین معنا که هرکدام از شاخصها با
طالق عاطفی رابطه معنادار معکوس داشتهاند.
در فرضیهی اول میزان همبستگی بین مهارت حل مسأله و طالق عاطفی  -1903درصد است و
جهت رابطه معکوس است ،یعنی با افزایش مهارت حل مسأله ،میزان طالق عاطفی کاهش مییابد.
همچنین سطح معناداری آزمون ،کوچکتر از  1911درصد بهدستآمده است ،بنابراین فرضیهی
پژوهش تأیید میشود .در فرضیهی دوم میزان همبستگی میان دو متغیر تفکر خالق و طالق
عاطفی معکوس ارزیابیشده است ،ضریب همبستگی بهدستآمده  -1963است .در فرضیهی سوم
میزان همبستگی میان دو متغیر همدلی و طالق عاطفی معکوس ارزیابیشده است ،ضریب
همبستگی بهدستآمده  -1977است .درواقع هرچه میزان همدلی بین زوجین بیشتر باشد ،طالق
عاطفی کاهش مییابد در فرضیهی چهارم میزان همبستگی میان دو متغیر خودآگاهی و طالق
عاطفی معکوس ارزیابیشده است ،ضریب همبستگی بهدستآمده  -1933است .در فرضیهی پنجم
میزان همبستگی میان دو متغیر مقابله با استرس و طالق عاطفی معکوس ارزیابیشده است ،ضریب
همبستگی بهدستآمده  -1932است و جهت رابطهی منفی و معکوس است .در فرضیهی ششم
میزان همبستگی میان دو متغیر ارتباط مؤثر و طالق عاطفی معکوس ارزیابیشده است ،ضریب
همبستگی بهدستآمده  -1972است و جهت رابطه ،منفی و معکوس است .در فرضیهی هفتم میزان
همبستگی میان دو متغیر ارتباط بین فردی و طالق عاطفی معکوس ارزیابیشده است ،ضریب
همبستگی بهدستآمده  -1966است و جهت رابطه منفی و معکوس است در فرضیهی هشتم میزان
همبستگی میان دو متغیر مقابله با استرس و طالق عاطفی معکوس ارزیابیشده است ،ضریب
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همبستگی بهدستآمده  -1930است و جهت رابطه منفی و معکوس است .همچنین در فرضیهی
کلی میزان همبستگی میان دو متغیر مهارتهای زندگی و طالق عاطفی معکوس ارزیابیشده است،
ضریب همبستگی بهدستآمده  -1905است و جهت رابطه منفی و معکوس است
برای سنجش تمامی عوامل در یک مدل بهمنظور امکان پیشبینی طالق عاطفی از روی
متغیرهای مستقل با استفاده از رگرسیون چندگانه تأثیر ابعاد هشتگانه مهارتهای زندگی بر طالق
عاطفی بررسیشده است.
جدول  -1نتایج رگرسیون چندگانه
متغیرهای مستقل

متغیر

همبستگي

ضریب

(شاخصهای مهارت زندگي)

وابسته

چندگانه

تعیین

(حل مسأله ،تفکر خالق،
همدلی ،خودآگاهی ،مقابله با
استرس ،ارتباط مؤثر ،ارتباط
بین فردی و تصمیمگیری)

طالق
عاطفی

1/001

1/777

آماره F

1639332

سطح
معنيداری

.111

سطح معنی داری  1/15درصد

نتایج جدول  2نشان میدهد که ضریب همبستگی چندگانه برابر با ( )1/001بوده که حاکی از
وجود ارتباط قوی بین ابعاد هشتگانه مهارتهای زندگی با طالق عاطفی است .از سوی دیگر مقدار
ضریب تعیین تعدیلشده در این مدل برابر با ( )1/777بوده که حاکی از این مطلب است که 77/7
درصد از تغییرات متغیر طالق عاطفی توسط ابعاد هشتگانه مهارتهای زندگی تبیین میشود.
میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از  0متغیر مستقل و یک متغیر وابسته
(طالق عاطفی) مدل خوبی بوده است و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند حدود  77/7درصد
تغییرات طالق عاطفی را تبیین کنند بنابراین نتایج بهدستآمده قابلتعمیم به جامعه آماری است
و همه متغیرها در پیشبینی طالق عاطفی نقش دارند .همچنین سطح معنیداری آماره F
( )1/111است و این مقدار کمتر از ( )1/15بوده بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رابطه خطی بین
متغیرهای مطرحشده در مدل وجود دارد.
جدول  -9بررسی تأثیر ضرایب متغیرهای مستقل و طالق عاطفی
شاخص

ضرایب

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

بتا

خطای

بتا

آماره تي

سطح
معنيداری

نتیجه
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استاندارد
مقدار ثابت

5/303

1/162

35/222

1/111

حل مسأله

-1/306

1/151

-1/322

-7/573

1/111

تأثیر منفی و معنادار

تفکر خالق

-1/106

1/135

- 1/121

-2/365

1/113

تأثیر منفی و معنادار

همدلی

-1/213

1/151

-1/100

-3/172

1/111

تأثیر منفی و معنادار

خودآگاهی

-1/123

1/133

-1/116

1/573

1/521

عدم تأثیر معنادار

مقابله با استرس

-1/106

1/132

-1/150

-2/163

1/131

تأثیر منفی و معنادار

ارتباط مؤثر

-1/235

1/151

-1/235

-3/053

1/111

تأثیر منفی و معنادار

ارتباط بین فردی

-1/127

.1/133

-1/106

-2/212

1/120

تأثیر منفی و معنادار

تصمیمگیری

1/153

1/132

.1/131

1/362

1/172

عدم تأثیر معنادار

ضرایب
متغیر اصلي

غیراستاندارد
بتا

مهارتهای
زندگی

-1/255

خطای
استاندارد
1/132

ضرایب
استاندارد

آماره تي

بتا
-1/005

-32/163

سطح
معنيداری

1/111

نتیجه

تأثیر منفی و معنادار

جدول  3نتایج اصلی رگرسیون را نشان میدهد  .برای اینکه شدت میزان تأثیر متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته طالق عاطفی تحلیل شود از این نتایج استفادهشده است .در این جدول،
ضریب بتا اهمیت نسبی متغیرها را بیان میکند و هر چه میزان بتا بیشتر باشد اهمیت و نقش آن
را در پیشگویی متغیر وابسته مشخص میکند .از میان  0متغیر مستقل موجود در مدل رگرسیونی،
متغیرهای حل مسأله ،ارتباط مؤثر و همدلی به ترتیب با مقدار ضریب بتای -1/322و  -1/235و
 -1/100به بهترین صورت متغیر وابسته طالق عاطفی را تبیین میکنند درواقع میتوان نتیجه
گرفت که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در این متغیرها میزان طالق عاطفی به ترتیب به
میزان  -1/322و  -1/235و  -1/100انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت .متغیر خودآگاهی با
مقدار بتای  -19123هم کمترین سهم را در تبیین متغیر وابسته طالق عاطفی داشته است .با
توجه به اینکه سطح معناداری برای شاخصهای (حل مسأله ،تفکر خالق ،همدلی ،مقابله با استرس،
ارتباط مؤثر ،ارتباط بین فردی) از خطای ( )1/15کمتر است میتوان ادعا کرد که در سطح
اطمینان  25درصد متغیرهای مطرحشده تأثیر معنیداری بر طالق عاطفی دارند .از سوی دیگر با
توجه به اینکه ضرایب بتا برای این شش شاخص به ترتیب برابر با (-1/100( ،)-1/121( ،)-1/322
) )-1/235( ،)-1/150( ،و ( )-1/106است ازاینرو مشخص میشود که شاخصهای (حل مسأله،
تفکر خالق ،همدلی ،مقابله با استرس ،ارتباط مؤثر ،ارتباط بین فردی) تأثیر منفی و معناداری بر
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طالق عاطفی دارند .همچنین برای شاخصهای (خودآگاهی و تصمیمگیری) با توجه به اینکه سطح
معناداری بیشتر از خطای ( )1/15بوده حاکی از عدم تأثیر معناداری این دو شاخص بر طالق
عاطفی است .نتایج برای متغیر اصلی مهارتهای زندگی نشان میدهد که سطح معناداری برای این
متغیر برابر با ( )1/111بوده که از خطای ( )1/15کمتر است میتوان ادعا کرد که در سطح
اطمینان  25درصد مهارتهای زندگی تأثیر معنیداری بر طالق عاطفی دارند .همچنین ضریب
بتای استاندارد برابر با ( )-1/055بوده که حاکی از تأثیر منفی و معناداری مهارتهای زندگی بر
طالق عاطفی است.
بحث و نتیجه گیری
نظام زندگی زناشویی بهمانند هر نظام اجتماعی دیگر در صورتی میتواند کارکردهای خود را به
انجام برساند و با موفقیت بر موانع ارتباطی و رفتاری و محیطی مشکلساز غلبه کند و به حیات
خود ادامه دهد که هریک از اجزا به نقشهای خود عمل کرده و معتقد به انجام وظایف محوله
باشند .عبور موفقیتآمیز از مراحل بحرانی و مناقشه آمیز نیازمند تجهیز به مهارت بینشی و عملی
خاصی است .هدف از این پژوهش ،مطالعه رابطه بین مهارتهای زندگی و طالق عاطفی متأهلین
شهر شیراز است .از کل افراد متأهل  303نفر از آنان مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند .نتایج نشان
داد وضعیت طالق عاطفی در بین پاسخدهندگان جامعه مطلوب است به این معنا که درصد افراد که
به مسأله طالق عاطفی در سطح باال گرفتارند ،پایین است .درواقع با توجه به تغییرات اجتماعی
ایجادشده زوجین با رسیدن به مرحله مشاجره ،کشمکش و اختالفات شدید درخواست طالق قانونی
میدهند لذا احساسات و عواطف سرکوبشده زودتر به طالق قانونی میانجامد به همین دلیل
میتواند بر میزان طالق عاطفی اثرگذار باشد .با توجه به نتایج پژوهش ) (Eskafi, 2014میتوان
گفت سطحی از طالق عاطفی در اکثریت خانوادهها وجود دارد اما بسیاری از این نوع جداییها
موقتی و درمانپذیر هستند .نتایج وضعیت مهارتهای زندگی و ابعاد آن (حل مسأله ،همدلی،
خودآگاهی ،ارتباط مؤثر ،ارتباط بین فردی و تصمیمگیری) حاکی از مطلوب بودن سطح مهارت
زندگی در بین پاسخدهندگان است .نتایج حاصل از یافتههای استنباطی دادهها ،نشان میدهد که
هرچه میزان مهارت زندگی در بین افراد متأهل بیشتر باشد طالق عاطفی کاهش مییابد .بنابراین
فرضیه اصلی پژوهش تائید شد .در همین راستا نتایج ضریب همبستگی بین ابعاد مهارتهای
زندگی و طالق عاطفی نشان داد تمام ابعاد مهارتهای زندگی و طالق عاطفی همبستگی منفی
معنیداری وجود دارد حل مسأله ( )r =-1/03قویترین تصمیمگیری ( )r =-1/30ضعیفترین
رابطه منفی را با طالق عاطفی دارند .نتایج آزمون رگرسیون چندگانه تأثیر ابعاد مهارتهای زندگی
بر طالق عاطفی حاکی از وجود ارتباط قوی بین ابعاد مهارتهای زندگی با طالق عاطفی است.
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ضریب تعیین نشان داد که  77/7درصد از تغییرات متغیر طالق عاطفی توسط ابعاد مهارتهای
زندگی (حل مسأله ،تفکر خالق ،ارتباط مؤثر ،مقابله با استرس ،همدلی ،خودآگاهی ،ارتباط بین
فردی ،تصمیمگیری) تبیین میشود %22/3 .واریانس متغیر وابسته طالق عاطفی تحلیل نشده
باقیمانده و علت این است که متغیرهای دیگری غیر از متغیرهای مستقل موردنظر بر طالق عاطفی
تأثیر داشته که از دسترس محقق خارج بوده و محقق به آنها نپرداخته است .تحلیل ضرایب
رگرسیونی هم نشان داد شاخصهای (حل مسأله ،تفکر خالق ،همدلی ،مقابله با استرس ،ارتباط
مؤثر ،ارتباط بین فردی) تأثیر منفی و معناداری بر طالق عاطفی دارند؛ و شاخصهای (خودآگاهی و
تصمیمگیری) حاکی از عدم تأثیر معناداری این دو شاخص بر طالق عاطفی است .نتایج برای متغیر
اصلی مهارتهای زندگی نشان میدهد در سطح اطمینان  25درصد مهارتهای زندگی تأثیر
معنیداری بر طالق عاطفی دارند .همچنین ضریب بتای استاندارد برابر با ( )-1/055بوده که حاکی
از تأثیر منفی و معناداری مهارتهای زندگی بر طالق عاطفی است.
نتایج پژوهش حاضر با مجموع پژوهشهای(samani, ( ،Darabi, Kazemi, & Masoudi, 2015
،(Lavee & Ben-Ari, 2007) ,(Salimi, Mohsenzadeh, & Nazari, 2015))2007
)(Roshani, ،(Parvin.S, Davoodi, M, & Mohammadi, F, 2012) ،(Poorlotfollhy, 2014

 (Cordova, Gee, & Warren, 2005) 2010همخوانی دارد.
در تبیین نتایج حاصل از پژوهش میتوان بیان کرد مطابق نظریه نظم خرد چلبی (Chalabi,
)1996در صورت ایجاد مشکل در همدلی و همگامی (ابعاد مهارتهای زندگی) بین همسران در
تعامل همسران اختالل ایجاد می شود که اختالل در بعد اظهاری تعامل همسران از عوامل
ایجادکننده طالق عاطفی است؛ و طبق نظریه خودمیان بینی گسترش اخالق خود گرایی و عدم
توجه به خواستهها و نیازهای فرد مقابل و عدم همدلی در زندگی زناشویی میتواند موجب اختالف
و ستیزه در کانون خانواده گردد .همچنین بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده سامانی
مهارتهای ارتباطی شامل ارتباط مؤثر و بین فردی بهعنوان بخشی از فرایندها ،کنشهای سازمان
دهنده ای هستند که شرایط را برای برخورد خانواده با شرایط موقعیتهای عاطفی ،شناختی،
اجتماعی مختلف فراهم ساخته و خانواده را در برخورد با موقعیتهای بحرانی آماده میکند بر
اساس این مدل خانوادههایی که ازلحاظ مهارتهای ارتباطی از وضعیت باالیی برخوردار هستند
عملکرد خوبی از خود نشان خواهند .عدم مهارتهای ارتباطی مؤثر بین زن شوهر موجب فاصله
بین فردی میگردد و باگذشت زمان موجب بروز طالق عاطفی میشود؛ بنابراین داشتن مهارتهای
زندگی درست و صحیح ،صمیمت و نزدیکی عاطفی در بین زوجین را افزایش میدهد .اگر زوجی
بتواند با روشهای درست ارتباط برقرار کند ،نهتنها ارتباطات مؤثری باهم خواهند داشت بلکه
صمیمیت بین آنها نیز افزایش مییابد .از طرفی افزایش صمیمیت و همراهی عاطفی زن و شوهر،
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حساسیت آنها را نسبت به هم باالبرده ،درنتیجه باعث میشود آمیزش عاطفی آنها نیز باال رود.
رونان و دریر (Ronnan & Dreer, 2004) ،نشان دادند هرگاه زوجین از مهارتهای زندگی استفاده
کنند تعارض کمتری را تجربه خواهند کرد درحالیکه اگر از مهارتهای زندگی مؤثر استفاده
نکنند سطح باالتری از تعارض خواهند داشت .هانسون و لندبولند (Lundbland, & Hannson
 )2006به زوجینی که در تعامالت باهم مشکل داشتند و از زندگی زناشویی خود ناراضی بودند،
مهارتهای زندگی و حل تعارض را آموزش دادند .نتایج نشان داد که این آموزشها باعث بهبود
روابط زوجین و توانایی کنار آمدن با مشکالت و سالمت روان آنها شده است سه بعد حل مسأله
همدلی ارتباط مؤثر طالق عاطفی را به بهترین وجه تبیین میکنند در تبیین این یافته میتوان
گفت که همدلی باعث میشود زوجها نسبت به یکدیگر نگرش توجه آمیزی داشته باشند و به
گفتههای همسر خود اعتبار دهند و این امر باعث افزایش احترام و ارزشدهی به همسر میشود و
این مورد خود باعث کاهش مقاومت در زوجها وبهبود ارتباط آنان میشود .درنتیجه فاصله و
جدایی در بین زوجها کاهش مییابد .همچنین ارتباط مؤثر بین زن و شوهر یکی از قویترین
پیشبینی کنندههای استحکام خانواده است و به حفظ و نگهداری روابط بین زوجها کمک میکند
عدم وجود ارتباط مؤثر موجب فاصله بین فردی عمیقی میشود که در همه جنبههای زندگی
تجربه میشود .پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد تنهایی ،فاصله بین زوجین ،مشکالت
خانوادگی ،عدم صالحیت و میل به طالق قانونی ،خیانت فشار روانی ،بیماری جسمی و ...خواهد
بود .حل مسأله نیز میتواند با کاهش مشکالت فاصله بین زوجین را کاهش دهد .آگاهی زوجها از
طبیعی بودن اختالفها و تفاوتهای زن و شوهر و نگریستن به تعارض بهعنوان یک مسأله و
چالش برای حل کردن و نه یک عامل تهدیدکننده و مخرب میتواند در حل اختالفات آنها کمک
بسزایی محسوب شود .همانطور که اشاره شد در طالق عاطفی تفاوتها و در مواقعی تضادها ،نبود
گفتگو ،ناراضی بودن ،عدم تشابه در افکار و عقاید ،نداشتن فعالیت مشترک ،فاصله زیاد فکری،
رفتاری و فیزیکی در بین همسران مشهود است .به اعتقاد کلینکه در زندگی همه افراد جامعه
واقعیتهای تلخی وجود دارد ولی پذیرش آنها و چگونه کنار آمدن با آنها مهارت میطلبد
( .)Monadi, 2006بنا بر مباحث نظری و نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق میتوان گفت
که رابطهای متقابل بین مهارتهای زندگی و طالق عاطفی وجود دارد .بهگونهای است که این
آموزهها الزمهای برای رسیدن به خانواده سالم است و توجه به این آموزشها بهویژه در نهاد
خانواده که بهعنوان اصلیترین نهاد اجتماعی کردن فرد است ،بسی مهم است ،عالوه بر این در
مراکز آموزشی این آموزهها جهت دوام و استمرار زندگی خانوادگی و کاهش فاصله بین زوجین باید
از اهمیت ویژهای برخوردار باشد .بنابراین مهارتهای زندگی برای مقابله و سازگاری صحیح و
جلوگیری از ایجاد زندگیهای توخالی نقش بسزایی دارد .آلبرت بندورا اعتقاد دارد انسان موجودی
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اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود بنابراین با توجه به تئوری
یادگیری اجتماعی میتوان مهارتهای زندگی را آموزش داد و با سیاستگذاری صحیح اجتماعی و
آموزشهای عمومی تا حدودی طالق عاطفی را در خانوادهها کاهش داد؛ زیرا شناختن انتظارات
منطقی باعث خواهد شد که زوجین با روبرو شدن با تجارب زندگی مشترک ناامید نشده و
مهارتهای رویارو شدن را یاد بگیرند در همین راستا برگزاری کارگاههای برای زوجین دارای
 اجتماعی-مشکالت ارتباطی باهدف باال بردن سطح رضایت از زندگی و ارتقای سالمت روانی
.اعضای خانواده و کاهش مشکالت عاطفی بین زوجین پیشنهاد میگردد
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