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چکیده

این  بسیار سوء  تبعات  به  توجه  با  عاطفی  بر طالق  تاثیرگذار  عوامل  شناسایی  مقدمه: 
به نظر  کند.  بازی  آن  وقوع  از  پیشگیری  در  را  مهمی  نقش  می تواند  اجتماعی،  مشکل 
باشد.  زنان  علیه  خانگی  خشونت  پدیده  عاطفی،  طالق  اصلی  دالیل  از  یکی  می رسد 
پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه خشونت علیه زنان با طالق عاطفی در بین زنان 

متاهل شهر تهران انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی-همبستگی )مقطعی( است که رابطه 
خشونت خانگی علیه زنان و طالق عاطفی را مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه ی آماری 
انتخاب  برای  می باشد.   1395 سال  در  تهران  شهر  متاهل  زنان  تمام  شامل  پژوهش  این 
خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  هستند  زندگی  درحال  خود  همسر  با  که  متاهلی  زنان 
)چندمرحله  ای( استفاده شد. حجم نمونه ی برآورد شده 402 نفر می باشد. برای جمع آوری 
داده ها از پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن)2000( و پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان 
حاج یحیی)2001( استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها پس از جمع آوری آن ها به کمک 
اسپیرمن وتحلیل  پیرسون،  از آزمون های آماری  بهره گیری  SPSS نسخه 22 و  نرم افزار 

رگرسیون لوجستیک انجام گردید.
با  بین خشونت علیه زنان  معناداری  مثبت و  نشان داد که رابطه  نتایج پژوهش  نتایج: 
از   %53/7 تا   %40/2 بین  زنان  علیه  خانگی  خشونت  ابعاد  و  دارد.  وجود  عاطفی  طالق 
تغییرات واریانس طالق عاطفی را پیش بینی می کند. از بین متغیرهای دموگرافیک، پایگاه 
اقتصادی-اجتماعی با طالق عاطفی رابطه مثبت و معنادار داشته و بین سن، مدت ازدواج 

و تعداد فرزندان با طالق عاطفی ارتباط معناداری مشاهده نشد.
بحثونتیجهگیری: خشونت خانگی علیه زنان مشکالت شدیدی به خانواده تحمیل 
می کند. زنان دچار خشونت خانگی نیازمند توجه بیشتر در جهت کاهش طالق عاطفی 
نتایج این مطالعه به سیاست گذاران و برنامه ریزان کار با خانواده و زنان پیشنهاد  هستند. 
به  در حوزه سالمت،  مرتبط  مداخالت  و  اجتماعی  سیاست  برنامه ریزی  در  که  می کند 
نقش خشونت خانگی علیه زنان در طالق عاطفی توجه نموده و از آن استفاده نمایند. این 
سیاست گذاری ها و تدوین مداخالت مرتبط می تواند به کاهش آمارهای طالق رسمی نیز 

کمک کند.
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Abstract 
Introduction: Emotional divorce has negative persistent effects on 
victims therefore, recognizing of risk factors is very important.One of 
the main reasons for emotional divorce is domestic violence against 
women. This study is aimed to investigate the relationships between 
violence against women with emotional divorce among married women 
in Tehran.
Methods: This research is an analytical-correlation study that investi-
gates the relationship between domestic violence against women and 
emotional divorce. The study population consisted married women 
in Tehranm Iran in 2016. Cluster sampling (multi-stage) was used for 
choosing married women who are living with their husbands. The es-
timated sample involves 402 persons. To collect data, Guttmann emo-
tional divorce questionnaire (2000) and Hajyahya domestic violence 
against women questionnaire (1988) were used. Data analysis was done 
by SPSS22 and Pearson, Spearman, and logistic regression analysis 
were performed.
Results: Results showed that there is a significant positive relationship 
between violence against women and emotional divorce; and dimen-
sions of domestic violence against women predict between 40.2% to 
53.7% of variance changes of emotional divorce. Among the demo-
graphic variables, economic and social status had a significant positive 
correlation with emotional divorce; and there was no significant rela-
tionship between age, duration of marriage, and number of children with 
emotional divorce.
Conclusions: Domestic violence against women imposes severe prob-
lems to the family. In order to reduce emotional divorce and formal 
divorce, more attention is needed to women experiencing domestic vio-
lence. The results of this study suggest policy makers and planners who 
work with families and women to pay attention to the role of domestic 
violence against women, focus on emotional divorce, and use it in their 
social policy planning and related interventions in the health sector. The 
formulation of policies and related interventions can also help reduce 
the official divorce statistics.

Please cite this 
article as follows:

Latifian M, Arshi M, Alipour F and Ghaedamini Harouni G. Study on relation-
ship of domestic violence with emotional divorce among married females in 
tehran. Quarterly journal of social work. 2016; 5 (2); 05-12
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تابستان 1395، دوره 5، شماره 2، پیاپی 716

مریم لطیفیان و همکاران

مقدمه

 خانواده به عنوان اولین نهاد جامعه پذیری در همه جوامع انســانی از ابتدای تاریخ وجود داشــته و بشــر تاکنون نتوانسته 
جایگزینی برای آن بیابد. ازدواج مبنای شــکل گیری خانواده و قطب مخالف آن طالق اســت که ســبب اضمحالل آن 
می شــود. )1و 2( طالق فروپاشــی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در  پی داشته و برای زنان نسبت به مردان اثرات منفی 
بیشــتری دارد. کارشناســان بر این باورند که فرایند طالق در اکثر مواقع این سیر را طی می کند: اختالفات جزئی، تکرار 
اختالفات جزئی و جدی شــدن آن ها، جدایی یا بی میلی یکی از زوجین به طرف مقابل، قهرهای طوالنی و تکرار آن، 

خستگی زوجین از قهرها و درگیری، طالق عاطفی و طالق قانونی. )3(
طالق عاطفی که مرحله قبل از طالق رســمی می باشــد، به نوعی جدایی خاموش اطالق می شــود که به لحاظ قانونی و 
شرعی اتفاق نیفتاده است و مرد و زن بنابر مالحظاتی و به ناچار در زیر یک سقف به ظاهر زندگی می کنند ولیکن به دلیل 
شدت سردی روابط و عدم تبادل احساسات و عواطف، احساس نارضایتی همراه با نا امیدی دارند. )4( در مورد بررسی 
شرایط علی و میانجی طالق عاطفی، نتایج پژوهش باستانی، گلزاری و روشن در سال 1389 نشان داد که طالق عاطفی 
پدیده ای تک عاملی نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل )عدم تامین نیاز عاطفی، بی توجهی مرد، مشکالت ارتباطی، تفکر 
و نگرش ناهماهنگ زن و مرد، عدم همدلی و همراهی مرد با زن و...( در پیوند با هم منجر به طالق عاطفی می شوند. )4(

اگر در گذشته درباره طالق عاطفی و عواقب و پیامدهای آن کمتر سخن رفته شاید یکی از دالیل این باشد که تعداد 
موارد طالق عاطفی به اندازه ی امروز نبوده اســت. )5( منابع گوناگــون آمارهای مختلفی ارائه می دهند که نمی توان به 
هیچکدام از این آمارها اطمینان کامل داشت زیرا طالق عاطفی به صورت رسمی سنجیده نشده است اما در برخی منابع 
گفته می شــود که طالق عاطفی دو برابر طالق قانونی اســت. )6( بنابراین باال بودن آمار طالق رسمی در کشور به نوبه 
خود می تواند بر باال بودن آمار طالق عاطفی نیز صحه بگذارد. نگاهی به وضعیت طالق در ایران نشــان می دهد که نرخ 
رشــد طالق طی ســال های اخیر سیر کاماًل صعودی داشته است. به طوری که میانگین طالق در کل کشور بین سال های 
65 تا 85، از 10/3% به 11/4% رســیده اســت و بر اســاس آمار رسمی ثبت احوال کشور در نه ماهه اول سال 1389، نرخ 
طالق نســبت به مدت مشــابه در سال قبل 7/5% افزایش داشته و همچنین نســبت ازدواج به طالق در سال 1365 در کل 

کشور 9/09 بوده است، این نسبت در سال 1385 به 8/2 و در سال 1392 به 5 رسیده است. )3، 7و 8(
مسائل بسیاری بر طالق عاطفی تاثیر گذار است به نظر می رسد یکی از این مسائل خشونت خانگی باشد. خشونت علیه 
زنان یکی از مشــکالت مهم حقوق بشــر در سطح جهان به شمار می رود و مســئله عمده بهداشتی، اجتماعی و سالمت 
عمومی و از علل مهم مرگ و بیماری زنان در سراسر دنیا است. )9-11( آزار زنان، مشکلی با ابعاد و اندازه های جهانی 
اســت که مرزهای فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی را در نوردیده اســت. )12( خشــونت علیه زنان 
پدیده ای اســت که در آن زن به خاطر جنســیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می گردد 

و چنان چه این نوع رفتار در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود. )13(
از منظر کارکردگرایان وجود عقاید مختلف در خانواده ســبب به وجود آمدن تضادهای پنهان یا آشــکار می گردد. این 
تضادها ویژگی ها و کارکردهای مناســب خانواده را از میان می برد. رفع تضادهای خانوادگی با اســتفاده از ابزار قدرت و 
در مواردی از راه خشونت امکان پذیر می گردد. عواقب منفی اجتماعی نظیر افزایش هزینه مراقبت های بهداشتی به دلیل 
ابتالء زن به بیماری های جسمی و روانی ناشی از خشونت، کاهش بهره وری و نیروی کار زنان از پیامدهای این معضل 

فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی می باشد. )13(
پژوهش های بین المللی همواره نشــان داده اند خشــونت خانگی شــیوع باالیی دارد و به ویژه زنان بیشتر از افراد دیگر 
مورد اهانت، آســیب، تجاوز یا قتل توسط همسر فعلی یا ســابق خود قرار می گیرند. تحقیق رنیسون و ولچنس نشان داد 
در ســال1998، در بیش از85% موارد همســرآزاری، طرف قربانی زن اســت و نتایج حدود هشــتاد مطالعه در بیش از 
پنجاه کشــور جهان بیانگر همین واقعیت است. رازقی و اسالمی)1394(، جاویدانی )1393( وسلطانیان )1392( هریک 
به صــورت جداگانــه به موضوع طــالق عاطفی پرداختد و نتایج تحقیقات آن ها عالوه بر شــناخت بیشــتر پدیده طالق 
عاطفی، حاکی از وجود ارتباط میان این پدیده و بروز تعارض و خشونت در خانواده می باشد. جامع ترین مطالعه در این 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی8

 بررسی رابطه خشونت خانگی وطالق عاطفی در میان زنان متاهل شهر تهران در سال1395

زمینه توســط سازمان بهداشت جهانی)WHO( با نمونه 24000 نفری 
در ده کشــور، در سال1997 آغاز شد. یافته ها نشان داد خشونت علیه 
زنان در تمام کشــورهای مورد مطالعه شایع است، گرچه تفاوت های 
بارزی بین کشورها وجود داشت. همچنین نتایج پژوهش های عموزاد 
مهدیرجــی)1394(، ابراهیمی و بنی فاطمــه )1393( و اچیدا )1393( 
نشان داد عوامل اقتصادی-اجتماعی نقش مهمی در سردی روابط بین 
زوجین دارد و درآمد پایین با میزان طالق هم در مردان و هم در زنان 

رابطه ای مثبت دارد. )16-14(
بنابراین بــا توجه به عمومیت و پیامدهایی که طالق عاطفی با خود به 
همراه دارد و با شناخت عواملی مانند خشونت خانگی که می توانند در 
بروز طالق عاطفی نقش داشته باشند و آمارهای باالی پدیده های طالق 
عاطفی و خشونت خانگی، ضرورت و اهمیت مطالعه آن روشن می شود 

چرا که با تحقیق درباره این پدیده می توان از 
وجود آن در جامعه آگاه شــد، نسبت به آن 
شــناخت پیدا کرد و و با ارتقاء سطح آگاهی 
مردم می تــوان در خصــوص کاهش پدیده 
طالق عاطفی گامی برداشــت. لذا با توجه به 
پیامدهای نامطلوب و زیان آور خشونت های 
خانگــی بــرای جامعــه و اعضــای خانواده، 
پژوهش حاضر به بررســی ابعاد این موضوع 
و ارتبــاط آن با طــالق عاطفی می پــردازد. 
نتایج حاصــل از این تحقیــق می تواند برای 
برنامه ریــزی اجتماعــی و  دســت اندرکاران 
سیاست گذاران اهمیت چشم گیری داشته باشد.

روش

این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع همبســتگی بوده اســت. جامعه ی آماری آن شامل تمام زنان متاهل شهر تهران در 
ســال 1395 می باشــند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شــد و حجم نمونه ی برآورد شده 
402 نفر می باشــد. برای انتخاب زنان متاهلی که با همســر خود درحال زندگی هســتند از روش نمونه گیری خوشــه ای 
)چندمرحله  ای( اســتفاده شد. شــهر تهران به پنج بخش مرکز، شمال، جنوب، شــرق و غرب تقسیم شد؛ با تقسیم حجم 
نمونه بر پنج در هر بخش تعداد هشتاد نفر در نظر گرفته شد و سپس در هر بخش دو منطقه انتخاب شد. برای گردآوری 
داده های مربوط به این گروه به درب منزل آن ها مراجعه شــد. بدین صورت که از هر منطقه، یک محله و از هر محله، 
چهار بلوک انتخاب شــد. داخل بلوک ها اقدام به انتخاب ســاختمان ها )پالک های مســکونی( و در نهایت خانوار انجام 
گرفت. انتخاب ســاختمان ها عموماً بر این اســاس بود که پرسشــگر به ضلع جنوب شرقی بلوک مراجعه و اولین خانه را 

انتخاب و پرسشنامه خویش را تکمیل کرد.
 از پرسشــنامه های طــالق عاطفی گاتمن )2000( و خشــونت خانگــی علیه زنان حاج یحیی )2001( و چک لیســت 
مشــخصات دموگرافیک برای جمع آوری داده ها استفاده شــد. بدین صورت که مجموعه آن ها توسط محقق در اختیار 

اعضای نمونه قرار گرفت و توسط آن ها پاسخ داده شد.
پرسشنامهطالقعاطفیگاتمن:گاتمن )2000( این پرسشنامه را در 24 گویه به شکل دو گزینه ای بلی)یک( یا 
خیر)صفر( تنظیم کرده و این پرسشنامه توسط جزایری )1388( ترجمه و روا و پایا شده است. )17( پس از جمع کردن 
پاســخ ها، چنانچه تعداد پاسخ های مثبت برابر هشــت و باالتر باشد، به این معنا است که زندگی زناشویی فرد در معرض 
جدایی قرار داشــته و عالئمی از طالق عاطفی در او مشهود است. پایایی کل مقیاس، با استفاده از آلفای کرونباخ،0/93 
به دست آمد. روایی صوری این پرسشنامه با نظر متخصصان تایید شد. برای بدست آوردن روایی سازه از تحلیل عاملی 
به روش چرخشی واریماکس استفاده شد و بدین صورت چهار عامل شناسایی شده است: جدایی و فاصله از یکدیگر، 
احســاس تنهایی و انزوا، نیاز به همراه و هم صحبت و احســاس بی حوصلگی و بی قراری. مقادیر اشــتراک و بار عاملی 
سواالت پرسشنامه نشان داد که بار عاملی همه سواالت در دامنه 0/49 تا 0/80 قرار داشته، بار عاملی مقبولی دارند. )18( 

پایایی کل مقیاس در پژوهش حاضر، با استفاده از آلفای کرونباخ )ضریب کودر ریچاردسون(، 0/78 به دست آمد.
پرسشنامهخشــونتعلیهزنان: جهت بررسی خشــونت علیه زنان از پرسشنامه سنجش خشــونت نسبت به زنان 
حاج یحیی )2001( اســتفاده شــد، که این پرسشنامه از چند پرسشــنامه دیگر از جمله پرسشنامه مقیاس   تاکتیک  تعارض 
)CTS( اشتراوس )1980(، پرسشنامه خشونت روانشناختی زنان تولمن )1990(، سنجش همسر آزاری رادنبرگ و فانتوزو 

)1995( و شاخص همسرآزاری هودسون و مک بنتاش )1981( اقتباس گردیده است.
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تابستان 1395، دوره 5، شماره 2، پیاپی 916

مریم لطیفیان و همکاران

پرسشنامه سنجش خشونت علیه زنان شامل 
32 ســوال و چهار خرده مقیاس )خشــونت 
روانــی16-1، خشــونت فیزیکــی17-27، 
خشونت جنسی30-28 و خشونت اقتصادی 
31و32( می باشد. پرسشــنامه خشونت علیه 
زنــان توســط خاقانی فر در دانشــگاه الزهرا 
ترجمه شده است و اعتبار آن توسط چند تن 
از اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفته و 
ضریب همســانی درونی با آلفای کرونباخ 
آن نیــز با اســتفاده از نمونه شــصت نفری 
0/97 به دست آمده است. )19( بر پایه نتایج 
حاصــل از اولین زمینه یابی فلســطینی ها در 
مورد خشونت علیه زنان که در مورد 2410 
نفر زن انجام گرفته اســت، ضریب همسانی 

درونی یا آلفای کرونباخ برای چهار عامل تســت حاج یحیی)2001( 
به ترتیب به 0/71، 0/0،93/86 و 0/92 به دســت آمده اســت. آلفای 
کرونبــاخ این مقیــاس در پژوهش جعفریان )1394( 0/82 محاســبه 
شــد. )19(پایایی کل مقیاس در پژوهش حاضر، با اســتفاده از آلفای 

کرونباخ، 0/92 به دست آمد.
تجزیه وتحلیــل داده ها پس از جمع آوری آن هــا به کمک نرم افزار 
SPSS نسخه 22 و با استفاده از روش های نرمال بودن توزیع متغیرها، 
مقایســه میانگین هــا، تحلیل واریانــس، تحلیل همبســتگی و تحلیل 
رگرسیون لوجســتیک در صورت برقراری شرایط انجام گرفته است. 
مجوز اخالقی این پژوهش توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
صادر گردیده و به آن کد اخالق تعلق گرفته است. در انجام پژوهش 
ســعی شــد مالحظات اخالقی الزم در حین انجــام پژوهش از قبیل 
محرمانه نگه داشتن اطالعات، کسب رضایت آگاهانه و عدم تحمیل 

هرگونه آسیب و ضرر جسمی و مالی به آزمودنی ها رعایت گردد.

یافته ها

 بر اســاس یافته های این پژوهش، میانگین ســن زنان متاهل 33/8 سال بوده و جوان ترین آن ها بیست سال و مسن ترین 
آن ها پنجاه ســال داشته است. میانگین سال های ازدواج در پاسخگویان 11/3 بوده و کمترین آن ها یک سال و بیشترین 
آن ها 36 ســال می باشد. میانگین تعداد فرزندان در بین پاسخگویان 1/55 محاسبه شد وافراد دارای مدرک فوق دیپلم و 
لیســانس با 47/3% بیشــترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. میانگین درآمد ماهانه خانوار در این افراد 2/64 میلیون 
می باشــد. 35/8% کل زنــان تا کنون به طور جدی به طالق فکر کرده اند و تعــداد پانزده نفر از آن ها به دلیل اقدام قانونی 

برای طالق از مطالعه کنار گذاشته شدند.
 یافته هــا حاکی از آن اســت که 46% کل زنان متاهل دچار طالق عاطفی هســتند و 56% آن هــا طالق عاطفی ندارند. 
میانگین نمره طالق عاطفی در این افراد 6/78 و میانه آن هفت می باشــد. در خصوص خشــونت خانگی میانگین در این 
افراد 17/36 و میانه آن نیز 17/36 برآورد شده است. میانگین ابعاد آن نیز به تفکیک در خشونت روانی11/87، خشونت 
جســمی 2/77، خشونت جنسی1/38 و خشونت اقتصادی 1/33 می باشد. با در نظر گرفتن حجم نمونه باال و نمونه گیری 
تصادفی واســتفاده از آزمون کلوموگروف-اســمیروف )K-S( مشخص شــد که متغیرهای اصلی پژوهش توزیع نرمال 
دارند. بنابراین برای بررســی رابطه ابعاد خشونت خانگی با طالق عاطفی در زنان متاهل شهر تهران از آزمون همبستگی 

پیرسون استفاده شد.
نتایج به دست آمده در جدول شماره دو گزارش شده است و نشان می دهد که بین طالق عاطفی و نمره کلی خشونت 
خانگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. )P>0/001 ،r=0/632( همچنین بین طالق عاطفی و ابعاد خشونت خانگی 
 ،r=0/432( خشونت فیزیکی ،)P>0/001 ،r=0/612( به تفکیک رابطه مثبت و معنادار مشــاهده شــد، خشــونت روانی

.)P>0/001 ،r=0/467( و خشونت اقتصادی )P>0/00 و r=0/400( خشونت جنسی ،)P>0/001
همانطور که در جدول شــماره  سه مالحظه می شود جهت پیش بینی عوامل خطر و محافظ برای طالق عاطفی به بررسی 
اثر همزمان شــاخص های مطرح شــده در بروز طالق عاطفی پرداخته شــده اســت. هدف محقق بررسی اثر همزمان )و 
نه جداگانه( شــاخص ها می باشــد زیرا طالق عاطفی پدیده ای تک عاملی نبوده بلکه پدیده ای چندعاملی می باشــد که 
اثــر تعاملی این عوامل موجب بروز طالق عاطفی خواهد شــد. برای این منظور به دلیل دو مقوله ای بودن متغیر وابســته 
)وضعیــت افراد: طالق عاطفــی دارند، ندارند( و همچنین وجود چند متغیر پیش بین همزمان از رگرســیون لوجســتیک 
اســتفاده شد. برای این منظور چهار مولفه ی خشــونت خانگی شامل خشونت روانی، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی10

 بررسی رابطه خشونت خانگی وطالق عاطفی در میان زنان متاهل شهر تهران در سال1395

و خشــونت اقتصادی و همچنین متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش 

شامل پایگاه اقتصادی-اجتماعی، سن، مدت 
ازدواج وتعداد فرزنــدان به عنوان متغیرهای 
پیش بین و طالق عاطفی به عنوان متغیر پاسخ 
در نظر گرفته شد. از مجموع متغیرهای وارد 
شــده به مدل، خشونت فیزیکی، سن، تعداد 
فرزنــدان و مــدت ازدواج از مــدل خارج 
شــدند و درنهایت چهــار متغیر خشــونت 
روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، 
پایگاه اقتصادی-اجتماعــی باقی ماندند که 
در مجموع توانستند بین 40/8% تا 54/4% از 
تغیرات طالق عاطفی در زنان متاهل شــهر 

تهران را تبیین نمایند.

1 
 

 

 ( مشخصات دموگرافیک1جدول)
 نتریبیش ترینکم انحراف معیار میانه میانگین متغیرهای دموگرافیک

 02 82 19/7 33 28/33 سن
 33 9 33/2 92 32/99 مدت ازدواج

 0 2 93/9 9 00/9 تعداد فرزندان
 88 0 08/3 93 33/93 تعداد سال های تحصیل

 

 

 

 پژوهش ( ضریب همبستگی درونی متغیرهای2جدول)
 3 0 3 3 8 9 متغیرهای پژوهش ردیف

      - خشونت روانی 9
     - 013/2** خشونت فیزیکی 8
    - 333/2** 377/2** خشونت جنسی 3
   - 092/2** 332/2** 033/2** خشونت اقتصادی 3

 خشونت خانگی 0
  - 332/2** 011/2** 721/2** 131/2** ی کل()نمره

 - 338/2** 337/2** 322/2 339/2** 333/2** طالق عاطفی 3
 معنادار است. 20/2*ارتباط در سطح  معنادار است. 29/2**ارتباط در سطح 

                             

 

 

 بینی طالق عاطفی از طریق متغیرهای پژوهش( نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک به روش همزمان، پیش3جدول)

 B S.E. Wald Sig Odds Ratio هابینپیش
 Odds Ratioبرای  %10 اطمینان فاصله

Lower Upper 
 P> 913/9 983/9 833/9 229/2 713/30 281/2 973/2 خشونت روانی

 907/9 107/2 208/9 810/2 213/9 232/2 209/2 خشونت فیزیکی
 039/9 238/9 870/9 21/2 720/3 213/2 833/2 خشونت جنسی

 P> 381/9 832/9 933/8 229/2 939/98 932/2 322/2 خشونت اقتصادی
 139/9 237/9 333/9 297/2 720/0 909/2 338/2 اجتماعی-پایگاه اقتصادی
 922/9 131/2 288/9 072/2 388/2 232/2 289/2 سن

 237/9 129/2 137/2 330/2 212/2 233/2 -233/2 مدت ازدواج
 333/9 332/2 131/2 772/2 222/2 920/2 -208/2 تعداد فرزندان
 - - 287/2 29/2 120/99 208/9 -339/3 مقدار ثابت
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بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مختلف خشونت خانگی با طالق عاطفی در میان زنان متاهل شهر تهران 
انجام شــده اســت. یافته های این پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار بین خشونت خانگی و طالق عاطفی را نشان داد. 
همچنین یافته های پژوهش نشان داد بین طالق عاطفی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد در حالی 
که بین سن، مدت ازدواج و تعداد فرزندان و طالق عاطفی ارتباط معناداری مشاهده نشد. بین خشونت روانی، خشونت 
جنسی، خشونت اقتصادی و نمره کل خشونت خانگی علیه زنان با طالق عاطفی رابطه معناداری وجود دارد و در مورد 

خشونت فیزیکی رابطه معنادار نمی باشد.
یافته های مربوط به معناداری ارتباط ابعاد خشــونت با طالق عاطفی با نتایج به دســت آمده از پژوهش رازقی و اسالمی 
)1394(، جاویدانی )1393( وســلطانیان )1392( همسو است. یافته های پژوهش رازقی و اسالمی )1394( نشان می دهد 
پیامد تعارض های زناشــویی به درگیری لفظی و جســمی، کاهش ســرمایه اجتماعی و نهایتا بی اعتنایی و طالق عاطفی 
منجر خواهد شــد. جاویدانی در سال 1393پژوهشی انجام داد که بر اساس نتایج به دست آمده از آن 37% از طالق های 
درخواستی به علت خشــونت بوده اند. در تحقیق مذکور با توجه به نقش پر  رنگ خشونت های خانگی، ویژگی های زنانی 
که به علت خشــونت متقاضی طالق بوده اند مورد بررســی قرار گرفته و نتایج نشــان داده اند که دیدگاه زنان نســبت به 
خشونت، محل سکونت، و سطح تحصیالت آن ها در عدم تحمل خشونت و ایجاد انگیزه در اقدام به طالق نقش مهمی 
دارند. نتایج پژوهش ســلطانیان )1392( نشــان داد کــه متغیرهای میزان دخالت اطرافیــان، تفاوت های فرهنگی، تنفر و 

کراهت، خشونت و مشکالت روانی در رابطه با طالق عاطفی معنی دار است.
 یافته های این پژوهش با نظریه کارکردگرایی همراستا است چرا که از دیدگاه کارکردگرایان در خانواده عقاید متفاوت 
و متضادی وجود دارد و گاهاً رفع این تضادها از راه اعمال خشونت امکان پذیر می گردد. لذا به نظر می رسد ابعاد مختلف 
خشــونت خانگی با برهم زدن ســاختار و تعادل خانواده و ایجاد فاصله بین زن و شــوهر می توانند در شکل گیری طالق 

عاطفی زوجین تاثیر گذار باشند.
یافته های مربوط به معناداری ارتباط پایگاه اقتصادی-اجتماعی با طالق عاطفی با نتایج به دست آمده از پژوهش  عموزاد 
مهدیرجی )1394( همســو اســت. نتایج پژوهش وی نشــان داد که ســردی روابط میان زوجین بیشتر به دلیل مشکالت 
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تابستان 1395، دوره 5، شماره 2، پیاپی 1116

مریم لطیفیان و همکاران

اقتصادی و برآورده نشدن انتظارات در بین 
نتایج پژوهش  زوج ها می باشــد. همچنیــن 
ابراهیمی و بنی فاطمه در ســال 1393 نشان 
داد کــه میزان طالق عاطفی در بین زنان در 
ســطح متوسط به پایین قرار دارد؛ و عواملی 
همچــون میزان بــرآورده نشــدن انتظارات، 
تفاوت عقاید و وضعیت اجتماعی-اقتصادی 
بر طــالق عاطفی تاثیرگــذار بوده اند. نتایج 
پژوهش اچیــدا و همکاران )1993( نشــان 
داده اســت که درآمد پاییــن با میزان طالق 
هم در مردان و هــم در زنان رابطه ای مثبت 

داشته است.
بعضــی از معضالت و مشــکالت خانواده 
ریشــه در رفتارهایــی دارد که به دالیلی در 
فرهنگ مــا زیاد به آن پرداخته نمی شــود، 

ولی طی این تحقیق روشــن شد که بسیاری از این مشکالت می تواند 
ریشــه در همین واقعیت های پنهان خانواده داشــته باشــد. متاســفانه 
علــت برخی از جدایی ها و روابط ســرد خانواده، با اعمال خشــونت 
علیــه زنان رابطه تنگاتنگ دارد و تعداد زیادی از زنان از این مســئله 
شاکی هستند. لذا موضوع خشونت به سبب آمار باال وپیامدهای آن بر 
خانواده و فرزندان همچنین رابطه نزدیک آن با طالق عاطفی موضوع 
مهمی اســت که باید به آن توجه اساســی شود. از آنجا که پیشگیری 
بســیار موثرتر و ساده تر از درمان است، برای داشتن خانواده های سالم 
و بالنده و بالطبع جامعه ای سالم، در حوزه آسیب های خانواده نیز باید 
به رویکرد پیشــگیرانه توجهی ویژه داشــته باشــیم. در رابطه با مسئله 
طالق عاطفی، آموزش های پیش از ازدواج و هدایت افراد به ســوی 
ازدواج موفــق و بالنــده و همچنین تداوم آموزش هــا در طی زندگی 
مشــترک و ترویج فرهنگ مشــاوره برای چاره اندیشی زودهنگام در 
صورت بروز مشکل، نقش بسیار موثری در پیش گیری و درمان طالق 

عاطفی خواهد داشت. 
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