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 چکیده

 یگانگیکه احساس ب باشد یمبی ثباتی  ییرابطه زناشو انگریب طالق و ندیآمرحله در فر نیاولبه عنوان یک آسیب اجتماعی  یعاطف قطال مقدمه:

شتر می  ضاء خانواده را تحت ت    را در زوجین بی سالمت عمومی و روان اع سالمت       دهد. هدف از انجام مطالعه ثیر قرار میاکند  سی ارتباط بین  ضر برر حا
 باشد. مرکز مشاوره خانواده شهر ایالم می به عمومی و طالق عاطفی در زوج های مراجعه کننده

با روش نمونه گیری  1396فرد مراجعه کننده به مرکز مشرراوره خانواده شررهر ایالم در سررا     217در مطالعه مقطعی حاضررر  مواد و روش ها:

سش       شدند. ابزار اندازه گیری پر ساده وارد مطالعه  صادفی  ستاندارد طالق عاطفی   نامه احتمالی ت سالمت عمومی های ا ها با  ( بودند. دادهGHQ-28)و 
 قرار گرفتند. و با آزمون های تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل 21نسخه  SPSSنرم افزار 

سن زوجین در این مطالعه   یافته های پژوهش: سالمت  ه طالچنین میانگین نمر سا  برآورد گردید. هم  69/36±85/17میانگین  ق عاطفی و 

دار آماری مشررراهده     به دسرررت آمد. بین طالق عاطفی با سرررالمت عمومی و ابعاد آن ارتباط معنی         34/40±12/10 و 48/39±25/6عمومی به ترتیب   
سن  چنین ارتباط طالق عاطفی . هم(P=0.01)گردید ماری در مطالعه  از لحاظ آ (P=0.02)و  تحصیالت  (P=0.03)، جنس(P=0.01)با متغیرهای 

 معنی دار گردید.

مل مرتبط با سرررالمت عوا، بهبود با توجه به ارتباط سرررالمت عمومی و طالق عاطفی و ارتباط دو سرررویه این دو فاکتور بحث و نتیجه گیری:

رسازی الزم برای ارتقای روابط  روان و بست  های سالمت  لفهوهایی برای آموزش و آگاه بخشی م  عمومی و سالمت روان در خانواده همانند تدوین برنامه 
 بر طالق عاطفی اثر مستقیم داشته باشد. تواند یمبین زوجین با تاکید بر فاکتورهای مربوط به سالمت 
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 مقدمه
از  کی  چیهدر همه جوامع و گروه های انسرررانی    

به وجود خانواده نهاد از  یراثت بدون یاجتماع های آسیب 
نیامده اسررت طوری که ازدواج به عنوان نقطه شرررو  و 

بخش تشکیل خانواده و طالق به عنوان نقطه سیاه امید 
باشرررد که   و پایانی این نهاد فردی و اجتماعی مهم می    

سررالمت جسررمی، روانی و عمومی همه افراد خانواده را 
صررورت به  تواند میطالق  .(1دهد) ثیر قرار میاتحت ت
 پاشد می از همآن خانواده  یکه طباشد  یسمر آشکار و

آن،  جهیکه در نت رخ دهدصررورت پنهان به  تواند میو 
از  و شود میحفظ  آن رونیررربیار ررساخت صرفاًخانواده 
بنا به ضرورت   نیحالت زوج نیا در، شود یم یدرون ته

گونه  از هر یعارکه  کنند می یگر زندگیاجبار با همد  و
که  باشررد بین زوجین می یدوسررت و مصرراحبتعشرر ، 
سپر  زوجین  یزندگ انیبا جر و کنند می یفقط زمان را 
 می یسرررقن زندگ کی ریچند ز و هر روند یم شیبه پ
ست      یادیها تا حد ز آن نیاما ارتباط ب کنند شده ا قطع 

نیز « طالق روحی و روانی» یا عاطفی   طالقکه به آن   
 .(2،3شود) گفته می
نان    ها له در فر  نیرا اول یعاطف  قطال بو  ند یآمرح

که  داندمی  یرو به زوال ییرابطه زناشررو انگریب طالق و
 رابطه عاطفی بین زوجین   نیگزیجا  یگانگ یاحسررراس ب

سردگ  شامل  یطالق عاطف یامدهایپ. (4شود)  می ، یاف
 حقارت و احسرراس، ینگران و اضررطرا ، یحوصررلگ بی

 یادامه زندگ زهیانگ و روحیه، تیخرد شرردن شررخصرر  
  احسررراسدسرررت رفتن اعتماد به نفس،    ازنداشرررتن،  
ست،     شتن شک شاد    ندا ساس  شاط، ابتال  و یاح به  ین
 یریگ گوشرره، یعصررب اءمنشرربا  یجسررم های بیماری
 یبراچنین  . همباشد  بین رفتن سالمت روان  و از وانزوا

ندان  هایی    فرز خانواده  ها   ی پ چنین  مد چون  هم ییا
شد   ضطرا   شه  و انزوا، دیا پناه  از خانه و فرار، یریگ گو

ستان بردن به  ص  افت، دو ساس ، یلیتح ، تیعدم امن اح
 و ییمانند دروغگو   یمشرررکالت رفتار  و پرخاشرررگری 

 (.5،6)برشمرد یطالق عاطف یبرا توان میرا  یالبافیخ
انجام شررده   یها یبررسرر  و قاتیتحق اسرراس  بر
 یتوجه بی ،یعاطف نیازهای میناتشررامل عدم  یموارد
شکالت مرد،  سر،     انتخا ، یارتباط م ست هم  عدمنادر
گذران  عدم، زیخشونت آم رفتارهای ،یهمراه و یهم دل

 عدم ،یاعتماد بی ،یجنسرر نارضررایتی گر،یکدیوقت با 
به  ازنیمرد  یو عدم تعاد  روح  تی احسررراس مسررر ول

.  (3،4،7)می باشند  یطالق عاطفبا  مرتبط طیعنوان شرا 
بر این فاکتورها، بعضررری از متغیرها هم از طری   عالوه

شدن    ستقیم همانند پدیده جهانی  شینی    غیر م شهرن  ،و 
 یتیترب شرریوه، ها خانواده ناهماهنگی، ها خانوادهدخالت 

اشررتغا  مرد،  وضررعیتبا خانواده مرد،  زندگینادرسررت، 
تواند بر  به صورت غیرمستقیم می  ازدواج مجدد  و اعتیاد

 از فاکتورهای مهم .(4،7،8)باشدثیرگذار اطالق عاطفی ت
اجتماعی که در تحقیقات مختلن به عنوان  سرررالمتی و

متغیر مهم پیشرررگو کننده طالق عاطفی به آن اشررراره 
 می سرررالمت عمومی و سرررالمت روان افراد  اند   کرده
انجام شررده در شررهرکرد در ارتباط در مطالعه  (.9)باشررد

طالق عاطفی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و شش 
وابط خانوادگی، بعد کیفیت زندگی زنان)احساس فردی، ر

روابط اجتماعی، کیفیت سررالمت، رضررایت از شرررایط   
محیطی و رضررایت از شرررایط اقتصررادی( ارتباط معنی  

 (.  10داری با طالق عاطفی داشتند)
با توجه به اثرات تخریبی دو مولفه طالق عاطفی و       
سازی زوجین        شویی در خانواده، توانمند ضایتمندی زنا ر

ابد. بر اساس نتایج ی میبه منظور تقویت خانواده کاهش 
مطالعات یکی از گزینه های دسرررتیابی به این امر مهم       
آموزش زوجین و ارتقاء شاخص های مربوط به سالمت    

 . (11)ها می باشد عمومی در آن
ابعاد سرررالمت شرررامل بعد های جسرررمی، روانی،  
اجتماعی و معنوی می باشرررد که طالق عاطفی باع         

معمو  ترین بعد  . (11)ها می شرررود  تاثیرگذاری بر آن  
در حقیقت  می باشد که جسمی تسالم عمومی سالمت
. تعرین از عملکرد درسررت اعضرراء بدن اسررت   ناشرری

ر     سالمت روانی نسبت به س ر المت جسمی مشکل تر ر
تنها نداشررتن بیماری روانی مدنظر  که در آن می باشررد
شد  شر  نمی با شتن  ایط محیطیبلکه قدرت تطاب  با  ، دا

برابر مشکالت و حوادث زندگی  عکس العمل مناسب در
شکیل می دهد، نکته     سالمت روانی را ت جنبه مهمی از 

که بسررریاری از  دیگری که باید به آن اشررراره کرد این
سردگی و غیره بر     ضطرا ، اف بیماری های روانی نظیر ا

سالمت جسمی تاثیرگذار    ستند روی  و ارتباط متقابلی  ه
یکی از  دارد. بین بیماری های روانی و جسرررمی وجود  
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ها و مشرررکالت روانی و          ماری  مده بی های ع نه  زمی
عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی، بیهودگی 

از فقدان بعد معنوی در و تزلز  روحی اسررت که ناشرری 
ندی          افراد اسرررت پایب ندگی،  فدار بودن ز هد مان،  . ای

اخالقی، تعاون، داشررتن حسررن  ن و توجه بیشررتر به  
ش اضررطرا ، تزلز  مسررا ل معنوی زندگی باع  کاه

که مربوط به  روحی و عوارض ناشررری از آن می شرررود

  (. 12،13سالمت عمومی فرد می شود)
که    از آن قات  درجایی  ندکی  تحقی نه  ا طالق   زمی

باط آن   تان  در عاطفی و ارت این . دارد ایالم وجود اسررر
با هدف ارتباط بین طالق عاطفی و سرررالمت       مطالعه   

مرکز مشررراوره  به عمومی در زوج های مراجعه کننده    
سا      شهر ایالم در  ست.  1396خانواده   انجام گردیده ا

تا  ند  می پژوهش نیا جین بل   یا نکته  توا  یبرا مل ات  قا
 ریسا وبهداشت  فرهنگی، اجتماعی، اران بخشذسیاستگ
می تواند   نیچن هم ذی نفع باشرررد.  اندرکارن   دسرررت
نهادهای    فرهنگی و اجتماعی  کارشرررناسررران   محققان، 
طالق عاطفی   کلیدی  های  لفه وم به  نسررربت  را مرتبط

شنا کرده  شمندی  اطالعات و آ  ها، سازمان  برای را ارز
س  و مدیران اجتماعی، علوم پژوهان دانش شد  والن م  ار

شاوره خانواده  ادارات و ها سازمان   منظور به جامعه در م
   .آورد فراهم وضعیت طالق عاطفی بهبود

 مواد و روش ها
به  1396بود که در سا    مقطعیاین مطالعه از نو  

فرد  217تصرادفی سراده در    احتمالی روش نمونه گیری
شهر ایالم انجام    شاوره خانواده  مراجعه کننده به مرکز م
ستفاده از چارچو  نمونه گیری)کل مراجعان در    شد. با ا

فاده از      512ماهه( که     6بازه زمانی    با اسرررت نفر بودند 
 217رد حجم نمونه جدو  اعداد تصررادفی و فرمو  برآو

 وارد مطالعه شدند.  نمونه
ها از  کسرررب رضرررایت آگاهانه با توجیه آن پس از

نامه    لحاظ اهداف مطالعه نسررربت به توزیع پرسرررش       
سالمت عمومی    ستاندارد طالق عاطفی و  (  GHQ-28)ا

سیده   که روایی و پایایی آن در مطالعات دیگر به اثبات ر
های مورد نیاز  آوری داده برای جمع اسررت، اقدام شررد. 

عاطفی از فرم   باره طالق  مه    فارسررری پرسرررش   در نا
ستاندارد  شد. که دارای    ا ستفاده   طالق عاطفی گاتمن ا

شد که  می ا سو  20 ساس مقیاس   با از  ای درجه 4بر ا

سه گانه عدم   اند شده  امتیازبندی 3تا  0 که دارای ابعاد 
با      (سررروا  7)تعل  عاطفی   8، عدم معاشررررت پذیری)

 سازهد روایی رررباش می ا (وس 5)عدم همفکری سوا (،
ست   به 80/0و آلفای کرونباخ آن  (KMO=0.85)یا د

 (.14است)آمده 
عمومی  سالمت سطح تعیین استاندارد نامه پرسش 
شتمل  مقیاس هر)مقیاس چهار دارای ( سوا   هفت بر م
 و اضررطرا  ،(7 تا 1 االتوجسررمانی)سرر عالیم شررامل
 کارکرد  در اختال  ،(14 تا  8 االتوخوا )سررر اختال 

  االتوشدید)س   افسردگی  و( 21 تا 15 االتاجتماعی)سو 
ر     نم باشد. روش می( 28 تا 22 ر  گذاری آن لیکرت رهر
ر     باش می ر ر     ص به ها گزینه که در ر ( 3-2-1-0)ورتر

 نمره حداکثر  روش این در که  شررروند  نمره گذاری می 
شد  84 با برابر مذکور نامه پرسش  در آزمودنی در . می با

سش  شت  بیانگر تر کم نامه نمره این پر  بهتر روانی بهدا
  سررالمت در شرردیدتر اختال  وجود هنشرران باالتر نمره و

عه          فرد عمومی طال یایی آن در م پا که روایی و  اسرررت 
(. این 15نورباال و همکاران به اثبات رسررریده اسرررت)      

آزاد در دانشررگاه  یید در کمیته پژوهشاطالعه پس از تم
سالمی  و کنتر  معیارهای اخالق در  مرکز واحد تهران ا

ر      پژوهش ش ر ر ر    امل محر ر ر    رمانه بودن اطر ر العات ر
شرررکت کنندگان در مطالعه، رضررایت آگاهانه افراد در  
ورود به پژوهش اجرا گردید و همه افراد شرررکت کننده 
ضایت       ضاء فرم ر شتن نام و نام خانوادگی و ام بدون نو

 SPSSافزار  مچنین از نر آگاهانه وارد مطالعه شدند. هم 
و آمار توصرریفی)جدو  فراوانی، میانگین و  18نسررخه 

های تی تسررت، تحلیل  انحراف معیار( و تحلیلی)آزمون
سون(    ستگی پیر  و هم واریانس یک طرفه و آزمون همب

ها   برای آنالیز داده  چنین رگرسررریون خطی چند متغیره 
 استفاده گردیده است.

 یافته های پژوهش
یانگین سرررن    عه     افرادم طال وارد شرررده در این م

  17/86نفر) 187سرررا  برآورد گردید و  58/17±69/36
چنین میانگین نمره طالق  ها زن بودند. هم درصررد( آن

 و 48/39±25/6عاطفی و سرررالمت عمومی به ترتیب     

مد    12/10±34/40 . از نظر آخرین گرایش به دسرررت آ
 شرکت کننده  افراداز ( =53n)درصد  25حدود  تحصیلی 

شتند. تعداد زوجینی که     بی سواد و تحصیالت ابتدایی دا
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درصد(   58/69)نفر 151کردند  با همسر خود زندگی می 
مشررخصررات سررایر  دادند. ها را تشررکیل می کل نمونه

و وضررعیت  مطالعه شرررکت کننده در افراددموگرافیک 
 .آمده است 1در جدو  شماره ها  طالق عاطفی آن

 
 
 
 

 ها با وضعیت طالق عاطفی شرکت کننده در مطالعه و ارتباط آن افرادمشخصات دموگرافیک  .1 جدول شماره

  P میانگین و انحراف معیار طالق عاطفی درصد()تعداد طبقه بندی متغیر

 
 
 سن 

 02/0 24/30±36/6 51(50/23) سا  25کمتر از 

 76/42±32/7 69(80/31) سا  35-25

 20/35±66/4 43(82/19) سا  45-35

 16/39±47/5 35(13/16) سا  55-45

 09/25±11/7 19(76/08) سا  55باالتر از 

 01/0 06/44±78/5 187(18/86) زن جنس

 32/36±51/7 30(82/13) مرد

 01/0 82/30±21/6 53(77/24) بی سواد و ابتدایی تحصیالت 

 21/36±29/5 98(79/45) راهنمایی و دبیرستان

 356/46±14/6 63(44/29) دانشگاهی

 53/0 69/38±25/6 110(16/51) خانه دار وضعیت اشتغا 

 25/39±84/5 46(40/21) محصل

 52/39±02/6 36(74/16) کارمند

 15/38±33/5 23(70/10) سایر

 09/0 96/39±50/5 105(61/48) شخصی مالکیت منز  مسکونی

 11/40±12/6 86(81/39) استیجاری

 04/37±09/5 24(57/11) سازمانی

 
 
 
 

های آماری به کار گرفته شده)تی  آزمون نتایج
 سنی تفاوت طرفه( حاکی از تست و آنالیز واریانس یک

عاطفی در زوجین شرکت میزان نمره طالق  در معنی دار
طوری که با فزایش  (P=0.02)دارد کننده در مطالعه را

سا  نمره طالق عاطفی  45در سنین زیر  خصوصاًسن 
چنین متغیر تحصیالت نیز رابطه  . همشود یمبیشتر 

مستقیم و معنی داری با وضعیت طالق عاطفی 
طوری که با افزایش سطح تحصیالت ( P=0.01)دارد

نمره طالق عاطفی بیشتر شده است.  وضعیت میانگین
حا  آن که متغیرهای وضعیت شغلی و مالکیت منز  
مسکونی رابطه ای با میزان نمره طالق عاطفی در زنان 

 تایج آزمونررررگر نررشهر ایالم نداشته است. از طرف دی

نمره  دهد که میانگین های تفاوت میانگین نشان می
وان متفاوت طالق عاطفی بر حسب وضعیت سالمت ر

 ت و این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار میرراس
که با وضعیت بهتر سالمت عمومی ( P=0.01)باشد

 .شود یموضعیت طالق عاطفی نیز بهتر 
های  لفهوهمبستگی بین م 2در جدو  شماره 

 اختال  و اضطرا  جسمانی، عالیم)سالمت عمومی
شدید( و  افسردگی و اجتماعی کارکرد در اختال  ،خوا 

عدم تعل  عاطفی، عدم )های طالق عاطفی لفهوم
راد ررررکری( در افرررعدم همف ری وررررمعاشرت پذی

شرکت کننده در مطالعه در مراکز مشاوره شهر ایالم 
 نشان داده شده است.
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 های طالق عاطفی و سالمت عمومی لفهونتایج آزمون همبستگی پیرسون بین م .2جدول شماره 

  در افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر ایالم 

سالمت 
 عمومی)نمره کلی(

 در اختال  افسردگی
 اجتماعی کارکرد

 و اضطرا 
 خوا  اختال 

 عالیم
 جسمانی

آزمون آماری 
 داری یمعنو 

سالمت عمومی/طالق 
 عاطفی

 عدم تعل  عاطفی همبستگی 45/0 38/0 22/0 24/0 25/0

02/0 05/0 04/0 01/0 01/0 P 

 عدم معاشرت پذیری همبستگی 20/0 -29/0 -11/0 23/0 -15/0

09/0 08/0 07/0 01/0 02/0 P 

 عدم همفکری همبستگی 35/0 18/0 30/0 23/0 35/0

02/0 12/0 01/0 03/0 01/0 P 

  طالق عاطفی همبستگی 40/0 35/0 33/0 23/0 34/0
 P 01/0 01/0 01/0 05/0 03/0 نمره کلی()

 

شماره   های   لفهوبین اکثر م 2بر طب  نتایج جدو  
طالق عاطفی و سررالمت عمومی همبسررتگی معنی دار 

تایج فقط بین بعد      عدم  آماری وجود دارد. بر اسررراس ن
شرت پذیری  سالمت عمومی از   معا در طالق عاطفی و 

 چنین همنظر آماری تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد. 
یب همبسرررتگی منفی در اکثر روابط بین طالق     ضرررر
عاطفی و سالمت عمومی نشان می دهد با بیشتر شدن     
سالمت عمومی و ابعاد آن     ضعیت  نمره طالق عاطفی و

شماره     شود. در جدو   ون چند نتایج آزم 3نیز بدتر می 
با      عاطفی  طه بین طالق  متغیره رگرسررریون خطی راب
شان    سالمت عمومی ابعاد آن و متغیرهای دموگرافیگ ن

ست.    شده ا در این مد  متغیرهای معنی دار آماری داده 
به معنی داری   وارد  در آزمون های دو متغیره  و نزدیک 
سیونی خطی   اند تا رابطه هم شده  چند متغیره مد  رگر

ی بررسرری شررده با طالق عاطفی در افراد زمان متغیرها
 شرکت کننده در مطالعه نشان داده شود.

 
 ، سالمت عمومی و متغیرهای دموگرافیگ در زوجین شهر ایالمگرسیون خطی رابطه بین طالق عاطفیر .3جدول شماره 

 ضرایب متغیرهای مستقل
 استاندارد (Beta)رگرسیونی

 t آماره آزمون معیار انحراف

 

P 

 01/0 03/0 30/0 05/0 (αثابت معادله)

 01/0 16/23 05/0 -25/1 سن

 03/0 37/9 23/0 28/2 )زن/مرد(جنس

 02/0 98/24 04/0 26/0 سواد ابتدایی/دانشگاهی( بی)تحصیالت

 51/0 70/0 55/0 29/0 دانشگاهی(راهنمایی دبیرستان/)تحصیالت

 01/0 52/23 005/0 24/1 جسمانی عالیم

 03/0 14/17 06/0 29/1 خوا  اختال  و اضطرا 

 01/0 74/23 05/0 25/1 اجتماعی کارکرد در اختال 

 03/0 23/11 45/0 23/2 افسردگی

 01/0 83/21 005/0 24/0 سالمت عمومی

 
 

که طالق    متغیرهخطی چند  در آزمون رگرسررریون 
های  لفهوعاطفی به عنوان متغیر وابسررته و متغیرهای م

 جنس و تحصیالت و به طور هم  سالمت عمومی، سن،  
ر        زمان وارد مد  رگرسی ر ر ر ونی شد که در این مد  ر

، (B=-1.25, P=0.01)یرهای سنررررررغررررررررررررررر مت
ر     تحصی (B=2.28, P=0.03)جنسیت)زن/مرد( ر ر  التر

و  (B=0.29, P=0.02)ابتدایی/دانشررگاهی(سررواد  بی)
الق عاطفی رابطه طهای سالمت عمومی با   لفهوهمه م

 .آماری داشتند معنی دار

 بحث و نتیجه گیری
سالمت        سی ارتباط بین  ضر با هدف برر مطالعه حا

مراکز کننده به   عمومی و طالق عاطفی در افراد مراجعه   
اساس  برر ایالم انجام گردید. رررررررررمشاوره خانواده شه

 سالمت عمومی و ابعاد آن های اصلی تحقی  بین   یافته
و طالق عاطفی رابطه مستقیمی وجود دارد طوری که با 

سالمت عمومی  شتر   کاهش  میزان طالق عاطفی نیز بی
چنین میزان طالق عاطفی در مطالعه  هم شررده اسررت. 
 درصد به دست آمد.  68حاضر حدود 
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مل اجتماعی    در مطالعه حاجی زاده در بررسررری عوا   
نشان در شهر شیراز   95مرتبط با طالق عاطفی در سا   
ر   در حداد که میزان طالق عاطفی  ر ر   درص 53دود ر ر د ر

و متغیرهای سبک زندگی مدرن و بهره مندی   باشد  یم
باط معنادار و منفی    یها  از شررربکه  با   اجتماعی نیز ارت

مستخرج از  یها افتهیچنین،  داشتند. هم طالق عاطفی
سیون   شان داد که  ن چند متغیره در این مطالعهمد  رگر

که  المت روان افرادرررس، دگیررررررچهار متغیر سبک زن
شانه  ستند  سالمت عمومی یی از ها ن ستند متغیر   ه توان

ند)    عاطفی( را تبیین کن تایج     16مالک)طالق  با ن که   )
بودن میزان  البته باالتر .خوانی دارد مطالعه حاضرررر هم

عاطفی در مطالعه حاضررر به دلیل این اسررت که طالق 
رکز مشاوره ررر   ننده به مررر   جامعه هدف افراد مراجعه ک

 ی باشد. م
همکاران در شررهر قزوین که  در مطالعه باریکانی و

طالق عاطفی را در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره  
قضررایی بررسرری کردند وضررعیت سررالمت روان زنان  و

اری با طالق عاطفی داشرررت که با     ارتباط معنی دار آم  
 (. 1یافته های مطالعه حاضر تطاب  دارد)

 تجربه  که  داد نشررران آمریکا  در بارملت   مطالعه   در
تاری   نده  بینی پیش ،باهمسرررر  بدرف  در اختال  زبرو کن
  بدرفتاری بین عبارتی به  .اسررت فرد عمومی سررالمت

 در و دارد وجود رابطه شرناختی  روان مشرکالت  و دیدن
سی  بدرفتاری قربانیان بین این سمی  و جن سه  در ج  مقای
 مشرررکالت ها  خانواده  در عاطفی  بدرفتاری   قربانیان   با 

 و فرهنگی بافت   مجمو ، در کردند.  تجربه  را بیشرررتری
 نگ فره کردن نهادینه   در شرررهری، جامعه   در اجتماعی 
ر   فرهن مجوزهای ،خشونت ر   ج گیر  وجود به را دیدیر

 که ددار تاثیر زنان روانی سالمت کاهش در که آورد می
 رررر   حاض العهر مط ایرر  راست در العهررر   مط این جرر  نتای
 .(17باشد) می

مشرررارکت ها و تعامالت اجتماعی یکی از اصرررو  
المت ررررررماعی و سررررررررر بنیادی در نحوه کارکرد اجت

باشرررد.    قاد دارد برقراری  2013)فاین عمومی می  ( اعت
صحیح و به خصوص در روابط دوجانبه      شیوه  ارتباط به 
در خانواده اهمیت بسیاری دارد به طوری که هر چه این 
عملکرد اجتماعی صرررحیح تر باشرررید زوجین برای حل 
ضایتمندی از       صمیمیت و ر شکالت و افزایش میزان  م

نند. باسررتانی و همکاران نیز رابطه بیشررتر تالش می ک
عاطفی      باطی را علمل موثری بر طالق  مشرررکالت ارت

 .(18)کند معرفی می
شخص         شد م سط گاتمن انجام  شی که تو در پژوه
شد که یکی از پیشگوکننده های قوی طالق عاطفی در   

ای ارتباطی همسران رررررررررهفت سا  او  ازدواج الگوه
ساختار     سر به  شد. کیفیت ارتباط با هم یافتگی و یا می با

عدم ساختاریافتگی شخصیت هر دو و تعامل بین آن دو    
مربوط می شرررود که این نتیجه با ارتباط بین سرررن و      
ضر مطابقت دارد طوری که   طالق عاطفی در مطالعه حا

سا     سنین پایین تر و  های او   نمره طالق عاطفی در 
 (.  19)ازدواج باالتر از سنین باالتر می باشد

الق عاطفی با افزایش سن کمتر  در مطالعه حاضر ط
ی در ررررالق عاطفررررترین میزان طررررشده است و بیش

 سا  گزراش شده است. هم    25-35مشارکت کنندگان  
چنین بر اساس تحصیالت بیشترین نمره طالق عاطفی    
در افراد با سررطح تجصرریالت باال به دسررت آمده اسررت  
است که این نتایج در راستای مطالعات قبلی انجام شده    

چنین بیشررترین میزان نمره  (. هم1،3،17،18اشررد)می ب
طالق عاطفی در زنان نسرربت به مردان به دسررت آمد.  

که زنان نسررربت به مردان در      این یافته با توجه به این     
مواجهه با بیشررتری با عوامل خطر و زمینه های مرتبط 
همانند خشونت خانگی هستند قابل تفسیر می باشد و با    

 .(3،7،16ز همسو می باشد)نتایج مطالعات دیگر نی
میزان شرریو  طالق عاطفی در مطالعه حاضررر باال   

چنین سررالمت عمومی و مولفه های آن  هم .باشررد می
همانند افسررردگی، اضررطرا  و عملکرد اجتماعی رابطه 
مسرررتقیمی با طالق عاطفی دارد. ارتباط بین سرررالمت  
شد     سویه می با عمومی و طالق عاطفی یک ارتباط دو 

ر    ط ر ر    که تاثیر و کوری ر ر ر    اهش هر ر ر کدام از این ر
ر    مولفه ها تاثیر متق ر  ابلی بر روی مولفه دیگر دارد. همر

سالمت   بهبود چنین  سالمت عمومی و  عوامل مرتبط با 
هایی برای  دوین برنامهررررررررر  تروان در خانواده مانند 

فه وآموزش و آگاه بخشررری م  های سرررالمت روان و    ل
با  روابط بین زوجینترسازی الزم برای ارتقای ررررررررربس

ر    تاکید بر فاکت ر ر    ورهای مربر ر ر  وط به سر المت روان ر
تقیم داشته ررر   الق عاطفی اثر مسررر   بر ط واندررر   ت یم

 باشد.
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ها  شود مس ولین و خانواده پیشنهاد میچنین  هم 
سالمت های  با مطالعه و هوشیاری نسبت به شاخص

عمومی و به خصوص شاخص های سالمت روان و 
های مشخص اثرگذار بر طالق  ، شاخصاجتماعی

لیاتی عم راهکار بومی و عاطفی در خانواده را شناسایی و
نامه هایی که عالوه ارا ه بره ب ها ارا ه نمایند. برای آن را

ی ارو پیشگیری داشته باشند نظیر برگزداخالتی مجنبه 
های آموزشی از طرف کارشناسان و متخصصان  کارگاه

دگی داده در زمینه یادگیری مهارت های زنمشاوره خانو
جین د بر افزایش سطح سالمت عمومی و روانی زوبا تاکی

 وص درررربرای کنار آمدن با مشکالت زندگی و به خص

ود می آید ررن به وجرررمواقعی که اختالفاتی بین زوجی
می تواند باع  کاهش طالق عاطفی و پیامدهای زیان 

 بار آن بر اعضای خانواده و کل جامعه شود. 

 سپاسگزاری
بخشی از پایان نامه دکترای نویسنده مطالعه حاضر  

مصو   پایان نامهقالب  او  در رشته جامعه شناسی و در
واحد   ( زیر نظر دانشگاه آزاد اسالمی تهران190/3/512)
، که بدین وسیله از  ده است ررررام ش ررررمرکز انج هرانت
ر   ت ر    های هم الشر ر ر    ه افرادی که در اجر ر رای آن ر

ر    مطالعه نقش داشت ر ر  اند تش هر ر    کر و سر ر پاسگزاری ر
 .شود می
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Abstract 

Introduction: Emotional divorce as a social 

damage is the first step in the process of 

divorce and represents a destabilizing marital 

relationship that enhances the feeling of 

alienation in couples and affects the general 

health and mental health of family members. 

The purpose of this study was to investigate the 

relationship between general health and 

emotional divorce in couples referred to Ilam 

Family Counseling Center. 

 

Materials & Methods: In this cross-sectional 

study, 217 individuals referred to Ilam Family 

Counseling Center were recruited through 

simple random sampling. The standard 

questionnaire of emotional divorce and general 

health questionnaire (GHQ-28) was used. Data 

were analyzed by descriptive and inferential 

statistics, including mean and standard 

deviation, Pearson correlation, t-test methods 

and one-way ANOVA. 

 

Findings: The mean age of the couples in this 

study was 36.69 ±17.85 years. The mean score 

of emotional divorce and general health were 

39.48±6.25 and 40.34±10.12, respectively. 

There was a statistically significant 

relationship between emotional divorce and 

general health and its dimensions (P=0.01). 

Also, there was a significant relationship 

between emotional divorce with variables of 

age (P=0.01) and gender (P=0.03) and 

education (P=0.02). 

 

Discussion & Conclusions: Overall, 

Considering the relationship between general 

health and emotional divorce and the 

relationship between these two factors, 

improving factors related to general health and 

mental health in the family, such as developing 

programs to educate and inform the mental 

health components and provide the necessary 

framework for enhancing relationships 

between couples with emphasis on Health 

factors can have a direct effect on emotional 

divorce. 

 
Keywords: Emotional divorce, General health, 

Family consulting center, Ilam 
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