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1- مقدمه و طرح مسئله

خانواده، به عنوان اولين نهاد جامعه پذيري و كهن ترين هسته طبيعي، در 

همه جوامع انساني از ابتداي تاريخ وجود داشته و بشر تاكنون نتوانسته است 

جايگزيني براي آن بيابد. اين موضوع حضور هميشگي اين نهاد اجتماعي و 

ضرورت وجودي آن  را نشان مي دهد. ازدواج مبناي شکل گيري خانواده و 
قطب مقابل آن طالق است كه سبب اضمحالل آن مي شود. طالق فروپاشي1 

فردي، خانوادگي و اجتماعي را در پي داشته و براي زنان نسبت به مردان 

اثرات منفي بيشتري دارد (Musai & et al 2011). همچنين عالوه بر افراد، بر 

پيکره جامعه هزينه هاي بسياري را تحميل مي كند (Schramm2006). مطالعات 

نشان مي دهد كه در قرن نوزدهم تنها حدود 5 درصد از ازدواج ها به طالق 

منجر  ازدواج ها  از  نيمي  امروزه حدود  و  بيستم  قرن  در  ولي  ختم مي شد 

به طالق مي شود. محققان عواملي مانند افزايش استــقالل اقتصادي زنان، 

كاهش درآمد مردان بدون مدارج دانشگاهي، افزايش انتــظارات شخص از 

ازدواج و پذيرش اجتماعي بيشتر طالق را در اين موضــوع دخيل مي دانند 

.(Amato 2000)

به خود گيرد كه طي آن  طالق هم مي تواند صورت آشکار و رسمي 

خانواده فرو مي پاشد و هم مي تواند صورت پنهان به خود گيرد كه در نتيجه 

آن، خانواده صرفاً ساختار بيروني اش حفظ مي شود ولي در واقع از درون تهي 

1- Disintegration
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مي باشد، در اين حالت، زوجين بنا به ضرورت و اجبار با همديگر زندگي 

مي كنند ولي روابط عاطفي سازنده و مناسبي ندارند. طالق رسمي به معناي 

طالق عاطفي است يعني پيش درآمد طالق رسمي و قانوني، هميشه طالق 

عاطفي است. لکن طالق عاطفي اين گونه نبوده و زواياي پنهان و مستتري 

دارد كه بررسي و شناخت آن نيازمند مطالعات فراوان و دقيق مي باشد.

رشد كمي و كيفي اين پديده در جامعه ايراني، به يکي از مسائل اجتماعي 

جدي تبديل شده به طوري كه امروزه ديگر واژه طالق قبح گذشته را ندارد و 

افراد آن  را به عنوان يک انتخاب فردي در نظر مي گيرند. آمارها نشان مي دهند 

كه طالق در چند سال گذشته در حال افزايش است )شکل 1(. اين وضعيت 

نشانگر تغييرات عمده در ساختار نهاد خانواده مي باشد. الزم به ذكر است، 

آمارهاي موجود فقط طالق رسمي را نشان مي دهند ولي در مورد طالق 

عاطفي در ميان زوجين، تاكنون آمار رسمي معتبري اعالم نشده است.

در  طالق ها  تعداد  بيشترين   1388 سال  در  رسمي  آمارهاي  اساس  بر 

استان تهران با 34299 مورد و كمترين تعداد طالق ها در استان ايالم با 420 

مورد بوده است. در سال 1389 تعداد طالق ثبت شده 137200 مورد بوده و 

بيشترين نسبت طالق به ازدواج در اين سال مربوط به استان تهران با ميزان 

36777 مورد بوده است. در نهايت آمار مربوط به سال 1390 نشان مي دهد 

كه اين استان با تعداد 31640 مورد همچنان داراي باالترين نرخ طالق در 

. (http://www.sabteahval.ir)سطح كشور مي باشد
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منبع: سازمان ثبت احوال کشور

پيچيده شهري  بافت  به جهت وجود  تهران  در كالن شهر  رشد طالق 

حائز اهميت است. تحوالت و دگرگوني ساختار خانواده شهري و تأثير آن 

در زندگي روزمره انسان ها، خانواده جديد را در مسير نيازهاي تازه اي قرار 

داده كه برآورده شدن آن ها همواره ميسر نيست. تأثير تکنولوژي هاي جديد، 

رسانه ها و تحرك اجتماعي و كيفيت آن در جامعه شهري، معضالت عمده اي 

اقشار مختلف  بين  در  را عادي مي نمايد. وجود طالق  نظير مسئله طالق 

جامعه، اين پديده را پيچيده و در هم تنيده نموده است. در فضاي جامعه 

شهري، انسان ها در گذر از ساخت سنتي به ساخت جديد با سرگرداني و 

حيراني در ارزش ها و هنجارها مواجه اند. اين شرايط، نگرش شهرنشينان را 

نسبت به طالق سهل گيرانه تر مي نمايد.
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در مطالعات آكادميک ايران به موضوع طالق عاطفيـ  به عنوان بعد پنهان 

طالق زوجين ـ كمتر توجه شده است و مطالعات بيشتر به موضوع طالق 

رسمي پرداخته اند. بنابراين خأل اين گونه تالش هاي علمي، جدي به نظر 

مي رسد.1 در تحقيق حاضر موضوع طالق عاطفي در شهر تهران با استفاده 

از روش كمي )پيمايش( بررسي شده است. همچنين در اين پژوهش تالش 

تهران( و  ايراني )شهر  بعد عاطفي طالق در جامعه  بررسي  به  تا  مي شود 

عوامل جامعه شناختي مؤثر بر آن پرداخته شود.

2-پیشینه تجربي تحقیق

همان طور كه ذكر شد، طالق عاطفي يکي از موضوعاتي است كه كمتر 

مورد توجه تحقيقات علمي به ويژه در ايران قرار گرفته و تعداد اين تحقيقات 

بسيار معدود است. 

  برادبري2 و ديگران در پژوهشي با عنوان »پژوهشي درباره ماهيت و 

تعيين كننده هاي رضايت از زناشويي« عوامل زير را در رضايت از زناشويي 

مطرح مي كنند:

 1- در اين ميان، باستانی و ديگران مطالعه ای انجام داده اند كه جز معدود مطالعات جامعه شناسی 
در اين حوزه است.

2 - Bradbury
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1( فرايندهاي بين شخصي مانند شناخت، عالقه، فيزيولوژي، الگومندبودن 

رفتار، حمايت اجتماعي و خشونت.

2( محيط اجتماعي كه ازدواج ها در درون آن عمل مي كند شامل زمينه هاي 

خرد1 )مانند حضور بچه، تحوالت و استرس دهنده هاي زندگي(.

. (Bradbury & et al 2000: 964-980)3( زمينه هاي كالن2 مانند عوامل اقتصـادي

ثبات و كيفيت زناشويي  الرسن و هولمن3 به بررسي عوامل مؤثر در 

مي پردازند. از نظر آن ها مهم ترين اين عوامل موارد زير است:

1( عوامل زمينه اي و محيطي مانند خانواده اصلي )مانند طالق والدين(

2( عوامل اجتماعي- فرهنگي )مانند شغل(

3( رفتار و ويژگي هاي فردي مانند سالمت عاطفي و سالمت فيزيکي

.(Larson & Holman 1994) 4( فرايندهاي تعاملي زوجين مانند همسان همسري

باستاني و ديگران با استفاده از روش كيفي )نظريه مبنايي( يکي از مطالعات 

داخلي در اين حوزه را انجام داده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه 11 مقوله 

شامل عدم تأمين نيازهاي عاطفي، بي توجهي مرد، مشکالت ارتباطي، انتخاب 

نادرست همسر، عدم همدلي و همراهي، رفتارهاي خشونت آميز، عدم گذران 

وقت با يکديگر، نارضايتي جنسي، بي اعتمادي، عدم احساس مسئوليت مرد 

و عدم تعادل روحي مرد از جمله شرايط عّلي تأثيرگذار در طالق عاطفي 

1- Micro-contexts
2- Macro-contexts
3- Larson and Holman
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است )باستاني و ديگران 1389(. نتايج مطالعه هنريان و يونسي نشان مي دهد كه 

عوامل تأثيرگذار در طالق )و طالق عاطفي( شامل موضوعاتي مانند عدم 

مهارت ارتباطي، بيماري روحي، عدم بلوغ فکري و اعتياد است )هنريان و 

يونسي 1390(. مطالعه مقصودي و محمدي بيانگر آن است كه در بين زنان 

متخصص در بيمارستان، بين فرسودگي شغلي و دل زدگي زناشويي رابطه اي 

معنادار وجود دارد )مقصودي و محمدي 1389(. همان طور كه اشاره شد، به 

موضوع طالق عاطفي در محافل و تحقيقات علمي- به ويژه داخلي- كمتر 

توجه شده است، هر چند در ارتباط با مفاهيم نزديک به اين مفهوم مانند 

كيفيت زناشويي، تعارض زناشويي و... ـ به ويژه در حوزه روان شناسي- 

مطالعات زيادي انجام شده است. مطالعه حاضر تالش مي كند تا با استفاده 

از روش كمي و با رويکرد جامعه شناختي، موضوع طالق عاطفي را در بين 

خانواده هاي تهراني بررسي كند.

3-ابعاد مفهومي و چارچوب نظري تحقیق

پل بوهانون عمده انواع جدايي ها را كه در فرآيند طالق پيش مي آيد، 

طالق  قانوني،3  طالق  رواني،2  طالق  عاطفي،1  طالق  برمي شمرد:  چنين 

1- The Emotional Divorce
2- The Psychico  Divorce
3- The Legal Divorce
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اقتصادي1 و طالق اجتماعي2 )ستوده و بهاري 1386(. طالق ها را مي توان به دو 

دسته متمايز تقسيم كرد:

1: طالق آشکار: به طالقي گفته مي شود كه زوجين با مراجعه به دادگاه 

به طور رسمي از يکديگر جدا شده و سند ازدواج خود را باطل كرده باشند.

2: طالق پنهان: طالق هايي هستند كه از همه نظر ويژگي هاي طالق هاي 

معنوي،  ارزشي،  فرهنگي،  موانع  وجود  دليل  به  ولي  دارند،  را  اول  نوع 

موقعيتي و قانوني خاص آشکار نمي شوند. در واقع اين گونه طالق ها بدون 

ابطال ازدواج اتفاق مي افتند. در اين نوع طالق، زوجين فقط زير يک سقف 

زندگي مي كنند، در حالي كه ساير ارتباط هاي بين آن ها يا كاماًل قطع شده و 

يا بدون ميل و رضايت است. زوجين مبتال ممکن است سال ها در زير يک 

سقف با حداقل ارتباط )حتي ارتباط هاي كالمي( بهترين ايام عمر خود را 

تلف كنند )همان: 1386(. به اين نوع طالق، »طالق خاموش« يا »طالق عاطفي« 

نيز گفته مي شود. طالق عاطفي وضعيتي است كه در ظاهر ساختار خانواده 

حفظ مي شود ولي در واقع خانواده از درون تهي است، چرا كه رابطه عاطفي 

مثبت ميان زوجين از ميان رفته و روابط منفي عاطفي جاي آن  را گرفته است. 

طالق عاطفي مي تواند طيف وسيعي از قهرهاي ساده تا بگو مگوهاي جدي 

و درگيري هاي فيزيکي و خشونت را در برگيرد. طالق فرايندي است كه با 

1- The Economic Divorce
2- The Community Divorce
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تجربه بحران عاطفي شروع شده و با سعي در حل تعارضات زناشويي از 

طريق جدايي با ورود به موقعيتي جديد با نقش ها و سبک زندگي متفاوت 

خاتمه مي يابد )اخوان تفتي به نقل از وايزمن و گاتمن 1382(. عده اي موضوع طالق 

رواني را مطرح مي كنند اين نوع طالق به معناي بي عالقگي نسبت به همسر 

و در پيش گرفتن زندگي جديد با پيوندها و تعهدات عاطفي جديد است 

)برناردز 1384: 252(.

انگاره  مي باشد.  كاركردگرايي ساختي  نظريه  تحقيق،  نظري  چارچوب 

اصلي در اين نظريه، ناظر بر كاركردها و فعاليت هاي ضروري براي حفظ 

انواع جامعه يا گروه هاي اجتماعي است. اين كاركردها شامل مواردي مانند 

از همه  تعليم و تربيت، دين، تفريح و مهم تر  اقتصادي،  توليد مثل، توليد 

كاركردها يا وظايفي است كه براي دستيابي جامعه به ثبات بايد انجام شود. 

از نظر مرداك چهار كاركرد اصلي خانواده كاركرد جنسي، اقتصادي، آموزش 

كردن  اجتماعي  را  اصلي خانواده  كاركرد  دو  پارسونز  است.  مثل  توليد  و 

بچه ها و حفظ شخصيت بزرگساالن در نظر مي گيرد )همان:74 و 75(. به عقيده 

پارسونز در جوامع صنعتي پيشرفته خانواده تمام كاركردهاي اجتماعي خود 

را از دست داده و تبديل به خانواده منزوي شده است و در عين حال ساير 

كاركردهاي آن مانند كاركردهاي اقتصادي، تعليم و تربيتي، خدماتي، محافظتي 

و... نيز به نهادها و سازمان هاي اجتماعي ديگر مانند شركت ها، كارخانه ها، 

مدارس و بيمارستان ها واگذار شده است. به نظر وي، فرايند توسعه صنعتي 
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به بروز انشقاق در خانواده منجر شده و علت اين تحول، نخست جدا ساختن 

خانواده از شبکه خويشاوندي و سپس تقليل گروه خانگي به خانواده تک 

هسته اي كوچک بوده است. در نتيجه، خانواده تمام عملکردهاي توليدي، 

سياسي و ديني خود را از دست داده و تنها به واحد سکونت و مصرف مبدل 

شده است. به نظر پارسونز ايفاي نقش هاي تخصصي مردانه و زنانه به دوام 

اجتماعي كمک مي كند. پدر نقش  نظام  نظام خانواده در چارچوب  خرده 

ابزاري را بر عهده دارد، زيرا حلقه ارتباطي بين خانواده و جامعه تلقي شده و 

نيازهاي مادي خانواده را تأمين مي كند و زن نقش بيانگر را درون خانواده ايفا 

مي كند )سگالن 1385: 88(. بر همين اساس وي معتقد است كه انگاره خانواده 

معاصر با ويژگي هاي جامعه امروزي صنعتي سازگار است.

در اين ديدگاه، خانواده به عنوان نظامي در نظر گرفته مي شود كه ورودي، 

خروجي و فرايندهايي دارد. پيش فرض هاي اصلي اين نظريه به نظر اپستين 

و بيشاپ شامل موارد زير است:

- اعضاي خانواده با هم مرتبط اند.

- هر عضو خانواده بدون مالحظه اعضاي ديگر مفهوم نيست.

- كاركرد خانواده با مالحظه درك همه اعضاي خانواده ممکن است.

- ساختار و سازمان خانواده در تعيين رفتار اعضا تعيين كننده است.

- با تمركز بر كليت خانواده مي توان هم نظم و هم تغيير را فهميد )آزاد 

ارمکي به نقل از اپستين و بيشاپ 1386:27(.
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در رويکرد كاركردگرايي، هنگامي كه در كاركردهاي خانواده اختالل ايجاد 

شود، نظام خانواده دچار كژكاركردي مي شود. اين وضعيت به خانواده هايي 

اطالق مي شود كه در ايجاد و تثبيت ارزش ها و باورهاي فرهنگي و رفتارهاي 

اجتماعي در محيط خانوادگي شکست خورده اند، خانواده كژكاركرد حالتي از 

بي ساماني را در قالب خانواده هاي به هم ريخته و آشفته نشان مي دهد كه در 

آن بي توجهي به يکديگر، برخورد و درگيري، رفتار ناشايست و خشونت و 

بدرفتاري رواج دارد )مک كارتي و ادواردز 1390: 569(.

فرض نظري تحقيق آن است كه تحت تأثير شرايط اجتماعي جامعه، 

اينکه  يا  و  داده  از دست  را  كاركردهاي خود  برخي  ايراني  خانواده سنتي 

كاركردهاي آن تغيير كرده و تعادل ساختاري آن ها با چالش مواجه شده است. 

بر اساس نظريه نظام اجتماعي و كاركردگرايي پارسونز عوامل تأثيرگذار و 

زمينه ساز در طالق عاطفي را در فقدان هر يک از چهار كاركرد اصلي خانواده 

مي توان تبيين كرد:

الف ـ وقتي كه كاركرد سازگاري و انطباق خانواده با محيط اجتماعي با 

چالش مواجهه شود؛ اين مورد را مي توان هم در زمينه مادي و هم در زمينه 

از لحاظ  نتواند  هنجاري نظام خانواده بررسي كرد. چنانچه وقتي خانواده 

معيشتي خود را حفظ كند و يا اينکه در رابطه با ديگر نهادهاي جامعه تنش دار 

شود )نظير فشار نهادهاي ديگر جامعه براي حذف كاركرد هاي آن(، نظام 

خانواده سست شده و آمادگي براي طالق افزايش مي يابد. فرسودگي شغلي 
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زوجين در اين دسته قرار مي گيرد، زيرا سختي معيشت مي تواند افراد خانواده 

را مجبور به فعاليت بيشتر بيرون از خانه كند و اين امر و خستگي هاي ناشي 

از آن مي تواند روابط عاطفي خانواده را با چالش مواجه كند.

ب- زماني كه خانواده در كاركرد دستيابي به هدف با مشکل مواجهه شود 

و خانواده نتواند به اهداف مطلوب دست يابد؛ اين امر زماني محقق مي شود 

تعيين  اهداف  به  رسيدن  در  را  نيروهايش  و  توانايي ها  نتواند  خانواده  كه 

شده براي آن بسيج كند. مواردي مانند نبود سالمت جسمي- رواني زوجين 

مي تواند خانواده را از رسيدن به اهداف مورد نظر دور كند.

اين  اختالل شود؛  دچار  خانواده  انسجام  و  يگانگي  كاركرد  وقتي  ج- 

مسئله هنگامي ظاهر مي شود كه قوانين حقوقي و ضوابط هنجاري خانواده 

ضمانت اجراي خود را از دست مي دهند، نمونه آن را مي توان در موردي 

جست وجو نمود كه نقش هاي جنسيتي در خانواده و نظام هنجاري تقسيم 

نقش ها مختل مي شود. در اين صورت بايستي منتظر اختالف در خانواده و 

افزايش احتمال طالق عاطفي و سپس طالق واقعي بود. سرمايه اجتماعي 

خانواده و نظم اجتماعي آن در اين كاركرد قرار مي گيرد.

د- هنگامي كه نظام الگوهاي فرهنگي خانواده آسيب مي بيند و از ايجاد 

الگوها و انگيزه هاي الزم براي حفظ و بقاي نظام خانواده باز مي ماند؛ در اين 

صورت زن و مرد انگيزه اي براي بقا و استحکام نظام خانواده نمي شناسند و 

لذا با به وجود آمدن كمترين اختالفي آماده براي گسستن اين پيوند مي گردند. 
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دينداري خانواده مي تواند از عوامل كاهش دهنده طالق عاطفي در خانواده 

باشد، به اين معنا كه دينداري مي تواند انگيزه هاي الزم را براي زوجين در 

حفظ و بقاي خانواده و الگوهاي فرهنگي مناسب آن فراهم سازد. 

 

 سرمايه اجتماعي
ساختار قدرت  درون خانواده

 خانواده

 دينداري زوجين

 نظم درون خانواده

همسان 
 همسري

 طالق عاطفي

 –پايگاه اقتصادي  فرسودگي شغلي
 اجتماعي خانواده

 سالمت جسمي-
 رواني زوجين

شکل )2( مدل نظري تحقیق

4-فرضیات تحقیق

پيش فرض هاي موجود در اين تحقيق به شرح ز ير است:

بين ساختار قدرت خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.- 

بين وضعيت شغلي و كار در بيرون زوجين )فرسودگي شغلي( و طالق - 

عاطفي رابطه وجود دارد.
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بين ميزان همساني و اشتراكات زوجين قبل از ازدواج و طالق عاطفي - 

رابطه وجود دارد.

بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود - 

دارد.

بين دينداري زوجين و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.- 

بين سالمت رواني و جسماني زوجين و ميزان طالق عاطفي رابطه - 

وجود دارد.

- بين نظم درون خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.

 ـ بين سرمايه اجتماعي درون خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.

5- روش شناسي تحقیق

5-1- روش مطالعه

ــع آوري داده ها  ــش روش مطالعه پيمايش است. ابزار جم ــن پژوه در اي

ــده پس از  ــد. داده هاي احصا ش ــق پرسش نامه محقق ساخته مي باش از طري

جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است.

5-2 - جامعه آماري و روش نمونه گيري

جامعه آماري اين پژوهش، شامل كليه خانواده هاي سطح شهر تهران است. 

بر اساس آمار ارائه شده از مركز آمار ايران، تعداد كل خانواده هاي تهراني در 

سال 1387 برابر با 2268766 بوده است. براي انتخاب نمونه در وهله اول 
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بر اساس مناطق چندگانه شهرداري، شهر تهران به 5 پهنه تقسيم بندي شد. 

مبناي اين تقسيم بندي بر اساس سطح توسعه يافتگي فرهنگي- اجتماعي و 

اقتصادي مناطق است )موسايي 1386(. بدين  معنا كه مناطق 1،2،3 و 6 در پهنه 

اول، مناطق 4،5،11، 21 و 22 در پهنه دوم، مناطق 7،12،13 و 18 در پهنه 

سوم، مناطق 10، 14، 15،16 و 20 در پهنه چهارم و مناطق 8،9،17 و 19 در 

پهنه پنجم قرار دارند. سپس از هر پهنه، يک منطقه به شيوه تصادفي ساده 

انتخاب گرديد. جهت انتخاب تصادفي افراد نقشه هاي مناطق مذكور تهيه شد 

و در آن ها براي هر منطقه نواحي، محالت، بلوك ها و كوچه ها مشخص و 

در نقشه هر منطقه بلوك ها و كوچه هاي آن با عالمت تعيين شد. اين نقشه ها 

به تعداد پرسش گران تکثير و در اختيار آن ها قرار گرفت. در مرحله بعد هر 

پرسش گر در بلوك و كوچه مورد نظر خود به طور تصادفي خانه اي انتخاب 

و با سرپرست خانواده مصاحبه انجام گرفت. حجم نمونه  در اين پژوهش 

نيز 500 نفر است.

5-3- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها1

5-3-1- متغیر وابسته 

زماني  دارد و  تنش زوجين  پر  به روابط سرد و  اشاره  طالق عاطفي: 

اتفاق مي افتد كه زوجين در ظاهر به زندگي مشترك خود بنا به هر دليلي 

1- كليه شاخص ها در سطح سنجش فاصله ای با نمره بين 1تا5 سنجيده شده اند. 



134

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

56
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

ادامه مي دهند ولي روابط ميان آن ها پر از مشاجره و بگومگوهاي لفظي و 

گاهي برخوردهاي فيزيکي است. اين مفهوم دو بعد رواني )ذهني( و رفتاري 

)عيني( دارد. براي سنجش طالق عاطفي از گويه هاي مانند موارد زير استفاده 

شده است: 

تا چه حد از اوقاتي كه با همسرتان هستيد احساس شادماني مي كنيد/ تا 

چه حد شما و همسرتان به يکديگر ابراز عالقه مي كنيد/ تا چه حد در فضاي 

از گذراندن  تا چه حد  خانواده شما احساس شادي و نشاط وجود دارد/ 

اوقات فراغت با همسرتان در درون و بيرون خانه رضايت داريد/ تا چه حد 

از زندگي زناشويي خود احساس رضايت مندي داريد.

5-3-2- متغیرهاي مستقل

الف- سرمایه اجتماعي: اين متغير به معناي هنجارها و شبکه هاي قوام 

دهنده و پيوند دهنده ميان اعضاي يک گروه انساني است. سرمايه اجتماعي 

درون خانواده دو بعد اساسي دارد: مشاركت و اعتماد زوجين. جهت عملياتي 

كردن سرمايه اجتماعي درون خانواده از گويه هاي مانند موارد زير استفاده 

شده است: چقدر تالش مي  كنيد در مسافرت  هايتان همسرتان هم حضور 

داشته باشد/ در طول يک ماه چقدر با اقوام نزديک خود نشست و برخاست 

داريد/ در امور منزل تا چه حد مشاركت داريد/ تا چه حد فضاي خانه را 

مبتني بر مشاركت مي بينيد.
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ب- دینداري زوجین: به معناي اعتقاد ذهني و عملي افراد به باورها 

و مناسک ديني است. جهت سنجش اين مفهوم از گويه هايي مانند موارد 

زير استفاده شده است: به انجام واجبات ديني مثل نماز،  روزه و … اهميت 

مي دهم/ به روز قيامت و محاسبه اعمال اعتقاد دروني دارم/ تالش مي  كنم 

معلومات ديني  ام را روز به روز بيشتر كنم/ از مال حرام در زندگي ام دوري 

مي كنم.

ج- نظم درون خانواده: شاخص نظم در چهار بعد زير سنجيده شده 

است:

- هم بختي: اعضاي خانواده بايد با يکديگر بخت مشترك و نفع و اقبال 

مشترك داشته باشند.

- همگامي: اعضاي خانواده بايد در رفع مشکالت سوگيري موافق و 

يک جهت  در  و  باشند  همگام  ديگر  عبارت  به  و  باشند  داشته  هماهنگ 

حركت كنند.

- همدلي: افراد خانواده بايد با هم احساس همدلي داشته باشند و براي 

آن تالش كنند. 

- همفکري: اعضاي خانواده بايد در زمينه رفع اين مشکالت با يکديگر 

مشورت و همفکري داشته باشند )چلبي 1386: 233(. براي عملياتي كردن اين 

مفهوم از گويه هاي زير استفاده شده است: در حل مسائلي مانند مشکالت 

اقتصادي، پيشرفت تحصيلي و شغلي من و همسرم با هم همکاري و اشتراك 
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نظر داريم/ در انجام دادن امور منزل مانند خريد، مسافرت، تربيت فرزندان، 

دخل و خرج منزل و... من و همسرم هماهنگ عمل مي كنيم و ...

د- ساختار قدرت خانواده: منظور اين است كه در تصميم گيري هاي 

امور خانواده، چه كسي تصميم مي گيرد و چه فضايي بر تصميمات خانواده 

حاكم است. براي سنجش اين متغير گويه هاي زير استفاده شده است: 

امور خانه با همفکري من و همسرم و اعضاي خانواده مديريت مي شود/ 

نظرات  به  همسرم  و  من   / آزادند  خود  نظرات  ارائه  در  خانواده  اعضاي 

همديگر و فرزندان احترام مي گذاريم/ در منزل ما يک نفر حرف اول و آخر 

را مي زند و ...

ه�- همسان همسري: با اين متغير ميزان همساني هاي فرهنگي، فکري، 

اقتصادي، ديني و اجتماعي، تحصيلي و سالمت زوجين سنجيده مي  شود. 

براي عملياتي كردن اين شاخص از گويه هاي زير استفاده شده است: 

از نظر طرز فکر بين شما و همسرتان تا چه حد، تناسب وجود دارد/ 

فکر مي كنيد از نظر سطح فرهنگي چقدر با همسرتان اشتراك داريد/ از لحاظ 

شخصيتي شما و همسرتان چقدر با يکديگر تناسب داريد و...

اقتصادي )SES( خانواده: اين متغير عبارت  و- وضعیت اجتماعي- 

است از ميزان برخورداري والدين افراد از دارايي هاي مادي و معنوي مهمي 

كه نشان دهنده جايگاه اقتصادي و اجتماعي شان در جامعه است. درآمد، 

تحصيالت، شغل و دارايي هاي مادي والدين افراد )يا سرپرست هاي آن ها( 
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و هزينه زندگي والدين به عنوان مهم ترين متغيرهاي وضعيت اجتماعي- 

اقتصادي افراد در نظر گرفته شده اند. براي سنجش اين مفهوم از گويه هاي 

زير استفاده شده است: 

ميزان درآمد ماهيانه خانواده/ وضعيت شغلي سرپرست خانواده / ميزان 

تحصيالت سرپرست خانواده و همسر.

ز- فرسودگي شغلي: اين متغير نشانه خستگي مفرط عاطفي است كه 

در نتيجه درگيري و مشغوليت فراتر از توان بر فرد مستولي مي شود. اين 

حالت خستگي فيزيکي، هيجاني و رواني به دنبال قرار گرفتن طوالني مدت 

در موقعيت كار سخت است. اين متغير با گويه هايي مانند »به خاطر كار زياد 

و خستگي، همسرم به خانواده يا من كم توجهي مي كند« و... سنجيده شده 

است.

ــارت است از  ــن متغير عب ح- س��المت رواني- جس��مي زوجین: اي

ــتن بيماري به  ــمي و رواني و اجتماعي، بنابراين نداش تأمين رفاه كامل جس

ــي است كه از سالمت روح  ــت بلکه شخص سالم كس معناي سالمت نيس

ــد، بنابراين سالمت  ــوردار و از جهت اجتماعي نيز در آسايش باش نيز برخ

ــمي، رواني و اجتماعي دارد. گويه هايي مانند »همسرم از سالمت  ابعاد جس

ــمي برخوردار است و بيماري خاصي ندارد« و... اين متغير را  روحي و جس

سنجيده اند.
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5-4- روايي و پايايي ابزار سنجش

آنکه  به  توجه  با  ـ  ابزار سنجش  روايي  ميزان  براي  تحقيق حاضر  در 

شاخص هاي مشخصي وجود نداردـ  از نظرات صاحب نظران حوزه خانواده 

براي  است.  شده  استفاده  شاخص ها  به  مربوط  گويه هاي  انتخاب  جهت 

سنجش پايايي ابزار سنجش، پرسش نامه آزمون مقدماتي با 50 پاسخ گو اجرا 

و براي هر يک از آن ها آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول 

شماره )1( مشاهده مي شود.
جدول )1( ضریب پایایي مقیاس ها در پرسشنامه نهایي

شاخص

پرسشنامه مقدماتي

شاخص

پرسش نامه مقدماتي

تعداد 
گویه ها

ضریب 
ضریب تعداد گویه هاپایایي

پایایي

سرمايه اجتماعي 
100/88دينداري140/93خانواده

70/92همسان همسري70/95نظم درون خانواده

فرسودگي 140/93طالق عاطفي
60/93شغلي

سالمت جسمي-
70/83ساختار قدرت50/66روحي
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6-یافته هاي تحقیق

6-1- يافته هاي توصيفي

الف � جنسیت: بر اساس نتايج، 55/9 درصد از پاسخ گويان مرد و حدود 

44/1 درصد زن هستند.

ب � سن: بيشترين فراواني حدود 32/9 درصد در فاصله سني 27-34 

سال قرار دارند.

ج � تحصیالت: 35/3 درصد از پاسخ گويان تحصيالت متوسطه و ديپلم 

دارند كه بيشترين فراواني در بين طبقات تحصيلي است. همچنين بيشترين 

فراواني تحصيالت همسر در اين طبقه قرار دارد.

د � نوع شغل: بر اساس نوع شغل 38/4 درصد از سرپرستان خانواده ها 

مشاغل آزاد دارند.

نتايج توصيفي شاخص ها نشان مي دهد كه شاخص سرمايه اجتماعي درون 

خانواده وضعيت مناسبي دارد  به طوري كه در 54/4 درصد از خانواده ها، 

اين شاخص در سطح بااليي قرار دارد. همچنين شاخص دينداري خانواده ها 

حاكي است كه اين شاخص در62/3 درصد از خانواده ها در سطح مناسب 

و بااليي قرار دارد. شاخص نظم درون خانواده ها يکي ديگر از شاخص ها ي 

مطالعه شده است كه در 68/4 درصد از خانواده ها در سطح بااليي قرار دارد. 

از ديگر نتايج تحقيق، بررسي همساني زوجين و تناسب آن ها در موضوعات 

مختلف مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه وضعيت همسان همسري در سطح 
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مناسب و مطلوبي است به طوري كه طبق نظرات پاسخ گويان فقط 3/7 درصد 

از پاسخ گويان اعالم كرده اند كه ميزان همسان همسري در بين آن ها پايين 

است. يکي ديگر از شاخص هاي بررسي شده فرسودگي شغلي است، بر 

اساس نتايج، اين ميزان در سطح خانواده هاي تهراني باال نيست به طوري كه 

در 45/1 درصد از خانواده اين ميزان در سطح كم و پاييني وجود دارد. پايگاه 

اقتصادي-اجتماعي خانواده ها نشان مي دهد كه 54/7 درصد از خانواده ها در 

سطح متوسط هستند. يکي از نتايج تأمل  برانگيز و قابل توجه ميزان شيوع 

طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني است. نتايج تحقيق حاضر حاكي است 

كه حدود 6/5 درصد از خانواده هاي تهراني معتقدند كه مبتالبه طالق عاطفي 

هستند. شاخص  سالمت جسمي و روحي نشان مي دهد كه  92/4 درصد 

از پاسخ گويان اعالم كرده اند كه سطح سالمت جسمي و روحي متوسط و 

بااليي دارند و مابقي از وضعيت سالمت خود رضايت نداشته اند.
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زیادمتوسطپایینشاخص

57/236/36/5طالق عاطفي

7/646/446سالمت جسمي -رواني

2/343/354/4سرمايه اجتماعي درون خانواده

433/762/3دينداري

4/926/768/4نظم درون خانواده

3/757/339همسان همسري

45/1477/9فرسودگي شغلي

17/754/727/6پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده

6-2- آزمون فرضيات

جدول شماره )3( نتايج آزمون فرضيات تحقيق و رابطه متغيرهاي مستقل 

تحقيق را با طالق عاطفي سنجيده است. بر اساس نتايج، به جز فرسودگي 

شغلي ساير روابط مثبت است. همچنين جدول بيانگر آن است كه پايگاه 

اقتصادي- اجتماعي خانواده ارتباط معناداري با طالق عاطفي ندارد؛ لذا در 

اين حالت فرض تحقيق رد  شده و فرض صفر كه بيانگر نبود رابطه بين 

تأييد مي شود.  است،  عاطفي  اجتماعي خانواده و طالق  اقتصادي-  پايگاه 

همچنين جدول نشان مي دهد كه نظم درون خانواده با ميزان 0/698 - و 

سطح معني داري 0/000 رابطه اي قوي و مثبت با ميزان طالق عاطفي دارد و 
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پس از آن ساختار قدرت در خانواده قرار دارد. جدول فوق حاكي است كه 

پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده ها در شهر تهران با ميزان طالق عاطفي 

ارتباط معنادار آماري ندارد، به عبارت ديگر مي توان استنباط كرد كه در همه 

طبقات اجتماعي طالق عاطفي مي تواند مشاهده شود. بر اساس يافته هاي 

جدول، مي توان گفت كه ساير متغيرهاي مستقل تحقيق يعني ساختار قدرت 

خانواده، فرسودگي شغلي، همسان همسري، دينداري، سالمت زوجين، نظم 

و سرمايه اجتماعي خانواده ارتباط معنادار آماري و البته منفي دارند. بدين 

معنا كه با باال رفتن اين متغيرها ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني 

كاهش مي يابد، بنابراين اين عوامل بر طالق عاطفي تأثيرگذارند.
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ف
ضريب همبستگي فرضيهردي

پيرسون
سطح معني 

داري

رابطه بين ساختار قدرت در خانواده و طالق 1
0/6310/000 -عاطفي

0/2630/000رابطه بين فرسودگي شغلي زوجين و طالق عاطفي2

رابطه بين ميزان همساني و اشتراكات زوجين قبل 3
0/4940/000 -از ازدواج و طالق عاطفي

رابطه بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده و 4
0/0490/434 -طالق عاطفي

0/4350/000 -رابطه بين دينداري زوجين و طالق عاطفي5

رابطه بين سالمت رواني و جسماني زوجين و 6
0/6020/000 -طالق عاطفي

0/6980/000 -رابطه بين نظم درون خانواده و طالق عاطفي7

رابطه بين سرمايه اجتماعي درون خانواده و طالق 8
0/5630/000 -عاطفي

* معني داري در سطح 95 درصد اطمینان        ** معني داري در سطح 99 درصد اطمینان

6-3- تحليل رگرسيوني

اثر كل متغيرهاي مستقل در متغير وابسته، كليه متغيرهاي  براي تعيين 

مستقل به صورت گام به گام وارد تحليل شده و اثرات كليه متغيرهاي مستقل 

)سطح  مستقل  متغيرهاي  تمام  مدل  اين  در  شد.  بررسي  وابسته  متغير  در 

سالمت جسماني – رواني زوجين، ساختار قدرت در خانواده، ميزان سرمايه 

اجتماعي درون خانواده، سطح دينداري زوجين، ميزان نظم درون خانواده، 
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ميزان همسان همسري، ميزان فرسودگي شغلي، پايگاه اقتصادي-اجتماعي، 

ميزان رضايت جنسي زوجين از همديگر و مدت ازدواج( كه قباًل سطح 

همبستگي دروني آن ها سنجيده شده و معنادار بوده اند وارد تحليل شدند. 

ضريب همبستگي كل متغيرهاي مستقل با متغير وابسته 0/816 و ضريب 

نشان مي دهد كه  تعيين  ميزان ضريب  است.  آمده  به دست  تعيين 0/665 

متغيرهاي موجود در مدل توانسته اند 66/5 درصد تغييرات متغير وابسته را 

تبيين كنند. مابقي مدل توسط عوامل ديگري كه خارج از مدل نظري است، 

تبيين مي شود.

همان طور كه مشاهده مي شود در جدول شماره )4( ضرايب رگرسيوني 

و سطح معني داري هر كدام از متغيرهاي مستقل ديده مي شود، كه در اين مدل 

متغيرهاي »ميزان سرمايه اجتماعي درون خانواده، ساختار قدرت در خانواده، 

سطح سالمت جسماني – رواني زوجين، سطح دينداري زوجين، ميزان نظم 

درون خانواده و ميزان همسان همسري« معنادار شدند و همچنين متغيرهاي 

»ميزان فرسودگي شغلي، پايگاه اقتصادي- اجتماعي، ميزان رضايت جنسي 

زوجين از همديگر و مدت ازدواج« با توجه مقدار T و سطح معناداري 0/05 

معنادار نبوده اند. از اين رو با توجه به ضرايب β مي توان ميزان تأثير متغيرها 

را با هم مقايسه كرد. نظم درون خانواده بيشترين تأثير معکوس را در ميزان 

طالق عاطفي در بين زوجين داشته است. بدين ترتيب كه هرچه ميزان نظم 

درون خانواده باالتر باشد ميزان طالق عاطفي در بين زوجين كمتر است. 
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ساختار قدرت در خانواده نيز با توجه به ضرايب به دست آمده متغير بعدي 

است كه بيشترين اثر را در ميزان طالق عاطفي در بين زوجين داشته است، 

بدين معني كه هرچه ميزان قدرت تصميم گيري زوجين در درون خانواده 

نيز كاهش  بين زوجين  اندازه ميزان طالق عاطفي در  به همان  باالتر رود 

مي يابد. همچنين با توجه به سطح معناداري 0/05 و ضرايب β به دست آمده 

متغيرهاي »سطح سالمت جسمي- رواني زوجين، همسان همسري زوجين، 

ميزان دينداري زوجين و ميزان سرمايه اجتماعي درون خانواده« به ترتيب 

متغيرهاي بعدي هستند كه با ميزان طالق عاطفي در بين زوجين بيشترين اثر 

را دارند. به اين معنا كه هرچه ميزان متغيرهاي مذكور باال رود به همان اندازه 

ميزان طالق عاطفي در بين زوجين كاهش مي يابد.



146

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

56
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

جدول )4( ضرایب β ، مقدارT  و سطح معني داري متغیرها در معادله رگرسیونيسا

BTSigبتا ) β(متغیرها

4/35119/0200/000مقدار ثابت

سطح سالمت جسمي – رواني 
2/1970/029-0/160-0/171 -زوجين

2/1220/035-0/131-0/117-ميزان سرمايه اجتماعي درون خانواده

2/4080/017-0/121-0/117-سطح دينداري زوجين

4/8680/000-0/294-0/285-ميزان نظم درون خانواده

3/3540/001-0/181-0/165-ميزان همسان همسري زوجين

29120/004-0/171-0/174-ساختار قدرت در خانواده

R2=0/648  R=0/816R2=/665 تصحيح شده

6-4- تحليل مسير

با توجه به داده هاي جدول شماره )4( مي توان استنباط كرد كه متغيرهايي 

شش گانه »نظم درون خانواده، ساختار قدرت در خانواده، سالمت زوجين، 

همسان همسري، دينداري و سرمايه اجتماعي درون خانواده« از عناصر كاركردي 

قوام دهنده خانواده هستند، به ديگر عبارت به هر ميزان خانواده از اين عناصر 

برخوردار باشد ميزان طالق عاطفي بين زوجين كاهش مي يابد. در اين ميان، 

نظم درون خانواده بيشترين تأثير را دارد و پس از آن متغيرهاي ساختار قدرت 

خانواده و همسان همسري قرار دارد. شکل شماره )3( روابط علي و تجربي 

تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان طالق عاطفي را نشان مي دهد.
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 طالق عاطفي

 يهمسر همسان

 دينداري زوجين
 

 ساختار قدرت خانواده

 

 نظم درون خانواده

سرمايه اجتماعي درون 
 خانواده

 

 سالمت جسمي-
 رواني زوجين

 

285/0- 

174/0- 

165/0- 

171/0- 

117/0- 

162/0 

307/0 

248/0 

117/0- 151/0 

155/0 

424/0 

شکل )3( دیاگرام تحلیل مسیر عوامل مؤثر در طالق عاطفي

7-بحث و نتیجه  گیري 

ميزان شيوع و  به بررسي  از روش تحقيق كمي  استفاده  با  مطالعه حاضر 

عوامل جامعه شناختي مؤثر در ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي شهر تهران 

نتايج نظري تحقيق نشان داد كه نظريه كاركردي ـ ساختي قدرت  پرداخت. 

تبيين بااليي در ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني دارد. بر اساس اين 

نظريه، نتايج تحقيق حاكي است كه عواملي مانند نظم و سرمايه اجتماعي درون 

خانواده، دينداري، سالمت زوجين و همسان همسري از جمله عواملي كاركردي 

هستند كه مي تواند در كاهش ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني اثرگذار 

باشد. بر اساس يافته ها، متغيرهاي »فرسودگي شغلي، پايگاه اقتصادي- اجتماعي، 

رضايت جنسي زوجين از همديگر و مدت ازدواج« با توجه به مقدار سطح 

معناداري 0/05 با متغير طالق عاطفي رابطه معناداري ندارند.
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اجتماعي  متغيرهاي »سرمايه  استنباط كرد كه  نتايج تحقق مي توان  از   

درون خانواده، ساختار قدرت در خانواده، سطح سالمت جسماني – رواني 

زوجين، سطح دينداري زوجين، ميزان نظم درون خانواده و ميزان همسان 

همسري« رابطه معناداري با ميزان طالق عاطفي دارند، به طوري كه حدود 

65 درصد از تغييرات ميزان طالق عاطفي را در خانواده هاي تهراني تبيين 

مي كنند. رابطه بين اين متغيرها با طالق عاطفي، برخي از نتايج مطالعه باستاني 

و ديگران را تأييد مي كند، هر چند كه در اين تحقيق متغيرهايي مطرح شد كه 

مطالعات معدود پيشين بدان نپرداخته اند. 

نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه حدود 6/5 درصد از خانواده هاي 

از  باال هستند.1 پرسش  به ميزان  تهراني معتقدند كه مبتالبه طالق عاطفي 

افراد  با حوزه خصوصي  آنکه  به  توجه  با  ايراني  طالق عاطفي در جامعه 

تا  اين تحقيق تالش شد  لذا در  نيست؛  كار چندان ساده اي  دارد  سروكار 

گويه هايي مطرح شود كه پاسخ گويان به آن حساسيت زيادي نداشته باشند. 

بنابراين مي توان گفت درصد خانواده هاي تهراني كه به مسئله طالق عاطفي 

1 - با توجه به آنکه ميزان طالق عاطفی در خانواده های شهر تهران – يعنی حدود 7 درصد- تا 
حدودي تأمل برانگيز است، به اين دليل كه اوال پرسش از حوزه خصوصی خانواده ها در ايران 
بسيار مشکل است و حتی اگر از دقيق ترين گويه ها نيز استفاده شود ممکن است ابزار اندازه گيری 
بين  ميزان در  بيشتری  تهران  آنکه ميزان طالق واقعی در شهر  نکته ديگر  با خطا مواجه شود. 
باالی خود  ميزان  به  عاطفی  ميزان طالق  كه  زمانی  است  لذا ممکن  دارد؛  را  استان های كشور 
برسد افراد اقدام به طالق قانونی بکنند، می توان گفت چون طالق واقعی باالست لذا احساسات 
و عواطف سركوب شده زودتر به طالق قانونی می انجامد به همين دليل می تواند بر ميزان طالق 
عاطفی اثرگذار باشد. ممکن است در استان هايی كه ميزان طالق قانونی پايين است، ميزان طالق 

عاطفی باال باشد.
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گرفتارند، پايين است. نکته اي كه در اين ارتباط بايستي بدان توجه داشت 

اين موضوع است كه آيا اين ميزان، آمار واقعي طالق عاطفي در شهر تهران 

است و يا اينکه اين ميزان مي تواند باالتر باشد. به نظر مي رسد با توجه به 

آنکه تهران باالترين ميزان طالق قانوني در بين استان هاي كشور را دارد و 

تا حدودي قبح طالق از بين رفته است، شايد زوجين به راحتي زماني كه 

ازدواج به مرحله كشمکش و ناسازگاري برسد، از همديگر طالق مي گيرند 

نتيجه بين زوجين  و لذا طالق عاطفي منجر به طالق واقعي مي شود، در 

عواطف سركوب شده اي وجود ندارد.

با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود:

- با توجه به اهميت موضوع طالق عاطفي در ساختار خانواده ايراني، 

در شوراي اجتماعي ـ فرهنگي زنان يک كارگروه تخصصي از متخصصين 

جامعه شناسي و ساير رشته هاي تخصصي تشکيل شود.

- بر اساس يکي از نتايج تحقيق، دينداري يکي از متغيرهاي تأثيرگذار 

در كاهش طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني است؛ لذا پيشنهاد مي شود 

كه نهادهاي ذي ربط مانند صدا و سيما و ساير سازمان ها در برنامه هاي خود 

بيشتر به نقش اهميت دينداري در قوام و دوام ساختار خانواده توجه نشان 

دهند.
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- نتايج تحقيق نشان مي دهد كه همسان همسري يکي از متغيرهاي مهم 

در كاهش طالق عاطفي است، بدين معنا كه به هر ميزان، اشتراكات زوجين 

در ابعاد مختلف زندگي بيشتر شود، زمينه هاي تعارض در خانواده كاهش 

مشاوره هاي  خانواده،  متولي  سازمان هاي  در  كه  مي شود  پيشنهاد  مي يابد. 

تعيين گروه خون در  دنبال شود و همانند  به طور جدي  ازدواج  از  پيش 

قبل از ازدواج، مشاورين خانواده، روان شناسان و جامعه شناسان، زوج هاي 

ناهمسان را نسبت به اهميت موضوع متنبه كنند. اجباري كردن مراجعه به 

مشاورين خانواده در رشته هاي مختلف تخصصي از جمله ضروريات اين 

موضوع است. زوجين بايستي تأييديه همساني و سازگاري زوجين را به 

دفاتر ثبت ازدواج ارائه كنند. تشخيص همساني زوجين بر عهده مشاورين 

و متخصصين خواهد بود. انجام دادن اين راهکار مانع از شکل گيري ازدواج 

زوجيني مي شود كه با همديگر ناسازگارند.

به خصوص  تهراني-  از خانواده هاي  برخي  در  كه  مسائلي  از  يکي   -

خانواده هايي كه با مشکالت مالي مواجه اند- وجود دارد مسئله فرسودگي 

شغلي است. در اين نوع از خانواده ها، سرپرستان خانواده ها مجبورند به دليل 

ماهيت شغل و تأمين مايحتاج خانواده در بيرون از خانه يک شغل يا بيشتر 

داشته باشند. در اين شرايط فشار شغلي ممکن است پيامدهاي عاطفي و 

رواني منفي اي را به خانواده منتقل كند. برخي از مشاغل هستند كه بنا به 

ماهيت خاص خود سختي بيشتري دارند مانند رانندگان تاكسي، اتوبوس، 
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پرستاران و …. سازمان هاي مسئول اين مشاغل بايستي تمهيداتي بيانديشند 

تا بخشي از سختي كار اين نوع از مشاغل، كاسته شود تا اين گروه ها خستگي 

ناشي از كار را به درون خانه منتقل نکنند. اين مشاغل بايستي شناسايي و بر 

اساس ميزان فرسودگي شغلي رتبه بندي شوند. بعد ديگر اين مسئله دوشغله 

بودن است، عمدتاً نيازهاي مادي و مالي خانواده ها را به سمت دو شغله بودن 

سوق مي دهد. تأمين رفاه خانواده ها و ارتقا سطح اقتصادي اين خانواده ها 

توسط دستگاه هاي مختلف كشور نقش مهمي در كاهش دو شغله بودن و 

فرسودگي شغلي خواهد داشت.
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