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 -1مقدمه و طرح مسئله

خانواده ،به عنوان اولين نهاد جامعهپذيري و کهنترين هسته طبيعي ،در
همه جوامع انساني از ابتداي تاريخ وجود داشته و بشر تاکنون نتوانسته است
جايگزيني براي آن بيابد .اين موضوع حضور هميشگي اين نهاد اجتماعي و
ضرورت وجودي آ ن را نشان ميدهد .ازدواج مبناي شکلگيري خانواده و
1

قطب مقابل آن طالق است که سبب اضمحالل آن ميشود .طالق فروپاشي

فردي ،خانوادگي و اجتماعي را در پي داشته و براي زنان نسبت به مردان
اثرات منفي بيشتري دارد ) .(Musai & et al 2011همچنين عالوه بر افراد ،بر
پيکره جامعه هزينههاي بسياري را تحميل ميکند ) .(Schramm2006مطالعات
نشان ميدهد که در قرن نوزدهم تنها حدود  5درصد از ازدواجها به طالق
ختم ميشد ولي در قرن بيستم و امروزه حدود نيمي از ازدواجها منجر
به طالق ميشود .محققان عواملي مانند افزايش استــقالل اقتصادي زنان،
کاهش درآمد مردان بدون مدارج دانشگاهي ،افزايش انتــظارات شخص از
ازدواج و پذيرش اجتماعي بيشتر طالق را در اين موضــوع دخيل ميدانند
).(Amato 2000
طالق هم ميتواند صورت آشکار و رسمي به خود گيرد که طي آن
خانواده فرو ميپاشد و هم ميتواند صورت پنهان به خود گيرد که در نتيجه
آن ،خانواده صرف ًا ساختار بيرونياش حفظ ميشود ولي در واقع از درون تهي
1- Disintegration
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ميکنند ولي روابط عاطفي سازنده و مناسبي ندارند .طالق رسمي به معناي
طالق عاطفي است يعني پيشدرآمد طالق رسمي و قانوني ،هميشه طالق
عاطفي است .لكن طالق عاطفي اين گونه نبوده و زواياي پنهان و مستتري
دارد که بررسي و شناخت آن نيازمند مطالعات فراوان و دقيق ميباشد.
رشد کمي و کيفي اين پديده در جامعه ايراني ،به يکي از مسائل اجتماعي
جدي تبديل شده به طوري که امروزه ديگر واژه طالق قبح گذشته را ندارد و
افراد آنرا به عنوان يک انتخاب فردي در نظر ميگيرند .آمارها نشان ميدهند
که طالق در چند سال گذشته در حال افزايش است (شکل  .)1اين وضعيت
نشانگر تغييرات عمده در ساختار نهاد خانواده ميباشد .الزم به ذكر است،
آمارهاي موجود فقط طالق رسمي را نشان ميدهند ولي در مورد طالق
عاطفي در ميان زوجين ،تاکنون آمار رسمي معتبري اعالم نشده است.
بر اساس آمارهاي رسمي در سال  1388بيشترين تعداد طالقها در
استان تهران با  34299مورد و کمترين تعداد طالقها در استان ايالم با 420
مورد بوده است .در سال  1389تعداد طالق ثبت شده  137200مورد بوده و
بيشترين نسبت طالق به ازدواج در اين سال مربوط به استان تهران با ميزان
 36777مورد بوده است .در نهايت آمار مربوط به سال  1390نشان ميدهد
که اين استان با تعداد  31640مورد همچنان داراي باالترين نرخ طالق در
سطح کشور ميباشد). (http://www.sabteahval.ir
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شکل ( )1وضعيت ميزان طالق در سطح کشور بين سالهاي  1385تا 1389

منبع :سازمان ثبت احوال کشور

رشد طالق در کالنشهر تهران به جهت وجود بافت پيچيده شهري
حائز اهميت است .تحوالت و دگرگوني ساختار خانواده شهري و تأثير آن
در زندگي روزمره انسانها ،خانواده جديد را در مسير نيازهاي تازهاي قرار
داده که برآورده شدن آنها همواره ميسر نيست .تأثير تکنولوژيهاي جديد،
رسانهها و تحرک اجتماعي و کيفيت آن در جامعه شهري ،معضالت عمدهاي
نظير مسئله طالق را عادي مينمايد .وجود طالق در بين اقشار مختلف
جامعه ،اين پديده را پيچيده و در هم تنيده نموده است .در فضاي جامعه
شهري ،انسانها در گذر از ساخت سنتي به ساخت جديد با سرگرداني و
حيراني در ارزشها و هنجارها مواجهاند .اين شرايط ،نگرش شهرنشينان را
نسبت به طالق سهلگيرانهتر مينمايد.
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طالق زوجين ـ کمتر توجه شده است و مطالعات بيشتر به موضوع طالق
رسمي پرداختهاند .بنابراين خأل اين گونه تالشهاي علمي ،جدي به نظر
ميرسد 1.در تحقيق حاضر موضوع طالق عاطفي در شهر تهران با استفاده
از روش کمي (پيمايش) بررسي شده است .همچنين در اين پژوهش تالش
ميشود تا به بررسي بعد عاطفي طالق در جامعه ايراني (شهر تهران) و
عوامل جامعه شناختي مؤثر بر آن پرداخته شود.
-2پيشينه تجربي تحقيق

همان طور که ذکر شد ،طالق عاطفي يکي از موضوعاتي است که کمتر
مورد توجه تحقيقات علمي به ويژه در ايران قرار گرفته و تعداد اين تحقيقات
بسيار معدود است.
برادبري 2و ديگران در پژوهشي با عنوان «پژوهشي درباره ماهيت و
تعيين كنندههاي رضايت از زناشويي» عوامل زير را در رضايت از زناشويي
مطرح ميکنند:

 -1در این میان ،باستانی و دیگران مطالعهای انجام دادهاند که جز معدود مطالعات جامعهشناسی
در این حوزه است.
2 - Bradbury
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 )1فرايندهاي بين شخصي مانند شناخت ،عالقه ،فيزيولوژي ،الگومندبودن
رفتار ،حمايت اجتماعي و خشونت.
 )2محيط اجتماعي كه ازدواجها در درون آن عمل ميکند شامل زمينههاي
خرد( 1مانند حضور بچه ،تحوالت و استرس دهندههاي زندگي).
 )3زمينههاي كالن 2مانند عوامل

اقتصـادي). (Bradbury & et al 2000: 964-980

الرسن و هولمن 3به بررسي عوامل مؤثر در ثبات و كيفيت زناشويي
ميپردازند .از نظر آنها مهمترين اين عوامل موارد زير است:
 )1عوامل زمينهاي و محيطي مانند خانواده اصلي (مانند طالق والدين)
 )2عوامل اجتماعي -فرهنگي (مانند شغل)
 )3رفتار و ويژگيهاي فردي مانند سالمت عاطفي و سالمت فيزيكي
 )4فرايندهاي تعاملي زوجين مانند همسان همسري ).(Larson & Holman 1994

باستاني و ديگران با استفاده از روش کيفي (نظريه مبنايي) يکي از مطالعات
داخلي در اين حوزه را انجام دادهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد که  11مقوله
شامل عدم تأمين نيازهاي عاطفي ،بيتوجهي مرد ،مشکالت ارتباطي ،انتخاب
نادرست همسر ،عدم همدلي و همراهي ،رفتارهاي خشونتآميز ،عدم گذران
وقت با يکديگر ،نارضايتي جنسي ،بياعتمادي ،عدم احساس مسئوليت مرد
و عدم تعادل روحي مرد از جمله شرايط ع ّلي تأثيرگذار در طالق عاطفي
1- Micro-contexts
2- Macro-contexts
3- Larson and Holman
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عوامل تأثيرگذار در طالق (و طالق عاطفي) شامل موضوعاتي مانند عدم
مهارت ارتباطي ،بيماري روحي ،عدم بلوغ فکري و اعتياد است (هنريان و

يونسي  .)1390مطالعه مقصودي و محمدي بيانگر آن است که در بين زنان
متخصص در بيمارستان ،بين فرسودگي شغلي و دلزدگي زناشويي رابطهاي
معنادار وجود دارد (مقصودي و محمدي  .)1389همان طور که اشاره شد ،به
موضوع طالق عاطفي در محافل و تحقيقات علمي -به ويژه داخلي -کمتر
توجه شده است ،هر چند در ارتباط با مفاهيم نزديک به اين مفهوم مانند
کيفيت زناشويي ،تعارض زناشويي و ...ـ به ويژه در حوزه روانشناسي-
مطالعات زيادي انجام شده است .مطالعه حاضر تالش ميكند تا با استفاده
از روش کمي و با رويکرد جامعهشناختي ،موضوع طالق عاطفي را در بين
خانوادههاي تهراني بررسي كند.
-3ابعاد مفهومي و چارچوب نظري تحقيق

پل بوهانون عمده انواع جداييها را که در فرآيند طالق پيش ميآيد،
چنين برميشمرد :طالق عاطفي 1،طالق رواني 2،طالق قانوني 3،طالق

1- The Emotional Divorce
2- The Psychico Divorce
3- The Legal Divorce
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اقتصادي 1و طالق اجتماعي( 2ستوده و بهاري  .)1386طالقها را ميتوان به دو
دسته متمايز تقسيم کرد:
 :1طالق آشکار :به طالقي گفته ميشود که زوجين با مراجعه به دادگاه
به طور رسمي از يکديگر جدا شده و سند ازدواج خود را باطل کرده باشند.
 :2طالق پنهان :طالقهايي هستند که از همه نظر ويژگيهاي طالقهاي
نوع اول را دارند ،ولي به دليل وجود موانع فرهنگي ،ارزشي ،معنوي،
موقعيتي و قانوني خاص آشکار نميشوند .در واقع اين گونه طالقها بدون
ابطال ازدواج اتفاق ميافتند .در اين نوع طالق ،زوجين فقط زير يک سقف
زندگي ميکنند ،در حالي که ساير ارتباطهاي بين آنها يا کام ً
ال قطع شده و
يا بدون ميل و رضايت است .زوجين مبتال ممکن است سالها در زير يک
سقف با حداقل ارتباط (حتي ارتباطهاي کالمي) بهترين ايام عمر خود را
تلف کنند (همان .)1386 :به اين نوع طالق« ،طالق خاموش» يا «طالق عاطفي»
نيز گفته ميشود .طالق عاطفي وضعيتي است که در ظاهر ساختار خانواده
حفظ ميشود ولي در واقع خانواده از درون تهي است ،چرا که رابطه عاطفي
مثبت ميان زوجين از ميان رفته و روابط منفي عاطفي جاي آ ن را گرفته است.
طالق عاطفي ميتواند طيف وسيعي از قهرهاي ساده تا بگو مگوهاي جدي
و درگيريهاي فيزيکي و خشونت را در برگيرد .طالق فرايندي است که با

1- The Economic Divorce
2- The Community Divorce
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طريق جدايي با ورود به موقعيتي جديد با نقشها و سبک زندگي متفاوت
خاتمه مييابد (اخوان تفتي به نقل از وايزمن و گاتمن  .)1382عدهاي موضوع طالق
رواني را مطرح ميکنند اين نوع طالق به معناي بيعالقگي نسبت به همسر
و در پيش گرفتن زندگي جديد با پيوندها و تعهدات عاطفي جديد است
(برناردز .)252 :1384

چارچوب نظري تحقيق ،نظريه كاركردگرايي ساختي ميباشد .انگاره
اصلي در اين نظريه ،ناظر بر کارکردها و فعاليتهاي ضروري براي حفظ
انواع جامعه يا گروههاي اجتماعي است .اين کارکردها شامل مواردي مانند
توليد مثل ،توليد اقتصادي ،تعليم و تربيت ،دين ،تفريح و مهمتر از همه
کارکردها يا وظايفي است که براي دستيابي جامعه به ثبات بايد انجام شود.
از نظر مرداک چهار کارکرد اصلي خانواده کارکرد جنسي ،اقتصادي ،آموزش
و توليد مثل است .پارسونز دو کارکرد اصلي خانواده را اجتماعي کردن
بچهها و حفظ شخصيت بزرگساالن در نظر ميگيرد (همان 74:و  .)75به عقيده
پارسونز در جوامع صنعتي پيشرفته خانواده تمام کارکردهاي اجتماعي خود
را از دست داده و تبديل به خانواده منزوي شده است و در عين حال ساير
کارکردهاي آن مانند کارکردهاي اقتصادي ،تعليم و تربيتي ،خدماتي ،محافظتي
و ...نيز به نهادها و سازمانهاي اجتماعي ديگر مانند شرکتها ،کارخانهها،
مدارس و بيمارستانها 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
هستهاي کوچک 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 نقشهاي تخصصي مردانه و زنانه به دوام
خرده نظام خانواده در چارچوب نظام اجتماعي کمک ميکند .پدر نقش
ابزاري را بر عهده دارد ،زيرا حلقه ارتباطي بين خانواده و جامعه تلقي شده و
نيازهاي مادي خانواده را تأمين ميکند و زن نقش بيانگر را درون خانواده ايفا
ميکند (سگالن  .)88 :1385بر همين اساس وي معتقد است که انگاره خانواده
معاصر با ويژگيهاي جامعه امروزي صنعتي سازگار است.
در اين ديدگاه ،خانواده به عنوان نظامي در نظر گرفته ميشود که ورودي،
خروجي و فرايندهايي دارد .پيش فرضهاي اصلي اين نظريه به نظر اپستين
و بيشاپ شامل موارد زير است:
 اعضاي خانواده با هم مرتبطاند. هر عضو خانواده بدون مالحظه اعضاي ديگر مفهوم نيست. کارکرد خانواده با مالحظه درک همه اعضاي خانواده ممکن است. ساختار و سازمان خانواده در تعيين رفتار اعضا تعيين کننده است. با تمرکز بر کليت خانواده ميتوان هم نظم و هم تغيير را فهميد (آزادارمکي به نقل از اپستين و بيشاپ .)1386:27
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شود ،نظام خانواده دچار کژکارکردي ميشود .اين وضعيت به خانوادههايي
اطالق ميشود که در ايجاد و تثبيت ارزشها و باورهاي فرهنگي و رفتارهاي
اجتماعي در محيط خانوادگي شکست خوردهاند ،خانواده کژکارکرد حالتي از
بيساماني را در قالب خانوادههاي بههم ريخته و آشفته نشان ميدهد که در
آن بيتوجهي به يکديگر ،برخورد و درگيري ،رفتار ناشايست و خشونت و
بدرفتاري رواج دارد (مک کارتي و ادواردز .)569 :1390

فرض نظري تحقيق آن است که تحت تأثير شرايط اجتماعي جامعه،
خانواده سنتي ايراني برخي کارکردهاي خود را از دست داده و يا اينکه
کارکردهاي آن تغيير كرده و تعادل ساختاري آنها با چالش مواجه شده است.
بر اساس نظريه نظام اجتماعي و كاركردگرايي پارسونز عوامل تأثيرگذار و
زمينهساز در طالق عاطفي را در فقدان هر يک از چهار کارکرد اصلي خانواده
ميتوان تبيين کرد:
الف ـ وقتي که کارکرد سازگاري و انطباق خانواده با محيط اجتماعي با
چالش مواجهه شود؛ اين مورد را ميتوان هم در زمينه مادي و هم در زمينه
هنجاري نظام خانواده بررسي كرد .چنانچه وقتي خانواده نتواند از لحاظ
معيشتي خود را حفظ كند و يا اينکه در رابطه با ديگر نهادهاي جامعه تنشدار
شود (نظير فشار نهادهاي ديگر جامعه براي حذف کارکردهاي آن) ،نظام
خانواده سست شده و آمادگي براي طالق افزايش مييابد .فرسودگي شغلي
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زوجين در اين دسته قرار ميگيرد ،زيرا سختي معيشت ميتواند افراد خانواده
را مجبور به فعاليت بيشتر بيرون از خانه کند و اين امر و خستگيهاي ناشي
از آن ميتواند روابط عاطفي خانواده را با چالش مواجه کند.
ب -زماني که خانواده در کارکرد دستيابي به هدف با مشکل مواجهه شود
و خانواده نتواند به اهداف مطلوب دست يابد؛ اين امر زماني محقق ميشود
که خانواده نتواند تواناييها و نيروهايش را در رسيدن به اهداف تعيين
شده براي آن بسيج كند .مواردي مانند نبود سالمت جسمي -رواني زوجين
ميتواند خانواده را از رسيدن به اهداف مورد نظر دور کند.
ج -وقتي کارکرد يگانگي و انسجام خانواده دچار اختالل شود؛ اين
مسئله هنگامي ظاهر ميشود که قوانين حقوقي و ضوابط هنجاري خانواده
ضمانت اجراي خود را از دست ميدهند ،نمونه آن را ميتوان در موردي
جستوجو نمود که نقشهاي جنسيتي در خانواده و نظام هنجاري تقسيم
نقشها مختل ميشود .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 کارکرد قرار ميگيرد.
د -هنگامي که نظام الگوهاي فرهنگي خانواده آسيب ميبيند و از ايجاد
الگوها و انگيزههاي الزم براي حفظ و بقاي نظام خانواده باز ميماند؛ در اين
صورت زن و مرد انگيزهاي براي بقا و استحکام نظام خانواده نميشناسند و
لذا با به وجود آمدن کمترين اختالفي آماده براي گسستن اين پيوند ميگردند.
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باشد ،به اين معنا كه دينداري ميتواند انگيزههاي الزم را براي زوجين در
حفظ و بقاي خانواده و الگوهاي فرهنگي مناسب آن فراهم سازد.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﺯﻭﺟﻴﻦ

ﻃﻼﻕ ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﻧﻈﻢ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻫﻤﺴﺎﻥ
ﻫﻤﺴﺮﻱ

ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ –
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ-
ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺯﻭﺟﻴﻦ

شکل ( )2مدل نظري تحقيق

-4فرضيات تحقيق

پيشفرضهاي موجود در اين تحقيق به شرح ز ير است:
	-بين ساختار قدرت خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.
	-بين وضعيت شغلي و کار در بيرون زوجين (فرسودگي شغلي) و طالق
عاطفي رابطه وجود دارد.
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	-بين ميزان همساني و اشتراکات 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.
 -5روش شناسي تحقيق
 -1-5روش مطالعه

در اي��ن پژوه��ش روش مطالعه پيمايش است .ابزار جم��عآوري دادهها
از طري��ق پرسشنامه محقق ساخته ميباش��د .دادههاي احصا ش��ده پس از
جمعآوري با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزيه و تحليل شده است.
 - 2-5جامعه آماري و روش نمونهگيري

جامعه آماري اين پژوهش ،شامل کليه خانوادههاي سطح شهر تهران است.
بر اساس آمار ارائه شده از مرکز آمار ايران ،تعداد کل خانوادههاي تهراني در
سال  1387برابر با  2268766بوده است .براي انتخاب نمونه در وهله اول
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مبناي اين تقسيمبندي بر اساس سطح توسعهيافتگي فرهنگي -اجتماعي و
ن معنا که مناطق  1،2،3و  6در پهنه
اقتصادي مناطق است (موسايي  .)1386بدي 
اول ،مناطق  21 ،4،5،11و  22در پهنه دوم ،مناطق  7،12،13و  18در پهنه
سوم ،مناطق  15،16 ،14 ،10و  20در پهنه چهارم و مناطق  8،9،17و  19در
پهنه پنجم قرار دارند .سپس از هر پهنه ،يک منطقه به شيوه تصادفي ساده
انتخاب گرديد .جهت انتخاب تصادفي افراد نقشههاي مناطق مذكور تهيه شد
و در آنها براي هر منطقه نواحي ،محالت ،بلوكها و كوچهها مشخص و
در نقشه هر منطقه بلوكها و كوچههاي آن با عالمت تعيين شد .اين نقشهها
به تعداد پرسشگران تكثير و در اختيار آنها قرار گرفت .در مرحله بعد هر
پرسشگر در بلوك و كوچه مورد نظر خود به طور تصادفي خانهاي انتخاب
و با سرپرست خانواده مصاحبه انجام گرفت .حجم نمونه در اين پژوهش
نيز  500نفر است.
 -3-5تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

1

 -1-3-5متغير وابسته

طالق عاطفي :اشاره به روابط سرد و پر تنش زوجين دارد و زماني
اتفاق ميافتد که زوجين در ظاهر به زندگي مشترک خود بنا به هر دليلي
 -1کليه شاخصها در سطح سنجش فاصلهای با نمره بين 1تا 5سنجيده شدهاند.
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ادامه ميدهند ولي روابط ميان آنها 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 گويههاي مانند موارد زير استفاده
شده است:
تا چه حد از اوقاتي که با همسرتان هستيد احساس شادماني ميکنيد /تا
چه حد شما و همسرتان به يکديگر ابراز عالقه ميکنيد /تا چه حد در فضاي
خانواده شما احساس شادي و نشاط وجود دارد /تا چه حد از گذراندن
اوقات فراغت با همسرتان در درون و بيرون خانه رضايت داريد /تا چه حد
از زندگي زناشويي خود احساس رضايتمندي داريد.
 -2-3-5متغيرهاي مستقل

الف -سرمايه اجتماعي :اين متغير به معناي هنجارها و شبکههاي قوام
دهنده و پيوند دهنده ميان اعضاي يک گروه انساني است .سرمايه اجتماعي
درون خانواده دو بعد اساسي دارد :مشارکت و اعتماد زوجين .جهت عملياتي
کردن سرمايه اجتماعي درون خانواده از گويههاي مانند موارد زير استفاده
شده است :چقدر تالش ميكنيد در مسافرتهايتان همسرتان هم حضور
داشته باشد /در طول يک ماه چقدر با اقوام نزديك خود نشست و برخاست
داريد /در امور منزل تا چه حد مشارکت داريد /تا چه حد فضاي خانه را
مبتني بر مشارکت ميبينيد.
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و مناسک ديني است .جهت سنجش اين مفهوم از گويههايي مانند موارد
زير استفاده شده است :به انجام واجبات ديني مثل نماز،روزه و … اهميت
ميدهم /به روز قيامت و محاسبه اعمال اعتقاد دروني دارم /تالش ميكنم
معلومات دينيام را روز به روز بيشتر كنم /از مال حرام در زندگيام دوري
ميکنم.
ج -نظم درون خانواده :شاخص نظم در چهار بعد زير سنجيده شده
است:
 همبختي :اعضاي خانواده بايد با يکديگر بخت مشترک و نفع و اقبالمشترک داشته باشند.
 همگامي :اعضاي خانواده بايد در رفع مشکالت سوگيري موافق وهماهنگ داشته باشند و به عبارت ديگر همگام باشند و در يک جهت
حرکت کنند.
 همدلي :افراد خانواده بايد با هم احساس همدلي داشته باشند و برايآن تالش كنند.
 همفکري :اعضاي خانواده بايد در زمينه رفع اين مشکالت با يکديگرمشورت و همفکري داشته باشند (چلبي  .)233 :1386براي عملياتي کردن اين
مفهوم از گويههاي زير استفاده شده است :در حل مسائلي مانند مشکالت
اقتصادي ،پيشرفت تحصيلي و شغلي من و همسرم با هم همکاري و اشتراک
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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 ميکنيم و ...
د -ساختار قدرت خانواده :منظور اين است که در تصميمگيريهاي
امور خانواده ،چه کسي تصميم ميگيرد و چه فضايي بر تصميمات خانواده
حاکم است .براي سنجش اين متغير گويههاي زير استفاده شده است:
امور خانه با همفکري من و همسرم و اعضاي خانواده مديريت ميشود/
اعضاي خانواده در ارائه نظرات خود آزادند  /من و همسرم به نظرات
همديگر و فرزندان احترام ميگذاريم /در منزل ما يک نفر حرف اول و آخر
را ميزند و ...
هـ -همسان همسري :با اين متغير ميزان همسانيهاي فرهنگي ،فكري،
اقتصادي ،ديني و اجتماعي ،تحصيلي و سالمت زوجين سنجيده ميشود.
براي عملياتي کردن اين شاخص از گويههاي زير استفاده شده است:
از نظر طرز فکر بين شما و همسرتان تا چه حد ،تناسب وجود دارد/
فکر ميکنيد از نظر سطح فرهنگي چقدر با همسرتان اشتراک داريد /از لحاظ
شخصيتي شما و همسرتان چقدر با يکديگر تناسب داريد و...
و -وضعيت اجتماعي -اقتصادي ( )SESخانواده :اين متغير عبارت
است از ميزان برخورداري والدين افراد از داراييهاي مادي و معنوي مهمي
که نشان دهنده جايگاه اقتصادي و اجتماعيشان در جامعه است .درآمد،
تحصيالت ،شغل و داراييهاي مادي والدين افراد (يا سرپرستهاي آنها)
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اقتصادي افراد در نظر گرفته شدهاند .براي سنجش اين مفهوم از گويههاي
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 که
در نتيجه درگيري و مشغوليت فراتر از توان بر فرد مستولي ميشود .اين
حالت خستگي فيزيكي ،هيجاني و رواني به دنبال قرار گرفتن طوالني مدت
در موقعيت كار سخت است .اين متغير با گويههايي مانند «به خاطر کار زياد
و خستگي ،همسرم به خانواده يا من کمتوجهي ميکند» و ...سنجيده شده
است.
ح -س�لامت رواني -جس��مي زوجين :اي��ن متغير عب��ارت است از
تأمين رفاه کامل جس��مي و رواني و اجتماعي ،بنابراين نداش��تن بيماري به
معناي سالمت نيس��ت بلکه شخص سالم کس��ي است که از سالمت روح
نيز برخ��وردار و از جهت اجتماعي نيز در آسايش باش��د ،بنابراين سالمت
ابعاد جس��مي ،رواني و اجتماعي دارد .گويههايي مانند «همسرم از سالمت
روحي و جس��مي برخوردار است و بيماري خاصي ندارد» و ...اين متغير را
سنجيدهاند.
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و هزينه زندگي والدين به عنوان مهمترين متغيرهاي وضعيت اجتماعي-
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 -4-5روايي و پايايي ابزار سنجش

در تحقيق حاضر براي ميزان روايي ابزار سنجش ـ با توجه به آنکه
شاخصهاي مشخصي وجود ندارد ـ از نظرات صاحبنظران حوزه خانواده
جهت انتخاب گويههاي مربوط به شاخصها استفاده شده است .براي
سنجش پايايي ابزار سنجش ،پرسشنامه آزمون مقدماتي با  50پاسخگو اجرا
و براي هر يک از آنها آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که نتايج آن در جدول
شماره ( )1مشاهده ميشود.

جدول ( )1ضريب پايايي مقياسها در پرسشنامه نهايي
پرسشنامه مقدماتي

شاخص

پرسش نامه مقدماتي
شاخص

تعداد
گويهها

ضريب
پايايي

سرمايه اجتماعي
خانواده

14

0/93

دينداري

نظم درون خانواده

7

0/95

همسان همسري

7

طالق عاطفي

14

0/93

فرسودگي
شغلي

6

0/93

سالمت جسمي-
روحي

5

0/66

ساختار قدرت

7

0/83
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تعداد گويهها

ضريب
پايايي

10

0/88
0/92
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 -1-6يافته هاي توصيفي

الف ـ جنسيت :بر اساس نتايج 55/9 ،درصد از پاسخگويان مرد و حدود
 44/1درصد زن هستند.
بـ سن :بيشترين فراواني حدود  32/9درصد در فاصله سني 27-34
سال قرار دارند.
ج ـ تحصيالت 35/3 :درصد از پاسخگويان تحصيالت متوسطه و ديپلم
دارند که بيشترين فراواني در بين طبقات تحصيلي است .همچنين بيشترين
فراواني تحصيالت همسر در اين طبقه قرار دارد.
د ـ نوع شغل :بر اساس نوع شغل  38/4درصد از سرپرستان خانوادهها
مشاغل آزاد دارند.
نتايج توصيفي شاخصها نشان ميدهد که شاخص سرمايه اجتماعي درون
خانواده وضعيت مناسبي دارد به طوري که در  54/4درصد از خانوادهها،
اين شاخص در سطح بااليي قرار دارد .همچنين شاخص دينداري خانوادهها
حاكي است که اين شاخص در 62/3درصد از خانوادهها در سطح مناسب
و بااليي قرار دارد .شاخص نظم درون خانوادهها يکي ديگر از شاخصهاي
مطالعه شده است که در  68/4درصد از خانوادهها در سطح بااليي قرار دارد.
از ديگر نتايج تحقيق ،بررسي همساني زوجين و تناسب آنها در موضوعات
مختلف ميباشد .نتايج نشان ميدهد که وضعيت همسان همسري در سطح
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-6يافتههاي تحقيق

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

مناسب و مطلوبي است به طوري که طبق نظرات پاسخگويان فقط  3/7درصد
از پاسخگويان اعالم کردهاند که ميزان همسان همسري در بين آنها پايين
است .يكي ديگر از شاخصهاي بررسي شده فرسودگي شغلي است ،بر
اساس نتايج ،اين ميزان در سطح خانواده هاي تهراني باال نيست به طوري که
در  45/1درصد از خانواده اين ميزان در سطح کم و پاييني وجود دارد .پايگاه
اقتصادي-اجتماعي خانوادهها نشان ميدهد که  54/7درصد از خانوادهها در
ل برانگيز و قابل توجه ميزان شيوع
سطح متوسط هستند .يکي از نتايج تأم 
طالق عاطفي در خانوادههاي تهراني است .نتايج تحقيق حاضر حاكي است
كه حدود  6/5درصد از خانوادههاي تهراني معتقدند که مبتالبه طالق عاطفي
هستند .شاخص سالمت جسمي و روحي نشان ميدهد که  92/4درصد
از پاسخگويان اعالم کردهاند که سطح سالمت جسمي و روحي متوسط و
بااليي دارند و مابقي از وضعيت سالمت خود رضايت نداشتهاند.
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شاخص

پايين

متوسط

زياد

طالق عاطفي

57/2

36/3

6/5

سالمت جسمي -رواني

7/6

46/4

46

سرمايه اجتماعي درون خانواده

2/3

43/3

54/4

دينداري

4

33/7

62/3

نظم درون خانواده

4/9

26/7

68/4

همسان همسري

3/7

57/3

39

فرسودگي شغلي

45/1

47

7/9

پايگاه اقتصادي -اجتماعي خانواده

17/7

54/7

27/6

 -2-6آزمون فرضيات

جدول شماره ( )3نتايج 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 که پايگاه
اقتصادي -اجتماعي خانواده ارتباط معناداري با طالق عاطفي ندارد؛ لذا در
اين حالت فرض تحقيق رد شده و فرض صفر که بيانگر نبود رابطه بين
پايگاه اقتصادي -اجتماعي خانواده و طالق عاطفي است ،تأييد ميشود.
همچنين جدول نشان ميدهد که نظم درون خانواده با ميزان  - 0/698و
سطح معني داري  0/000رابطهاي قوي و مثبت با ميزان طالق عاطفي دارد و
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جدول ( )2فراواني درصدي شاخصهاي تحقيق
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پس از آن ساختار قدرت در خانواده قرار دارد .جدول فوق حاكي است که
پايگاه اقتصادي -اجتماعي خانوادهها در شهر تهران با ميزان طالق عاطفي
ارتباط معنادار آماري ندارد ،به عبارت ديگر ميتوان استنباط کرد كه در همه
طبقات اجتماعي طالق عاطفي ميتواند مشاهده شود .بر اساس يافتههاي
جدول ،ميتوان گفت که 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 که با باال رفتن اين متغيرها ميزان طالق عاطفي در خانوادههاي تهراني
کاهش مييابد ،بنابراين اين عوامل بر طالق عاطفي تأثيرگذارند.
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1

رابطه بين ساختار قدرت در خانواده و طالق
عاطفي

- 0/631

0/000

2

رابطه بين فرسودگي شغلي زوجين و طالق عاطفي

0/263

0/000

3

رابطه بين ميزان همساني و اشتراکات زوجين قبل
از ازدواج و طالق عاطفي

- 0/494

0/000

4

رابطه بين پايگاه اقتصادي -اجتماعي خانواده و
طالق عاطفي

- 0/049

0/434

5

رابطه بين دينداري زوجين و طالق عاطفي

- 0/435

0/000

6

رابطه بين سالمت رواني و جسماني زوجين و
طالق عاطفي

- 0/602

0/000

7

رابطه بين نظم درون خانواده و طالق عاطفي

- 0/698

0/000

8

رابطه بين سرمايه اجتماعي درون خانواده و طالق
عاطفي

- 0/563

0/000

رديف

فرضيه

ضريب همبستگي
پيرسون

سطح معني
داري

* معني داري در سطح  95درصد اطمينان

** معني داري در سطح  99درصد اطمينان

 -3-6تحليل رگرسيوني

براي تعيين اثر کل متغيرهاي مستقل در متغير وابسته ،کليه متغيرهاي
مستقل به صورت گام به گام وارد تحليل شده و اثرات کليه متغيرهاي مستقل
در متغير وابسته بررسي شد .در اين مدل تمام متغيرهاي مستقل (سطح
سالمت جسماني – رواني زوجين ،ساختار قدرت در خانواده ،ميزان سرمايه
اجتماعي درون خانواده ،سطح دينداري زوجين ،ميزان نظم درون خانواده،
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جدول ( )3آزمون فرضيات تحقيق و ميزان ضريب همبستگي پيرسون
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ميزان همسان همسري ،ميزان فرسودگي شغلي ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي،
ميزان رضايت جنسي زوجين از همديگر و مدت ازدواج) که قب ً
ال سطح
همبستگي دروني آنها سنجيده شده و معنادار بودهاند وارد تحليل شدند.
ضريب همبستگي کل متغيرهاي مستقل با متغير وابسته  0/816و ضريب
تعيين  0/665به دست آمده است .ميزان ضريب تعيين نشان ميدهد که
متغيرهاي موجود در مدل توانستهاند  66/5درصد تغييرات متغير وابسته را
تبيين کنند .مابقي مدل توسط عوامل ديگري که خارج از مدل نظري است،
تبيين ميشود.
همان طور که مشاهده ميشود در جدول شماره ( )4ضرايب رگرسيوني
و سطح معنيداري هر کدام از متغيرهاي مستقل ديده ميشود ،که 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  Tو سطح معناداري 0/05
معنادار نبودهاند .از اينرو با توجه به ضرايب  βميتوان ميزان تأثير متغيرها
را با هم مقايسه کرد .نظم درون خانواده بيشترين تأثير معکوس را در ميزان
طالق عاطفي در بين زوجين داشته است .بدين ترتيب که هرچه ميزان نظم
درون خانواده باالتر باشد ميزان طالق عاطفي در بين زوجين کمتر است.
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است که بيشترين اثر را در ميزان طالق عاطفي در بين زوجين داشته است،
بدين معني که هرچه ميزان قدرت تصميمگيري زوجين در درون خانواده
باالتر رود به همان اندازه ميزان طالق عاطفي در بين زوجين نيز کاهش
مييابد .همچنين با توجه به سطح معناداري  0/05و ضرايب  βبه 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 که با ميزان طالق عاطفي در بين زوجين بيشترين اثر
را دارند .به اين معنا که هرچه ميزان متغيرهاي مذکور باال رود به همان اندازه
ميزان طالق عاطفي در بين زوجين کاهش مييابد.
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ساختار قدرت در خانواده نيز با توجه به ضرايب به دست آمده متغير بعدي
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جدول ( )4ضرايب  ، βمقدار Tو سطح معنيداري متغيرها در معادله رگرسيوني
متغيرها

بتا ( )β

B

T

Sig

4/351

19/020

0/000

سطح سالمت جسمي – رواني
زوجين

- 0/171

-0/160

-2/197

0/029

ميزان سرمايه اجتماعي درون خانواده

-0/117

-0/131

-2/122

0/035

سطح دينداري زوجين

-0/117

-0/121

-2/408

0/017

ميزان نظم درون خانواده

-0/285

-0/294

-4/868

0/000

ميزان همسان همسري زوجين

-0/165

-0/181

-3/354

0/001

ساختار قدرت در خانواده

-0/174

-0/171

-2912

0/004

 R2=0/648تصحيح شده

R=0/816

مقدار ثابت

R2=/665

 -4-6تحليل مسير

با توجه به دادههاي جدول شماره ( )4ميتوان استنباط کرد که متغيرهايي
شش گانه «نظم درون خانواده ،ساختار قدرت در خانواده ،سالمت زوجين،
همسان همسري ،دينداري و سرمايه اجتماعي درون خانواده» از عناصر کارکردي
قوام دهنده خانواده هستند ،به ديگر عبارت به هر ميزان خانواده از اين عناصر
برخوردار باشد ميزان طالق عاطفي بين زوجين کاهش مييابد .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 ( )3روابط علي و تجربي
تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان طالق عاطفي را نشان ميدهد.
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ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻭﻥ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
-0/174
-0/117
ﻃﻼﻕ ﻋﺎﻃﻔﻲ

0/424

0/162

-0/285
-0/117

ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ-
ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺯﻭﺟﻴﻦ

ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮﻱ
-0/165

0/248

-0/171

0/307

0/155

ﻧﻈﻢ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﺯﻭﺟﻴﻦ

0/151

شکل ( )3دياگرام تحليل مسير عوامل مؤثر در طالق عاطفي

-7بحث و نتيجهگيري

مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقيق کمي به بررسي ميزان شيوع و
عوامل جامعهشناختي مؤثر در ميزان طالق عاطفي در خانوادههاي شهر تهران
پرداخت .نتايج نظري تحقيق نشان داد که نظريه کارکردي ـ ساختي قدرت
تبيين بااليي در ميزان طالق عاطفي در خانوادههاي تهراني دارد .بر اساس اين
نظريه ،نتايج تحقيق حاكي است که عواملي مانند نظم و سرمايه اجتماعي درون
خانواده ،دينداري ،سالمت زوجين و همسان همسري از جمله عواملي کارکردي
هستند که ميتواند در کاهش ميزان طالق عاطفي در خانوادههاي تهراني اثرگذار
باشد .بر اساس يافتهها ،متغيرهاي «فرسودگي شغلي ،پايگاه اقتصادي -اجتماعي،
رضايت جنسي زوجين از همديگر و مدت ازدواج» با توجه به مقدار سطح
معناداري  0/05با متغير طالق عاطفي رابطه معناداري ندارند.
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ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

از نتايج تحقق ميتوان استنباط کرد که متغيرهاي «سرمايه اجتماعي
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 که حدود
 65درصد از تغييرات ميزان طالق عاطفي را در خانوادههاي تهراني تبيين
ميکنند .رابطه بين اين متغيرها با طالق عاطفي ،برخي از نتايج مطالعه باستاني
و ديگران را تأييد ميکند ،هر چند که در اين تحقيق متغيرهايي مطرح شد که
مطالعات معدود پيشين بدان نپرداختهاند.
نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد که حدود  6/5درصد از خانوادههاي
تهراني معتقدند که مبتالبه طالق عاطفي به ميزان باال هستند 1.پرسش از
طالق عاطفي در جامعه ايراني با توجه به آنکه با حوزه خصوصي افراد
سروکار دارد کار چندان سادهاي نيست؛ لذا در اين تحقيق تالش شد تا
گويههايي مطرح شود که پاسخگويان به آن حساسيت زيادي نداشته باشند.
بنابراين ميتوان گفت درصد خانوادههاي تهراني که به مسئله طالق عاطفي
 - 1با توجه به آنکه میزان طالق عاطفی در خانوادههای شهر تهران – یعنی حدود  7درصد -تا
حدودي تأملبرانگيز است ،به این دلیل که اوال پرسش از حوزه خصوصی خانوادهها در ایران
بسیار مشکل است و حتی اگر از دقیقترین گویهها نیز استفاده شود ممکن است ابزار اندازهگیری
با خطا مواجه شود .نکته دیگر آنکه میزان طالق واقعی در شهر تهران بیشتری میزان در بین
استانهای کشور را دارد؛ لذا ممکن است زمانی که میزان طالق عاطفی به میزان باالی خود
برسد افراد اقدام به طالق قانونی بکنند ،میتوان گفت چون طالق واقعی باالست لذا احساسات
و عواطف سرکوب شده زودتر به طالق قانونی میانجامد به همین دلیل میتواند بر میزان طالق
عاطفی اثرگذار باشد .ممکن است در استانهایی که میزان طالق قانونی پایین است ،میزان طالق
عاطفی باال باشد.
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اين موضوع است که آيا اين ميزان ،آمار واقعي طالق عاطفي در شهر تهران
است و يا اينکه اين ميزان ميتواند باالتر باشد .به نظر ميرسد با توجه به
آنکه تهران باالترين ميزان طالق قانوني در بين استانهاي کشور را دارد و
تا حدودي قبح طالق از بين رفته است ،شايد زوجين به راحتي زماني که
ازدواج به مرحله کشمکش و ناسازگاري برسد ،از همديگر طالق ميگيرند
و لذا طالق عاطفي منجر به طالق واقعي ميشود ،در نتيجه بين زوجين
عواطف سرکوب شدهاي وجود ندارد.
با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد ميشود:
 با توجه به اهميت موضوع طالق عاطفي در ساختار خانواده ايراني،در شوراي اجتماعي ـ فرهنگي زنان يک کارگروه تخصصي از متخصصين
جامعهشناسي و ساير رشتههاي تخصصي تشکيل شود.
 بر اساس يکي از نتايج تحقيق ،دينداري يکي از متغيرهاي تأثيرگذاردر کاهش طالق عاطفي در خانوادههاي تهراني است؛ لذا پيشنهاد ميشود
که نهادهاي ذيربط مانند صدا و سيما و ساير سازمانها در برنامههاي خود
بيشتر به نقش اهميت دينداري در قوام و دوام ساختار خانواده توجه نشان
دهند.
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 نتايج تحقيق نشان ميدهد که همسان همسري يکي از متغيرهاي مهمدر کاهش طالق عاطفي است ،بدين معنا که به هر ميزان ،اشتراکات زوجين
در ابعاد مختلف زندگي بيشتر شود ،زمينههاي تعارض در خانواده کاهش
مييابد .پيشنهاد ميشود که در سازمانهاي متولي خانواده ،مشاورههاي
پيش از ازدواج به طور جدي دنبال شود و همانند تعيين گروه خون در
قبل از ازدواج ،مشاورين خانواده ،روانشناسان و جامعهشناسان ،زوجهاي
ناهمسان را نسبت به اهميت موضوع متنبه کنند .اجباري کردن مراجعه به
مشاورين خانواده در رشتههاي مختلف تخصصي از جمله ضروريات اين
موضوع است .زوجين بايستي تأييديه همساني و سازگاري زوجين را به
دفاتر ثبت ازدواج ارائه کنند .تشخيص همساني زوجين بر عهده مشاورين
و متخصصين خواهد بود .انجام دادن اين راهكار مانع از شکلگيري ازدواج
زوجيني ميشود که با همديگر ناسازگارند.
 يکي از مسائلي که در برخي از خانوادههاي تهراني -به خصوصخانوادههايي که با مشكالت مالي مواجهاند -وجود دارد مسئله فرسودگي
شغلي است .در اين نوع از خانوادهها ،سرپرستان خانوادهها 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 منفياي را به خانواده منتقل کند .برخي از مشاغل هستند که بنا به
ماهيت خاص خود سختي بيشتري دارند مانند رانندگان تاکسي ،اتوبوس،
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تا بخشي از سختي کار اين نوع از مشاغل ،کاسته شود تا اين گروهها خستگي
ناشي از کار را به درون خانه منتقل نکنند .اين مشاغل بايستي شناسايي و بر
اساس ميزان فرسودگي شغلي رتبهبندي شوند .بعد ديگر اين مسئله دوشغله
بودن است ،عمدت ًا نيازهاي مادي و مالي خانوادهها را به سمت دو شغله بودن
سوق ميدهد .تأمين رفاه خانوادهها و ارتقا سطح اقتصادي اين خانوادهها
توسط دستگاههاي مختلف کشور نقش مهمي در کاهش دو شغله بودن و
فرسودگي شغلي خواهد داشت.
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