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 خالصه

قررار   ترثییر تواند عملکرد افرراد را تتر     باشد که می طالق عاطفی یک مشکل پنهان در زندگی بسیاری از زوج ها می :مقدمه

در پرسرنل برالینی دانشر ا  علروش پ شرکی      خرانواد   -این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین طالق عاطفی و تعارض کرار . دهد

 .انجاش شد  اس ن رفسنجا

با استفاد  . جامعه مورد مطالعه پرسنل بالینی دانش ا  علوش پ شکی رفسنجان بودندتوصیفی،  این پژوهشدر  :ها مواد و روش

-آوری اطالعرا  پرسشرنامه   اب ار جمع. ندانتخاب گردید 4031در سال نفر  033بندی شد  گیری تصادفی طبقهاز روش نمونه

 t هرای  آزمرون از برا اسرتفاد    هرا   اطالعا ، داد  آوری بعد از جمع. ک، طالق عاطفی و تعارض شغلی بوداطالعا  دموگرافی های

  .ندتج یه و تتلیل شد مستقل و ضریب همبست ی پیرسون

افراد در گررو  ضرعی ،   % 0/86از نظر می ان طالق عاطفی . مرد بودند%( 7/22)نفر  86کنند  نفر شرک  033از بین  :ها یافته

دسر  آمرد   ه بدار مثب   خانواد  رابطه معنی-بین طالق عاطفی و تعارض کار. در گرو  باال قرار داشتند %7/48متوسط و % 28

(334/3p= .)  در بین متغیرهای دموگرافیک همکار بودن زوجین، وضعی  مالی، نسب  فامیلی، رضای  زناشویی و نرو  ازدواج

 (.=334/3p)داری داشتند  یخانواد  رابطه معن-با طالق عاطفی و تعارض کار

رتباط اخانواد  و طالق عاطفی در پرسنل بالینی علوش پ شکی -بین تعارض کار ،های مطالعه حاضر براساس یافته :گیرینتیجه

 .وجود داردمثب  

 ، رفسنجانخانواد ، پرسنل بالینی -تعارض کارطالق عاطفی،  :های کلیدی واژه
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 مقدمه

هرای هرر    ترین بخرش ر  به عنوان یکی از مهمخانواد  هموا

 [.4] در پیشررف  و یبرا  جامعره دارد    ایارزند نقش ، جامعه

 خرانواد   در مناسرب  روابرط  براسراس  جامعه در مناسب روابط

 ،باشد تر مناسب درون خانواد  روابط انداز  هر و گیرد می شکل

 بیشرتری  اسرتتکاش  و یبرا   از جامعره  آن بره تبرع   و خرانواد  

 سرالم   گررو   در جامعه سالم به دستیابی[.2]اس   برخوردار

داشرتن ازدواجری    بره  مشرروط  ،سرالم  خانواد  تتقق و خانواد 

 و نهراد  این به آفتی هر ورودبنابراین،  .[0]موفق و سالم اس  

 [.1]اسر    شایسرته بررسری   و اهمی  با بسیار کارکردهای آن،

های امروزی اس  که به  عاطفی یکی از مشکال  خانواد  طالق

 [.8]یک چالش عمومی تبدیل شد  اس  

کل پنهران در زنردگی بسریاری از    طالق عاطفی یرک مشر  

 بیشتر انترافرا   ترین عللیکی از مهم و متثسفانه اس ها  زوج

برآوردهرا   [.8] باشرد  یم روانی و اجتماعی های آسیب و اخالقی

عاطفی دو برابرر طرالق رسرمی      تعداد طالقد که ندهنشان می

 قبح بر اسالش تثکید جامعه، فرهن ی ساختار به دلیل [.7]اس  

 در فرزنرد  وجود با رسمی به خصوص طالق پیامدهای و طالق

 بررای  بسرا  چره  و باشند نمی جدایی به حاضر زوجین خانواد ،

 روانی روحی، فرسایش با توأش و سرد زندگی به های زیادیسال

 مسئله به اجتماعی رویکرد تغییر [.6] دهند می ادامه جسمی و

 رد .اسر   اجتماعی شرایط از برخواسته واقع در طالق عاطفی

 کره  اسر   نمرود   را فرراهم  بسرتری  شرایط این اخیر قرن نیم

 ارتقای. اس  شد  اساسی تغییرا  دچار جامعه در آن به رشن 

 که اس  عواملی ترینمهم از یکی اشتغال طریق زنان از پای ا 

بره   و عاطفی مسئله طالق مورد در زنان استقالل اف ایش باعث

عرواملی  ، به طرور کلری  [. 3] اس  شد  رسمی طالق آن دنبال

اختالفرا    ادی،مشکال  اقتصر  زنان، حد از بیش شتغالا مانند

تنرو    لجبرازی،  و غررور  خرواهی،  زیراد   زناشویی، خودخرواهی، 

رین علل باال رفرتن طرالق   تاز مهمپایین  طلبی، اعتماد به نفس

 [.43] باشندمیعاطفی 

 کره  اس  نقشی بین تعارض ازشکلی  خانواد -کارض تعار

 منجرر  خانواد  و کار مختل  های حوز  در ها نقش فشار آن، در

 تعرارض  [.44] ودشر  می خانواد  و کار بین طرفه دو تعارض به

 در فعالی  اس  که مهمی تعارضا  جمله از شغلی و زناشویی

 پیامدهای و دهد می قرار خود مستقیم تثییر تت  را ها سازمان

 افر ایش  کرار،  از کره غیبر    ،ددار دنبرال  بره  را زیرادی  منفی

 سرالم  ههنری و   کراهش  عملکررد،  کراهش  شرغلی،  جابجایی

ه سبب برخی مشاغل ب [.42] ی از جمله این پیامدهاس جسم

تروان   ترس هستند، از جمله این مشاغل میپراسی  کار حساس

گی های مرتبط پ شکی اشار  کررد کره باعرث فرسرود     به حرفه

های مداوش شغلی باعث  مواجهه با استرس [.40] شود شغلی می

شود که شغل به روابرط زناشرویی ارجتیر  پیردا کنرد، در       می

های ناشی از متریط   ها به شکلی ناآگاهانه استرس جقیق  زوح

را بره  های شغلی و توقعرا  بررآورد  نشرد  شرغلی      کار و نقش

تکرار ایرن امرر بره     [.41] دهند روابط زناشویی خود نسب  می

هرا و   از برین رفرتن عشرق و تعهرد برین زوج      مرور زمان باعرث 

 تعارض ،تتقیقا  نتایج طبق [.48]شود  دل دگی زناشویی می

 و برار  زیران  آیار ها سازمان و ها افراد، خانواد  برای خانواد - کار

 در مشراغل درمرانی نیر    [. 48]گراارد   جرای مری   بر نامناسبی

 با ارتباط در خانواد  -مشاغل، تعارض کار و حرف سایر همانند

  [.47]اس   شد  کاری گ ارش و خانوادگی های مسئولی 

ویی امریس  کره ممکرن   های زناش طالق عاطفی در زندگی

تعارض شغلی  ،اس  حتی به صور  ناآگاهانه رخ دهد از طرفی

هرر شرغلی بسرته بره شررایط و      نی  امری طبیعی بود  کره در  

 های هر فرد امکران برروز دارد   های آن شغل و ویژگی مسئولی 

این نو  تعارضا  در مشاغل پر استرس اهمیر    اهمی  [.46]

ایرن   ،بنرابراین . دهرد مری  این موضو  را بریش از پریش نشران   

-بررسی ارتباط طرالق عراطفی و تعرارض کرار    مطالعه با هدف 

خانواد  در پرسنل برالینی دانشر ا  علروش پ شرکی رفسرنجان      

 .طراحی و اجرا گردید

 

 ها مواد و روش

پرسرنل برالینی    جامعره پرژوهش  ، توصیفیاین پژوهش در 

 .بودنررد 4031در سررال ش پ شررکی رفسررنجان  دانشرر ا  علررو 

براسراس   انجاش شد و حجم نمونه ه روش تصادفیگیری ب نمونه

 .متاسبه گردیدنفر  033تعداد زیر فرمول 

  

n= (Z1-α/2-Z1- β)
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شررامل پرسشررنامه مشخصررا   آوری اطالعررا  ابرر ار جمررع
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و  John Gottmanطررالق عرراطفی پرسشررنامه  دموگرافیررک،

پرسشرنامه طرالق عراطفی     .بود نواد خا-کارتعارض پرسشنامه 

در زمینه کیفیر  رابطره و میر ان رضرای  از      سؤال 21دارای 

بره صرور  دو ارزشری     سرؤال نمرا  . باشد زناشویی میزندگی 

و بررای   4  گ ینه بلی امتیراز  سؤاالبرای  .باشد می( خیر-بلی)

واب منفی امتیاز صفر در نظر گرفته شد که حرداقل    جسؤاال

بندی نمرا  بره ایرن   طبقه. باشد یم 21کثر نمر  و حدا 3نمر  

در زنردگی،  کرم  احتمرال جردایی    3-6نمرر   : صور  می باشد

 48احتمال جردایی متوسرط و نمرر  براالتر از      6-48نمر  بین 

% 60 پایایی پرسشرنامه در مطالعا  قبلی . احتمال جدایی قوی

 [.43]و روایی آن نی  قابل قبول بود  اس  

 هرا، پرسشرنامه تعرارض شرغلی     ری داد اب ار دی ر گرردآو 

Carlson (46 سؤال )گانره تعرارض   این مقیاس ابعاد شرش . بود

دهی بره صرور  لیکرر  از     نمر . دکن خانواد  را بررسی می-رکا

 اسر  ( نمرر  یرک  )مخرالفم   ترا کرامالً  ( 8نمرر   )موافقم  کامالً

دهنررد  نمررر  برراالتر نشررانکسررب . (33-46مترردود  نمرررا  )

پایرایی هرر   ( 2333)و همکاران   Carlson. س تعارض بیشتر ا

ترا  % 76ها را از طریق آلفای کرونبراخ برین    کداش از این مقیاس

نیر  اعتبرار    مطالعرا  دی رران   در  [.23]گ ارش کردنرد  % 67

 %61همسرانی درونری پرسشررنامه برا ضررریب آلفرای کرونبرراخ     

بدس  آمد که نشران دهنرد  اعتبرار مطلروب ایرن پرسشرنامه       

ن در مطالعرا  هکرر شرد  پرسشرنامه از روایری      همچنی. اس 

 [.24]مناسبی برخوردار بود 

سرن،  )مشخصا  دموگرافیرک  ، پرسشنامه پرسشنامه دی ر

پرس   .برود ...( سن همسر، مد  ازدواج، تعداد فرزندان، جنس و

و ارایرره هررای منتخررب ولین بیمارسررتانئاز همرراهن ی بررا مسرر

قبرل از  . گردیرد  پرسشنامه در بین افراد توزیع توضیتا  الزش،

اهداف مطالعه به افراد توضیح داد  شرد و   ،آوری اطالعا جمع

اطالعرا  وارد  سرسس   .نامه کتبی دریاف  شرد از ایشان رضای 

 آزمررونشررد و بررا اسررتفاد  از   24نسررخه   SPSSافرر ارنرررش

Kolmogorov smirnov    هرای  مشخص شد کره توزیرع داد

و ضرریب   تروکی  ،مسرتقل  تی هایآزموناز کمی نرمال بود  و 

 .شرد ها استفاد  داد تج یه و تتلیل جه   همبست ی پیرسون

 .در نظر گرفته شد 38/3داری سطح معنی

 

 هایافته

مررد   86%( 7/22)در این مطالعه  کنند نفر شرک  033از 

 ± 18/8در مطالعره    کننرد میان ین سرن افرراد شررک    . بودند

ازدواج  سرال سرابقه   43سال برود و بره طرور متوسرط      27/01

 ± 71/01کننرد   یان ین کارکرد ماهانه افراد شررک  م. داشتند

هرم   برا  %04بودنرد و  از افراد همکار  %23. ساع  بود 40/433

از  %0/43هرا نشران داد کره     آنرالی  داد  . نسب  فامیلی داشتند

 %7/8زدواج خیلرری کمرری داشررتند و افررراد آشررنایی قبررل از ا

از % 43وضرعی  مرالی    .شرناختند  همدی ر را به طور کامل می

 %2خروب و  % 7/46متوسرط،  % 0/86ها ضرعی ،  کنند شرک 

لیسرانس،   از لتاظ سطح تتصیال  به ترتیب. خیلی خوب بود

از . لیسانس و فروق دیرسلم دارای بیشرترین تعرداد بودنرد     فوق 

اظهرار افسرردگی    نفرر  266%( 8/38)لتاظ متغیرر افسرردگی   

ازدواج بره سربک    %(0/18) و بیشتر افراد مورد مطالعهداشتند 

سرنتی بردون عالقره کمتررین     ازدواج و  قه داشتندسنتی با عال

کنند  در مطالعه از نظرر  افراد شرک . را داش  %(6/44) می ان

 نفرر  6 و%( 2/24) نفر 80 رضای  زناشویی، خوب بودند و فقط

رسری  در بر. به ترتیب رضای  متوسط و ضعی  داشتند%( 7/2)

ن همکار بودن زوجین، وضعی  مالی، ی همچویارتباط متغیرها

احساس رضای  زناشویی و نو  ازدواج با نمرر  طرالق عراطقی    

ها نشران   آنالی  داد (. 4جدول ) دار مشاهد  گردیدارتباط معنی

متوسرط  % 28ضعی ، % 0/86که احتمال طالق عاطفی در داد 

  . بودقوی  %7/48و 

عراطفی   نشان داد میان ین نمر  طالق حاضر نتایج مطالعه

 38/80±01/4، 38/7±38/8خانواد  بره ترتیرب   -و تعارض کار

نمررر  طررالق عرراطفی ارتبرراط جنسرری  بررا ن و بررین سرر. بررود

همچنین بین می ان کارکرد ماهانه و . داری وجود نداش  معنی

داری  عاطفی ارتباط معنری با طالق میان ین مد  زمان ازدواج 

دواج و میران ین  بین می ان آشنایی قبرل از از  اما. وجود نداش 

بره   شر  داری وجرود دا  طالق عاطفی ارتباط آماری معنینمر  

هرچه آشنایی قبل از ازدواج بیشتر بود نمرر  طرالق   طوری که 

 (.2جدول ) عاطفی کمتر بود  اس 
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 پرسنل بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارتباط نمره طالق عاطفی با متغیرهای دموگرافیک -1جدول 
 

 متغیرها
 ق عاطفینمره طال

P 
 میانگین انحراف معیار

    همکار بودن زوجین

14/7 بلی  19/88  118/1   * 

41/5 خیر  97/7   

    وضعیت مالی

23/1 ضعیف  27/81   

79/7 متوسط  14/7  128/1   ** 

35/5 خوب  37/7   

83/2 خیلی خوب  87/9   

    نسبت فامیلی

7/4 دارد  24/5   

95/7 ندارد  87/1  118/1   * 

    ت زناشوییرضای

79/2 خیلی خوب  75/4   

85/4 خوب  71/5  118/1   ** 

13/5 متوسط  57/84   

88/9 ضعیف  91/28   

    نوع ازدواج

54/7 سنتی بدون عالقه  87/82   

42/9 سنتی با عالقه  42/4  118/1   ** 

88/7 انتخاب شخصی  99/81   

58/7 معرفی آشنایان  58/7   

* T-test    ،**ANOVA 

 

ها نشان داد بین طالق عاطفی و تعرارض شرغلی    داد  آنالی 

به طوری کره در افرراد برا نمرر      . داری وجود داردارتباط معنی

می ان نمر  تعارض شغلی نیر  براال    ،میان ین طالق عاطفی باال

خانواد ، در بین افررادی  -در بررسی ارتباط بین تعارض کار. بود

بود و این اختالف  که شانس طالق باال بود نمر  تعارض هم باال

 (.2جدول ( )=334/3p)دار بود معنی

 
 ارتباط میانگین و انحراف معیار نمره تعارض شغلی با سطح طالق عاطفی در پرسنل بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان -2دولج

 

 طبقه بندی طالق عاطفی

 متغیرها
 P-value قوی متوسط ضعیف

12/41±84/81 تعارض شغلی  93/7±49/53  11/3±34/79  118/1  

79/27±41/7 خانواده-تعارض کار  87/5±18/98  11/7±92/92  118/1  

 استفاده ضریب همبستگی پیرسونآزمون مورد 

 

 بحث

عاطفی و تعارض  بین طالقهای این مطالعه، براساس یافته

هرای ایرن   یافتره  .مشاهد  گردیرد دار  معنیارتباط خانواد  -کار

باشرد، بره طروری کره در     مری مطالعا  دی ر همسرو  مطالعه با 

-تعرارض کرار  نیر    ،و همکراران  Maqsood Ahmedمطالعره  

  شغلی و عملکررد کارکنران بانرک    خانواد  باعث کاهش رضای

 و همکراران،  Cowan CPهمچنین در مطالعه [. 22] دشد  بو

 رضرای   افر ایش  تروجهی قابل طور به زناشویی رضای  اف ایش

 کاهش توجهیقابل طور به زناشویی اختالفا  اف ایش و ،شغلی

 Afkhamiمطالعره   [.20] شته اس را در پی دا شغلی رضای 

های شخصریتی برا    ه بعضی از ویژگینی  نشان داد ک و همکاران

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cowan%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17375732
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[. 21] درداری داارتباط معنیزناشویی ای  رضای  شغلی و رض

د و نباشر  حوز  اصلی در زندگی افراد مری خانواد  دو -حوز  کار

برخری مشراغل   . اسر  ادل در این دو حوز  بسیار مهم ایجاد تع

کننرد کره    ایط کاری، فشرار زیرادی را تتمرل مری    به دلیل شر

وری ههنی و رابطه خانوادگی و اجتمراعی   تواند بر روی بهر  می

ایی فرد از لتاظ کمی  باعث کاهش توان گاار باشد و تثییرفرد 

 [.28]شود  و کیفی  می

های این مطالعه نشران داد برین رضرای  زناشرویی و      یافته

وجرود  داری  خرانواد  رابطره معنری   -و تعارض کار عاطفیطالق 

زناشرویی  بین رضای  ، و همکاران Ebrahimiدر مطالعه . دارد

مشاهد  شد که که همسو برا  داری  یو رضای  شغلی رابطه معن

 Mathieuمطالعهنتایج . [43]باشد های مطالعه حاضر مییافته

C  که با هدف بررسی ارتباط تعرارض شرغلی برا    نی  همکاران و

نشان داد پ شکانی که اولویر    شد  بودخانوادگی انجاش  روابط

در . برنرد را به خانواد  دادند، از تعارض نقشی بیشرتر رنرج مری   

هم پ شکان با سابقه بودند تعارض مشرهود   افراد که اکثراً 22%

این پ شکان یکی از منابع مهم استرس و فرسودگی شغلی . بود

سراع  در   83خود را ساع  کاری باال کره بره طرور میران ین     

 و عامل بعردی را کمبرود وقر    بودند باشد، هکر کرد   هفته می

در مطالعره  . [28]ند سرت دان برای گاراندن با خانواد  خرود مری  

Naeimi شغلی  عملکرد و کاری زندگی کیفی  و همکاران بین

 و خرانواد   -کرار  تعرارض  برین  و داریمعنر  و مثب  همبست ی

[. 27]دسر  آمرد   ه بر  داریمعنر  و منفری  رابطه عملکرد شغلی

 تعرارض  برین  کره  داد نشان و همکاران نی  Eftekharمطالعه 

وجرود   داری معنری  و منفری  رابطه شغلی اشتیاق و خانواد -کار

خانواد  از موضروعاتی اسر  کره    -بتث تعارض کار [.26]دارد 

براساس آمرار منتشرر   . باشد بیشتر مربوط به زنان در جامعه می

عنروان  بره  خرانواد   -دلیل تعارضا  کرار شد ، دو سوش زنان به 

ن میر ان در مرردان در   کنند در حالی کره ایر   پار  وق  کار می

ه تغییررا  اجتمراعی زیرادی در    اگر چ[. 23] اس  %43حدود 

چند دهره اخیرر در ایرران وجرود داشرته و همکراری زنران در        

اجتما  اف ایش یافته اس ، ولی انتطارا  به همران روال قبرل   

باقی ماند  و در واقع زنان شاغل دو مسئولی  مهرم و سرن ین   

بر دوش دارند که بار روانی سن ینی را برر دوش آنران تتمیرل    

 [.28]کرد  اس  

-و تعرارض کررار  ر مطالعره حاضرر میر ان طررالق عراطفی    د

فرامیلی داشرتند کمترر از    هرایی کره ازدواج    خانواد  در خانواد 

ه انجراش شرد  در   این یافته با مطالع های غیر فامیل بود خانواد 

ای کره در   اگر چه در مطالعه[. 03]باشد  کشور مصر همسو می

دس  آمرد   هند انجاش شد  بود این رابطه به صور   معکوس ب

مسایل فرهن ری در  به تفاو   بتوان عل  آن راشاید  [.04]بود 

 .دو کشور نسب  داد

های دی ر مطالعه حاضر ارتباط بین طالق عاطفی و  از یافته

. خانواد  با می ان آشنایی زوجین قبل از ازدواج بود-تعارض کار

روابط  نشان داد  شد که Khalajabadi Farahani مطالعهدر 

تواند نتیجه برعکس داشرته باشرد و    قبل از ازدواج می پیشرفته

 کره  آنجا از[. 02]رود  طالق در این نو  روابط باالتر میمی ان 

جرنس   برا  معاشر  برای جوانان های ان ی   از یکی اس  ممکن

 در ترر  صرتیح  انتخراب  و بیشتر شناخ  ازدواج از قبل مخال 

 برا  ازدواج از قبرل  که هایی زوجبین رود می باشد، انتظار ازدواج

 اتفراق  بهترری  تطرابق  و انرد، شرناخ    داشته یکدی ر معاشر 

 آنهرا  در طرالق  میر ان  و داشته باشند تری موفق ازدواجافتاد ، 

 .باشد کمتر

های دی ر مطالعه حاضر بود کره   نو  انتخاب همسر از یافته

داری  خرانواد  ارتبراط معنری   -و تعرارض کرار  با طرالق عراطفی   

نترایج نشران داد    Khalajabadi Farahaniدر مطالعه . داش 

 قبل عاطفی و رابطه دوستی طریق از همسرگ ینی سبک شیو 

طرالق بره طرور     شررف  در کرد  تتصیل افراد بین در ازدواج از

 همچنین. اس  متثهل کرد  تتصیل افراد از بیشتر داری معنی

 شرف در در افراد ماهبی و فرهن ی اقتصادی، همخوانی می ان

 [. 02]اس   کمتر متثهل افراد به  نسب طالق

ولیه ازدواج می ان های ا ا اف ایش سن و گار بیشتر از سالب

دگی خانوادگی در با ن اهی به شرایط زن. یابد تعارض کاهش می

ی اس  زیرا هرچه سن شود که این امر طبیع ایران مشاهد  می

هررای بیشررتری از زنرردگی   رود و بررالطبع سررال زن برراالتر مرری

ترر   دگی عرادی هرای خرانوا   ولی ئگرارد، مسر   شان می خانوادگی

و های شرغلی   ولی ئآموزد که چ ونه بین مس شود و زن می می

تعداد فرزنردان برا میر ان تعرارض     . کند خانوادگی تعادل ایجاد 

ییدکنند  یافته باالسر  زیررا   ثرابطه معکوس دارد که در واقع ت

دگی هرای بیشرتر از زنر    تعداد بیشتر فرزندان برا گاشر  سرال   
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بیشرتر در  از سوی دی ر وجود فرزنردان  . خانوادگی همرا  اس 

داری از  کند که در برخی امرور خانره   خانواد  به مادر کمک می

ز فشار کرار خران ی برر زن    فرزندان استفاد  نماید و در نتیجه ا

 [.00]شود  کاسته می

وضرعی   کره  ایرن برود    های دی ر مطالعره حاضرر    از یافته

انواد  رابطره  خر -الق عاطفی و تعارض کرار با می ان طاقتصادی 

 Shah enayati پژوهش نتیجة با نتیجه این .داری داش  معنی

 وضرعی   کره  افررادی  گفر   تروان  مری  .[01] دارد همخروانی 

 منابع از یکسری به آنها دسترسی اقتصادی بهتری دارند معموالً

 اطالعا  ،افراد این باالتر تتصیال  .اس  ترشنی  بی امکانا  و

 جهر   بره  و بخشرد   ف ونی می مسائل به نسب  را آنها دانش و

 ترری مناسرب  دسترسری  نی  مناسب اقتصادی و مالی موقعی 

و  Enayat در مطالعره . دارنرد  امکانرا   برخری از  بره  نسرب  

همکرراران بررین طررالق و وضررعی  اقتصررادی اجتمرراعی رابطرره 

ی مطالعره حاضرر   هرا  کوسی وجود داش  که همسو با یافتره مع

 [.08]باشد  می

به لتاظ خصوصری   هاعدش همکاری در پر کردن پرسشنامه

بودن اطالعا  و جلب اعتماد افراد مرورد مطالعره در خصروص    

های مطالعه ترین متدودی از مهم صادقانه پرکردن پرسشنامه،

صور  نی گردد مطالعه در جوامع دی ر پیشنهاد می. حاضر بود

 .گیرد

 

العاه شاااد د د  اه    یافته هاا  االاا  م       :گیرینتیجه

برقار ر   . خاشو ده  ی شاود -طالق عاطفی باعث  فز یش تعارض  ار

تعادل بین شقش ها  خاشو دگی و شغلی چالای بزرگ بر   پرسالا  

آشاد  م یک سو  وظف به  شجام وظایف  ار  خاود  . بالیلی  ی باشد

چارچوب قوانین و مقررا  کاری و از سوی دی ر می بایس  در 

ادگی خود عمل کنند کره در ایرن عرصره برروز     به وظای  خانو

تعارض میان نقش های خانوادگی و کاری اجتناب ناپرایر مری   

خانواد  به هرر دو شرکل بررای پرسرنل     -بروز تعارض کار. باشد

بالینی پدید  ای نادر نمی باشد اما نتو  رویرارویی و مقابلره برا    

آن در راسررتای برقررراری تعررادل بررین حیطرره هررای کرراری و   

 .گی مسئله مهم و قابل بررسی اس خانواد

 

 تعارض منافع

در ایررن پررژوهش هرری  گونرره تعررارض منررافعی توسررط     

 .نویسندگان گ ارش نشد  اس 

 

 سهم نویسندگان

فرخ ، وری اطالعا  و ن ارش اولیه مقالهآجمع اعظم غالمی

اسرتاد  مجیرد کراظمی    ،و برازبینی مقالره   استاد راهنمرا اباهری 

 .را برعهد  داشتندرح مشاور و نظار  بر اجرای ط

 

 تشکر و قدردانی

دارند تا از کلیره ع یر ان،    الزش می دنویسندگان مقاله بر خو

کرمران و  به خصوص معاون  پژوهشی دانش ا  علروش پ شرکی   

رفسرنجان کره مرا را در    پرسنل درمانی دانش ا  علوش پ شرکی  

راستای انجاش پژوهش یاری نمودنرد، کمرال تقردیر و تشرکر را     

 .ندداشته باش
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Introduction: Emotional divorce is a hidden problem in life of many couples that can adversely affect their 

performance. This study aimed at investigating the relationship between emotional divorce and work-family 

conflict in the clinical staff of Rafsanjan University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This study employed a descriptive-correlational research design. The research 

population included all medical staff working in Rafsanjan University of Medical Sciences in 205. A total 

number of 300 medical staff was as the respondents in the research sample using stratified random sampling. 

The required data were collected using a demographic data questionnaire, emotional divorce questionnaire, 

and work-family conflict questionnaire. The collected data were entered into SPSS software (version 21) and 

were analyzed by using independent samples t-test and the Pearson correlation coefficient at the significance 

level of 0.05 (p<0.05). 

Results: The findings of this study showed that among the 300 participants, 68 (22.7%) were males and 232 

(77/3%) were females. The analysis of the respondents’ emotional divorce scored showed that 58.3% of the 

respondents were classified in the poor group, 25% in the moderate group, and 16.7% were in the top group. 

Besides, work-family conflict was found to have a significant relationship with emotional divorce (p=0.001). 

The results of the study concerning the demographic variables indicated that the couples working as 

colleagues, financial status, family relations, sexual satisfaction, and the type of marriage were significantly 

correlated with emotional divorce and work-family conflict (p=0.001). 

Conclusion: According to results of this study, it can be concluded that clinical staff are at risk of 

developing emotional divorce. Also, there was a significant relationship between emotional divorce and 

work-family conflict. 
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