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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 بررسي تاثير طالق عاطفي بر عملكرد خانواده

 
 ∗مريم حكمت پور

 ∗∗محدثه فدايي

 ∗∗∗صالحي اميريدكتر سيد رضا 

 

ها ترين تهديدات عليه بنيان خانواده است و شناخت عوامل متاثر از آن از اولويت             طالق عاطفي يكي از مهم    :  مقدمه
 .آيدبه شمار مي

 .باشدهدف از اين مقاله بررسي تاثير طالق عاطفي بر عملكرد خانواده مي: هدف

جامعه آماري اين   .  باشداي مي  مقايسه -حاضر از نوع علي   با توجه به ماهيت موضوع و اهداف مقاله تحقيق           :  روش
باشد كه با    شهرداري تهران مي    8كننده به مجموعه فرهنگي شهربانو منطقه         پژوهش شامل كليه زنان مراجعه     

گيري از ابزار پرسشنامه عملكرد      نفر انتخاب شد و با بهره      80اي به حجم    گيري تصادفي نمونه  استفاده از روش نمونه   
 .ها بررسي شدندواده و با استفاده از روش آماري آزمون تي نتايج حاصل از پرسشنامهخان

ها، فرايند حل مشكل و       ارتباط بين طالق عاطفي با سه متغير تعامل نقش             05/0داري   در سطح معني    :نتايج
هايي كه فاقد طالق    هاي با طالق عاطفي و خانواده     آميزش عاطفي تاييد شد و تفاوت معناداري بين عملكرد خانواده         

 .ها فرايند حل مشكل و آميزش عاطفي وجود داشتعاطفي بودند درتعامل نقش

هاي عادي قادر به    هايي كه در آنها طالق عاطفي وجود دارد نسبت به خانواده            دهد خانواده  نتايج نشان مي   :بحث
و مختل است و در زمينه تعامل        هاي خود نيستند، ارتباط عاطفي اعضاي خانواده ناكارمد          حل مشكالت و تعارض   

  .ها و عملكرد كلي به طرز ضعيفي عمل كرده اندنقش
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