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 چكيده

 عملكرد تحصيلي ، پرخاشگري وعموميآوري، سالمت  هدف پژوهش حاضر مقايسه تاب
-هاي طالق و عادي شهر اهواز با كنترل وضعيت اجتماعي آموزان دختر دبيرستاني خانواده دانش

هاي طالق و عادي  آموزان دختر دبيرستاني خانواده جامعه آماري اين مطالعه را تمام دانش .اقتصادي بود
 نفر، 44 به تعداد  ماري، نمونهاز اين جامعه آ.  تشكيل داده است1388- 89شهر اهواز در سال تحصيلي 

 همين تعداد وانتخاب شد طالق هاي  خانوادهاي، از فرزندان  گيري تصادفي چند مرحله با روش نمونه
  براي سنجش متغيرهاي مورد مطالعه از پرسشنامه. عادي انتخاب شدهاي  نيز از فرزندان  خانواده

رسشنامه پرخاشگري اهواز و معدل سال ، پعموميديويدسون، پرسشنامه سالمت -آوري كونور تاب
آوري  نتايج تحليل كوواريانس چند متغيري نشان داد كه بين تاب.  استفاده شد1388- 89تحصيلي 

سالمت . داري وجود دارد هاي عادي تفاوت معني هاي طالق و دخترهاي خانواده دخترهاي خانواده
هاي  همچنين، در خرده مقياس. هاي عادي بود تر از خانواده  طالق پايين هاي  دخترهاي خانوادهعمومي
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دخترهاي هاي طالق باالتر از   نيز عاليم جسماني و افسردگي دخترهاي خانوادهعموميسالمت 
هاي عادي   تر از خانواده هاي طالق نيز پايين كاركرد اجتماعي دخترهاي خانواده. عادي بودهاي  خانواده

به عالوه، . هاي عادي نبود هاي طالق باالتر از خانواده بود ولي عاليم اضطرابي دخترهاي خانواده
در خرده . هاي عادي بود هاي طالق باالتر از دخترهاي خانواده پرخاشگري دخترهاي خانواده

هاي طالق باالتر از  هاي پرخاشگري خشم و عصبيت و تهاجم و توهين دخترهاي خانواده مقياس
هاي  هاي طالق باالتر از خانواده زي دخترهاي خانوادهتو هاي عادي بود ولي لجاجت و كينه خانواده

  .هاي عادي بود تر از خانواده هاي طالق پايين باالخره، عملكرد تحصيلي دخترهاي خانواده. عادي نبود
  

-، پرخاشگري، عملكرد تحصيلي، وضعيت اجتماعيعموميآوري، سالمت  تاب: كليد واژگان
  .اقتصادي

  

  مقدمه

 اجتماعي در جوامع انساني بوده و از نظر تكوين شخصيت و ترين نهاد خانواده مهم

. باشد پرورش آن در فرزندان و از نظر سازگاري بعدي فرد با جامعه داراي آثار وسيعي مي

ي بسياري از انحرافات شخصيت  شناسان و روانشناسان اعتقاد دارند كه ريشه بسياري از جامعه

ها و انواع   كه اگر منشاء بسياري از كج رفتاريرا بايد در پرورش نخستين جستجو كرد؛ چرا

گوناگون بيماريهاي رواني بررسي شود، نقش خانواده در كيفيت رشد شخصيت آشكار 

پايدارترين عامل  كه ساختار و عملكرد خانواده به عنوان نخستين و  با توجه به اين. شود مي

ي مهم   به عنوان يك پديده1القباشد، روشن است كه ط گذار بر رشد رواني فرزندان مي تأثير

ي آن در  تواند، با ايجاد تغييرات فاحش در عملكرد سالم خانواده، ساختار آن و نقش ارزنده مي

قرار دهد   تأثيرها را تحت  ي خانواده، و بويژه فرزندان، ابعاد وجودي آن رشد همه جانبه

ج قانوني كه خود نيز به شكل طالق به پايان يك ازدوا). 1384نيا، ثنايي و طالقاني،  حيدر(

جدايي براي اعضاي خانواده يك عامل ). 2010، 2واگنر(شود اشاره دارد  قانوني انجام مي

دهد و  قرار مي  تأثيرزاي بسيار قوي است كه هم والدين و هم فرزندان را تحت  استرس

دان طالق تحقيقات زيادي روي فرزن. دهد ها را به شدت كاهش مي شناختي آن بهزيستي روان

                                                           

1-  divorce 

2-  Wagner 
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وب طالق تا سنين باال دارد ات نامطلتأثيرانجام شده و نتايج اين تحقيقات نشان از تداوم 

  ).2010، 1استويليس و دونوانبري،(

به (هاي انسان  ، با پرداختن به استعدادها و توانمندي2بعالوه، رويكرد روانشناسي مثبت

اين .  توجه زياد قرار گرفته استهاي اخير مورد ، در سال)ها ها و اختالل جاي نابهنجاري

داند كه بهزيستي و شادكامي  هايي مي ها و شيوه رويكرد هدف نهايي خود را شناسايي سازه

از اين رو، عواملي كه سبب سازگاري هر چه بيشتر آدمي با نيازها و . انسان را به دنبال دارد

در اين ميان، نقش . باشند هاي مورد پژوهش مي ترين سازه شوند، بنيادي تهديدهاي زندگي مي

هاي روانشناسي تحول، روانشناسي خانواده و بهداشت  اي در حوزه  جايگاه ويژه3آوري تاب

شود  هاي مرتبط با اين سازه افزوده مي رواني يافته است، بطوري كه هر روز بر شمار پژوهش

4و ليندلي جوزف(
ري با شرايط آوري يك فرايند، توانايي يا پيامد سازگا تاب  ).2006،  

آوري، سازگاري مثبت در واكنش به شرايط ناگوار  به بيان ديگر، تاب. باشد كننده مي تهديد

ي رشد نرمال و عملكرد سالم، طبق  ي عناصر تشكيل دهنده آوري قضاوت درباره تاب. است

). 2007، 5نيل هيل، استافورد، سيمن، رس و دا(باشد  بيني، مي فاكتورهاي زمان، فرهنگ و جهان

بطور عمده . آوري به زبان ساده عبارت است از تطابق مثبت در واكنش به شرايط ناگوار تاب

 شرايط چالش برانگيز 1-: شود شرايط ناگوار به وسيله دو گروه از عوامل خطرزا مشخص مي

براي مثال، تجربه ( ضربه -2و ) غيروپرستي، مصرف مواد توسط والدين و  مانند نژاد(زندگي 

اما، بطور كلي، واژه ). 2001، 6والر) ( خانواده يا جامعه، مرگ عزيزان و غيرهخشونت در

زا  شود كه سير رشدي را از خطر رفتارهاي مشكل آوري به عوامل و فرايندهايي اطالق مي تاب

رغم وجود شرايط ناگوار به پيامدهاي سازگارانه منتهي  شناختي تغيير داده و علي و آسيب

   .شود مي

  آوري به عنوان فاكتوري پويا و حمايتي  ربوط به فرزندان طالق مفهوم تابدر مباحث م
  

                                                           

1-  Berry, Stoyles, & Donovan 

2-  positive psychology 

3-  resiliency 

4-  Joseph & Lindley 

5-  Hill, Stafford, Seaman, Ross, & Daniel 

6-  Waller 
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شود كه فرد را در جهت سازگاري مثبت با شرايط از جمله مشكالت دوري  در نظر گرفته مي

هاي بسيار متنوع محيطي اشاره دارد كه  آوري به ويژگي نظريه تاب. دهد از والدين ياري مي

تواند شامل تعارضات  مخاطرات براي فرزندان طالق مي. ستها ا شامل مخاطرات و حمايت

 نوالدين قبل از جدايي و از دست دادن مشاركت يكي از والدين باشد؛ اما نوع برخورد والدي

تواند عامل حمايتي باشد تا حدي كه گاهي زندگي در شرايط  كند مي كه با فرزند زندگي مي

توانايي تحمل شرايط سخت را در آينده پيدا سخت حالتي آموزنده براي فرزند دارد و فرد 

  ).2010، 1دس(شود  كند و گاهي موجب توانايي ايجاد رابطه قوي در وي مي مي

ها اشاره  آوري فرزندان طالق تحقيقاتي صورت گرفته كه به برخي از آن در مورد تاب

دادند به اين انجام ) 2009 (2اويدان، حاج يحيي و گرينبام-در پژوهش كيفي كه الدر. شود مي

بزرگساالني كه طالق والدين را در كودكي تجربه كرده بودند، نسبت به نتيجه رسيدند كه 

مركزيت خانواده، مفاهيم كوتاه مدت كردند، به لحاظ  افرادي كه با پدر و مادر خود زندگي مي

آوري، بقا  ي تاب ي حمايتي در زمينه و بلند مدت طالق و ارتباط اين دو مقوله با منابع مقابله

ترين تفاوتها در نحوه  برجسته. پذيري با هم تفاوت داشتند و آسيب) لم به در بردن جان سا(

پذيري كنوني والدين  ها از مسئوليت كنندگان با والدينشان و چگونگي درك آن ارتباط شركت

دند، كر نيز به بررسي نوجواناني كه با يكي از والدينشان زندگي مي) 2008 (3هسيه و شك. بود

هاي  آوري باالتري را در حوزه نتايج نشان داد كه دخترها، نسبت به پسرها، تاب. پرداختند

آوري خانوادگي باالتري را نسبت به  شخصي و مشكالت مدرسه نشان دادند؛ اما پسرها تاب

ثرتر، ؤهمچنين، نتايج نشان داد كه پيشرفت تحصيلي بهتر با سازگاري م. دخترها تجربه كردند

آوري شخصي كلي و انتظارات والدين از پيشرفت تحصيلي نوجوان ارتباط  ابستگي، تابعدم و

 خانوادگي آوري تاب كردند، عدم وابستگي و  نوجواناني كه فقط با مادر زندگي مي. مثبت داشت

نوجواناني كه در . كردند، نشان دادند باالتري را، نسبت به نوجواناني كه فقط با پدر زندگي مي

كردند، در مقايسه با نوجواناني كه بعد از طالق با هيچ كدام از   زندگي مي4اي هاي هسته خانواده

                                                           

1-  Das 
2-  Eldar-Avidan, Haj-Yahia, & Grinbam 
3-  Hsieh, & Shek 
4-  nuclear family 
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گيري  كردند، جهت هايي كه با هر دو والدينشان زندگي مي كردند يا آن والدينشان زندگي نمي

  .كردند  خانوادگي باالتري را تجربه ميآوري تاب ري نسبت به بزرگترها داشته و ت مثبت

آوري  به شناسايي عوامل تاب) 2006( 1گريف، ونستين ويجن و ديموتبطه، در همين را

  خانواده طالق63كه با انطباق خانوادگي بعد از طالق مرتبطند، در والدين و كودكان متعلق به 

و انطباق ) تعهد، چالش، و كنترل(لفه سرسختي خانواده ؤنتايج نشان داد كه سه م. پرداختند

همچنين، براي والدين و كودكان، . دار دارد يطي همبستگي مثبت معنيخانواده با تغييرات مح

زا و حمايت اجتماعي از خانواده بعد از طالق  بين تعريف مثبت دوباره از شرايط استرس

در ارتباط با كودكان نيز استفاده خانواده از . داري وجود داشت همبستگي مثبت معني

 والدين، مدت زماني كه والدين از هم جدا راهبردهاي سازگاري با طالق، سطح تحصيالت

  .داري ديده شد شده بودند و انطباق خانواده، ارتباط مثبت معني

داري به عنوان يك عامل  نيز در يك مطالعه كيفي به بررسي تجربه دين) 2010 (2ناب

طالق والدين ارتباط زيادي با پيامدهاي منفي در .  بين نوجوانان طالق پرداختآوري تاب 

نتايج نشان داد ). مثل كاهش كارايي تحصيلي و افزايش مشكالت سلوك(دكان طالق داشت كو

داري به عنوان عاملي پيشگيري كننده از طالق در فرزندان است؛ هر چند شركت  كه دين

شان را توصيف كردند، اما هيچ موضوع  هاي منفي محيط مذهبي هايي نيز بودند كه جنبه كننده

 پرخطر هاي آوري بر روي بچه ترين مطالعات تاب يكي از طوالني .ي نشدمنفي پايداري شناساي

 وايي توسط ها اجتماعي و بيولوژيك بودند، در جزيره- ساز رواني كه در معرض عوامل خطر

در اين مطالعه، اطالعات با ارزشي در مورد .  سال به طول انجاميد30آغاز شد و ) 1989 (3ورنر

 نفر كودكي كه در اين مطالعه حضور داشتند 700از . دست آمدآوري و عوامل خطرساز به  تاب

 نفر در معرض خطراتي، مثل استرس، فقر، ناپايداري خانواده و والدين دچار اختالالت 200

نتايج نشان . ها در بزرگسالي، افرادي شايسته، مطمئن و مراقب بودند  نفر آن72. رواني، بودند

با گذشت زمان كاهش يافت و اثرات عوامل خطرساز هاي ايجاد شده  داد كه اثرات استرس

   .بيولوژيك، در واقع، به كيفيت محيط تربيتي بستگي داشت

                                                           

1-  Greeff, Vanesteenwege, & Demot 

2-  Knabb 

3-  Werner 
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، سازمان 1948در سال .  فرزندان است1متغير ديگر مرتبط با طالق والدين، سالمت روان

جهاني سالمت روان را به عنوان حالتي از بهزيستي كامل جسمي، اجتماعي، ذهني و بهداشت 

تعاريف جديد از سالمت روان شامل مديريت احساس و رفتار، . بود بيماري تعريف كردن

هاي خود، رشد خود مختاري و استقالل و توانايي فائق آمدن  ارزيابي واقع بينانه از محدوديت

در رابطه با سالمت روان ). 2010و همكاران،  2ماندرشيد(شود  بر استرس را نيز شامل مي

ات نامطلوب  تأثيريقات زيادي صورت گرفته است كه همگي حاكي از فرزندان طالق تحق

كند كه سالمت  بيان مي) 2010 (3از آن جمله، جانسون. طالق بر سالمت روان فرزندان دارد

اند  شان از هم جدا شده پندارند و يا والدين روان در افرادي كه خانواده خود را غير پاسخگو مي

  معتقدند)2009 (4افيفي، بومن، فليشر و سارين. تر است راد پاييندار از ساير اف به صورت معني

هاي غير  ساز را در مقايسه با كودكان خانواده فرزندان طالق سطوح باالتري از رفتارهاي مشكل

تجربه طالق والدين با خطر باالي افسردگي عمده و اختالالت رواني در . دهند طالق نشان مي

در پژوهش ) 2005 (5، استوركسن، رويسمب، مام و تامبساهمچنين. بزرگسالي همراه است

خود به اين نتيجه رسيدند كه طالق والدين با تغييرات نسبي در اضطراب، افسردگي، بهزيستي 

) 2005 (6همچنين، بارت و ترنر. ذهني، عزت نفس و مشكالت مدرسه و تحصيل همراه است

 با حضور خويشاوندان ديگر، در مقايسه هاي تك والدي هاي تك والدي و خانواده بين خانواده

بطور كلي، بين . هاي داراي پدر و مادر، ميزان افسردگي بيشتري را گزارش نمودند با خانواده

  داري پذيري سالمت روان نوجوانان رابطه معني اين سه گروه از لحاظ ميزان آسيب

سال، كه در  4-7 كودك كانادايي، 2819به مقايسه ) 2005 (7استروشين. وجود داشت

كودكاني كه والدينشان طالق گرفته . كردند، پرداخت هاي طالق و عادي زندگي مي خانواده

داري از منابع  طور معنيبكردند،  بودند در مقايسه با كودكاني كه با والدين خود زندگي مي

  تر رضايت  ها، سطوح پايين تري برخوردار بودند و والدين آن اجتماعي پايين-رواني

  كودكان .  افسردگي و عملكرد بد خانواده را گزارش دادنديي، سطوح باالترزناشو

                                                           

1-  mental health 

2-  Manderscheid 

3-  Johnson 

4-  Afifi, Boman, Fleisher, & Sareen 

5-  Storksen, Roysamb, Moum, & Tambsa 

6-  Barrett, & Turner 

7-  Strohschein 
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افسردگي، اضطراب، (روان  داري مشكالت سالمت طالق، نسبت به كودكان عادي، بطور معني

ها نشان دادند كه  اين مقايسه. ، بيشتري را نشان دادند)رفتار ضد اجتماعي و پرخاشگري

جانكري و  ر، ها همچنين، نتايج تحقيق.  والدين مرتبط استسالمت روان كودك با فرآيند طالق

هاي  هايي كه والدينشان طالق گرفته بودند در مقايسه با خانواده نشان داد زن) 2006 (1ارو

هاي باالتر در پرسشنامه افسردگي بك، پرسشنامه  نمره(شناختي  بدون طالق، مشكالت روان

در بين . فردي بيشتري را گزارش دادند الت بينو مشك) تني سالمت عمومي، و نشانگان روان

  . مردها تفاوتي در اين زمينه ديده نشد

بعالوه، پرخاشگري عملي آگاهانه است كه با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام 

اين عمل ممكن است جسمي يا كالمي باشد؛ حتي اگر اين عمل به هدف خود نرسد . گيرد مي

، 1999، 2ارونسون(شود  نيز پرخاشگري محسوب مي) دموجب ايجاد صدمه و رنج نشو(

ها  يكي از مسائل مربوط به فرزندان طالق ميزان باالي پرخاشگري آن). 1379كن،  ترجمه شكر

هاي مناسب كنار آمدن با  علت اين امر ممكن است نياموختن مهارت. در مدرسه است

هاي نامناسبي كه  ل دارند، از روشاين افراد وقتي با دوستانشان مشك. هاي ارتباطي باشد چالش

توانند چنين بينشي داشته باشند كه اين  كنند ولي نمي بردند، استفاده مي والدينشان به كار مي

واگنر، (ها در خانواده خودشان به نتيجه مطلوب نرسيده و منجر به طالق شده است  روش

2010.(  

هاي  م خانواده كودكان خانوادهنقاشي ترسي) 2006 (3در پژوهشي، گابريال، امي، ايرملين

ها مشكالت ارتباطي خانواده، در  در كل، يافته. طالق و عادي را مورد بررسي قرار داد

اين مشكالت از طريق حذف اعضاي خانواده در نقاشي و . هاي طالق، را نشان داد گروه

) 2008 (4نهمچنين، والراشتي. جدايي يك عضو يا چند عضو خانواده از هم، خود را نشان داد

دهنده اضطراب باال و طيف   باليني نشان هاي در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه گزارش

اين عالئم بويژه در پسرها . هاي طالق است كننده در كودكان خانواده وسيعي از عالئم نگران

ك خانه خانوادگي و تر  هاي هرسد ناشي از فقدان پدر و مادر، منازع باالتر است؛ كه به نظر مي

                                                           

1-  Junkkari, & Aro 

2-  Aronson 

3-  Gabriella, Ami, & Irmelin 

4-  Wallerstein 
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آميز  راه حل پيشنهادي شامل حضانت مشترك و روابط مسالمت. توسط يكي از والدين باشد

به بررسي پرخاشگري در نوجواناني كه ) 2005 (1رتاتي و تاگانينگ ها  بعالوه،. پدر و مادر است

، هاي مكرر نوجوانان اغلب داراي رفتار خشن، درگيري. والدينشان طالق گرفته بودند، پرداختند

رفتار پرخاشگرانه والدين . آميز و شايعه پراكني عليه ديگران بودند استفاده از الفاظ خشونت

ها نارضايتي خود را با واكنش  شد و آن طالق گرفته باعث پرخاشگري نوجوانان مي

 2، كراپانزانو و ترانوا در پژوهش ديگري. دادند پرخاشگرانه نسبت به طالق والدينشان مي

آموزان با تكانشي بودن، اميد به نتيجه مثبت،  ادند كه پرخاشگري دانشنشان د) 2010(

  . تجاوزكاري و ماجراجوي رابطه دارد

دهي به مسايل   فرزندان، يعني توانايي آنها در پاسخ3طالق والدين بر عملكرد تحصيلي

 .ثير داردأ، ت بيني شده براي يك دوره آموزشي  خاص پيش هاي موضوع يا موضوع مربوط به

طالق والدين باعث افت تحصيلي، فرار از مدرسه و مشكالت تحصيلي متعددي براي فرزندان 

ييد شده أهايي متعدد ت طالق والدين بر عملكرد تحصيلي فرزندان نيز طي پژوهش  تأثير. شود مي

دهد به دليل  به اين نتيجه رسيد كه وقتي طالق رخ مي) 2010 (4از آن جمله، پاتر. است

هاي فرزند پروري، مسائل و مشكالت مالي و افزايش درگيري پدر و مادر،  وهثباتي شي بي

  .آيد ها به شدت پايين مي بهزيستي رواني، عملكرد تحصيلي و سالمت روان فرزندان آن

شناختي دانشجويان با وضعيت زناشويي  بين معدل درسي و مشكالت روان) 2007 (5وكينز ها

) 2009 (6سان و لي. داري مشاهده نكرد تفاوت معني) جددازدواج، طالق و ازدواج م(والدين 

به بررسي طالق والدين، تعداد خواهرها و برادرها، منابع خانواده و عملكرد تحصيلي كودكان 

اگرچه نتايج نشان داد كه طالق والدين بر عملكرد تحصيلي فرزندان اثر منفي دارد، . پرداختند

ثر طالق بر پيشرفت تحصيلي كودكان ممكن است اما به عقيده بسياري از پژوهشگرها، ا

بستگي به جنسيت كودك، سن، نژاد، قوميت و چگونگي گذر خانواده به بعد از طالق، متفاوت 

سان و لي بر اين باورند كه يكي از پيامدهاي منفي طالق، محروميت از منابع آموزشي . باشد

                                                           

1-  Hartati, & Taganing 

2-  Crapanzano, & Terranova 

3-  academic performance 

4-  Potter 

5-  Hawkins 

6-  Sun, & Li 
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هاي انساني، مالي  ند كه والدين سرمايهكن طرفداران اين ديدگاه استدالل مي. براي فرزندان است

هاي  طالق والدين باعث كاهش بودجه. كنند و اجتماعي مهمي براي كودكان خود فراهم مي

در تحقيق . آورد شود و در نتيجه عملكرد تحصيلي فرزندان را پايين مي آموزشي خانواده مي

بر ) مرگ  شدن، طالق وزنداني(نشان داد كه غيبت پدر به هر دليل ) 2010 (1ديگري بارون

با توجه . گذارد منفي مي  تأثيرهاي اجتماعي و خودگرداني فرزندان  پيشرفت تحصيلي، مهارت

، سالمت روان، پرخاشگري و عملكرد آوري تاب به پيشينه موضوع، اين پژوهش به مقايسه 

در . دازدپر اقتصادي مي-تحصيلي فرزندان طالق و عادي شهر اهواز، با كنترل وضعيت اجتماعي

  : زير به محك آزمايش گذاشته شده است هاي اين پژوهش فرضيه

، سالمت روان، پرخاشگري و آوري تاب اقتصادي، - با كنترل وضعيت اجتماعي-1

 .دار دارند طالق و عادي تفاوت معني هاي خانوادهعملكرد تحصيلي دخترهاي 

هاي طالق و  انوادهآوري دخترهاي خ اقتصادي، تاب- با كنترل وضعيت اجتماعي- 1-1

  .داري دارد عادي تفاوت معني

 عالئم جسماني،  هاي لفهؤو م(اقتصادي، سالمت روان - با كنترل وضعيت اجتماعي- 2-1

تر از  هاي طالق پايين دخترهاي خانواده) عالئم اضطرابي، كاركرد اجتماعي و، عالئم افسردگي

 . عادي استهاي خانواده

 خشم و عصبيت،  هاي لفهؤو م(اقتصادي، پرخاشگري - با كنترل وضعيت اجتماعي- 3-1

هاي طالق باالتر از  دخترهاي خانواده)   هاي توزي و تهاجم و توهين، فرضيه لجاجت و كينه

  . عادي استهاي خانواده

هاي  اقتصادي، عملكرد تحصيلي دخترهاي خانواده- با كنترل وضعيت اجتماعي- 4-1

   .ستادي ا عهاي خانوادهتر از  طالق پايين
  

 روش

  گيري نمونهنمونه و روش 

جامعه آماري اين پژوهش را . باشد اي يا پس رويدادي مي مقايسه-اين تحقيق از نوع علي

كردند و  آموزان دختر دبيرستاني در اهواز كه با مادرهاي مطلقه خود زندگي مي تمامي دانش
                                                           

1-  Baron 
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اين . دهد تشكيل مي) طالقغير (كردند  ي كه پدر و مادر با هم زندگي ميهاي خانوادهدخترهاي 

گيري براي تعيين روايي و  نمونه: گيري بود كه عبارتند از پژوهش مشتمل بر دو نوع نمونه

براي تعيين پايايي و روايي نمونه مورد . ها گيري مربوط به آزمون فرضيه پايايي ابزار و نمونه

ش و پرورش شهر اهواز گانه آموز نظر به اين صورت انتخاب شد كه ابتدا از بين نواحي چهار

 دبيرستان دخترانه به 3به صورت تصادفي انتخاب شد، سپس تعداد ) 3ناحيه (يك ناحيه 

 كالس و از هر كالس 1صورت تصادفي انتخاب شده و در مرحله بعد از هر پايه تحصيلي 

ها توسط  آموز به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه  دانش99 نفر، يعني مجموعاً 11تعداد 

گيري  ها از روش نمونه گيري جهت آزمون فرضيه براي نمونه. آوري شد ها تكميل و جمع آن

گانه آموزش و  بدين صورت كه، ابتدا از بين نواحي چهار. اي استفاده شد تصادفي چند مرحله

هاي  به صورت تصادفي انتخاب شده و از بين دبيرستان) 3 و 1(پرورش شهر اهواز دو ناحيه 

به صورت )  دبيرستان7هر ناحيه ( دبيرستان دخترانه 14 ناحيه نيز تعداد دخترانه اين دو

 طالق تهيه هاي خانوادهسپس، فهرستي از تمام دخترهاي دبيرستاني . تصادفي انتخاب شدند

كردند كه به عنوان نمونه طالق اين   نفر با مادران خود زندگي مي44از اين فهرست تعداد . شد

خر، به تعداد دانش آموزان طالق در هر كالس دخترهاي در آ. پژوهش انتخاب شدند

  . غير طالق، به صورت تصادفي ساده، انتخاب شدندهاي خانواده

  

  ابزار پژوهش

-CD) (1ديويدسون-آوري كونور گيري متغيرهاي پژوهش از مقياس تاب براي اندازه

RIS2، پرسشنامه سالمت عمومي) (GHQ-28 4 و هيلير3گلدبرگ) امه و پرسشن) 1979

  .استفاده شد) AAI (5پرخاشگري اهواز

 آوري، براي سنجش تاب). CD-RIS(ديويدسون -آوري كونور ياس تابقم - 1

، به نقل از 2003(كونور و ديويدسون . ديويدسون استفاده شد-آوري كونور مقياس تاب

وري آ ي تاب  در زمينه1979-1991اين پرسشنامه را با بازبيني منابع پژوهشي ) 1384محمدي، 

                                                           

1-  Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

2-  General Health Questionnaire (GHQ-28)
 
 

3-  Goldberg 

4-  Hillier 

5-  Ahvaz Aggression Inventory (AAI) 
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سنجي اين مقياس در شش گروه، يعني جمعيت عمومي،  هاي روان بررسي ويژگي. تهيه نمودند

پزشكي، بيماران با مشكل  هاي اوليه، بيماران سرپايي روان كنندگان به بخش مراقبت مراجعه

اختالل اضطراب فراگير و دو گروه از بيماران مبتال به اختالل استرس پس از ضربه، انجام شده 

آور را  تواند افراد تاب  سازندگان اين مقياس بر اين باورند كه اين پرسشنامه به خوبي مي.است

هاي پژوهشي و باليني  باليني، جدا كند و در موقعيت هاي باليني و غير آور، در گروه از غير تاب

 گويه دارد كه در يك مقياس 25ديويدسون -آوري كونور پرسشنامه تاب. به كار برده شودج

براي تعيين روايي . شود گذاري مي نمره) هميشه درست (5تا )  نادرستكامالً(ت بين صفر ليكر

اين مقياس نخست همبستگي هر گويه با نمره كل محاسبه سپس از روش تحليل عامل بهره 

 41/0ي بين هاي ، ضريب3محاسبه همبستگي هر نمره با نمره كل، به جز گويه . گرفته شده است

در پژوهش حاضر براي تعيين روايي اين مقياس از روش روايي سازه . اد را نشان د64/0 تا

آوري تهيه شد و در يك  ال كلي مربوط به تابؤاستفاده شد؛ به اين صورت كه ابتدا يك س

گذاري  نمره) خيلي خيلي بيشتر (6تا ) خيلي خيلي كمتر(اي از صفر  مقياس ليكرت هفت درجه

      59/0ضريب همبستگي به دست آمده . ن اجرا شدآموزا  نفر از دانش99شد و در بين 

)05/0 ≤ p (محمدي . باشد مي)در  .دهد گزارش مي 89/0 آلفاي كرونباخ، ضريب )1384

 و با 84/0پژوهش حاضر، ضرايب پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 

  . به دست آمدند72/0روش تنصيف 

گلدبرگ و هيلير، (رسشنامه سالمت عمومي پ). GHQ-28( سالمت عمومي - 2

 -1: داراي چهار مقياس فرعي است و هر مقياس داراي هفت ماده است كه عبارتند از) 1979

اين پرسشنامه . م افسردگيئ عال- 4  كاركرد اجتماعي و- 3م اضطرابي، ئ عال- 2م جسماني، ئعال

، خيلي )0(ا چهار گزينه خير ني فرد است كه ب اي پيرامون وضعيت روا هاي ساده داراي جمله

اند كه  ها نشان داده بررسي. شود گذاري مي نمره)  نمره3(، زياد ) نمره2(، كم ) نمره1(كم 

ي برش سالمت و  نقطه. مهمي در اين پرسشنامه نداشته است  تأثيرجنسيت، سن و تحصيالت 

ه مزبور با استفاده از ضرايب پايايي پرسشنام. باشد  مي21عدم سالمت رواني در اين پرسشنامه، 

.  به دست آمد90/0 و 93/0، 70/0آزمايي، تنصيف و آلفاي كرونباخ به ترتيب  سه روش باز

 روايي پرسشنامه سالمت عمومي از سه روش روايي همزمان، همبستگي خرده بررسيبراي 
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امه ضريب روايي پرسشن.  استفاده شد1كل و تحليل عوامل   اين پرسشنامه با نمره هاي مقياس

 آن با نمره كل هاي  بود و همبستگي خرده مقياس55/0سالمت عمومي، به روش هم زمان، 

نتيجه تحليل عوامل با استفاده از روش واريماكس و بر . متغير بود 87/0 تا 72/0پرسشنامه بين 

م اضطرابي، اختالل در ئم جسماني، عالئاساس نمودار اسكري، بيانگر وجود عواملي چون عال

 درصد واريانس كل 50م افسردگي بود كه در مجموع بيش از ئاجتماعي و عالكاركرد 

به منظور بررسي روايي پرسشنامه سالمت عمومي، ). 1380تقوي، (پرسشنامه را تبيين نمودند 

ها روي چهار عامل، جسماني  ييدي استفاده شد و همه مادهأدر اين پژوهش، از تحليل عامل ت

و ) 21 تا 15  هاي ماده(، كاركرد اجتماعي )14 تا 8  هاي ماده(اضطرابي م ئ، عال)7 تا 1  هاي ماده(

دار  بارگذاري كردند و داراي بارهاي عاملي مثبت و معني) 28 تا 22  هاي ماده(م افسردگي ئعال

، با GHQ-28در پژوهش حاضر، ضرايب پايايي چهار خرده مقياس و كل پرسشنامه . هستند

، در 81/0 و 72/0م جسماني ئو آلفاي كرونباخ به ترتيب در عال تنصيف  هاي استفاده از روش

 89/0 و 87/0، در افسردگي 43/0 و 28/0، در عملكرد اجتماعي 83/0 و 82/0م اضطرابي ئعال

 . بودند91/0 و 76/0و در كل مقياس 

 پرسشنامه پرخاشگري يك مقياس ).AAI(پرسشنامه پرخاشگري اهواز  - 3

ها بايد به يكي از چهار گزينه   ماده دارد و آزمودني30است كه كاغذي -گزارشي و مداد خود

، 0 پاسخ گفته و به ترتيب بر اساس مقادير "هميشه" و "گاهي اوقات"، "به ندرت"، "هرگز"

باشد كه عامل اول مربوط به  اين پرسشنامه داراي سه عامل مي. شود ، نمره گذاري مي3 و 2، 1

لجاجت و " و عامل سوم مربوط به "تهاجم و توهين"ه ، عامل دوم مربوط ب"خشم و عصبيت"

. باشد مي ي پرخاشگري باال ي باال در اين پرسشنامه نشان دهنده گرفتن نمره.  است"توزي كينه

فر و  زاهدي.  ساخته شده است)1379(نجاريان و شكركن فر،  اين پرسشنامه توسط زاهدي

 :ان آن با دو پرسشنامه زير به دست آوردندهمكاران اعتبار اين مقياس را از طريق اجراي همزم

وجهي   آزمون شخصيتي چند، از)pd (2ضرايب همبستگي بين خرده مقياس رفتار ضد اجتماعي

   4دوركي- بين پرسشنامه اعتباري باسو 43/0 و پرسشنامه پرخاشگري ،3سوتا مينه

                                                           

1-  factor analysis 

2-  Psychopathic Deviation  

3-  Minnesota Multiphase Personality Inventory (MMPI) 

4-  Buss-Durkee Validity Inventory (BDVI) 
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دار  عني م> p 05/0 گزارش شده است، كه هر دو در سطح 56/0و پرسشنامه پرخاشگري 

 با استفاده از روش ،فر و همكاران ضرايب پايايي پرسشنامه پرخاشگري توسط زاهدي. باشند مي

 64/0، 70/0هاي پسر به ترتيب  هاي دختر و آزمودني ها، آزمودني  براي كل آزمودني،باز آزمايي

) يهمساني درون(ضرايب پايايي مقياس مذكور از طريق روش آلفاي كرونباخ .  بودند79/0و 

 و 86/0هاي دختر  ، براي آزمودني70/0ها  فر و همكاران براي كل آزمودني در پژوهش زاهدي

بررسي روايي پرسشنامه  به منظور.  گزارش شده است89/0هاي پسر  براي آزمودني

ها روي سه  ييدي بهره گرفته شد و همه مادهأپرخاشگري، در اين تحقيق، از تحليل عامل ت

و ) 22 تا 19 و 17 تا 15  هاي ماده(، تهاجم و توهين )14 تا 1  هاي ادهم(عامل، خشم و عصبيت 

 از خرده 18دار داشتند، به جزء ماده  بار مثبت و معني) 30 تا 23  هاي ماده(توزي  لجاجت و كينه

در تحقيق حاضر، ضرايب پايايي . مقياس تهاجم و توهين، كه از تحليل اصلي كنار گذاشته شد

ل پرسشنامه پرخاشگري، به روش تنصيف و آلفاي كرونباخ براي خشم و سه خرده مقياس و ك

، براي لجاجت و 65/0 و 61/0 براي تهاجم و توهين 86/0 و 80/0عصبيت به ترتيب 

  . بودند88/0 و 71/0 و براي كل مقياس 74/0 و 72/0توزي  كينه

ن از آموزا در اين پژوهش براي تعيين عملكرد تحصيلي دانش. عملكرد تحصيلي - 4

براي اين منظور به پرونده تحصيلي . ها استفاده شد  آن1388-89معدل سال تحصيلي 

اقتصادي و - جهت مشخص شدن وضعيت اجتماعي ها اين پرونده. آموزان مراجعه شد دانش

 تحصيلي مختص هاي پرونده. آموزان مورد استفاده قرار گرفتند عملكرد تحصيلي دانش

توان از  شند و شامل چند فرم و كارت است كه با مطالعه آن ميبا آموزان دبيرستاني مي دانش

  . آموزان اطالع پيدا كرد وضعيت شخصي و خانوادگي دانش

  

  ها يافته

و خرده (آوري، سالمت روان  هاي تاب  ميانگين و انحراف معيار نمره1جدول 

  دو گروه  و عملكرد تحصيلي را در ) آن هاي و خرده مقياس(، پرخاشگري ) آن هاي مقياس
  

  . دهد  طالق و عادي نشان ميهاي  خانوادهدخترهاي

   در گروه آوري تاب ) و انحراف معيار(دهد، ميانگين   نشان مي1همان طور كه جدول 
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) و انحراف معيار(ميانگين  .باشد مي) 49/1و  (79/51و در گروه عادي ) 34/1و  (59/62طالق 

. بود) 76/12و  (86/26 و در گروه عادي )18/15و  (97/40سالمت روان در گروه طالق 

و در گروه عادي ) 49/15و  (70/43پرخاشگري در گروه طالق ) و انحراف معيار(ميانگين 

و  (35/14عملكرد تحصيلي در گروه طالق ) و انحراف معيار(ميانگين . بود) 67/13و  (13/36

) و انحراف معيار(انگين همچنين، مي. ذكر شده است) 85/1و  (68/17و در گروه عادي ) 77/1

در گروه طالق به ترتيب ) 24/4و  (36/6م جسماني درگروه عادي به ترتيب ئخرده مقياس عال

درگروه عادي به ) و انحراف معيار(م اضطرابي ميانگين ئ، در خرده مقياس عال)71/4و  (9

، در خرده مقياس كاركرد )50/5و  (27/10و در گروه طالق به ترتيب ) 08/4و  (93/6رتيب ت

و  (34/10و در گروه طالق به ترتيب ) 84/2و  (61/8اجتماعي در گروه عادي به ترتيب 

به ترتيب در ) و انحراف معيار(باالخره، در خرده مقياس افسردگي، ميانگين . باشد مي) 16/3

و (همچنين، ميانگين . باشد مي) 43/6و  (36/11و در گروه طالق ) 46/5و( 95/4گروه عادي 

و در ) 18/8و  (47/22خرده مقياس خشم و عصبيت به ترتيب در گروه عادي ) انحراف معيار

 72/5، در خرده مقياس تهاجم و توهين به ترتيب در گروه عادي )48/8و  (47/27گروه طالق 

توزي به ترتيب  و در خرده مقياس لجاجت و كينه) 68/4و  (77/7و در گروه طالق ) 20/4و (

  .باشد مي) 84/5و  (45/8و در گروه طالق ) 29/4و  (18/8در گروه عادي 

استفاده ) مانكوا(از روش تحليل كوواريانس چند متغيري  ها براي تجزيه و تحليل داده

ن دو گروه دخترهاي ، بي اقتصادي- با كنترل وضعيت اجتماعينتايج نشان داد كه . شده است

آوري، سالمت روان، پرخاشگري  تابهاي طالق و عادي در حداقل يكي از متغيرهاي  خانواده

. ود داردوج)  86/10F =  ،0001/0 ≤pالمبداي ويلكز (دار   تفاوت معنيو عملكرد تحصيلي

كنترل نتايج تحليل كوواريانس يك راهه در متن مانكوا را براي مقايسه دو گروه، با  2جدول 

 .دهد اقتصادي، نشان مي-وضعيت اجتماعي

آوري  تاب ي هامتغيراقتصادي، در - با كنترل وضعيت اجتماعيدهد، كه  نشان مي2جدول 

)30/5= F  ،020/0≤p ( عمومي ، سالمت)49/11= F  ،001/0 ≤p ( پرخاشگري ،)67/12 

=F  ،001/0 ≤ p ( و عملكرد تحصيلي)82/26= F  ،001/0 ≤p  (دار بين  نيتفاوت مع

دخترهاي آوري  تاب   هاي مقايسه ميانگين.  طالق و عادي وجود داردهاي دخترهاي خانواده
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هاي طالق نسبت به  آوري باالتر دخترهاي خانواده تاب بيانگر هاي طالق و عادي  خانواده

 همچنين، .كند  تحقيق را تأييد مي1-1اين يافته فرضيه . هاي عادي است دخترهاي خانواده

و )  تحقيق1تأييد فرضيه (عمومي سالمت ترهاي طالق نسبت به دخترهاي عادي در دخ

باالترند ) 1تأييد فرضيه (و در ميزان پرخاشگري ) 1-4تأييد فرضيه (تر  عملكرد تحصيلي پايين

   ). مراجعه كنيد1 به جدول  ها براي مقايسه ميانگين(

  
   طالق و عاديهاي  خانواده دخترهايرمتغيرهاي مورد مطالعه دميانگين و انحراف   .1جدول 

ها گروه  

 طالق عادي
هاي آماري شاخص  متغيرها 

79/51  59/62  ميانگين 
49/1  34/1  انحراف معيار 

آوري تاب  

36/6  ميانگين 9 
24/4  71/4  انحراف معيار 

 عاليم جسماني

93/6  27/10  ميانگين 
08/4  50/5 ارانحراف معي   

م اضطرابيئعال  

61/8  34/10  ميانگين 
48/2  16/3  انحراف معيار 

 كاركرد اجتماعي

95/4  36/11  ميانگين 
46/5  43/6  انحراف معيار 

م افسردگيئعال  

86/26  97/40  ميانگين 
76/12  18/15  انحراف معيار 

 كل مقياس

ان
رو
ت 
الم
 س

 

 
47/22  

 
47/27  

 
 ميانگين

18/8  48/8 ارانحراف معي   

 
 خشم و عصبيت

 

72/5  77/7  ميانگين 
20/4  68/4  انحراف معيار 

 تهاجم و توهين
 

18/8  45/8  ميانگين 
29/4  84/5  انحراف معيار 

توزي لجاجت وكينه  

13/36  70/43  ميانگين 
67/13  49/15  انحراف معيار 

 كل مقياس

ي
گر
اش
رخ
 پ

 

68/17  35/14  ميانگين 
85/1  77/1  انحراف معيار 

 عملكرد تحصيلي
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اد  نشان دعمومي سالمت  هاي حليل كوواريانس چند متغيري روي خرده مقياسنتايج ت

هاي طالق و عادي  ، بين دو گروه دخترهاي خانواده اقتصادي-با كنترل وضعيت اجتماعيكه، 

         المبداي ويلكز(دار  فاوت معنيهاي سالمت عمومي ت خرده مقياسدر حداقل يكي از 

26/4F =  ،003/0(p ≤ نتايج تحليل كوواريانس يك راهه در متن 3جدول . اردود د وج 

 طالق و عادي نشان هاي  خانوادههاي دو گروه دخترهاي مانكوا را براي مقايسه ميانگين

  . دهد مي

 
آوري، سالمت  هاي تاب نتايج تحليل كوواريانس يك راهه در متن مانكوا روي ميانگين  .2جدول 
 هاي ان خانوادهدختر اقتصادي در-ا كنترل وضعيت اجتماعي، پرخاشگري و عملكرد تحصيلي بعمومي

  طالق و عادي

وابستههاي متغير  
مجموع 

 مجذورات

(SS) 

 درجه آزادي

(df) 

ميانگين 

 مجذورات

(MS) 

F نسبت 
سطح 

داري معني  

آوري تاب  93/1085  1 93/1085  30/5  020/0 ≤  

10/2279 سالمت روان  1 10/2279  49/11  001/0 ≤  

90/2625 پرخاشگري  1 90/2625  67/12  001/0 ≤  

09/88 عملكرد تحصيلي  1 09/88  82/26  001/0 ≤  

  
هاي سالمت   خرده مقياسهاي  روي ميانگيننتايج تحليل كوواريانس يك راهه در متن مانكوا  .3 جدول
  اقتصادي -  با كنترل وضعيت اجتماعيدختران طالق و عادي در عمومي

ها خرده مقياس  
مجموع 
 مجذورات

(SS) 

 درجه آزادي
(df) 

ميانگين 
 مجذورات
(MS) 

F نسبت 
سطح 
داري معني  

م جسمانيئعال  70/89  1 70/89  41/4  03/0  

م اضطرابيئعال  79/69  1 79/69  94/2  09/0  

م افسردگيئعال  38/574  1 38/574  08/16  0001/0  

37/35 كاركرد اجتماعي  1 37/35  32/4  04/0  
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با  كه، دن دانشا  پرخاشگري هاي وي خرده مقياسنتايج تحليل كوواريانس چند متغيري ر

هاي طالق و عادي در  ، بين دو گروه دخترهاي خانواده اقتصادي-كنترل وضعيت اجتماعي

،  = 12/13F المبداي ويلكز(دار  تفاوت معني پرخاشگري هاي خرده مقياسحداقل يكي از 

0001/0 (p ≤هه در متن مانكوا را براي نتايج تحليل كوواريانس يك را 4جدول .  وجود دارد

-  دو گروه، با كنترل وضعيت اجتماعي پرخاشگري درهاي  خرده مقياسهاي  ميانگينمقايسه

  .دهد اقتصادي، نشان مي

  
هاي   خرده مقياسهاي وا روي ميانگيننتايج تحليل كوواريانس يك راهه در متن مانك  .4جدول 

   اقتصادي- اجتماعي طالق و عادي با كنترل وضعيت دخترانپرخاشگري در 

 
ها خرده مقياس  

 

مجموع 
 مجذورات

(SS) 

 درجه آزادي
(df) 

ميانگين 
 مجذورات
(MS) 

 
F نسبت 

سطح 
داري معني  

84/1530 خشم و عصبيت  1 84/1530  18/22  0001/0  

توزي لجاجت و كينه  65/0  1 65/0  94/16  4/0  

54/263 تهاجم و توهين  1 54/263  04/14  0001/0  

  

    خشم و عصبيت  هاي  خرده مقياس هاي ميانگين، 4رجات جدول با توجه به مند

)18/22 = F ،0001/0 ≤ p ( تهاجم و توهين و)04/14 =F  ،0001/0 ≤ p ( خانوادهدخترهاي 

لجاجت و  خرده مقياس  هاي بين ميانگين؛ ولي است عادي هاي خانوادهدختران طالق باالتر از 

 F  ،40/0 =p= 94/16(شود  تفاوت ديده نميوه عادي  گرو خانواده طالقتوزي دخترهاي  كينه

 تحقيق را 1-3توزي فرضيه   به دست آمده به جز براي خرده مقياس لجاجت و كينه هاي  يافته.)

  . كند ييد ميأت

  

 بحث 

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه طالق والدين اثرات بسيار زيانباري بر فرزندان  يافته

در هاي طالق و عادي  آوري دخترهاي خانواده  تابهاي  بين نمرهوت بيانگر تفا ها يافته .دارد
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هاي  هاي به دست آمده از آزمون اين فرضيه با نتايج پژوهش  يافته.متغيرهاي مورد بررسي بود

آوري  فرايند تاب. مطابقت دارد) 2006(و گريف و همكاران ) 2009(اويدان و همكاران - الدر

كه فرد در موقعيت دشوار و يا ناخوشايندي قرار گيرد تا   اينشود مگر  خود به خود ايجاد نمي

فردي (گيري از عوامل محافظت كننده  براي رهايي از آن، حداكثر تالش را براي كشف و بهره

به (در درون و بيرون خود كه همواره به صورت بالقوه وجود دارند به كار گيرد ) و محيطي

ن مسئله، احتمال دارد فرزندان طالق در موقعيت دشوار و با توجه به اي). 2009، 1نقل از برنهام

اي كه به صورت   از عوامل محافظت كننده اند و براي رهايي از آن ناخوشايندي قرار گرفته

آوري  به عالوه، تاب. اند آورتر شدن استفاده كرده ها وجود دارد، جهت تاب بالقوه در آن

همچنين، طبق ديدگاه برنهام .  محيطي استملعواهاي شخصيتي ذاتي با  محصول تعامل ويژگي

شود و  تر مي هايي كه چندين عامل خطرزا وجود دارد، پيچيده آوري در موقعيت تاب) 2009(

ها ممكن است والدين و سيستم آموزشي نيز در  با توجه به اين ويژگي. تواند آموختني باشد مي

. نمندي الزم را در آنها ايجاد كرده باشدهاي زندگي توا هاي كنار آمدن با چالش ياد دادن مهارت

آور، پيوند نيرومند با  هاي كودكان تاب ترين دارايي معتقدند كه مستند) 2009(كوهن و همكاران 

كودكاني كه چنين فردي را در زندگي ندارند، اولين خط . يك بزرگسال شايسته و مراقب است

 .كنند آسيب را تجربه مي

 طالق سالمت هاي خانواده كه دخترهاي داد نشان عموميهاي مربوط به سالمت  يافته

هاي افيفي  يافته با نتايج پژوهشاين . هاي عادي دارند تر، نسبت به دخترهاي خانواده روان پايين

) 2005(، استروشين )2005(، بارت و ترنر )2005(، استوركسن و همكاران )2009(و همكاران 

  .هماهنگ است) 2006(ر و همكاران  ها  و

 كه عالئم  حاكي از آن بودند ها يافته سالمت روان  هاي در خصوص خرده مقياس

هاي به  يافته. هاي عادي است هاي طالق باالتر از دخترهاي خانواده جسماني دخترهاي خانواده

 در تبيين اين .يكي است) 2006(ر و همكاران  ها  هاي دست آمده از اين فرضيه با پژوهش

فردي كه . المتي از دو بعد قابل بررسي است، بعد رواني و بعد جسمانينتايج بايد گفت كه س

كييز، دهينگرا و (گيرد  قرار مي  تأثيرشود جسم او نيز تحت  از لحاظ رواني دچار آسيب مي

                                                           

1-  Burnham 
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از آنجا كه طالق آسيب رواني فراواني به همراه دارد پس اين آسيب در ). 2010، 1سيموس

كه عالئم اضطرابي بود ها حاكي از آن  مچنين، يافتهه. جسم فرزندان نيز اثرگذار است

 با اين نتيجه. نيستهاي عادي  هاي طالق باالتر از دخترهاي خانواده دخترهاي خانواده

) 2006(ر و همكاران  ها ،)2005(، استروشين )2005(هاي استوركسن و همكاران  پژوهش

ورد نظر فقط از فرزندان دختر طالق كه نمونه م  در اين پژوهش، با توجه به اين. مغايرت دارد

كردند انتخاب شدند، لذا ممكن است زندگي با والد  كه با مادرهاي مجرد خود زندگي مي

بعالوه، از . همجنس، يعني دختر با مادر و رابطه عاطفي با وي، اين ضايعه را جبران كرده باشد

، كه نياز به پژوهش دارد، آنجا كه اين دخترها در دوران نوجواني هستند شايد عوامل ديگري

هاي طالق   كاركرد اجتماعي دخترهاي خانوادهيافته ديگر اين بود كه. دخالت داشته باشند

توان گفت كه فرضيه   در تبيين اين يافته مي.هاي عادي است تر از دخترهاي خانواده پايين

 زندگي روزمره اي و مسائل هاي حرفه مذكور گستره توانايي افراد را در مقابله با خواسته

هاي متداول زندگي،  ها را درباره چگونگي كنار آمدن با موقعيت  آنهاي سنجد و احساس مي

منفي   تأثيرها  عواقب ناشي از طالق والدين بر كاركرد اجتماعي فرزندان آن. سازد آشكار مي

شريفي (شوند  هاي زندگي دچار ناكارايي و ناكارآمدي مي گذارد و در كنار آمدن با چالش مي

هاي طالق باالتر از دخترهاي  باالخره، عالئم افسردگي دخترهاي خانواده ).1387درآمدي، 

، استوركسن و )2009(دست آمده با پژوهش افيفي و همكاران   يافته به.بودهاي عادي  خانواده

 با توجه به اين .همخوان است) 2006(ر و همكاران  ها  ،)2005(، استروشين )2005(همكاران 

گذارد،  شناختي زيادي در فرزندان بر جاي مي ات روان تأثيرتوان ادعا نمود كه طالق   مي ها افتهي

. كند ها را افزايش داده و مشكالت رفتاري آنان را تشديد مي سطح اضطراب و افسردگي آن

توان به تجارب اين فرزندان نسبت داد، زيرا يكي از داليل ايجاد  علت افزايش اضطراب را مي

فرزندان طالق فقدان پدر يا مادر را تجربه . باشد زاي زندگي مي طراب تجارب آسيباض

دهند و دچار نوعي خالء و  كنند و، در واقع، يكي از منابع مهم عاطفي خود را از دست مي مي

عدم حضور يكي از . سازد شوند و اين خالء فرزندان وي را افسرده مي كمبود محبت مي

قرار دهد   تأثيرطور متفاوتي شخصيت كودكان را تحت ها ممكن است ب والدين و يا هر دوي آن

                                                           

1-  Keyes, Dhingra, & Simoes 
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پدر و مادر دو ركن اساسي خانواده . و زمينه را براي مشكالت رفتاري و رواني آنها فراهم كند

. سازند هستند كه با ايجاد محيطي امن و سالم، رشد رواني فرزند خود را امكان پذير مي

ها را بر هم  ها در محيط خانواده، تعادل، ثبات و امنيت آن آنبنابراين، عدم حضور هر يك از 

فرزندان طالق . گذارد ها مي زده و آثار منفي بر رشد طبيعي، سازگاري و سالمتي رواني آن

هاي اجتماعي  داراي اعتماد به نفس و عزت نفس پايين، اضطراب و افسردگي باال و مهارت

  ).1374ياسايي، ، ترجمه 1986، 1داگالس(تري هستند  ضعيف
  ج

هاي طالق،  دخترهاي خانوادهپرخاشگري  كه دادهاي مربوط به پرخاشگري نشان  يافته

 با پژوهش گابريال و همكاران اين نتيجه. بيشتر استهاي عادي،  نسبت به دخترهاي خانواده

 )2010(و كراپانزانو و ترانوا ) 2005(رتاتي و تاگانينگ  ها  ،)2008(، والراشتين )2006(

  .  داردهماهنگي

لفه خشم و عصبيت دخترهاي ؤمكه  دادند پرخاشگري نشان  هاي لفهؤممورد در   ها يافته

هاي زيادي روي   پژوهش.هاي عادي است هاي طالق باالتر از دخترهاي خانواده خانواده

 ات نامطلوبتأثيرها نشان از تداوم  فرزندان بازمانده از طالق انجام شده و نتايج اين پژوهش

ها  يكي از مسائل مربوط به فرزندان طالق ميزان باالي پرخاشگري آن. طالق تا سنين باال دارد

  هاي  مناسب كنار آمدن با چالش هاي  مهارتعدم يادگيريعلت اين امر شايد . در مدرسه است

خشم و عصبانيت فرزندان طالق در نتيجه ناكامي در روابط با پدر و مادر بوده و . ارتباطي است

فرزندان طالق نااميدي خود را از انسجام مجدد خانواده به صورت خشم و عصبانيت بروز 

و كراپانزانو ) 2005(رتاتي و تاگانينگ  ها   پژوهشراستايدر  اين يافته). 2010واگنر، (دهند  مي

توزي دخترهاي   نشان داد كه لجاجت و كينهيافته ديگرهمچنين، . است) 2010(و ترانوا 

توان   در تبيين اين يافته مي.هاي عادي نيست ي طالق باالتر از دخترهاي خانوادهها خانواده

منفي فراواني   تأثير زناشويي و طالق بر كيفيت ارتباط فرزندان  هاي گفت كه اگرچه تعارض

هاي مداوم والدين، به مراتب بيشتر از زماني است كه والدين از هم  دارد ولي اثر منفي درگيري

احتمال دارد به داليل فرهنگي، و ). 2010، 2تياني، پتيت، لنسفورد، داج و بيتس (اند جدا شده

 توان مالي كافي  ها شود و بسياري از زن اين كه طالق در جامعه يك رويداد بد محسوب مي

                                                           

1-  Douglas 

2-  Tianyi, Pettit, Lansford, Dodge, & Bates 
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 بعد از طالق در اختيار براي تداوم زندگي مستقل را ندارند و دلبستگي به فرزندان، كه معموالً

گيرند، برخي زن و شوهرها با وجود داشتن مشكالت همچنان به زندگي كردن با  مرد قرار مي

هم ادامه دهند و محيط آشفته و نابساماني براي فرزندان خود فراهم كنند؛ كه اين مسئله باعث 

در . احتمال ديگر، شيوه فرزند پروري والدين است. شود ها مي تشديد پرخاشگري فرزندان آن

كننده، متوقع و صريح هستند و  كننده، محدود گيرانه والدين تنبيه تشيوه فرزند پروري سخ

اين والدين فرزندان را به اطاعت از خود وادار . ها به نياز فرزندان كم است دهي آن پاسخ

در اين شيوه، . كنند كنند و از تنبيه جسماني هم استفاده مي كنند و كنترل شديدي اعمال مي مي

پروري  در شيوه فرزند. شوند پذير، دمدمي، متخاصم و پرخاشگر مي گير، تحريك فرزندان گوشه

كنند؛ در نتيجه فرزندان با  گيرانه، والدين در زندگي فرزندان خود خيلي كم دخالت مي سهل

تواند وجود داشته  اين احتمال مي. شوند عدم توانايي در كنترل رفتار و فقدان انضباط مواجه مي

هاي عادي ناكارآمد بوده و پرخاشگري فرزندان را  وري خانوادهپر هاي فرزند باشد كه شيوه

بعالوه، ممكن است تغييرات ). 1387هريس،  بزرگي، نوري و آگاه جان(تشديد كرده باشد 

، بدون تاريخ، 1ميكوچي(جدي آن بر خلق و خوي نوجوان   تأثيرهورموني همراه با بلوغ و 

سن، جنسيت، تعداد فرزندان . قرار داده باشد  رتأثينتايج پژوهش را تحت ) 1384ترجمه همتي، 

نيز ممكن است نتيجه پژوهش را ) 1379تفي،  ها ، پور آتش(و فاصله سني كودكان از يكديگر 

همچنين، نتايج . بنابراين، اين فرضيه نيز نياز به بررسي بيشتر دارد. قرار داده باشد  تأثيرتحت 

هاي  هاي طالق باالتر از دخترهاي خانواده نوادهدهد كه تهاجم و توهين دخترهاي خا نشان مي

) 2010(و كراپانزانو و ترانوا ) 2005(رتاتي و تاگانينگ  ها   با پژوهشاين نتيجه .بودعادي 

  . مطابقت دارد

دخترهاي  هاي خانوادهبيانگر اين بود كه عملكرد تحصيلي  عملكرد تحصيلي بههاي  يافته

، سان )2010(هاي پوتر  با پژوهشاين يافته .هاي عادي است تر از دخترهاي خانواده طالق پايين

در تبيين  . داردمغايرت) 2007(وكينز   ها با پژوهشمطابقت و ) 2010(و بارون ) 2009(و لي 

 با هم بر پيشرفت تحصيلي و رشد شناختي كودك، والدينتوان گفت كه حضور   مي اين يافته

تني نقش مثبتي دارد و عدم  هاي رواني و روان بتحول اخالقي، رشد نقش جنسيتي، فقدان آسي

 در هر يك از اين ابعاد همراه هايي ها مخصوصاً بر اثر طالق، با اختالل حضور هر يك از آن

                                                           

1-  Micucci 
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، )2009 و سان و لي، 2010پوتر، (جدايي والدين معموالً با پيامدهايي از قبيل فقر مالي . است

نشين، اشتغال مادر و در نتيجه عدم نظارت  ي فقيرها پي، سكونت در محله   در   هاي پي مهاجرت

نظر،   بدون تاريخ، ترجمه شاد،1كي، راجرز، بليدز و گوس مك (درست و دقيق توسط والدين

و اشتغال به كار ) 2010، 2متهيجز(كودك -كودك و پدر- ، كاهش تعامالت مادر)1388

جه اين عوامل پيشرفت تحصيلي در نتي. نوجوانان فاقد پدر، به دليل فقر اقتصادي، همراه است

آموزان طالق را تحت الشعاع قرار داده و وي را دچار افت تحصيلي  و انگيزه تحصيلي دانش

  .كنند مي

 نيز رو به رو بوده است، كه از آن جمله قابل يهاي در پايان، اين پژوهش با محدوديت

ه دليل اين كه غيبت پدر همچنين، ب. تعميم نبودن نتايج به پسرها و مقاطع تحصيلي ديگر است

به خاطر طالق بوده نتايج قابل تعميم به علل ديگر جدايي، چون مرگ، زنداني شدن، اشتغال 

ناپذير هستند، به   طالق گاهي اجتناب هاي از آنجا كه آسيب. باشد دور از خانه و غيره، نمي

ات مشاوره قبل از شود كه در انتخاب همسر دقت كافي مبذول دارند و جلس جوانان پيشنهاد مي

هايي براي مديريت خشم، افزايش  توانند دوره مسئولين مدارس نيز مي. ازدواج داشته باشند

  .آموزان فراهم كنند  زندگي و غيره براي اين قبيل دانش هاي  كنارآمدن با چالش هاي مهارت

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1-  McKay, Rogers, Blades, & Gosse 

2-  Matthijs 
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