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ی پسدران شدناخت روانطالق والدین بر توانهندی  تأریرپ وهش حاضر با هدپ بررسی  ه:  
پ وهش حاضر یک وطالعه کیفی بدود کده در فر نددان طدالق پسدر سداکن  : روش انجام شد.

سال کده  83تا  82طالق در داونه سنی  های پسر ا  خانواده 87. ستان شهریار انجام شدشهر
سددال طددالق والدددین را تجربدده و تحددت حضددانت وددادر  6تددا  8بددین  اجددرای پدد وهشتددا  وددان 
داده هدا بدا اسدتفاده ا  و داحبه نیهده عهید  جهد  . ه عنوان نهونه انتخداب شددندببودند، 

لیدددل گراددددس و تفسدددیری وارشدددال و راسدددهن ودددورد تحلیدددل قدددرار آوری و بدددا اسدددتفاده ا  روش تع
در طبعدا  وتهدایز و کدبنددی هدا  داده سدازی ورتبدس و تفسیر شداول گرا تعلیلروش  گرفتند.

ی در شدناخت روانتوانهنددی های  هوؤلفد هدا، بدا تجهیده و تحلیدل داده  ها یافتد  باشد. وی آنها
نتددایم تعلدد  و اعتهدداد کدگددذاری شدددند. پددنم وعولدده شایسددتنی، وعندداداری، خددود پنددداره، 

شددن تر  ، عواول خرونت بین والدین قبل ا  طالق، وخینتحلیل و احبه ها نران داد که
شرایط اقت ادی بعد ا  طالق، کیفیت ارتباط با والدین بعدد ا  طدالق، تییشدر در ارتبداط بدا 

سدخ دهدی والددین در بعد ا  طالق، ادراک فر ندان ا  ندو  پاتر  اجتهاعی گستردههای  شبکه
ا  ادراک شدده طدالق والددین در تدأریرفر نددان بدا ای  هبردهدای وعابلدهاوورد طدالق و ندو  ر

ا  طالق والدین و تأریرتوان گفت که  ها وی بر اسا  این یافته  گیی:نتیج ارتباط بودند. 
ه شدود. چنان د نهدی فرایندهای وابسته به آن به طور یکسانی توسط ههده نوجواندان ادراک
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های  و خردددونت والددددین باشدددند، حهایدددت وحددددودی ا  شدددبکههدددا  نوجواندددان درگیدددر تعار 
کننددد و کیفیددت ارتبدداط بددین نوجوانددان و والدددین بعددد ا  طددالق در سددط   اجتهدداعی دریافددت 

و ا   نوجواندددان درک وبههدددی ا  طدددالق و شدددرایط بعدددد ا  آن داشدددته باشدددند ،پدددادشنی باشدددد
 خواهد بود.تر    ونفی طالق گستردهاتأریر فاده کنند،ونفعالنه استای  راهبردهای وعابله

ی، شایسدتنی، وعنداداری، خدود پندداره، شدناخت روانفر نددن طدالق، توانهنددی ها کلی:واژه
 .تعل  و اعتهاد

مقدمه
هممممای  ظانواده واننممممدوضممممود دارنممممد همممما  در ضواوممممع اوممممروػی انممممواع وصتلفممممی اػ ظانواده

اػ تنموع سماظتار ظمانواده هما، طمالق والمدحن حادثمه  ضدای. 3، ناتنی2، تا والدی1ای هسته
کممه وممی توانممد سمماظتار هممر ظممانواده ای را تلییممر دهممد جینممی  پممیشای  طممالق حادثممه. ای اسمم  

که جر هر خا اػ اعضای ظمانواده در ػوان همای  وصتلمف و رو همای  نشده در ظانواده اس  
   گغارد.       تأثیر ویوتفاوت 

کمه رونمد افمزاخش طمالق در نمین قمرن اظیمر خما رونمد  دهنمد ومی وطالعات وصتلمف نشمان
 و وعلممول تلییممرات اقتصممادی، ضهعیتممی، حقمموقی، ارػشممی و فرهنگممی اسمم  جممودهضهممانی 

ختممانن) (. در احممن راسممتا ضاوعممه احرانممی نیمز در دو دهممه اظیممر حممه رغممن تهممام 2662، 4گمونزالس و و
گممغاری در حممال حرکمم  فرهنگممی حممه سممهتی هممای  اضتهمماعی و جرناوممه رحزیهای  سیاسمم  

که روػ حه روػ جر تعداد طالق کشمورشمود وی هماخش افمزوده اس    . طبما آوارهمای ثبم  احموال 
( فقمط در ده سمال اظیمر، نزدخما حمه خما ویلیمون 3123، حه نقم  اػ صمادقی و اخثماری، 3123)

کشمور کشمور را 3125) طالق در احران روی داده اسم  سماػوان ثبم  احموال  ( آومار طمالق  در 
کی اػ رونمد   511هزار و   52جراجر حا  3125اهه اول سال در طهار و کمه حما کمرده اسم   اعمالم 

کشور اس .  افزاخشی طالق در 
تلییر در ساظتار ظانواده حما اخسماد فشمار و اسمترس جمرای تهماوی اعضمای ظمانواده ههمراه 
1. nuclear family 

2. single families

3. stepfamilies
4. González, L., & Viitanen, T. K 
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اسمم . تلییممر سمماظتار ظممانواده اغلممب ووضممب افممزاخش وشممکالت اقتصممادی و اضتهمماعی و 
 -ومارتینز) شمود وی ی پماحین در جمین اعضمای ظمانوادهشمناظت روانهال سماػگاری افزاخش احت

کورونزانمما، ورخنممو و آحراخمم  کممارل،  گممودا،  کممه ظممانواده جواسممطه 2631، 1پاولیگمما و آ (.  هنگمماوی 
وهکن اسم  جمرای تهماوی اعضمای ظمانواده  2دهد انزوای اضتهاعی وی طالق تلییر ساظتار

(.2635 3آواتو ) اتفاق جیافتد
کمممه والدخنشمممان دوره  انتقمممالی اػ قبیممم  طمممالق را طمممیهمممای  جهزخسمممتی روانمممی فرػنمممدانی 

گسترده وی نظمر پژوهشمگران و وتصصصمان سمالو  روان را حمه ظمود ضلمب ای  کنند، حه طور 
وعلممولی  -کممرده اسمم . راحطممه جممین طممالق والممدحن و سممالو  روانممی فرػنممدان خمما راحطممه علممی

ی شممناظت روانکممه راحطممه جممین طممالق و سممالو   وعتقممد اسمم ( 2635آومماتو، )سمماده نیسمم . 
کممه  خممداد نیسمم  حلکممه فراخنممدی اسمم   فرػنممدان حسممیار پیشیممده اسمم  و طممالق صممرفا خمما رو

کوتاه ودت و حلند ومدتی را جوضمودتأثیر (، 2635، 2666) اػ قبیم  آوماتوهما  آورد. پژوهش ومی ات 
کلی و اوری2661) 4هترخنگتون وکلی کلمی فرػنمدان  اند ( نیز نشان داده2661) 5(،  کمه حمه طمور 

و نیممز   جیشممترو ارتبمماطی طممالق در وقاخسممه حمما فرػنممدان عممادی، وشممکالت رفتمماری و عمماطفی 
عمادی دارنمد. در احمران نیمز همای  نسمب  حمه فرػنمدان اػ ظانواده یتر عهلکرد تحصمیلی پماحین

( و خعقممموجی، 3112) ( قهمممری و فکمممور3112) حونسمممی، وعمممین و شهشمممیری نیممماهمممای  پژوهش
کلممی فرػنممدان طممالق در وقاخسممه حمما  دهممد نشممان وی( 3112) ی و وفیممدیسممهراج کممه حممه طممور 

ی، تحصیلی و عاطفی جیشتری دارند.شناظت روانفرػندان عادی وشکالت 
گروه کار حا  که اوروػ در  گرفتمه های  اػ ضهله ساػه هاحی  کها وورد توضمه قمرار  نیاػوند حه 

تمموان در  وممی ی راشممناظت روانه توانهنممدی اسمم . سمماػ 6یشممناظت رواناسمم  سمماػه توانهنممدی 
خهمممممرون) سمممممطوح وصتلمممممف سممممماػوان، ضاوعمممممه و فمممممرد ومممممورد تحلیممممم  قمممممرار داد (.  2666، 7ا

1. Martínez-Pampliega, A., Aguado, V., Corral, S., Cormenzana, S., Merino, L., & Iriarte, L
2. social isolation

3. Amato, P. R
4. Hetherington, E. M., & Kelly, J

5. Kelly, J. B., & Emery, R. E

6. psychological empowerment
7. Zimmerman, M
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جمرای افمراد ها  توانهندساػی در سطح ساػوانی حه وعنای جررسی وقررات ضه  اراجه فرص 
گمغاری  کنترل و اثرحصشی ساػوانی در تحوح  ظدوات و فراخنمدهای سیاسم   کسب  جرای 

کمه در آن سماػوان2666اخهرون، ) اس  و ها  (. در سطح ضاوعه، توانهنمدی سماػی حمه حمافتی 
کننمد، اشماره دارد و در سمطح  ومی افراد ضه  ارتقمای ػنمدگی اضتهماعی حما خما دخگمر تعاوم 

، 2راپممماپورت ) را ومممد نظمممر قمممرار داد 1تممموان سمممطوح درون فمممردی، تعممماولی و رفتممماری ومممی فمممردی
که جرونداد فراخند توانهندساػی در جمین  ند( وعتقد2635) 3اون ، واتون و پارگ(. هس3217

 وصتلف، وتفاوت اس . های  افراد و وحیط
گسترده در حسیاری اػ رشتهشناظت روانتوانهندی  وطالعاتی حمه های  و حوػهها  ی حه طور 

گرفتممه شممده اسمم  کممه حمما وسمماج  عممدم شناسمم روان(. 2661، 4کاسممتلین و ههکمماران) کممار  انی 
نمژادی، افمراد وعلمول و فرػنمدان نیاػونمد های  ضعیف اػ قبی  ػنان، اقلی های  گروه تواناحی

کهمما، روحممه رو هسممتند حممه شممدت حممه احممن اصممطالح عالقممه کممه آن را حممه نممد وند حممه  حممه نحمموی 
گی و شموارتز) گیرند وی عنوان هدف وههی در سیاس  رفاه اضتهاعی در نظر (. 3221، 5احزا

که حه نظ گروه هاحی  ی دطمار آسمیب شمناظت روانتوانهنمدی های  هوؤلفرسد در  وی راػ ضهله 
خمماجی وضممعی  فرػنممدان طممالق وممی فرػنممدان طممالق شمموند وی تمموان نتیسممه  وممی حاشممند. در ارا

که اغلمب احمن فرػنمدان احسماس نماتوانی کننمد. احسماس نماتوانی وتمرادف حما جمی  ومی 6گرف  
ا نموعی دروانمدگی آووظتمه ( جمی قمدرتی ر3215) 8اس  و راپماپورت، اسموخف  و همس7قدرتی

کرده اند.   9شده، جیگانگی کنترل شصصی جر ػندگی تعرخف   و اػ دس  دادن 
طممالق و تلییممر سمماظتار ظممانواده را جممر سمماػگاری  تممأثیردر حمموػه طممالق همما  گرطممه پژوهش

کممه وتلیرهمماحی  وممی جیشممتر نشممانهای  جررسممیاّومما  انممد، فرػنممدان وممورد جررسممی قممرار داده دهممد 
                                           
1. intrapersonal, interactional, and behavioral 

2. Rappaport, J 

3. Hess, R. E., Maton, K. I., & Pargament, K 
4. Castelein, S 

5. Itzhaky, H., & Schwartz, C 
6. Disempowered 

7. Powerlessness 
8. Rappaport, J., Swift, C., & Hess, R 
9. Alienation 
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کمنش دهمی فرػنمدان را تحم  ویانسی وضود  کمه نموع وا دهمد.  اػ وههتمرحن  ومی قمرار تمأثیردارد 
کممه همما  تمموان اػ ضنسممی  و سممن فرػنممد نممام جممرد. پژوهش وممی وتلیرهممای ویممانسی نشممان دادنممد 

کنش حمه تمری جمرای پسمران نسمب  حمه دظتمران  ی ونفمیشمناظت همای روان عدم حضمور پمدر، وا
(. حمه واسمطه طمالق، پسمران وعهمون 2632، 1نک نمدروف، حلسمکی، اوروم  و المدخ) داردههراه 

خافمم  کهتممری را در کننممد و اػ سمموی وممادران، وعلهممان و ههسممانن حمما  وممی حهاخمم  و توضممه 
کمماکس) گیرنممد وممی دخممدی ونفممی تممری وممورد جرظممورد قممرار کمماکس و  (.  3271، 2هترخنگتممون، 

پسممران  ػنممدگیدر را ای  ( وعتقممد اسمم  طممالق تلییممرات قاجمم  والحظممه2633) 3پیمما همماردت
گیر وساج  وصتلف اس ، طالق  فشارهای جیشتری را جمر  وی اخساد که فرػند در  کند. ػوانی 

کمه تعهدشمان  وی فرػند تحهی  کنمد. وشماهده فقمدان عشما جمین والمدحن، داشمتن والمدخنی 
 ات حسممیار سمموجی جممر پسممرانتممأثیرضممعیف شممده اسمم  و عممدم حضممور روػانممه خکممی اػ والممدحن 

 (2633)پیا هاردت، گغارد.  وی
کمه در آن  تأثیرگرطه طالق جر تهاوی افراد در تهاوی سنین  گمغار اسم  اوما رو  هماحی را 
کمممنش نشمممان سمممنی تفممماوت دارد.  همممای  دهنممد  در دوره ومممی کودکممان و نوضوانمممان حمممه طممالق وا

ها  وتفممماوتی اػ طمممالق دارنمممد. پمممیش دحسمممتانیهای  فرػنمممدان در سمممنین وصتلمممف جرداشممم 
دهنمد. آنهما غالبما عالخهمی دال جمر واپمس روی و  ومی الق نشمانکاوال ونفمی حمه طمهای  واکنش

کثرشان پس اػ خما سمال خما جیشمتر حما شموک اولیمه  وی اضطراب ضداحی جروػ دهند. هر طند ا
طمالق والمدحن را اػ ونظمر وفماداری ها  (. دحسمتانی2631، 4کمورنیر و فرسمتنبرگ) آخنمد وی کنار
کودکمان کننمد حاخمد خکمی  ومی کنندو وثال احسماس وی نگاه کننمد. احمن  اػ والمدحن را انتصماب 

کننمد و غالبما اػ پمدر و ومادر خما خکمی اػ آنهما عصمبانی هسمتند. در  ومی احساس ناتوانی و ترس
نیهمی اػ احمن  . حمدودار حا والمد دخگمر در جیفتنمدنتیسه وهکن اس  در حهاخ  اػ خکی اػ آنها 

 دهنمممد ومممی کودکمممان در نصسمممتین سمممال طمممالق والمممدحن افممم  تحصمممیلی شمممدخدی نشمممان

1. Nederhof, E., Belsky, J., Ormel, J., & Oldehinkel, A. J

2. Hetherington, E. M., Cox, M., & Cox, R

3. Pickhardt, C
4. Kornrich, S., & Furstenberg, F
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کورجین و لوجیز) کمه وسمبب طمالق پمدر و وادرشمان  وی (. نوضوانان3211، 1والرستین،  دانند 
کننممد، ولممی طممون نوضمموانی دوران دغدغممه راحطممه  نهممی نیسممتند و ظودشممان را ظیلممی سممرػنش

و صمداق  در رواحمط اػ دسم  حدهنمد ها  هاس  وهکن اس  اعتهاد ظود را حه ثبات راحطه
کنندو وشلله عهنی ظاصی ح (. نوضوانمان 2665، 2والرستین و حلسمکی) ا وقوله اعتهاد پیدا 

کنممار جیاخنممد و غالبمما دطممار افسممردگی حمماد، جممرون  وهکممن اسمم  نتواننممد حمما عصممبانی  ظممود 
گیممری هیسممانی و اضتهمماعی و اضممطراب در وممورد آخنممده شمموند. آنهمما اػ اخنکممه  کنمماره  رحممزی، 

کارهمم نهممی وشممکالت وممالی ظممانواده دخگممر اضمماػه  ای قبمم  ظممود را انسممام دهنممد ناراحمم دهممد 
، 3کمموگلین و وونمموطیر) شمموند. در عممین حممال نسممب  حممه فشممار ههسممانن آسممیب پغحرنممد وممی
که دوره نوضوانی اػ دوره3220 حاشد و درگیری نوضموان حما  وی حساسی رشدیهای  (. اػ آنسا 

ت تلییرات رشدی اػ خا سو و تلییرات ناشی اػ طالق اػ سوی دخگر وهکمن اسم  وشمکال
کنمد لمغا،  در پمژوهش حاضمر تهرکمز جمر دوره نوضمموانی  جیشمتری را جمرای نوضوانمان طمالق اخسماد 

 .گغاشته شد
انسام شده در ػوینه پیاودهای طالق جمر فرػنمدان جمر وبنمای وقاخسمه های  اغلب پژوهش

عمادی جموده اسم . احمن همای  حا حسمن حمانی فرػنمدان طمالق و فرػنمدان اػ ظانوادههای  نهونه
کردنمد هما  وحدودخ  هاحی دارند. هر طند احمن پژوهشها  پژوهش دانمش حما ارػشمی را فمراهن 

و فرػنمدان را قرحانیمان ونفعم  اند  غفلم  داشمته« صمدای ظمود فرػنمدان»اػ هما  اوا در احمن پژوه
گرفتند. لغا، حمه ونظمور درک پیاومدهای طمالق جمرای فرػنمدان، فرػنمدان  طالق والدحن در نظر 

گرفتمه شموند و حمه عنموان عمواولی اضتهماعی حاخستی حه عن وی نیز وان ووضوع پمژوهش در نظمر 
کیفممی در پممی  فعممال در طممالق والممدحن شممرک  داده شمموند. پممژوهش حاضممر در خمما وطالعممه 

 حاشد: وی اساسی احر سؤالپاسصگوحی حه دو 
 ی پسران دارد؟شناظت روانی جر وضعی  تأثیرطالق والدحن طه _ 3

                                           

1. Wallerstein, J. S., Corbin, S. B., & Lewis, J. M 

2. Wallerstein, J. S., & Blakeslee, S 
3. Coughlin, C., & Vuchinich, S 
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کنش وؤثرعواو  _ 2 کدامشناظت وانهای ر جر وا  اند؟ ی پسران حه طالق والدحن 

پژوهش شناسی روش
کیفممی جممود.  کیفممی در احممن وطالعممه اسممتفاده پممژوهش حاضممر اػ نمموع  حممه دنحمم  احممر اػ رو  

کمماو  تسرحممه هممدفاول اخنکممه،  شممد. پسممران اػ طممالق والممدحن اػ های  پممژوهش حاضممر پممی 
پژوهشممی در ػوینممه جررسممی  وطالعممهتمما ػوممان انسممام احممن . دوم اخنکممه، همما جممود آندخممدگاه ظممود 

در و سموم اخنکمه،  جمودپسران اػ طالق اػ دخدگاه ظود فرػندان در احران انسام نشده های  تسرحه
خمدادی واحمد، ومورد توضمه  طالق حمه عنموان خما فراخنمد و نمه صمرفار  پژوهش حاظر حمه عنموان رو

خممهجممود کیفممی  رو دخممدار شناسممی، قمموم نظیممر داده حنیمماد، پ ) وصتلفممیهای  و وممدلها  . پممژوهش 
نگمماری، وطالعممه ومموردی و تحلیمم  رواختممی و ..( دارد. در پممژوهش حاضممر اػ تحلیمم  پدخممدار 

عهیمممما وعنمممماحی های  شناسمممی اسممممتفاده شممممد. رو  پدخمممدار شناسممممی درصممممدد درک نخمممه
خسممته ی جرظممی افممراد درحمماره خمما وفهمموم خمما پدخممده اسمم . احممن رو  حممه جررسممی های  تسرحممه ا

گمماهی در تسرحمم پممرداػد. ظروضممی خمما پممژوهش پدخممدار انگارانممه  وممی انسممانیهای  هسمماظتار آ
کمه تفاوتهای  ساظ  وقوله تسرحمه ی افمراد را اػ خما همای  وتفاوت ورتبط حما وحتموا اسم  

دهمد. اجمزار اصملی در پمژوهش حاضمر وصماحبه نیهمه عهیما جمود.  ومی پدخده خا ووضوع نشان
کن شهرسمتان شمهرخار ا ػ تواحمع اسمتان تهمران جمود. اػ ضاوعه پمژوهش شماو  پسمران طمالق سما

ی هدفهنممد ضهمم  انتصمماب اعضممای نهونممه اسممتفاده شممد. حسممن نهونممه تمما گیر نهونممهرو  
ی هدفهنمممد اعضمممای نهونمممه جمممر اسممماس گیر نهونمممهنفمممر(. در  31) اداومممه خافممم هممما  اشمممباع داده

گمزخنش عبارتنمد جودنمد اػ: همای  . در پمژوهش حاضمر والکشموند وی طندحن والک انتصاب
کممه جممین سممنین ) سممن  -2پسممران() ضنسممی  -3 دوره  -1سممال حاشممند(.  37تمما  32فرػنممدانی 

کمه ) ػومانی . در طمارطوب گغشم ( هما ومی سمال اػ ػومان طمالق والمدحن آن 1المی  3فرػنمدانی 
 -فموق سمعی جمر انتصماب افمراد حما سمواجا وصتلمف اػ ضهم  وضمعی  اضتهماعیهای  وعیار 

کممه انتصماب پسممران در پمژوهش حاضممر دلیمم ، . تعممداد اعضمای ظممانواده جمود و اقتصمادی جمود 
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(. 2633پیما هماردت، )ثیر طالق جر فرػندان وهکن جمود اػ لحماج ضنسمی  وتفماوت حاشمد أت
.  دلیم  انتصماب حه هین دلی  نهونمه پمژوهش فقمط اػ جمین فرػنمدان طمالق پسمر انتصماب شمد

که جین سنین ) والک دوم خعنی سن کمه  37تا  32فرػندانی  جمر طبما سال حاشمند( احمن اسم  
( در احمن ورحلمه اػ رشمد، 2660، 1استراکسن، روخاوب، هلهن و تاوب) پژوهش هاهای  خافته
کممماهش عمممزت نفمممس و های  نهونمممه خمممادی اػ وشمممکالت روانشمممناحتی، وسممماج  تحصمممیلی،  ا

سالو  عهووی وضود دارد و تلییرات ناشی اػ طالق اػ سوی دخگر وهکمن اسم  وشمکالت 
کند. ومالک سمومجیشتری را جرای نوضوانان طالق ا کمه حمه ) خساد  دوره ػومانی: ظمانواده هماحی 

کثر  کمرده انمد( حمه احمن دلیم   3و حداق   1ودت حدا سال تا ػومان وصماحبه طمالق را تسرحمه 
کممه طممالق والدخنشممان را ظیلممی وقمم  قبمم  تسرحممه  کممه وصمماحبه حمما فرػنممدانی  انتصمماب شممد 

خمادی را در اظتیمار وهکن جمود احه دلی  عدم خادآوری ضزجیات رظدادها، اند  کرده طالعمات ا
کممه طممالق جممرای 3211) 2. ههشنممین، ویتشمم پژوهشمگر قممرار ندهممد ( وعتقمد اسمم  فرػنممدانی 

خممادی حعممد اػ طممالق، دخممدگاه وتعممادل تممری  آنممان رنممذ آور جمموده اسمم  وهکممن اسمم  سممالیان ا
کنند.  کهتر حه ضزجیات درد آور اشاره   راضع حه آن داشته حاشند و 

کننمده حمدود  وصاحبه در دفتر وشاوره ودارس انسام شد. ػوان وصاحبه حا هر شمرک  
که عالقه ونمد  گفته شد  کنندگان پژوهش  خا ساع  حه طول انساوید. در احتدا حه شرک  

گهنمماوی یحاشم ومی حمه شمنیدن دخمدگاه و تسرحمه آنهما اػ طمالق ن. ههشنمین، در احمن ورحلمه جمر 
کیمد شمد و  کنندگان تا کمه حمه آنشرک   گفتمه شمد  پیماده نهمودن وصماحبه ضمبط حعمد اػ  هما 

. حعمد اػ اراجمه توضمیحات در ومورد پمژوهش، فرصمتی را حمه شمود وی شده، فاح  صوتی حمغف
کنندگان ضه  پرسیدن س ها  انتشان داده شمد. ضهم  عمدم سمو گیری در پاسمزؤشرک  
کمه ضنبمهسمؤاناػ راهکارهای وصتلفی استفاده شد:  وصتلمف های  تی طموری طراحمی شمد 

وثبمم  و ونفممی طممالق جممر ػنممدگی های  جممرای وثممال در وممورد ضنبممه) دووضمموع را پوشممش دهمم
فرػندان پرسیده شد/  فرػندان حه واسطه طالق طه طیزی را اػ دسم  دادنمد و طمه طیمزی را 

1. Storksen, I., Roysamb, E., Holmen, T. L., & Tambs, K 
2. Mitchell, A 
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کالومی ا   کمه عالجمن غیمر  گر وراقب  جود  ی جمر تمأثیرحه دس  آوردند.(. ههشنین، وصاحبه 
کننممدگان نداشمته حاشممد. در ضرخمانهای  پاسمز کممه  شمرک   وصماحبه حمما فرػنمدان سممعی شمد 

کمه  گرفتمه شمود. ووضموعاتی  کمار  عبارات قاج  درک وتناسب حا ووقعی  سمنی پاسمصگو حمه 
گفتگمو و وصماحبه  کرد در حول آنها  گر سعی  گرفتند و وصاحبه  کار قرار  در وصاحبه وحور 

کممات، احساسممات و نگر  -3: نممدرا انسممام دهممد حممه شممرح عحمم   جود و فممرد حممه طممالق هممای  ادرا
ادراک شمده طمالق و  تمأثیر -1ارتباطات پیراوون طالق و خماری طلبمی  -2فهن طالق والدحن 

رظممدادهای وممرتبط حمما طممالق جممر فرػنممد: رظممدادهای وممرتبط حمما طممالق عبارتنممد اػ: نبممود پممدر  در 
فرػنممد، تلییممرات اقتصممادی، تلییممر وحمم   –ظانممه، ظشممون  والممدحن، تلییممر در رواحممط والممد 

اضتهماعی در سماػگاری فرػنمد قبم  و های  نقمش اعضمای شمبکه -5. سکون ، تلییر ودرسه
کمه اػ فرػنمدان در قبم ، حمین و  جمودحعد اػ  ضداحی والدحن. در احن ارتبا  تهرکز جر نهادهاحی 

حهاخمم  همماحی اػ قبیمم  توضممه حممه وسمماج  اقتصممادی/ ) کننممد. وممی حعممد اػ طممالق حهاخمم 
کمه اػ فرػنمدان حهاخم  کننمد  و خما وهکمن اسم  اػ آنهما  نهمی اضتهاعی و ...(. شمبکه هماحی 

تمممأثیر سمممو  اسمممتفاده نیمممز داشمممته حاشمممند. اخنکمممه عهلکمممرد آنهممما طگونمممه جمممر سممماػگاری فرػنمممد 
گغارنممممد، اثممممرات طممممالق جممممر شممممبکه ارتباطممممات جممممرای وثممممال اػ دسمممم  دادن تهمممماس حمممما  وممممی

کمه فرػنمدان در وحیط اضتهماعی شمان همای  ظوخشاوندان، دوستان قبلی، و ... ، وشکالتی 
 -1اضتهمممماعی.های  و شممممبکههمممما  آنهمممما روحممممه رو شممممدند، نقمممما  ضممممعف و قمممموت وحیط حمممما

 فرػندان حعد اػ طالق والدحن.ای  وقاحلههای  سبا

 ها روش تحلحل داده
 2وارشمممال و راسمممهن  1حی و تفسمممیریگرا تقلیممم اػ رو  های  ضهممم  تحلیممم  وصممماحبه

در طبقممات همما  دهدا سمماػی ورتبحی و تفسممیر شمماو  گرا تقلیمم ( اسممتفاده شممد. رو  2635)
کدحندی آنها پژوهشمگر، وقمدار وسمیعی  ها، حی و تفسیر دادهگرا تقلی حاشد. در  وی وتهاحز و 

                                           

1. Reduction" and 'Interpretation  
2. Marshall, C., & Rossman, G. B 
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دهممد و سمماس اػ طرحمما  وممی ظاصممی قممرارهای  اػ اطالعممات را در الگوهمما، طبقممات خمما ووضممع
کمه فراخنممد 2635) پمرداػد. وارشمال و راسمهن ومی ظاصمی حمه تفسمیر آنهماهای  ومدل ( وعتقدنمد 

گمماهی وسمیعی اػ دادههمما  بقمات و تنسماظ  ط و تهرکممز حمه آنهمما نیماػ دارد. ورحلممه اول هما  حمه آ
کمممه در  اسمم  اصمملیهمممای  و نوشممتن تنها  حی شمماو  ظوانممدن تهممماوی دسممتنوخسگرا تقلیمم 
گممام حعممدی در تحلیمم  داده وممی وصمماحبه شمموندگان وممورد جررسممی قممرارهای  پاسممز همما  گیممرد.  

کممه حممه ظالقیمم  پژوهشممگر در وعنممادادن حممه تفسممیر جممود . احممن ورحلممه فراخنممد دشمموا ری اسمم  
کار اػ  طرحا ورور پیوسته دادهها  داده شود  تما اخنکمه ارتبما   وی انسام ها  وتکی اس .  احن 

د. انمواع وصتلفمی اػ ارتباطمات  ومورد ضسمتسو قمرار وکیفی جین طبقات و احر طبقات پیمدا شم
که شرک  گمزار  کنندگا گرف . در احتدا، حه دنبال طیزهاحی   دادنمد، جمودخن.ن حه طور عّلمی 

کمه نشمان دهمد خما فرػنمد در ومورد عمدم حضمور  ومی خا وثال اػ احن فراخند نقم  قمولی اسم  
ون در وورد نبود پدر ظوشحالن. ػنمدگی ومان جهتمر شمده. دعمواحی »پدر طه احساسی دارد. : 

کممه در ػوان«دخگممه نیسمم  ف پیممدا وصتلممهممای  . در ورحلممه دوم، حممه ارتباطممات جممین ومموارد 
که ارتباطشمان را حما پمدر  در احتمدا حسمیار  کنندگانی  شدند، پرداظته شد. جرای وثال، شرک  

گزار  که احساس صمهیهی  نداشمتند، احساسمات  وی نزدخا  دادند نسب  حه فرػندانی 
گممزار  دادنممد.  جرظممی اػ فرػنممدان  وممی ناظوشمماخند جیشممتری اػ غممن در وممورد عممدم حضممور پممدر 

ونفمی تمری نسمب  حمه پمدر همای  ین والدحن و نیمز اعتیماد پمدر نگر جواسطه دخدن ظشون  ج
کمه سمرخعا ها  داشتند. جر طبا نظرات آنان، احن نگر  جرای جرظی اػ فرػندان در طمول ػومانی 

کمه  وی ونسر حه طالق شد جیشتر جود. در ورتبمه دوم،  پژوهشمگر در ضسمتسوی الگوهماحی جمود 
گرطممه، ضسممتسو جممرای ن حمما  فراخنممدهای وممرتبط حمما طممالق در اآدر  عممواولی اػ  تممأثیررتبمما  جممود. 

کن نهونمه وحمدود همدف پمژوهش حاضمر، خمافتن  ولمی شمد ومی قبی  سن و ... جواسطه حسن 
توانهنمدی های  هوؤلفمکمه طگونمه   جمودوتلیرهای وعنادار نبود. حلکه جیشتر توضمه حمه احمن اومر 

 گیرد. وی طالق والدحن قرار تأثیری فرػندان تح  شناظت روان
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 ها افتهی
گرفمم . جیشممترحن فراوانممی  31در پممژوهش حاضممر تعممداد  فرػنممد طممالق وممورد وصمماحبه قممرار 

سمال نیمز حمه  37تما  30سمال و  31تما  32نفمر( در طبقمات  0) سمال  جمود 31تما  35سنی در طبقمه 
کننممده در پممژوهش حضممور داشممتند. ههشنممین، هشمم  نفممر اػ فرػنممدان 2و  1ترتیممب   شممرک  

کرده 1تما  2دحن را جین درصد(، طالق وال 1/03) در حمالی انمد  سمال تما ػومان پمژوهش تسرحمه 
 سمممال تممما ػومممان وصممماحبه تسرحمممه 1تممما  5( طمممالق والمممدحن را جمممین 5/11) نفمممر 1کمممه تعمممداد 

 کردند. وی
یپسراندارد؟شه ختحوانیبروضع تلأث راول:طالقوالدینچ سؤال

گمغاری  ی درشمناظت روانتوانهنمدی  یها هوؤلفمدر پژوهش حاضمر  کمد  پمنذ ظمرده طبقمه 
 گردخد: 

احساس شاخستگی حه ویزان وهارت افراد در انسمام وظماخف وهمن   :1احس سش یستگی
ی احن وفهوم حه وفاهین ظودکارآودی، تسلط شصصمی و شناظت رواناشاره دارد. در ادجیات 
کممه دارای احسمماس شاخسممتگی هسمممتند،  وممی انتظممار اػ عهلکممرد جممر گممردد. افمممراد توانهنممدی 

که وی هواره اطهینان پیداه انسمام دهنمد و وعتقدنمد  ومؤثرتوانند وظاخف را حمه طمور  وی کنند 
خاروحی حا طالش کنند.   وی ضدخدهای  که در رو توانند جیاووػند و رشد 

گزار  ◄ گرفتنمد: هما  حا توضه حه  کمه 3اراخمه شمده، فرػنمدان در سمه طبقمه قمرار  ( فرػنمدانی 
کمه احسماس شاخسمتگی پماحینی 2نفمر(   5) کردنمد ومی احساس شاخستگی حانحی ( فرػنمدانی 

که احساس شاخسمتگی شمان حسمتگی حمه ووقعیم  جمود -1نفر( 0) داشتند نفمر(.   1) کسانی 
کمممه اػ انسمممام دادن  گمممزار  دادنمممد وعتقمممد جودنمممد  کمممه حمممس شاخسمممتگی حمممانحی را  فرػنمممدانی 

 هما  رکمز حمان جمر فعالی تکالیف حه طور ووفقی  آویز وطهجن جودند، احن فرػندان اػ داشتن ته
کلمی ظمود را در در انسمام اومور توانهنمد توصمیف کردنمد.  ومی اجراػ رضاخ  داشتند. و حمه طمور 

کممنش رفتمماری شممان حممه طممالق، پصتگممی جممود کممه وا احسمماس شاخسممتگی حممانحی را  ،فرػنممدانی 

1. sense of competence 
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کیمد فممراوان  گمزار  دادنمد. احممن فرػنمدان ومادرانی حمماوی داشمتند و جممر ظمود حسمندگی فرػنممد تا
گزار  هاخشان اػ توانهنمدی پماحین  داشتند. فرػندان حا احساس شاخستگی پاحین اغلب در 

گزار  کمه در وقاخسمه حما سماحر ههسمانن توانماحی  وی ظود  گمزار  دادنمد  دادند. احن فرػندان 
کارها دارند.  کهتری جرای انسام 

ف کمنن جمر ظمال ومی .....انن دخگه ویگن جزرگ شدی.. وثال جرناوه ظودم درسم 
کممه حاحممام  قبال....قممبال واوممان و حاحمما ظصوصمما واوممان ظیلممی وممواظبن جممود.. اومما انن 

کاراوما انسمام ویمدم... احسماس توانهنمدی جیشمتری  کمنن... ومی نیس  ظودم جیشمتر 
 .ساله( 32ویثن، )

کمنن نیاػونمد  نهمی کنن ومثال وشمکلی پمیش جیماد وی ...... احساس ضعف کماری  تمونن 
 ساله( 31کیوان، ) احی ظودم اعتهاد ندارم....کها وادرم هستن.  حه توان

وعنممماداری حمممه وعنمممای ویمممزان هدفهنمممدی در ػنمممدگی اشممماره دارد. : حنننعوعهننن داحی ◄
که ػندگی را وعنادار ادراک کمه جمر  وی کنند دارای خا سیستن ارػشی قوی وی افرادی  حاشند 
پمادا  دهمی شمصپ کنند. احن افمراد اػ نموعی سیسمتن  وی کارهاخشان را جر وبنای آن توضیه

کمممه صمممرف اػ نظمممر اػ اتفاقمممات پیراومممونی ههشنمممان هوخممم  ونسمممسن را پمممرور   جرظوردارنمممد 
 دهند. وی

گزار  ◄ گرفتنمد: هما  حا توضه حه  کمه 3اراخمه شمده، فرػنمدان در سمه طبقمه قمرار  ( فرػنمدانی 
کمه ػنمدگی را وعنمادار ادراک 5) کردنمد وی ػندگی را وعنادار ادراک دنمد کر ومی نفمر(: فرػنمدانی 

سال قرار داشتند. تعداد دو نفر اػ احن فرػنمدان  حمس اعتهماد تقرحبما  37تا  31در داونه سنی 
گممزار  داده جودنممد. سممه نفممر اػ احممن فرػنممدان نیممز احسمماس تعلمما حممانحی را  رضمماخ  حصشممی را 

که ػندگی را وعنادار ادارک کردند اظهاراتی وبنی جر داشمتن  وی گزار  داده جودند.  فرػندانی 
ح و جرناومممه در ػنمممدگی اراجمممه دادنمممد. احمممن فرػنمممدان وراقبممم  و وواظبممم  ومممادر را اػ عواوممم  طمممر

کردن ػندگی دانستند. ههشین، جیشتر احن فرػنمدان احسماس  وی اساسی در وعنادار ادراک 
گزار  داده جودند و سمعی و تمال  ظمود را حمه نموعی ضبمران شکسم   ناظوشاخندی اػ طالق 

 د.کردن وی ػندگی والدحن ادراک
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گر: حعد اػ طالق  طه احساسی اػ ػندگی داشتی؟  وصاحبه 
کسمی نمدارم. ومن ػنمدگی را حما وعنما و حما همدف کماری حمه   .....ون ػندگی ظمودم را دارم. 

کن. اوا ون درسن ظوندم. وثم  ظیلمی  وی که ترک تحصی   دونن. طندتا اػ داحی هام اوود 
کها  که ووفا شدند. ون ویصوام حه واوانن  کسی هاحی   کنن.. و تا آظر جرای احن هدفاػ 

سال(. 1سال، ودت ػوان طالق والدحن،  32ویثن، ) ضنگن.... وی
که ػندگی را جی وعنا ادراک2  نفمر اػ فرػنمدان ػنمدگی را جمی  1کردند: تعمداد  وی ( فرػندانی 

کممه هممدف ظاصممی اػ ػنممدگی ندارنممد و  وممی وعنمما ادراک گممزار  دادنممد  کردنممد. احممن فرػنممدان 
کمن سمن و سمال ومی سر پموخ و جمی وعنماػندگی را سرا کمه ومدت تر  دادنمد. فرػنمدان  و فرػنمدانی 

کهتممر اػ  سممال جممود جیشممتر در احممن دسممته قممرار داشممتند. احممن فرػنممدان  1ػوممان طممالق والممدحن 
کیفیمم  ارتبمما  حمما والممدحن رضمماخ   کممه حممه طممالق داشممتند احسمماس ظشممن جممود و اػ  کنشممی  وا

کمممرد تحصمممیلی وطلممموجی نداشمممتند و ارتبممما  طنمممدانی نداشمممتند. جیشمممتر احمممن فرػنمممدان عهل
گمممروه اػ نظمممر وضمممعی   گمممزار  ندادنمممد. فرػنمممدان در احمممن  رضممماخ  حصشمممی را حممما دوسمممتان 
گمزار   اقتصادی در تنگنا جودند.  خکی اػ فرػندان ساحقه اقدام حه ظودکشی حعمد اػ طمالق را 

 داد.
خادی جرام داشمته. اػ ػنمدگی سمیر شمدم.های  ..... طالق والدحن آسیب سمه حمار  ا
کردم. دخگمه کنمین.. راسمتش اػ احمن ػنمدگی  نهمی اقدام حه ظودکشی  تونسمتین ػنمدگی 

 سال ( 1ساله، ودت ػوان طالق والدحن:  31پدرام، ) نکبتی ظسته شدم....
گمزار  -(1  که ترکیبی اػ وعنا و جی وعناحی را در ػندگی  دادنمد.  تعمدادی  ومی فرػندانی 

گزار  5) اػ فرػندان کیمد  نفر( نیز در  هاخشان جر هر دو ضنبه وعنادار و جمی وعنماحی ػنمدگی تا
داشتند. جیشتر اػ فرػنمدان اػ نظمر تحصمیلی هدفهنمد جودنمد و جمرای ػنمدگی جهتمر اراده حمانحی 

گزار  دادند. وی داشتند اوا اػ درون احساس ظال را 
کمه احمن تصمو: خودپهداره:◄ کمه فمرد اػ ظمود دارد  کلمی اسم   حر اػ ظودپنداره آن تصموحر 

کسممب کممه حمما  وممی شممود. وممی طرحمما رواحممط اضتهمماعی  کممه فممرد حمما تعاومم  همماحی  گفمم   تمموان 
کممه سمماحرحن در وممورد او خمماجی همماحی  کننممد حممه وفهممووی اػ  وممی اطرافیممانش در وحممیط دارد و ارا
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کممه ههممان ظودپنممداره اسمم . ظودپنممداره دارای اضممزای وتفمماوتی اسمم  و  وممی ظوخشممتن رسممد 
شوند.  وی تهاعی و ظاهری و شصصیتیتحصیلی، اضهای  شاو  تواناحی

گزار  ◄ گرفتنمد: هما  حا توضه حه  کمه 3اراخمه شمده، فرػنمدان در سمه طبقمه قمرار  ( فرػنمدانی 
کمه ظمود پنمداره ونفمی داشمتند2نفمر(   1) ظود پنداره وثبتی داشتند  -1نفمر(  0) ( فرػنمدانی 

کمممه ظودپنمممداره شمممان ترکیبمممی اػ وثبممم  و ونفمممی جمممود ان حممما آوممموػ دانشنفمممر(.  5) فرػنمممدانی 
گممزار  هاخشممان ظممود را شصصممیتی دلاممغحر، قاجمم  اعتهمماد، وهرحممان و  ظودپنممداره وثبمم ، در 

گمزار   ومی دارای اعتهاد حه نفس وعرفی کمه ظودپنمداره ونفمی داشمتند در  کردنمد. فرػنمدانی 
کردنممد. حعضممی اػ فرػنممدان حممه  وممی هاخشممان ظممود را حدشممانس، نگممران، ترسممو و حقیممر  توصممیف

هممای  دانسممتند و اػ اخنکممه حمما فرػنممدان اػ ظانواده وممی والممدحن، ظممود را حدشممانس ظمماطر طممالق
کردنمد. جرظمی اػ فرػنمدان حمه دلیم  شمراخط  ومی سالن تفاوت داشتند احساس حقارت و شمرم

کردند.   وی حد اقتصادی حعد اػ طالق احساس شرم
ارم.... کممنن احسمماس حممدی د وممی اػ اخنکممه دخگممران حمما دخممد وتفمماوتی حممه وممن نگمماه»...

که وی احساس حقارت را احساس تونن حمه اونما  نهی کنن ظیلی حا اونا فرق دارم...خه ضوری 
نزدخا حشن... ون حدشناسن. ...انن وضع والی وون ظوب نیس . حمس ظموجی نمدارم.. 
کممه نهیممغارم دخگممران حممدونن...وثال دخگممران ویممرن فالفلممی.. وقتممی وممن پممول نممدارم جممرم  وممن 

ساله(. 35اشکان، ) «ن....کن وی احساس شروندگی
کسممی  :1لع نن ◄ کننممده نمموعی احسمماس تعلمما حممه طیممزی خمما تعلمما حممه  تعلمما توصممیف 

تمموان نمموعی احسمماس جراجممری و صممهیهی  و ههشنممین پیونممدی  وممی اسمم . حممس تعلمما، را
کمه کرد. طیزی را  نیمز ناویمد. احسماس  2تموان هوخم  اضتهماعی ومی نزدخا حا دخگران تعرخف 

کنممد. احسمماس تعلمما ومموقعیتی، فرصممتی را حممه افممراد  وممی اوتی رشممدوتفممهممای  تعلمما در حاف 
وصتلمممف های  دهمممد. شمممک  ومممی ضهممم  تلییمممر وراحممم  تعلممما و فراخنمممدهای ومممرتبط حممما آن را

خسممتی و اضتهمماعی شممود. فرػنممدان حعممد اػ  احسمماس تعلمما وهکممن اسمم  شمماو  پیونممدهای ا

1. belonging 
2. social identity 
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خسممتی خمما رضمماعی و نیممز سمماحر افممراد در  طممالق، وهکممن اسمم  نسممب  حممه جممرادران و ظممواهران ا
گردد  کنند خا اخنکه احساس تعلا شان ضعیف   اضتهاعی احساس تعلا پیدا 

گرفتنمد:  ◄ گمروه قمرار  کمه احسماس  -3فرػندان حا توضه حمه پاسمز هاخشمان در دو  کسمانی 
گمزار  دادنمد حمس  1) تعلا ضعیفی داشتند که احساس تعلما ضمعیف را  نفر(: فرػندانی 

کردنمممد و خممما اخنکمممه  نهمممی ضزجمممی اػ ضاوعمممه جرداشممم  ظممموجی حمممه ودرسمممه نداشمممتند، ظمممود را
گممزار هممای  فعالی  کممه  وممی گروهممی انممدکی را  کسممانی جودنممد  گممروه اػ فرػنممدان  دادنممد. احممن 

کمه احسماس تعلما  کنش عاطفی شان  نسب  حه طالق اندوه و غن و ظشمن جمود. فرػنمدانی  وا
گممزار  دادنممد جیشممتر احسمماس غیممر عممادی جممودن گممزار  کردنممد. احممن وممی پمماحینی را   فرػنممدان 

کممه حممه دلیمم  طممالق، وعهممون احسمماس شممرم وممی توانسممتند جرظمموردی  نهممی کردنممد و وممی دادنممد 
کمه احسماس تعلما ضمعیفی  عادی حا دوستان و ساحرحن داشته حاشند. ههشنین، فرػندانی 
کمه  گمزار  دادنمد وعهمون رواحمط نارضماخ  حصشمی حما ظمواهر / جمرادران داشمتند. فرػنمدانی  را 

احینی داشممتند نقمم  و وکممان وکممرر حعممد اػ طممالق والممدحن را دلیلممی جممر عممدم احسمماس تعلمما پمم
گممروه دوم  -2کردنممد. وممی ههکمماری و حممس ظمموب داشممتن ظممود نسممب  حممه دخگممران وعرفممی

گممزار  دادنممد.  کممه احسماس تعلمما رضمماخ  حصشمی را حعممد اػ طممالق والمدحن  فرػنمدانی جودنممد 
گممزار  کممه فعالی  وممی احممن فرػنممدان  بتا ظمموجی داشممتند، در ودرسممه گروهممی نسممهممای  دادنممد 

کارها خادی دارند و در اوور وصتلف داوطلب انسام  شدند. تعمدادی  وی دوستان صهیهی ا
گرفتنمد کیفیم  راحطمه حما ومادر در دوره   5) اػ فرػندان در احن دسته قرار  کمه اػ  نفمر(. فرػنمدانی 

گرفتنممد. گممروه قممرار  کردنممد جیشممتر در احممن  ههشنممین،  قبمم  و حعممد اػ طممالق اظهممار رضمماخ  
کهتمر تلییمر دادنمد که حعد اػ طالق وکان ػندگی را  کثر ) احساس تعلا در جین فرػندانی  حمدا

گزار  شد.تر  خا حار( رضاخ  حصش
گف :  خکی اػ فرػندان در وورد ظواهر تنی طنین 

 گر: نظرت در وورد ظواهر جزرگ  طیه؟ وصاحبه
کممنن اونممن اػ وممن ظوشممش نه»....  یمماد. طممون اون تممو وممن اونمما دوسمم  نممدارم. فمما 
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 «کنه و ون ظوصله شا ندارم. وی کارام دظال 
گف : شرک   کننده دخگر طنین 

جینمین . حما همن  ومی حما دوسمتانن دارم. اغلمب ههدخگمه را ظموجیون راحطه ظیلمی » 
گاهی هن حه هن اخهیم  ویمدخن... دوسمتن  وی کنین. ط  وی تلفنی صحب  کنین و 

خممن. و ظیلممی هممن سممن و سممال ظممودم هسممتش... ومما ههدخگممه  را ظیلممی دوسمم  دار
«کنین... وی احساس نزدخکی

حس اعتهاد:       ◄
گرفتنمد:  ◄ گمروه قمرار  کمه حمه طمور  -3فرػندان حا توضه حه پاسمز هاخشمان در سمه  فرػنمدانی 

نفر(: احن فرػند ظشونتی را قب  اػ طالق در جین والمدحن  3) کلی حس اعتهاد حانحی داشتند
کی قبمم  و حعممد اػ طممالق نیممز هممای  فیمم  ارتبمما  حمما پممدر و وممادر در دورهوشمماهده نکممرده جممود، اػ 

کممار،  کلممی جیشممتر افممراد درسمم   کممه حممه طممور  گممزار  داد  اظهممار رضمماخ  داشمم . احممن فرػنممد 
کلمی حمس اعتهماد پماحینی داشمتند -2حاشند.   وی وهرحان و قاج  اعتهاد که حه طور   کسانی 

گزار 0) که حس اعتهاد ضعیفی را  که اغلمب افمراد  وی  نفر(: فرػندانی  دادند وعتقد جودند 
کارنمد، در رواحطشمان ظیانم  ومی ظلف وعمده خا کننمد و جمرای رسمیدن حمه ونمافع  ومی کننمد، ر
گزار  وی شصصی دروغ حه ناشناس جودن وحله ضدخمد حمه عنموان  ها، گوخند. در اغلب احن 

گممزار  د وممی عمماولی در جممی اعتهممادی ظممود اشمماره کممه کردنممد. جرظممی اػ فرػنممدان نیممز  ادنممد 
کهتر اػ ػنان اس . احن فرػندان جیشتر شاهد ظشون  والدحن در قبم   اعتهادشان حه وردان 
اػ طممالق جودنممد و ههشنممین حعممد اػ طممالق راحطممه جهتممری حمما وممادر داشممتند. جرظممی اػ فرػنممدان 

ػدند: وی دلی  جی اعتهادی را حه تسارب قب  اػ طالق پیوند
گر: طقدر کنی؟تونی حه دخگران  وی وصاحبه   اعتهاد 

کال قضیه پدرم درس عبرتی شد جمرا ».... کس اعتهادی ندارم.  ون اصال حه هیر 
کمارت  گمرحن  کمه اون  وا. پولش داد پسر عهمووش. اسمهش وصمطفی جمود. پمولش داد 

کشمید حمان.... کنمین. حعمد پمون  کشمور ػنمدگی  کنه تا جرخن ظمارح  افشمین، ) پدروا ضور 
 ساله(. 31
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گر: در ػندگی  طه   دونی؟ وی کسی را اػ ههه قاج  اعتهادتروصاحبه 
 حاهمما  صممحب ای  وممن حممه وممادرم ظیلممی اعتهمماد دارم. راضممع حممه هممر وسمماله»... 

که داظ  ودرسه وی افتمه حمه ومادرم ومیگن... اوما حمه پمدرم دخگمه  وی کنن... هر اتفاقی 
کممرد در حقممن... اخنکممه تممو حممد تممرحن شممراخط ومما را تنهمما  اعتهمماد نممدارم. ظیلممی نمماوردی 

 «ش ..گغا
کثممرا اعتهادنممدارم. سممعی  .....وممثال وممن حممه خکممی اػ دوسممتام اعتهمماد دارم. اومما حممه ا

کثممر آدومما تممو رواح کممه حشناسممهش. ا کممنن  کسممی اعتهمماد  شممون ظیانمم  و طویکممنن حممه 
کنن...خکی اػ دوستام ویره پمارک. ضمای  وی کنن... وثال دوستام ناوردی وی ناوردی

ساله(. 35اشکان، ) رفتن.... نهی هرفتن و دخگ وی ضالبی نیس . ونن دو سالی
گزار  دادند اعتهاد شمان ترکیبمی اػ اعتهماد و جمی اعتهمادی جموده اسم-1  که  کسانی 
گممزار  1) گممرا را  دادنممد. ترکیبممی اػ اعتهمماد و عممدم  وممی نفممر(.  احممن فرػنممدان، حممالتی دو سممو 

گیر و وراقبی داشتند اغلب در احن طبقه که وادران سص   گرفتنمد.  اعتهاد.  فرػندانی  قمرار 
گممزار  کممه ههممه افممراد نممه ظوب وممی احممن فرػنممدان   و نممه حممد خمما اخنکممه طنممین اظهممارانممد  دادنممد 

که حعضی اػ ورد وی کمه تهماوی ومردان  نهمی قاج  اعتهماد نیسمتند اوما ها  داشتند  گفم   تموان 
کنان وحلممه  قاجمم  اعتهمماد نیسممتند. احممن فرػنممدان، طنممین اظهممار داشممتند حممه ظمماطر اخنکممه سمما

کنتممرل رواحممط ها  نیممز ههکالسممی ضدخمد و در وممدارس حعممد اػ طممالق نما اشممنا هسممتند سممعی در 
دارند.

کداماند؟ه یبرواکهشوؤثردوم:عواولسؤال فریندانب طالق
حا توضه حه تحلی  وصاحبه حا فرػندان طمالق، عواوم  احمر حما پیاومدهای ورجمو  حمه طمالق 

شمدن شمراخط اقتصمادی حعمد اػ تمر  ق، وظینارتبا  داشتند: ظشون  جین والدحن قب  اػ طال
کیفیمم  ارتبمما  حمما والممدحن حعممد اػ طممالق، تلییممر در ارتبمما  حمما شممبکه اضتهمماعی های  طممالق، 

گسممترده تمممر، ادراک فرػنمممدان اػ نممموع پاسمممز دهمممی والمممدحن در ومممورد طمممالق و نممموع راهبردهمممای 
کمه راحطمه جمین اای  وقاحله  تمأثیرحمن عواوم  و فرػندان. در اداومه سمعی پژوهشمگر جمر احمن اسم  
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طالق جر فرػندان را شفاف نهاخد.  
خشونتبینوالدینقبلایطالق:(1

گممزار  کممه وکممرر توسممط فرػنممدان طممالق  شممد وضممود ظشممون  جممین  وممی خکممی اػ تسممارجی 
گممزار   33) درصممد 15والممدحن در سممالهای ونتهممی حممه طممالق جممود. جممیش اػ  نفممر( اػ فرػنممدان 

کممه آنهمما شمماهد ظشممون  جممین   31حممدود ) والممدحن قبمم  اػ طممالق جودنممد. تنهمما دو فرػنممددادنممد 
که ظشونتی را در جین والمدحن وشماهده نکردنمد.  اغلمب فرػنمدان شماهد  گزار  داد  درصد( 

 35) ظشون  جین والدحن جودند و تنها خا فرػند قرحانی ظشون  والمدحن شمده جمود. فرػنمدی
گرفم  ظمواهری جزرگتمر اػ ظمود  که وورد ظشون  قرار  سمال جزرگتمر(. وی  0) داشم  ساله( 

که ظواهر  نیز قرحمانی ظشمون  والمدحن شمد. قرحمانی ظشمون   وثبم  و  تمأثیراظهار داش  
کمه قرحمانی ظشمون  جمین والمدحن قبم  اػ طمالق جمود  ونفی جرای فرػند طالق داش .  فرػندی 
کمن شمدن دعموا در  کنش نسب  حه طالق احساس آسمودگی جمود. وی اػ اخنکمه نبمود پمدر حمه  وا

کممه ظما نواده ونسمر شممده اسم  ظوشمحال جممود. وضمعی  درسممی وی حعمد اػ طمالق جهتممر شمد 
سممو  طممالق جممرای  تممأثیرکممرد. اومما  وممی فرػنممد آن را حممه نبممود ضنممگ و دعمموا در ظممانواده ونتسممب

کممه قرحممانی ظشممون  جممود ظممود پنممداره ونفی داشمم ، تممر  قرحممانی ظشممون  جیشممتر جممود. فرػنممدی 
گزار  داد،  گمزار  احساس تعلا پاحینی را  کهتمری را نیمز  احساس شاخسمتگی و اعتهمادی 

کمه قرحمانی ظشمون  جمین والمدحن،  وی داد. در واقع گف   خمادی ظمود پنمداره  تمأثیرتوان  سمو  ا
 قرار دهد. تأثیررواننشاظتی را تح  ها  هوؤلفگغارد و احن اور وهکن اس  ساحر  وی فرػند
شدنشرایطاقت  دیبعدایطالق:لر(وخ ن2

کمه طگمونگی وضمعی  اقتصمادی ظمود را حعمد اػ طمالق توضمیح اػ فرػندا ن ظواسته شد 
گمغاری تر  در سه طبقه الف( جهتر شدن ب( حدها  دهند. پاسز کمد  شدن و ح( حمدون تلییمر 

کمه وضمعی  اقتصممادی حعمد اػ طمالق حمد  50) شممدتر  شمدند. اغلمب فرػنمدان اظهممار داشمتند 
که وضع درصمد(  16) ی  حعد اػ طالق جهتمر شمددرصد(. تعدادی اػ فرػندان اظهار داشتند 

کمه حعمد اػ طمالق وضمعی  درآومد ظمانواده حمدون  21) و ساحر فرػندان گزار  دادنمد  درصد( 
گروه تفمماوت وعنممادار هممن در همما  تلییممر وانممد. پژوهشممگر در پممژوهش حاضممر جممین دو دسممته اػ 
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کمه وهای  نشانه کمرد. حمه طمور وتوسمط، فرػنمدانی  ضمعی  وثب  و هن ونفی طالق والحظمه 
کمه تلییمری در شمراخط  کردنمد نسمب  حمه سماحر فرػنمدانی  اقتصادی حعمد اػ طمالق را حمد ادارک 

کهتمری نشمان دادنمد.  های  ونفی جیشمتر و نشمانههای  اقتصادی وضود نداش  نشانه وثبم  
کمه حمدتر شمدن وضمعی  اقتصمادی حعمد اػ طمالق، خما ظطمری وهمن  وی در واقع گفم   تموان 

 اشد. ح وی جرای جهزخستی فرػندان
که شراخط اقتصمادی را حمدتر ادراک نهودنمد ظشمن جیشمتری دارنمد. احمن فرػنمدان  فرػندانی 

کمنش شمان حمه نبمود پمدر  ومی دلی  ظشن را تنگدستی حعد اػ طالق کمه وا دانسمتند. فرػنمدانی 
که حعمد اػ طمالق شمراخط اقتصمادی ظیلمی وحشمتناک اسم . آنمان  ظشن جود اظهار داشتند 

کمه ومادر ح کماراظهار داشتند  کنمد تما واخحتماح ػنمدگی را تماوین  ومی عمد اػ طمالق، حمه سمصتی 
ان حما آوموػ دانشکمرد. ههشنمین، افم  تحصمیلی در  ومی کند. احن اور ظشن فرػنمدان را جیشمنر

شراخط اقتصادی حدتر، جیشتر جود. احمن فرػنمدان خکمی اػ دنحم  افم  تحصمیلی را عمدم تهرکمز 
کممار در جیممرون اػ ظانممه عنمموانحمه واسممطه نبممود پممدر، شممراخط حممد اقتصممادی، انسمم کردنممد .  وممی ام 

کمه نیمز عمدم تلییمر در فعالی  گمزار  دادنمد اػ وضمعی  اقتصمادی همای  فرػندانی  درسمی را 
ظانواده حعد اػ طالق ادراک وثبتی داشتند.

ک ف تارلب طب والدغ رحض نتیوحض نتیوس یراعض یخ نواده:3 (
پمژوهش های  اػ پیاومدهای طمالق ومرتبط جمود. خافتمه کیفی  ارتبا  حا پدر حا جمروػ حعضمی

که  نفمر(  5) نفر اػ فرػندان طالق وشکالت رفتاری اػ قبیم  فمرار اػ ودرسمه 1حاضر نشان داد 
کممه وشممکالت رفتمماری  1نفممر( در ارتبمما  جمموده اسمم . تهمماوی  3) و وصممرف وممواد وصممدر نفممری 

کردنممد. احممن فرػنممدان اظهممار  داشممتند راحطممه حمما پممدر را حعممد اػ طممالق حممه صممورت ونفممی ادراک
گممراخش آنممان حممه سممه  رفتارهممای وشممک  ػا نقممش داشممته اسمم .  کممه نبممود جممود جممر  داشممتند 
کمنش عماطفی وثبم  و  کردنمد وا کمه راحطمه حما پمدر را ونفمی ادراک  ههشنین، جیشتر فرػندانی 
کیفیمم  ونفممی راحطممه فرػنممدان حمما پممدر،  ونفممی حممه طممالق داشممتند. خکممی دخگممر اػ پیاوممدهای 

کیفیمم  راحطممه حمما پممدر حعممد اػ طممالق راضممی عهلکممر کممه اػ  د تحصممیلی جمموده اسمم . فرػنممدانی 
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جودند وضعی  درسی جهتری داشتند و خا اخنکه افتی در وضعی  تحصمیلی نشمان ندادنمد. 
کیفی  راحطه حا پدر حعد اػ طالق، تأثیراػ ضهله  توانهنمدی های  هوؤلفمآن جمر  تمأثیرات وثب  
کممرده جودنممد اػ  ی جمموده اسمم . هممر سممهشممناظت روان کممه راحطممه حمما پممدر را وثبمم  ادراک  فرػنممدی 

کردنمد. ههشنمین، احمن فرػنمدان در همیر  وی احساس تعلا، و احساس شاخستگی جیشتری
ی وضممعی  ضممعیف نداشممتند. و نهاختمما در طبقممه شممناظت روانتوانهنممدی های  هوؤلفممخمما اػ 

گممهمما  ترکیبممی اػ واکنش کثممر فرػنممدان  کلممی، ا گرفتنممد. حممه طممور  کممه پممدر نقممش قممرار  زار  دادنممد 
ونفممی در فراخنممدهای سمماػگاری حعممد اػ طممالق را داشممته اسمم . جممرای جرظممی اػ فرػنممدان پممدر 
ونبعممی اػ فشممار در طممول دوره قبمم  و حعممد اػ طممالق جمموده اسمم .جرای وثممال،  قبمم  اػ طممالق، 
کمه پمدر ػنمدگی را جمرای آنهما حمه دخلم  رفتارهمای ظشمون  حما گمزار  دادنمد  ر جرظمی اػ فرػنمدان 

کهمی کرده جود. تعداد  نفمر( اػ فرػنمدان راحطمه حما پمدر را در دوره قبم  اػ طمالق  3) حسیار سص  
کها که جیشستر جر حعد اقتصادی  گزار  دادند.  کید داش .های  صههیانه   پدر نیز تا

کمد های  حا توضه حمه پاسمز کیفیم  ارتبما  آنمان حما ومادر حضمانتی در دو طبقمه  فرػنمدان، 
گردخد. طبقه ا کیفیم  ارتبما  حما ومادر راضمی گغاری  که حعمد  اػ طمالق اػ  ول فرػندانی جودند 

کمه اػ  02جودند. حدود  گرفتنمد. طبقمه دوم فرػنمدانی جودنمد  درصد فرػندان در احن طبقمه قمرار 
کردنمممد.  درصمممد فرػنمممدان در طبقمممه دوم قمممرار  13کیفیممم  ارتبممما  حممما ومممادر اظهمممار نارضممماختی 

کیفی  ارتبا  حا وادر حا جر کمه اػ گرفتند.  وػ حعضی اػ پیاودهای طالق ورتبط جود. فرػنمدانی 
کنش ونفممی تممری حممه طممالق داشممتند احممن هممای  کیفیمم  ارتبمما  حمما وممادر ناراضممی جودنممد در وا

گمزار  دادنمد. احمن فرػنمدان اظهمار  فرػندان احساس شاخسمتگی و ظمود پنمداره پماحین تمری را 
کممه وممادر حمما جممی تمموضهی حممه آنممان حممه ضنبممه ف سممالوتی شممان آسممیب ػده وصتلممهای  داشممتند 

کمه ومادر ومانع دخممدار آنمان حما پمدر حعمد اػ طممالق گممزار  دادنمد   اسم . حعضمی اػ احمن فرػنمدان 
گیری وممی جممیش اػ حممد وممادر حعممد اػ طممالق شممکاخ  هممای  شممد. و جرظممی اػ آنممان اػ سممص  

کارهما  که وادر هیر وق  حمه توانماحی اومور ضهم  انسمام  گزار  دادند  داشتند. احن فرػندان 
گمزار  حاو که احسماس پصتگمی در رفتمار را حعمد اػ طمالق  ر نداشته اس . دو نفر اػ فرػندانی 

کمه حعمد اػ طمالق، ومادر در  گزار  دادند  کیفی  راحطه حا وادر حسیار راضی جودند و  دادند اػ 
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کممافی ضهم  انسممام اوممور  وممی ػنمدگی حمما آنممان وشمورتهای  حسمیاری اػ ضنبممه کنممد و حمه انممداػه 
کیفیمم  ارتبمما  حمما وممادر راضممی جودنممد حممه  اظتیممار انسممام عهمم  کممه اػ  دارنممد. اغلممب فرػنممدانی 

کردنمد. خکمی  ومی حعمد اػ طمالق اشمارههای  و سصتیها  حهاخ  عاطفی وی هنگام دشواری
کممه وممادر حعممد اػ طممالق حهاخمم   گممزار  دادنممد احممن جممود  کممه فرػنممدان  اػ ضنبممه همماحی دخگممر 

کرده ا س .اقتصادی را تا حد توان جرای آنان فراهن 
کممه ههشممیره گممزار  دادنممد  در تسممرخع سمماػگاری آنممان حممه طممالق نقممش ها  اغلممب فرػنممدان 

گممزار  دارنممد: اطالعمماتی، عمماطفی، ها  را اػ طممرف ههشممیرههمما  داشمم . آنممان انممواع حهاخ 
کهی که فرػندان جزرگتر حه دلیم  عمدم حهاخم   2) وادی. تعداد  گزار  دادند  نفر(اػ فرػندان 

کمه راحطمه عاطفی در ساػگاری آنان  حعد اػ طالق نقش ونفی داشته اس . خکی اػ فرػنمدانی 
گممزار  ندادنممد خکمی اػ دلیمم  افمم  تحصممیلی حعمد اػ طممالق را درگیممری حمما  رضماخ  حصشممی را 
گممزار  داد. ههشنممین، احممن دو فرػنممد احسمماس تعلمما  ظممواهر ظممود و عممدم وتهرکممز در ظانممه 

ها  وناػعمات وممرتبط حمما ههشممیرهپماحین و حممس پمماحین وعنماداری جممودن ػنممدگی را تما حممدی حممه 
 گزار  دادند.

ارلب طب شبک 4 اجته عی ستردهلر:ه ی(لغ یردر
کممه دوسممتان و هسممهانن  2) تعممدادی اػ فرػنممدان گممزار  دادنممد  نفممر( در پممژوهش حاضممر 

کممه  کممه  گممزار  دادنممد  کردنممد. احممن فرػنممدان  نقشممی وثبمم  در سمماػگاری آنممان حمما طممالق اخفمما 
کها کردند. در پمزوهش حاضمر تهماوی فرػنمدان  وی عاتی، عاطفی  فراهناطالهای  دوستان 

حعممد اػ طمممالق اػ وحمم  ػنمممدگی اصمملی ظمممود وهمماضرت داشمممتند. و در هممیر خکمممی اػ وممموارد، 
قب  اػ طالق تا دوره حعد اػ طالق اداوه نیافتند. در واقع، حعد اػ طمالق، ارتبما  های  دوستی

کمه حعمد اػ طمالق طنمدحن رفم . اغلمب فرػنم وی حا دوستان قدخهی اػ جین گمزار  دادنمد  دان 
ونفمی داشم . در ضمهن،  تمأثیرحار ودرسه را تلییر دادند و احن اور جمر رونمد دوسم  خماجی آنهما 

گزار ) فرهنگی وحله ضدخد –ناآشنا جودن وحله، وحیط ناوناسب اضتهاعی  همای  طبا 
کیمد ومادر حشه طمالق جمودن(، جمی اعتهمادی حمه دخگمرا) فرػندان( و نیز وضعی  ػندگی ن، و تا
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کمه داحمره دوسمتی را حعمد اػ طمالق ها  حه عدم صهیهی شمدن حما دخگمران اػ ضهلمه دنخلمی جمود 
کننمد  وی وحدود کمه حعمد اػ طمالق توانسمتند دوسمتان صمهیهی پیمدا  کرد. وحدود فرػنمدانی 

کمه آنهما وسماج  ورجمو  حمه طمالق را حما دوسمتان شمان در ویمان گغاشمتند و  ومی اظهار داشمتند 
کممه احممن اوممر در سمماػگاری شممان نقممش وثبمم  داشمم . احممرا دوسممتان جممرای آنهمما وعتقممد  جودنممد 

 کرد.  وی حهاخ  عاطفی و اطالعاتی فراهن
کممه در سمماػگاری فرػنممدان  دارای نقممش جممود.  ظوخشمماوندان اػ دخگممر شممبکه اضتهمماعی جممود 

که وادر جزرگ ومادری ونبمع ظموب حهاخم  اطالعماتی 2) اغلب فرػندان گزار  دادند  ، نفر( 
کننده والی جمرای  والی و عاطفی جرای آنها جوده اس . ساحر ظوخشاوندان نیز تا حدی تاوین 
فرػنمممد جودنمممد. ظوخشممماوندان پمممدری حمممداق  نقمممش را در سممماػگاری فرػنمممدان حعمممد اػ طمممالق 

داشتند. 
(پ سخدهیوالدینقبلایطالقدروورددل لجداییوشرایطبعدایطالق5

ه پاسصگوحی پاسز دهی والدحن قب  اػ طمالق در ومورد ضمداحی فرػندان نحوهای  پاسز
گرف . جیشتر فرػندان درصمد( در پمژوهش حاضمر اػ  70) و شراخط حعد اػ طالق دو طبقه قرار 

نحوه پاسصگوحی پاسز دهی والدحن قبم  اػ طمالق در ومورد ضمداحی و شمراخط حعمد اػ طمالق 
کردند. تنها  المدحن در ومورد طمالق و شمراخط حعمد اػ درصمد اػ توضمیحات و 25اجراػ نارضاختی 

کممه پاسممز دهممی والممدحن قبمم  اػ طممالق راضممی جودنممد  آن اجممراػ رضمماخ  داشممتند. فرػنممدانی 
کیممد نشممد.  جیشممترحن رضمماخ  را اػ وممادر داشممتند. در هممیر اػ ومموارد جممر پاسممصگو جممودن پممدر تا

که گزار  دادند  گرفتند  که در طبقه اول قرار  ت ظمود را سمؤانه توانسمتند آػادانم ومی فرػندانی 
جپرسممند، در وممورد علمم  طممالق توضیممه شممدند و اخنکممه اػ آنهمما در ارتبمما  حمما حضممان  حعممد اػ 
طممالق، حمما اظهممار و نظممر داشممتند. توضممیحات و پاسممز دهممی قبمم  اػ طممالق حمما سمماػگاری 

کردنممد و حممس  وممی ػنممدگیتر  فرػنممدان حعممد اػ طممالق ارتبمما  داشمم . احممن فرػنممدان اویدوارانممه
کهوعناداری حان گزار  دادند  گزار  دادند. آنان  ظواهنمد  ومی دانند اػ ػندگی طه وی حی را 

کیفیمم   وممی و نقممش وممادر را در احممن اوممر جممر ضسممته ضلمموه کممه اػ  دادنممد. ههشنممین، فرػنممدانی 
گزار  دادند.  پاسصگوحی والدحن رضاخ  داشتند حس اعتهاد حانحی را 
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ای:(راهبرده یوق ب  6
کمه فرػنمدان قرحانیمان ونفعم  طمالق احر حناهای  خکی اػ فرض حی پژوهش حاضمر احمن جمود 

کمممارای  والمممدحن نیسمممتند و وهکمممن اسممم  حممما توضمممه نممموع راهبمممرد وقاحلمممه گیرنمممد،  ومممی کمممه حمممه 
کنش کننمده های  وا وتفاوتی حه طالق والمدحن داشمته حاشمند. در پمژوهش حاضمر، اػ شمرک  

کمه در وقاجم  وشمکالت و پیاومدهای سمص  طمالق والمدح کماری انسمامپرسیده شمد   ن طمه 
کننممدگان وممی کهتممر آسممیب جببننممد.  جیشممتر شممرک   کممه هممیر  0) دادنممد تمما  نفر(گممزار  دادنممد 
کهمی داشمتند  نهی کاری گزار  دادند حه دلیم  اخنکمه سمن  گروه  توانستند انسام دهند. احن 

کنند.  عهال قادر حه انسام فعالیتی نبودند تا جر وشکالت غلبه 
کمماری»...  تونسممتن انسممام حممدم. آظممه ظیلممی حشممه جممودم.  نهممی ظممب .. وممن هممیر 
ساله(. 31کیوان، ) «تونستن انسام حدم... نهی کاری

گمممممزار  دادنمممممد اػ دعممممما و توکممممم  حمممممه ظمممممدا 5) تعمممممدادی_   وفممممماهین ومممممغهبی و ) نفمممممر( 
کمه حعمد اػ طمالق  ومی وعنوی(ضه  غلبمه جمر وشمکالت اسمتفاده گمزار  دادنمد  کردنمد. آنهما 

کمه دعما و  وی و جیشتر حه وسسدکردند  وی والدحن، جیشتر  دعا گزار  دادند  گروه  رفتند. احن 
کها کرد تا آراوش جیشتری داشته حاشند. وی و نهاػ حه حه آنها 

هما  گفمتن ظمدا جزرگمه. حم  ویشمه... حعضمی وق  ومی کمردم. ومی حه ظدا توک »... 
کهما  ومی کمردم... ومی ظونمدم... اوما دعما نهی کردم... نهاػ وی هن دعا گفمتن ظمداخا 

کردم اراومش داشمتن و ههیشمه پمیش  وی ن وضع والی وون ظوب حشه... وقتی دعاک
که ظدا هواوونا داره... وی ظودم گغشم  اػ طمالق والمدحن،  ) «گفتن   1ویثن، ویمزان 
سال(.

کاهش وشکالت حا ساحر فرػندان خما دوسمتان  خما  1تعداد _   که جرای  گزار  دادند  نفر نیز 
کها ف :گر وی اخنکه اػ ظوشاوندان 

کمنن..  وی اوود سعی وی هر وق  وشکلی جرام پیش»..  کردم حما ظمواهرم سمص  
کها کهما وی اون جهن   جهمن دلمداریهما  کمرد. حعضمی وق  ومی کرد. تمو درسمام جهمن 
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 35احهممد، ) «گفمم  نگممران نبمما  درسمم  ویشممه و .. اػ احممن حممرف همما... وممی داد وممی
 ساله(.

گحری بحث و نتحجه
کنشپممژوهش حاضممر نشممان های  خافتممه کممه پسممران طممالق وا وتفمماوتی حممه طممالق هممای  داد 

ی در پمممنذ طبقممه احسممماس تعلممما، ظمممود شمممناظت روانتوانهنممدی های  هوؤلفممموالممدحن دارنمممد. 
گغاری شدند. کد   پنداره،  حس وعناداری، حس شاخستگی و حس اعتهاد 

ونفی طالق جر احسماس شاخسمتگی فرػنمدان  تأثیرحاضر، های  پژوهشهای  خکی اػ خافته
گمممان و طرطیممم  جمممود.  کمممین و وو2632) 1احمممن خافتمممه حممما نتممماخذ پمممژوهش فا  3( ، پیممما2633) 2(و 
کوخ و هشنبلینکر (2661) ( ههصوان اس . شاخستگی حه انسمام وظماخف  خما 2663) 4و لری، 

تمموان احسمماس شاخسممتگی را  وممی شممود. در واقممع وممی نشممان دادن رفتارهممای ظاصممی را شمماو 
گمماناػنده حمما وحممیط تعرخممتوانمماحی تعاومم  سمم کممرد.  فا ( حممه احممن نتیسممه 2632) و طرطیمم  ف 

که طالق ظانواده را دطار ضعف عهده کنمد و رواحمط جمین والمدخنی و فرػنمدان را  وی رسیدند 
سماػد و  ومی ساػد. ههشنین، طالق رو  ودحرخ  رفتار فرػنمدان را دطمار وشمک  وی دگرگون

پمژوهش حاضمر شماخد حتموان گمغارد. در تبیمین خافتمه  وی سو  تأثیرجر احساس شاخستگی آنان 
کشمور احمران نگمر  عهموم ضاوعمه حمه طمالق ونفمی کمه در  گفم  اػ آنسما   حاشمد ومی طنین نیمز 

سمماػد. و احممن اوممر جراحسمماس  وممی حاشممد لممغا، احممن نگممر  ونفممی فرػنممدان را آارده ظمماطر وممی
 گغارد. وی سوجی تأثیرشاخستگی فرػندان 

کممههای  خکمی دخگمر اػ خافتمه جرظمی اػ فرػنمدان طمالق احسمماس  پممژوهش حاضمر احمن جمود 
کشمی در  ومی حعمد اػ طمالق دطمار آسمیب 5شان وعناداری کمه در نتیسمه احتهمال ظمود  شمود. 

1. Fagan, P. F., & Churchill, A
2. Kim, J., & Woo, H

3. Pike, L. T 

4. Leary, M. R., Koch, E. J., & Hechenbleikner, N. R
5. meaningfulness
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( 2635) 1خاحد. احمن خافتمه حما نتماخذ پمژوهش آلمونز، تاواسمون، اسمتول و هاسمین وی آنها افزاخش
کمیس و هاسممین اسمم . ( ههصموان 2662) 2نماههصوان و حما نتمماخذ پمژوهش لیممزارد، تاواسمون، 

گمراخش حمه  تأثیر( در پژوهشی حا هدف جررسی 2635) آلونزو و ههکاران طالق والدحن جر ویمزان 
کممه طممالق والممدحن احتهممال ظودکشممی را در  ظودکشممی در فرػنممدان حممه احممن نتیسممه رسممیدند 

هممممای  دهممممد. در تبیممممین احممممن نمممماههصوانی شمممماخد حتمممموان حممممه تفاوت نهممممی فرػنممممدان افممممزاخش
 شناسممی رو ( اػ 2635) و ههکمماران وکممرد. در پممژوهش آلممونز در پممژوهش اشمماره شناسممی رو 

کممممه در پممممژوهش حاضممممر، اػ های  خافتممممه گممممردآوریکهممممی ضهمممم   اسممممتفاده شممممد. در حممممالی 
، حممه نقمم  اػ حمماضی 2635) 3کیفممی حمما وصمماحبه عهیمما اسممتفاده شممد. راضممین شناسممی رو 

قبیم  حسماس اػ های  کهمی در اسمتصراح وقولمه شناسمی رو ( نشمان دادنمد 3125حسنی، 
گراخانه در نهونه  حسماس اػ قبیم  فرػنمدان طمالق وحمدودخ  دارد لمغا،های  افکار ظودکشی 

که  وی گف   کمرد  شناسی رو توان  پژوهش حاضمر وقمونتی را در فرػنمدان طمالق شناسماحی 
( در 2662) کهمممی قاجممم  شناسممماحی نباشمممند. لیمممزارد و ههکممماران شناسمممی رو کمممه شممماخد حممما 

کممه طممالق وهشممی حمما هممدف راحطممه جممین طممژپ الق والممدحن و تممال  حممه ظودکشممی در جزرگسممانن 
 دهد. وی والدحن رخسا ظودکشی در فرػندان را افزاخش

دهمد.  وی ارتبا  ضعیف جین والدحن حعد اػ طالق، تببین هاحی را جرای احن خافته اراجه   
خمدس و فلموری کمه حعمد اػ طمالق، ارتبما  فرػنمد3211) 4گولد، فیشر، شافر، پار ان ( وعتقدنمد 

کلی وحدودوعهون حا خکی اػ  و حه نوعی فرػند اػ خا ونبع حهماخنی  شود وی فرػندان حه طور 
کیرنمان توان حه نتاخذ پژوهش فارسمتبرگ وی گردد. در تبیینی دخگر وی وهن وحروم ( 2663) 5و 

کرد. فار کیرنان ستبرگاستناد  که اغلب فرػندان حعد اػ طالق تحم  2663) و  ( وعتقد اس  
حاشممند. و حممه دلیمم  غیبمم  پممدر، وممادران جیشممتر وبممتال حممه جیهمماری همماحی  وممی درحضممان  ومما

1. Alonzo, D., Thompson, R. G., Stohl, M., & Hasin, D
2. Lizardi, D., Thompson, R. G., Keyes, K., & Hasin, D

3. Ragin, R

4. Gould, M. S., Fisher, P., Parides, M., Flory, M., & Shaffer, D
5. Furstenberg, F. F., & Kiernan, K. E
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که پژوهش وی روانارخشی و سو  وصرف وواد نشان دادنمد جیهماری روانمی ها  گردند. و اػ آنسا 
کرسمون،) و سو وصرف وواد  وادران حا افزاخش ظطر ظودکشمی در فرػنمدان در رتبما  اسم   1آ

کشممی تمموان انتظمما وممی ( حنمماجراحن،2661 گممراخش حممه رفتارهممای ظممود  ر داشمم  فرػنممدان طممالق 
 گراخانه جیشتری داشته حاشند.

کممه جیشممتر فرػنممدان طممالق احسمماس تعلمما های  خکممی  اػ خافتممه   پممژوهش حاضممر، احممن جممود 
گممزار  دادنممد. احممن خافتممه حمما نتمماخذ پژوهش ، (، اسهوکوسممکی2635) 2آنسمم هممای  ضممعیفی را 

ههصمموان اسمم . تعلمما توصممیف  (2661) 4وممرو و راجرتممز(، رو2662) 3فرخممدن و اسممتراپ -دحوخممد
کسی اس . حمس تعلما، را تموان نموعی  ومی کننده نوعی احساس تعلا حه طیزی خا تعلا حه 

کمرد. طیمزی را  احساس جراجری و صهیهی  و ههشنمین پیونمدی نزدخما حما دخگمران تعرخمف 
احسمماس  نیممز ناویممد. احممن وفهمموم اغلممب ضهمم  نشممان دادن 5تمموان هوخمم  اضتهمماعی وممی کممه

گرفتمه) ها() تعلا حه وکان کار  کشور خا فرهنگ حه  (. 2661، 6گیالیمانی) شمود ومی نظیر ظانه( 
کممه ههممراه حمما وممادر حعممد اػ طممالق 2662) اسهوکوسممکی و ههکمماران کممه فرػنممدانی  ( وعتقدنممد 
فرهنگمممی همممای  کننمممد جیشمممتر در وعمممرض نظام ومممی وهممماضرتها  ضهممم  رهممماحی اػ اسمممترس

حاشممند. در نتیسممه آنهمما وهکممن اسمم  احسمماس تعلمما  وممی نمماههگون و تبعممیت اضتهمماعی
که در پژوهش حاضر، اغلمب فرػنمدان حعمد اػ طمالق، ههمراه حما  پاحینی داشته حاشند. اػ آنسا 

کمرات تلییمر وکمان دادنمد کمه احسماس تعلما پماحین در آنهما  ومی وادر حمه  تموان انتظمار داشم  
خد و لوپز ومدارس وکمانی وهمن جمرای فرػنمدان ( وعتقدنمد 3227) 7پاحین حاشد. طاوػ، ووران، ر

 اضنهمماعی -فرهنگممیهممای  حمما پیشممینه وتفمماوت ضهمم  خممادگیری قمموانین، هنسارهمما و نظام
کوطما جمرای فرػنمدان ضهم  آوموظتن در ومورد اصمول  ومی حاشد. ومدارس را وی تموان ضاوعمه 

گر فرػندان نگمر  ونفمی حمه ودرسمه داشمته حاشمند و خما حمه دلیم   فرهنگی وهن دانس .لغا، ا

1. Ackerson, B. J
2. Angel, B. Ø
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ظمود نظمن دهمی ضمعیف قمادر حمه سماػ  حما ودرسمه نباشمند های  حط جین فردی خا وهارتروا
کننمد. طبما خافتمه پمژوهش های  وهکن اس  نتوانند حه ظوجی دوره اضتهماعی شمدن را طمی 

گزار آوموػ دانشحاضر، تهماوی  همای  ان حعمد اػ طمالق، ودرسمه ظمود را تلییمر جودنمد و  طبما 
 تند حا ودرسه ساػگار شوند. ظود فرػندان، آنان هیر وق  نتوانس

کمه جرظمی اػ پسمران حعمد اػ طمالق ظودپنمدارههای  خکی اػ خافته  1پمژوهش حاضمر احمن جمود 
کمین و وو کرخستنسمن و 2633) ضعیفی داشتند احن خافته حا نتاخذ حا نتماخذ پمژوهش  کمانوی،   )

(، 3211) 5(، سور و فماحن3216) 4(، پرخش و دوستال2666) 3(، اسوخنی و جراکن2661) 2هرلی
کلی کوپر، هولهن و 3270) والرستین و  کمین و وو (3211) 6جراخث واخم (،   ههصموان اسم . 

( در پژوهشممی حمما هممدف جررسممی پیاوممدهای طممالق والممدحن جممرای رشممد فرػنممدان حممه احممن 2633)
که طالق جر عزت نفس و ظود پنداره نوضوانان  گمغارد. ههشنمین،  وی ونفی تأثیرخافته رسید 

کن ان حمما توضمممه حمممه آوممموػ دانش( پژوهشممی حممما هممدف جررسمممی ظمممود پنممداره 2666) اسمموخنی و جمممرا
کنندگان  کمه  37تا  2پسر جین سنین  131ساظتار ظانواده انسام دادند. شرک   سال جودنمد 

کشممور آورخکمما انتصمماب شممدند.  گرفتنممدآومموػ دانشاػ طهممار اخاللمم  اػ  گممروه قممرار   ان در پممنذ 
س  ظانواده، تا والمد حما سرپرسمتی ومادر و تما کاو ، وادر سرپرس  ظانواده، پدر سرپر)

کلمی ویمزان ظمود پنمداره در  کمه حمه طمور  ان آوموػ دانشوالد حا سرپرستی پدر(. نتاخذ نشمان داد 
کهتر اس .  پژوهشها  تا والدی اػ ساحر ظانواده جمر  تمأثیرانسمام شمده در ػوینمه های  کاو  

کلمی ظمود پنمداره ضمعیف تمری  که پسران طمالق حمهاند  ظود پنداػه نوضوانان نشان داده طمور 
، سممور و فمماحن، 3216پممرخش و دوسممتال، ) عممادی دارنممدهممای  نسممب  حممه فرػنممدان در ظانواده

کلممممی، 3211 کمممموپر و ههکمممماران3270، والرسممممتین و  کممممه 3211) (.  کممممه فرػنممممدانی  ( خافتنممممد 
گزار  کهتری را  دهنمد اػ ظمود پنمداره ضمعیف تمری جرظوردارنمد.  حمه  وی حهاخ  ظانوادگی 
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کهتری را حه آند که حهاخ   کردند  هما  لی  اخنکه فرػندان در پژوهش حاضر حا والدی ػندگی 
کمه  ومی داشته اس  ، حنماجراحن، احسماس تنهماحی جیشمتری کردنمد. اػ احمن رو وحتهم  اسم  
 احن فرػندان ظود پنداػه ضعیف تری داشته حاشند.

که فرػندان طالق، ظود پنداره پماحین     ی دارنمد شماخد حتموان حمه وحلمه در تبیین احن خافته 
کرد. حا وضود اخنکه نرد طالق در احمران و نیمز وحم  انسمام  ػندگی فرػندان حعد اػ طالق اشاره 

حاشد اوا ههشنان حه دنحم  فرهنگمی و اضتهماعی نگماه  وی شهرستان شهرخار( حان) پژوهش
که حه نموعی حمه طمالق ومرتبط و فرػنمدان( شمدخدا اػ ضهلمه ػنمان ) انمد حه پدخده طالق و افرادی 

که هنوػ طالق در ضاوعه پغحرفته نشده اسم  و لمغا، فرػنمدان  وی حاشد وی ونفی گف   توان 
گناه کمه فرػنمدان طمالق  وی کنند، لغا وی طالق جیشتر احساس ضعف و  توان انتظار داش  

 ظودپنداره ونفی و ضعیفی داشته حاشند.
کمه در جرظمی اػ فرػنمدان اول پم سمؤالورجو  حه های  خکی اػ دخگر اػ خافته    ژوهش احمن جمود 

کماهش پیمدا کمانوی و  ومی طالق، حس اعتهاد حمه دخگمران  کنمد. احمن خافتمه حما نتماخذ پمژوهش 
کممانوی و ههکمماران2661) ههکمماران ( نشممان دادنممد طممالق والممدحن 2661) ( ههصمموان اسمم . 

ی و گاحمماردهممای  وعنمماداری در احسمماس اعتهمماد حممه دخگممران دارد. ههشنممین، پژوهش تممأثیر
کاکس3222) 1روسن کاکس و  (  نیز نشمان دادنمد 3210) 2( و ادرجرگ3271) (، هترخنگتون، 

کهتممری دارنممد. و احممن اوممر داحممره دوسممتان  کممه فرػنممدان طممالق در رواحممط جممین فممردی اعتهمماد 
کمه نوضوانمان طمالق،  ومی ساػد. در تبیین احن خافتمه وی اضتهاعی آنان را وحدود گفم   تموان 

کمه احمن  وی ران حه فکر رواحط وتعهدانه و قاج  اعتهاددر رواحطشان حا دخگ حاشند حه احن اویمد 
رواحط نیاػهای هیسانی آنان را جر طرف ساػد اوما آنمان حمه دلیم  عمدم وفماداری والمدحن و تمرک 

(. 2635آوممماتو، ) کننمممد وممی ظممانواده توسمممط خکمممی اػ والممدحن  حمممه سمممصتی حممه دخگمممران اعتهممماد
کنماره 3در حفظ احساس ظودنوضوانان طالق، وشکالت جیشتری  ، خا عدم واحستگی حمدون 
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کمه نوضوانمان طمالق، اػ عمدم اعتهماد حمه دخگمران، حمه  ومی گیری اػ دخگران دارند. حمه نظمر رسمد 
کننممد. احممن رونممد رفتمماری  وممی عنمموان راهممی ضهمم  حفممظ اسممتقالل شصصممی شممان اسممتفاده

کممه نوضممموان طمممالق ضهممم  دوری اػ رنممم ذ و ضهممم  وهکممن اسممم  ناشمممی اػ احمممن نیممماػ حاشمممد 
گممماهی دارنمممد،   کمممه اػ طمممالق والدخنشمممان آ کسمممانی حاشمممد  وحافظممم  اػ ظودشمممان در وقاحممم  

گرن و اسهی ) حاشند.  (.  2663 ،1ضانسون، تورن 
که ظشون  جین والدحن قبم  اػ طمالق،  سؤالورجو  حه های  خافته دوم پژوهش نشان داد 
نمه حما خکمی اػ والمدحن، تلییمر شدن شراخط اقتصادی حعد اػ طالق، فقدان ارتبا  روػاتر  وظین

گستردههای  در ارتبا  حا شبکه و ادراک فرػندان اػ نموع پاسمز دهمی والمدحن  در تر  اضتهاعی 
کنش دهی نوضوانان حه طالق والدحن وؤثروورد طالق وههترحن عواو    حاشند.  وی در نوع وا

کمه ظشمون  و تعمارض جمین والمدحن قبم  اػ طمالق    حما  تحلی  وصماحبه روشمن سماظ  
کممه ونتهممی حممه طممالق گممردد حممه وحممژه  وممی پیاوممدهای طممالق وممرتبط جممود. تعممارض جممین والممدحن 
که فرػندان شاهد آن جوده و اغلب در احن تعارض نخنح  درگیر شموند، حمه طمور  ومی هنگاوی 

کلمم ، سمموخف  ) کنممد وممی ضممدی حممه فرػنممدان آسممیب وارد کممه در 2661، 2ترخنممدر،  (. فرػنممدانی 
کنند در وعمرض ظطمر حمدکارکردی در تعمدادی  وی و جی ثبات رشد احن وحیطهای ناجهنسار

رسمد پاسمصهای نوضوانمان حمه ظشمون  ظمانگی اػ احمن حماور  ومی حاشند. حمه نظمر ها وی اػ حوػه
کودکممان  کممه ظشممون  ظممانگی نتمماخذ وتعممددی حممه ههممراه دارد. حسممیاری اػ  کنممد  حهاخمم  

کننممممده ظشممممون  در ظانممممه کمممماهش خا وشمممماهده  فتممممه، پرظاشممممگری، هاخشممممان، ظودپنممممداره 
تحرخفممات شممناظتی، صممالحی  اضتهمماعی آسممیب دخممده، وشممکالت ورجممو  حممه ودرسممه، 

 (.3227، 4وان استین) دارند 3آسیبی -پسهای  وشکالت ضسهی و حتی نشانه
کمممه وظین     سمموجی جمممر  تممأثیرشممدن شمممراخط اقتصممادی حعممد اػ طمممالق تممر  نتمماخذ نشممان داد 
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جممر ونمماحع و  1الممدحن جممر فرػنممدان، تجمموری اقتصممادطممالق و تممأثیرنوضوانممان دارد. ضهمم  توضممیح 
کممه در ظممانواده حممه واسممطه طممالق تلییممر کنممد. جممر طبمما دخممدگاه  وممی حاخنممد، تهرکممز وممی اوکانمماتی 

کیرنممان گممغاری درآوممد جممین پممدر و وممادر را 2663) فارسممتنبرگ و  ( طممالق انتقممال و خمما اشممتراک 
کودکممان توسممط پممدر وممی وصتمم  گممغاری در  و وممادر غیممر حضممانتی را  کنممد، احتهممان سممرواخه 

کممرده جودنممد را تقلیمم  کممه والممدحن جواسممطه اػدواح فممراهن   کمماهش دهممد و اوکانممات ظاصممی را 
کیرنمانادهد. ف وی ( وعتقدنمد وقموع طمالق، نقمش همر دو والمد را حما فرػنمدان  2663) رستنبرگ و 

گانممه هممر دو والممد تهمماخلی حممه دخممدن آنممان حمما وسممجولی  شممصپ ظممود  در اخنکممه در وحمم  ضدا
گغاشمته شمده های  داشته حاشند را وهکن اس  تلییر دهد خا ندهد. هزخنمه کمه حمه اشمتراک 

کمممه در ظمممانواده  حمممه علممم  طمممالق انباشمممته شمممده  جواسمممطه طمممالق اػ جمممیناند  اسممم  و ونممماحع 
روند. احن وشکالت اقتصادی وهکن اس  ظطر جروػ وشکالتی را جمرای فرػنمدان افمزاخش  وی

که اػدواح وسدد نکرده اند( قادر حمه تماوین ونماحع ومالی ومورد ) دهد. جرای وثال، وادران تنها
کتمماب و ) نیمماػ جممرای تسممهی  ووفقیمم  تحصممیلی فرػنممدان اػ قبیمم  تممدارک وعلممن ظصوصممی، 

کهبود وناحع ومالی وهکمن اسم   ات ونفمی جمر تلغخمه و سمالو  تمأثیرراخانه( نیستند و اخنکه 
 فرػندان حگغارد.

کممه تلییممر در  کیفیمم  ارتبمما  جممین والممدحن و فرػنممدان حعممد اػ پممژوهش حاضممر نشممان داد 
فرػنممد طممالق ههشنممین  -طممالق حمما پیاوممدهای طممالق راحطممه دارد. اههیمم  ارتبمما  جممین والممد

( نشان داده شده اس .  نتاخذ پمژوهش وی نشمان داد فرػنمدانی 3221) 2حهپ-توسط اوسوا
کمافی در ومورد عمدم حضمور والمد داشمتند، سماػگاری جهتمری را د همای  ر وقیاسکه اطالعات 

که طالق نمه تنهما ها  رفتاری، عاطفی و تحصیلی نشان دادند. جرظی اػ پژوهش نشان دادند 
کیفی  راحطه فرػندان حا پدران  گمغارد حلکمه آن راحطمه جمین فرػنمدان و ومادران را نیمز  تأثیر ومیجر 

گمان -دهد. جمر طبما پمژوهش هترخنگتمون و اسمتانلی وی قرار تأثیرتح   و ( طمالق 3222) 3ها
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کمه  ) ی جمین والمدحن حضمانتیشمناظت روانتلییرات ورتبط حا آن وهکن اس  حمه وشمکالت 
حاشند( اػ قیب  افسمردگی، اضمطراب، ظشمن و رفتارهمای تکانشمی ونتهمی  وی اغلب وادران

گردد. احن وشکالت جر توانماحی ومادران در پاسمصگو جمودن و حساسمی  حمه نیاػهمای فرػنمدان 
گمان و طرطیم  ومی فرػنمد -شمدن رواحمط ومادرتر  حمه حمدگغارند و در نتیسه  تأثیر وی  انساومد. فا

کممه فرػنممدان در ظانواده2632) کهتممری اػ هممای  ( وعتقدنممد  طممالق حهاخمم  عمماطفی و وممالی 
خافمم  ارتبمماطی و نیممز هممای  طممالق وحرکهممای  کننممد. ههشنممین، در ظانواده وممی والممدحن در
کننده کماهشهای  تقوخ   کهتمری  تموان انتظمار  ومی نماجراحن،خاحنمد. ح ومی تحصیلی حه سمطح 

کیفی  ارتبا  جین والدحن و فرػندان در ظانواده که   حعمد اػ طمالق دطمار دگرگمونیها  داش  
 گغار اس .   تأثیری فرػندان شناظت روانوصتلف های  شود و احن اور جر ضنبه وی
اضتهماعی های  پژوهش حاضر، تلییر ارتبا  نوضوانمان و شمبکههای  خکی دخگر اػ خافته   

کینممگ وممی ونفممی جممر ارتبمما  جممین فرػنممدان و ظوخشمماوندان تممأثیرجممود. طممالق  ( 2661) 1گممغارد. 
وعتقد اس  طنانشه راحطه پسران حا پدران حعد اػ طالق ونفی شد احن اومر جمر راحطمه فرػنمد حما 

گمغارد. حمه عمالوه، وعهمون  پمدر جمزرگ و ومادر جمزرگ  وی سو  تأثیرپدر جزرگ و وادر جزرگ پدری 
کممه نقممش نظممارتی را جممر فرػنممدان داشممته حاشممند اػ اخنممرو، وعهممون ح کهتممر واخلنممد  عممد اػ طممالق، 

کمماهش ارتبمما  جممین اعضممای شممبکه گسممتردههای  طممالق حمما  ات تممأثیرو فرػنممدان  تر  اضتهمماعی 
اػ رواحط اضتهماعی ای  دهد. اصطالح شبکه اضتهاعی حه وسهوعه وی سو  طالق را افزاخش

کتساجی در جین افرا ضواومع و .. اشماره  ها، اعضای ظمانواده، وحلمه ها، د، ظانوادهانتساجی و ا
کنند.  وی دارد. هر خا اػ آنها  توانند حه صورت تعاولی اخفای نقش 

کممه در   2ظوخشمماوندی   کممه سمماحر رواحطممی  وثممالی راخممذ اػ رواحممط انتسمماجی اسمم  در حممالی 
کتسمماجی وممی تعاومم  وممنظن در ػنممدگی روػوممره حممه وضممود حوپممدخای، راجممو و حند) حاشممند وممی آخممد ا

کمممه اخمممده تحلی 3216) 4(. ویتشممم  و ترکیممم 2633، 3شمممینا همممای  ( حمممه احمممن نتیسمممه رسمممیدند 

1. King, V 

2. Kinship

3. Bandyopadhyay, S., Rao, A. R., & Sinha, B. K
4. Mitchell, R. E., & Trickett, E. J
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 اجمممزار وههمممی ووفیمممد در ػوینمممه سمممالو  روان اضتهممماع اسممم . ویشتممم  و ترکیممم ای  شمممبکه
کمه تحلی همای  ( حا ومرور پژوهش3216) گرفتنمد  شمبکه همای  گغشمته در احمن ػوینمه، نتیسمه 

تلوخحمات ای  وداظلمههای  ػندگی ضهعی و هن جرای طراحی جرناوه اضتهاعی هن جرای درک
کمه عواوم  وصتلمف اضتهماعی و انتصاب کردند  ارػشمی همای  حسیار وههی دارند. آنها تاحید 

هممممای  حالفصمممم ، هنمممموػ نیممممز  در وعناحصشمممی وفمممماهین شممممبکه حممممه فعالی همممای  در ووقعی 
گغارند. ای  وداظله اثر 
کمه فرػنمدان حمما دارنمد   کمه جمر ػنممدگیاحمن اصم   گمغارد، شممرک   ومی شمان در تصمهیهاتی 

گرفتممه اسمم  کیممد قممرار  کارلسممون و همماخنز2662، 1نیمم ) کننممد وممورد تا ، 2حممه نقمم  اػ دخکهممن) (. 
که والدحن توان تسهی  فراخند انتقالی طمالق را دارنمد. والمدحن2661 تواننمد در  ومی ( وعتقدند 

کارگیر ی سبا فرػند پروری وبتنمی جمر احتمرام هنگام تعیین انتظارات رفتاری در فرػندان حا 
وثبتممی در احممن رونممد انتقممالی داشممته حاشممند. اخنکممه والممدحن در طممول فراخنممد  تممأثیرو ههکمماری 

گمزار  در ومورد وسماج   کنند و اػ آنهما انتظمار  طالق حه عنوان ضاسوس اػ والد دخگر استفاده 
کنممد کممه  وصتلممف را داشممته حاشممند وهکممن اسمم  حممه فرػنممدان آسممیب ضممدی وارد  اومما ػوممانی 

 نظمن دهمی وشماحه اسمتفادههای  والدحن اػ رو  هماحی نظیمر فرػنمد پمروری وتحدانمه و سمبا
کننده حاشد.  وی کنند وی کها  توانند در افزاخش تاب آوری فرػندان حعد اػ طالق 
کمه ارتبما  راهبردهمای وقاحلمه   همای  را حما نموع واکنشای  در احران پژوهشی خاف  نگردخد 

(  3112) الق والدحن وورد جررسی قرار داده حاشد. اوا در پژوهشمی قهمری و فکمورفرػندان حه ط
وقاحله حا استرس و جهداش  روان و راحطه احمن وتلیرهما های  پژوهشی حا هدف وقاخسه شیوه

نفمر اػ فرػنمدان طمالق و  366) نفمر 266حال  جمر ای  ان طالق و غیر طالق حا نهونهآووػ دانشدر جین 
کمه فرػنمدان آوموػ شداننفر اػ  366 ان عمادی( انسمام داده انمد. نتماخذ پمژوهش ومغکور نشمان داد 

طالق نسب  حمه فرػنمدان عمادی اػ جهداشم  روانمی پماحین تمری جرظوردارنمد و اػ شمیوه وقاحلمه 
کننمممد. در احمممن پمممژوهش، صمممرفا، حمممه توصمممیف  ومممی هیسمممانی و اضتنممماجی جیشمممتری اسمممتفاده

1. Neale, B
2. Dykeman, B. F 
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کنندگان پرداظتمه شمد. اوما در پمژوهش  ای وضعی  استفاده اػ نوع راهبرد وقاحله در شرک  
کمممه راهبردهمممای  شناسمممی رو حاضمممر، حمممه سمممبب نممموع  گرفتمممه شمممد نشمممان داده شمممد  کمممار  حمممه 

ی اػ قبیم ، شاخسمتگی، وعنماداری و شمناظت روانتوانهنمدی های  هوؤلفمفرػنمدان حما ای  وقاحله
احی شمد جیشمتر کمه در ادجیمات پژوهشمی شناسمای  تعلا در ارتبا  اس . راهبردهای وقاحله

کید داشتند. اوا پژوهش حاضمر، حما شناسماحی طبقمات های  جر سبا هیسانی و اضتناجی تا
کهما حمه اند  ضدخد پاسمز دهمی فرػنمدان حمه طمالق، دانمش ضدخمدی را فمراهن سماظته کمه در 

فرػندان طالق حاجز اههی  اس . حا توضه حه حافم  ومغهبی، اضتهماعی و فرهنگمی ضاوعمه 
نمموع راهبردهمای وقاحلمه حما وشمکالت تمما حمدی حما سماحر ضواومع تفمماوت  رسمد ومی احمران حمه نظمر

کمه فرػنمدان حتواننمد حما  ومی داشته حاشد. حا توضه حه غالب جودن وغهب در احران حه نظمر رسمد 
تری وقاحلممه ومؤثرتاسمی اػ ومداظالت وعنمموی و ومغهبی، حمما پیاومدهای ونفمی طممالق، حمه طممور 

کنند.
کممه  حمما توضممه حممه اخنکممه پممژوهش حاضممر نشممان ات طممالق والممدحن و فراخنممدهای تممأثیرداد 

شممود و عممواولی اػ قبیمم   نهممی واحسممته حممه آن حممه طممور خکسممانی توسممط ههممه نوضوانممان ادراک
کیفیم  تر  ظشون  جین والدحن قب  اػ طالق، وظین شدن شمراخط اقتصمادی حعمد اػ طمالق، 

حعممد اػ تر  گسمترده اضتهمماعیهای  ارتبما  حما والممدحن حعمد اػ طممالق، تلییمر در ارتبما  حمما شمبکه
کمممنش دهمممی  طمممالق و ادراک فرػنمممدان اػ نممموع پاسمممز دهمممی والمممدحن در ومممورد طمممالق حممما نممموع وا

کمه والمدحن در آسمتانه طمالق حما  ومی نوضوانان حما طمالق در ارتبما  اسم . لمغا، پیشمنهاد شمود 
 ومرتبط حما طمالق را در فرػنمدان حمه حمداق  جرسمانند. توصمیههای  توضه حه احن عواوم ، آسمیب

اػ پسمران تحم  حضمان  های  ود پژوهشگران آخنده ضه  افزاخش تعهین پغحری خافتهش وی
کننمد. ههشنمین، در احمن ػوینمه توصمیه گمردد  ومی پمدر نیمز حمه عنموان نهونمه پمژوهش اسمتفاده 

احمن عاوم  حمه طمور دقیما  تمأثیرگروه نهونه اػ طبقات وتفماوت اقتصمادی اضتهماعی حاشمند و 
 وورد سنسش قرار حگیرد.
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 قدردانیتشکر و 
گفتمه هاخشمان در پمژوهش حاضمر  کمه  پژوهش حاضر حدون شمرک  و ههکماری فرػنمدانی 
خن. ههشنممین، اػ  گممزار  شممده اسمم  اوکممان پممغحر نبممود. اػ ههممه آنممان وهنممون و سااسممگزار

صمهیهانه ها  وشاوران ودرسه حاخ  ههکاری شان در فراهن نهودن شراخط اضرای وصماحبه
 کنین. وی تشکر
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