
1 

 

 

                                                                               مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی                                                                                             

4477-2476 ISSN: 

                                                                                                                                                                                                1395تابستان  /2دوره 

http://www.irijournals.com  

 

 آموزانطالق و تأثیر آن بر دانش

  1 پیمان آزاد

 ایالم فرهنگیان دانشگاه اجتماعی علوم دبیری رشته نشجویدا  1

 

 

 چکیده

 یجامعه در طالق نرخ افزایش و خانواده تغییرات. كندمی تجربه را طالق ای گسترده طور به كنونی دنیای در خانواده نهاد

 پرخاشگری، افسردگی، نظیر مدهایپیا جهت به ویژه به طالق، یمسئله. است آورده وجود به را اجتماعی هاینگرانی نیز ایران

 اهمیت حائز بسیار سازد،می متأثر را آنان یآینده و دارد پی در طالق فرزندان برای كه اجتماعی رشد بزهکاری، تحصیلی، افت

 متغیر 5 بر مطالعه تمركز. است شده انجام آموزاندانش بر طالق پیامدهای اجتماعی بررسی هدف با حاضر پژوهش. است

 بر ما موردی مطالعه. است بوده برد نام اجتماعی رشد بزهکاری، پرخاشگری، تحصیلی، افت افسردگی، به توانمی كه مختلف

 دختر) طالق محصل فرزندان از نفر 200 بین كه ایپرسشنامه طریق از مقاله این اطالعات. است بوده فارس استان آموزاندانش

 .است شده تقریر شخصی هایبرداشت و بزرگوار اساتید همچنین و است شده داده پاسخ دوم متوسطه مقطع در( پسر –

 به توانستیم است گرفته صورت گذشته در كه هایی تحقیق همچنین و محصلین توسط شده پر های پرسشنامه بررسی با ما

  .گذارد می آموزان دانش بر مستقیمی اثر شده ذكر بعد 5 در طالق كه برسیم نتایج این

 پسر بر طالق تاثیر  پسر پرخاشگری مانند عملی های متغیر در مثال. است متفاوت دختر و پسر  بر نسبی طور بر اه متغیر تاثیر

 .است بوده تر دخترزیاد بر تاثیر افسردگی مانند احساسی های متغیر در ولی بود دختر از تر زیاد

 به منجر هم با پیوند در عوامل از ایمجموعه بلکه نیست، عاملی تک ایپدیده طالق كه دهدمی نشان طالق علی شرایط بررسی

 به بلکه نیست مهم عوامل تعداد كه این دیگر نکته و است بیشتر دیگر عامل بر طالق در عامل هر تأثیر میزان. شوندمی طالق

 .دارد بستگی عامل هر شدت

 بر ، داد خواهد قرار تاثیر مورد را آنها آینده و دارد بسزایی تاثیر زوجین بر اینکه بر عالوه طالق كه داد نشان ما به تحقیق نتایج

 مسئولین كه است حساس لذا.باشد می پسر جنس از بیشتر دختر جنس بر آن فشار و گذارد می تاثیر فرزندان عملکرد و رفتار
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 ترین مهم عنوان به پرورش و آموزش بااالخص مرتبط های دستگاه تمام و دهند نشان معظل این به بیشتری توجه محترم

 . دهند انجام معظل این از ها خانواده ذهن كردن روشن برای را خود تالش ،تمام فرهنگ انتقال و فرزندان تربیت دستگاه

 این بر ما سعی تمام. برد خواهید پی طالق فرزندان بر آن تاثیر و طالق فاجعه عمق به مقاله این مطالعه با كه هستیم مطمئن

 ، طالقی هر كه نماییم مشخص و نماییم تبیین و توضیح را متغیر هر تاثیر واضح و روشن ضیحیتو و امار با كه است بوده

 كه اصلی زلزله خود از تر ویرانگر مراتب به هست ای لرزه پس دارای طالق بلکه باشد نمی زوجین دامنگیر فقط آن مشکالت

 ترحم دید از فقط طالق فرزندان و هست رواج حال در ما جامعه در علنی غیر طور به و مانده مخفی ما جامعه دید از متاسفانه

 و شود می فرزندان اجتماعی شان امدن پایین باعث كه تحقیری و شدن منزوی و پرخاشگری و تحصیلی افت و شوند می دیده

 در مثال طور به )باشد می ها فعالیت از بسیاری اساسی ركن خانواده كه ایرانی جامعه در مخصوصا میگذارد تاثیر آنها اینده در

 .(دارد ازدواج برای كمتری شانس است طالق خانواده از كه دختری ، فرزند برای عروس انتخاب

 

 

 

 كودكان تحصیل بر طالق تأثیر– كودكان افسردگی بر طالق تأثیر – كودكان افسردگی – طالقهاي كلیدي: واژه
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 مقدمه -1

 شکل ندگی اجتماعیز به نیاز بشر، به ویژه فطری نیازهای به پاسخگویی برای كه است نخستین و بنیادی ترین نهادی خانواده

 را خود هاانسان از یک یچه كه به گونهای یابد؛می خانواده تحقق بستر در بشر تعامل عمیق ترین و نزدیکترین و است گرفته

 اند.ندانسته اولیه این نهاد در عضویت از بی نیاز

های حیاتی و های نهادی عمومی و جهانی است كه برای رفع نیازمندیاز نخستین نظامصاحب نظران معتقدند كه خانواده 

گیرد و روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می 1عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد.

 2ثبات و استحام بیشتری برخوردار است. اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، خانواده و به تبع آن جامعه ازهر

تأثیر از خانواده های اجتماعی بیتواند ادّعای سالمت كند و هیچ یک از آسیبای سالم نمیای بدون داشتن خانوادههیچ جامعه

واده داردو ها و بازخوردهای اجتماعی اعضای خاناند. كیفیت روابط درون خانواده نقش بسزایی در شکل گیری نگرشپدید نیامده

 3پایه و اساس روابط درون خانواده بر محور روابط زن و شوهر استوار است.

ق هر است طالخیزد و علت آن هم مشکل در ارتباط سالم و صحیح بین زن و شویکی از مشکالتی كه از درون خانواده به پا می

واده بنیان خان رتباط انسانی را مختل نماید. وقتیتواند در جامعه نیز شیوع وگسترش یابد و اباشد. این مشکل )طالق( میمی

 ن سوق دادههای اخالقی و اجتماعی كل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکالت گوناگودچار تزلزل شود، بنیان

 شود. می

یابند ودر دیگر پیوند میخانواده یک نهاد است كه اعضای پدید آورنده آن بوسیله رشته زناشوئی، خون، یا فرزندخواندگی با یک

ویا در تعریفی دیگر خانواده گروهی از افراد است كه با  4كنندیک مجموع با هدفی مشترک ودر زیر سقفی با یکدیگر زندگی می

 5اند، و اعضای بزرگسال آن مسئولیت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند.ارتباطات خویشاوندی مستقیماً به هم پیوند خورده

خورند. ازدواج به عنوان پیوند جنسیِ از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته شده و پسندیده از طریق ازدواج به هم پیوند می افراد

 6شود.بین دو فرد بزرگسال تعریف می

ل زلزتوان گفت كه وضع متهاست وبه طور قطع میواقعیت این است كه خانواده زمینه ساز بسیاری از انحرافات و یا شرافتمندی

ز بشر تا حرانی امروهاست. واگر بنا باشد دنیای نامتعادل و اوضاع بجهان امروز تا حدود زیادی ناشی از وضع نابسامان خانواده

ود خاست الهی ش و قدحدودی سروسامان یابد ناگریز باید تجدید نظری در وضع خانواده بعمل آید واین نهاد مهم اجتماعی ارز

 را بازیابد. 

آید. فطرت او خدا آشنا، امین و اساس بینش اسالمی آن است كه كودک با زمینه فطری پاک و الهی به دنیا می طرز فکر ما بر

شود كودكی با چنین فطرتی از انحراف و آلودگی سر در آورد باید گفت كه عوامل صادق است. اما اینکه چه چیزی باعث می

 7باشد.واده از هم گسیخته )طالق گرفته( میها خانترین آنبسیاری دخالت دارند كه در راس و مهم

یرات نه ساز تأثها و... از اموری هستند كه زمیشرایط نابسامان خانواده طالق گرفته، جهل و غفلت والدین و سهل انگاری آن

 –جتماعی ارشد  –افت تحصیلی  –افسردگی  –بعد )پرخاشگری  5زیادی بر فرزندان خود هستند كه ما در اینجا بر این

 كنیم. بزهکاری( تحقیق می

                                                           
 37 ،ص1383شرفی، - 1

 12 ص ،1387اعزازی، - 2

 2 ص ،1389 افروز، - 3

 34 ص ،1381 قائمی، علی دکتر - 4

 424 ص ،1390 گیدنز، - 5

 424 ص ،1390 گیدنز، - 6

 17 ص ،1381 قائمی، علی دکتر - 7
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كند، بی اختیار از خود خواهد پرسید كه: فرجام این طفل چه به هنگامی كه آدمی آینده چنین فرزاندانی را در نظر مجسم می

های ناشی از نابسامانی را چه كسی خواهد گشود؟ درد و خواهد شد؟ درد نابسامانی او را چه كسی درمان خواهد كرد؟ عقده

 را چه كسی تسلیت خواهد داد؟مصیبت او 

خواهیم دورنمای حیات اند و میایم كه در خانواده طالق گرفته رشد كردهما در اینجا به بحث و بررسی وضع فرزندانی پرداخته

ظر صاحب نظران ارائه بعد ذكر شده و براساس تحقیقات و آمار و اعالم ن 5این افراد را در عرصه حیات اجتماعی بر اساس آن 

 ای عرضه نماییم كه قابل درک برای همگان باشد.یم و سعی خواهیم كرد مطالب را به گونهده

مقصد ما در این بررسی آن است كه پدران و مادران محترم جامعه ما بیش از پیش بیدار و هشیار شوند و به این نکته ایمان 

مسیر زندگی شان راه ساز و  درس آموز و برای ها در عرصه حیات خانواده برای فرزندانبیاورند كه هرگام و حركات آن

)طالق( بکوشند عاقبت این كار خود را الاقل برای فرزندان خود در  ساز است. بدین سان پیش از وارد شدن در این مسیرزمینه

 های مثبت و منفی آن را در نظر بگیرند.نظر بگیرند و جنبه

ایم كه ثابت ده آل یک خانواده اسالمی را بیان كنیم بلکه به دنبال آن بودهایم كه ویژگی ایدر این بحث مابه دنبال آن نبوده

 گذارد.های آینده جامعه هستند میگیرد تأثیر بسیار زیادی بر فرزندان كه خوشهكنیم كه طالق كه بین زن و مرد صورت می

 

 بیان مسئله -2

شود كه بخش وسیعی از افراد جامعه را در بر بگیرد و یاز نظر جامعه شناسان یک پدیده زمانی به مسئله اجتماعی تبدیل م

اكثر افراد از آن رنج ببرند. امروزه طالق، ناسازگاری، عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، بزهکاری و خشونت جوانان، و... از جمله 

شناسی جوانان یا  های مختلف آسیبای است كه در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته است كه همایشهای عمدهنگرانی

هایی با موضوعات طالق و خانواده از آن نمونه است. عدم سازگاری فرزندان با والدین، جدایی والدین از یکدیگر، همایش

های دیگر جامعه ترین مبحث طالق كه تأثیر بسیار زیادی بر بخشآموزان و مهمآموزان، بزهکاری دانشپرخاشگری دانش

های زیادی كه در جامعه دارد باشند. طالق به دلیل پس لرزهترینمعضالت اجتماعی جامعه میهمهایی از مگذارد نمونهمی

گذارد طالق بر ترین تأثیری كه طالق میهمواره كانون توجه بسیاری از دانشمندان اجتماعی و مسئولین بوده است. مهم

 فرزندان خود افراد جدا شده است.

 

 ضرورت و اهمیت بررسی -2-1

 پذیری تاثر مهم بسیار موارد این از یکی. گیردمی تاثر وقایع از بسیاری از حتم طور به و باشدمی اجتماعی موجودی ذاتا انسان

 و شود رو آن به رو این از جوان یک آینده است ممکن كه حدی به گذاردمی طالق فرزندان بر ایعمده تأثیر كه میباشد طالق

 شیرازه است ممکن مدت دراز در پذیری تاثر این و بگذارد كندمی زندگی آن در كه ایعهجام بر ی عمده تأثیر جوان این حتی

 فرزندان به والدین صحیح محبت ابراز و فرزندان و والدین بین دغدغه بدون و سالم روابط داشتن. زند هم بر را اجتماعی نظام

 درون در هستند مشکل دارای شده گفته بعد 5 نظر زا كه آموزانیدانش قطع طور به. باشدمی فرزندان سعادت و رشد كلید

 این طریق از تا رسدمی نظر به ضروری حتم طور به تحقیقی چنین انجام لذا. نیستند برخوردار خوبی روابط كیفیت از خانواده

 ما آینده نسل كه دهیم هشدار هاآن به و كنیم آگاه( طالق) بزرگ خطر این پیامدهای از را مسئولین و والدین بتوانیم تحقیق

 .دارند قرار برزگی خطر چه در جامعه این كننده آباد عنوان به
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  گرفته صورت تحقیقات و نظري چارچوب -2-2

 .پردازیممی مختصر طور به ایران در طالق بر موثر عوامل و آن تعریف به طالق بهتر درک منظور به ابتدا در

 به نتوانند طرفین چنانچه. شودمی برقرار اجتماعی و رسمی قراردادهای و آیین بقط افراد بین پیوند كه همانگونه حقیقت در

 جدا هم زا ضوابطی و مقررات طبق ناچار به كنند زندگی یکدیگر با … و اجتماعی و محیطی شخصیتی، گوناگون دالیل

 .شوندمی

 خیانت، زندگی، در جنسی مشکالت ها، نوادهخا دخالت كافی، شناخت نداشتن توانمی را ایران در رشدطالق اصلی هایشاخصه

 .كرد اشاره زندگی در تفاهم نبود

 كنیممی بیان را هانآ مختصر طور به مقاله این در كه است گرفته صورت آن تأثیرات و طالق موضوع در تحقیقات و هانظریه

 كاهش اند،شده منجر طالق به كه هاییازدواج گردید مشخص گرفت صورت( 1990) "هبر جی" توسط كه تحقیقی در

. باشد جسمی یا روانی تماعی،اج ماهیتی تواندمی كمبودی چنین. آوردمی وجود به خانواده اعضای نفس به اعتماد در شدیدی

 .باشدمی طالق از بعد و حین در خانواده اعضای اختالالت مهم منشا طالق درنتیجه نفس به اعتماد كاهش

 از یکی گرددمی باعث بلکه دهد،می كاهش را خانواده اعضای اعتماد سطح طالق تنها نه شد مشخص همچنین تحقیق این در

 جدا هم از افراد آن در كه دهدمی نشان را مدلی تحقیق این. كنند پوچی احساس ای مالحظه قابل طور به دو هر یا طرفین

 جمعیت وانبج تمامی بر كه است ای پدیده طالق این از گذشته. هستند كمک و همیاری محتاج اعتماد كاهش علت به شده

 از را خانواده یعنی مثل تولید سیاسا و مشروع واحد یعنی نهد،می اثر جمعیت كمیت بر طرفی از زیرا گذارد،می اثر جامعه یک

 وادهخان هاینعمت از محروم فرزندانی شودمی موجب زیرا گذارد،می اثر نیز جمعیت كیفیت بر دیگر طرف از پاشد،می هم

 یناش اجتماعی آسیب بنابراین. اندجامعه یک شهروندی مقام احراز در روانی كافی سالمت فاقد احتماالً كه گردند جامعه تحویل

 .باشدمی آینده نسل و جامعه كل متوجه بلکه خانواده، اعضای متوجه تنها نه اقدام این از

 

 ایران در جوامع نشده توافق هايهنجار -2-3

 در آنچه چه و است فردی سطوح آنچه در رفتاری، چه ناهنجاریهای و اجتماعی مسائل از بسیاری یایران، ریشه یجامعه در

به . هاستارزش نظام طیف گونگی و بودن سیال و تعیین عدم حالت از ناشی باشداجتماعی می اقشار ها وها، جریانگروه رفتار

 از منظور. نشده نامید های توافقبنامیم، باید هنجاریابی هنجارشکنی آنکه از یشب را ناهنجاریها از بسیاری یدلیل، دامنه همین

نحوی  به و برگزیده را ویژهای باشند، هنجارهای كرده هنجارشکنی آنکه از بیش كه افراد است این نشده های توافقهنجاریابی

 این تعامالت طرفهای یا مخاطبان یکسانی برای یمعنای بار دارای و توافق مورد هنجارها این اند، ولینموده عمل هنجارمند

این  از پارهای. است كرده هنجارشکنی كنشگر كه شودمی ایجاد تصور آن مخاطبان، این منظر از و است نبوده كنشگران

ند، اداشته ویژهای كاركردهای به نحو مکمل هنجارها، كه مجموعه یک یپیوسته به هم یحلقه فروپاشی طریق ها ازنارسایی

 1اند.شده ناشی ارزشها معنایی و مفهومی تعارض و جامعه پذیری ناموزون از دیگر پارهای و شده ایجاد

ماده ، فردی، سودگرایی آنی، مصلحت گرایی تمتع، لذت طلبی بر جامعه یک اساسی هایارزشها، ارزش بحران یهنگامه در

 انسانی حتی، ارتباطات و آورندمی نظر در را خویشتن مصالح و اندیشندمی به تمتع صرفاً هاانسان و استوارند ابزارگرایی و گرایی

روابط،  نوع این. است آنی راه التذاذ در صرفاً و شودمی تهی معنوی بعد از هاانسان روابط. پذیرندمی تأثیر شرایط از این نیز

ها دیگر، رابطه عوامل یا زمان مرور اثر بر یا دنمای روی دیگری آنکه مصلحت محض به و اندشکننده و آسیب پذیر و سست بسیار

 طالق آمار و نبوده قاعده مستثنی این از نیز زوجیت روابط شرایط این شکند، درمی های مختلفبهانه به و تهی شده درون از

 2یافت. خواهد افزایش روز به روز
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 راه در عاملی به عنوان دین نقش به میداند و مؤثر طالق افزایش در را دینی و مذهبی ارزشهای به پایبندی اودری كاهش

ایمانی  چنین كه آنان تا آورندمی روی طالق به دارند، كمتر مذهبی ایمان كه او افرادی نظر به. ندكمی اشاره طالق از جلوگیری

 1یابد.می افزایش معهجا در طالق ها، میزانارزش تغییر و افراد اكثریت در های مذهبیپایبندی عدم و ایمان تضعیف با. ندارند

 

 تئوري آنومی -3

 اعضای برای رفتار الگوی و جمعی اجتماعی، انتظارات اهداف مورد در اجماع فقدان مفهوم به جامعه شناسان، آنومی دیدگاه از

 از را خود اجتماعی كنترل جامعه و شودمی اخالقی یضابطه و آتوریته غیبت تدریجی و محو به منجر حالت این. است جامعه

 و قواعد و میشوند دچار سرگردانی هاانسان از است، بسیاری دگرگونی و گذار حال در جامعه كه هنگامی .دهددست می

 در نیز، هنوز شرایط با منطبق و جدیدهای دیگر، ارزش سوی از شود.می كم ارزش و بی اهمیت هاآن جامعه، برای ارزشهای

 تبعیت ساخت نوین از برخی و كهن ساخت از برخی جامعه این در. دارد ساخت دو واقع، جامعه در .است نیفتاده جا جامعه

 2نند.كمی

 طبعاً این كه آنجا از وشود می ایجاد حصر و بی حد آرزوهای كه ندكمی ایجاد را آنومی، وضعیتی و هنجارها پاشیدگی هم از

 اجتماعی منفی اقدامات جریان در كه آیدپدید می اعیاجتم نارضایتی وضعیت شوند، درنتیجه ارضا توانندنمی بی حد آرزوهای

 3است. سنجش قابل آماری نظر از شود، كهظاهر می غیره و طالق، خودكشی نظیر

 

 نظریه كانگر )مشکالت اقتصادي( -4

 وقوع ها، احتمالآن یاز جمله ها دارد؛خانواده بر زیان باری نتایج جامعه در اقتصادی های سختدوران، كانگر نظر به

 به سوی را هاآن و دهدمی كاهش را زوجین مثبت اقتصادی تعامالت محرومیت. است آن بی سامانی و خانواده گسیختگی

 استاندارد مناسب سطح در زندگی بقای برای هاآن خانوادگی منافع كه زوجینی بین در مشکالت اقتصادی. دهدمی سوق طالق

 دارند.  منفی تعامل ها، بیشترخانواده این در مردان و ندكمی باتبی ث را هاآن زناشویی باشد، زندگینمی

 منفی هنوز نگرش آنکه علیرغم و است شده خانواده داخل در ستیز ها وتنش افزایش در ایران، موجب تورم و درآمدها كاهش

 نرمالی یرابطه هیچ كه ایی استهجامع یطالق، نتیجه .است افزایش به رو آن میزان دارد، اما وجود جامعه در طالق به نسبت

 تعدیل یدیگر، برنامه سوی از و شودمی داده سر جامعه در تجمل سویی، مانور از .است نکرده برقرار هزینه و درآمد بین

 شده طالق افزایش منجر به اقتصادی معضالت و گردیده امکانات و مطالبات بین شکاف موجب كه شودمی اقتصادی ارائه

 4.است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -  Udry. R. 1971.p.456 
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 تحقیق این در بررسی مورد جوامع -4-2

باشد و  باشد و شهر مورد مطالعه شهر شیرازمیمقیاس جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق در قالب مقیاس شهری می

 پرسشنامه ها، در بین مدارس دخترانه و پسرانه شهر شیراز در مقطع متوسطه دوم پخش شده است. 

 

 آماری( مقیاس بررسی جامعه 1جدول )

 درصد جنسیت فراوانی مقیاس بررسی

 دختر100 200 جامعه شهری

 پسر 100

100 

 

 تحقیق این در وابسته متغیرهاي و مستقل متغیر

 مستقل متغییر

آموزان بوده است طبیعی است كه متغییر مستقل خود طالق های طالق بر روی دانشاز آنجائی كه موضوع پژوهش، پیامد

 نیم. كمستقیم و غیر مستقیم بر ابعاد مشخص شده كه در ادامه ذكر خواهد شد را پیدا درنظر شده تا تأثیرات 

 متغییر وابسته

برای متغییر مستقل  پیامد را 5متغییر وابسته یا به عبارتی دیگر  5همان طور كه قبال هم گفته شده ما در این تحقیق از 

 ایم. )طالق( در نظر گرفته

 ( متغیر وابسته2جدول )

 درصد فراوانی راوانیف بعد

 51/18 5 پرخاشگری

 92/25 7 افسردگی

 51/18 5 افت تحصیلی

 81/14 4 رشد اجتماعی

 22/22 6 بزهکاری

 

باشد. پس از رایج ترین متغییر در این پژوهش می 92/25با نسبت حدود « افسردگی»بینید با همان طور كه در جدول باال می

با « افت تحصیلی»درصدو بعد از ان  51/18با « پرخاشگری و رشد اجتماعی»و بعد از آن  22/22با « بزهکاری»آن، متغییر 

 های بعدی قرار دارند. در صد در رتبه 81/14

ای و یهستوانه نظرباشد عموما دارای پقرار گرفتن هر یک از این موارد به عنوان متغییر وابسته كه متغییر مستقل آن طالق می

 پردازیمر ادامه به آن میادله اثباتی است كه د

 

 معرفی خانواده

خانواده از دیدی یک نهاد حقوقی است كه اعضای پدید آورنده آن بوسیله رشته زناشوئی، خون، یا فرزند خواندگی با یکدیگر 

 تواند كوچک وكنند. این مجموعه مییابند و در یک مجموعه با هدفی مشترک و در زیر سقفی با هم زندگی میپیوند می

ای پویا از نظامات متعمامل محدود، شامل زن وشوهر یا شامل زن و شوهر و فرزندان یا شامل چند خانوار باشد. آن را مجموعه

 1كند.اند كه هر فرد نقش منحصر به فرد خود را ایفا میمعرفی كرده
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 اهمیت خانواده

راف آن، در و در سالمت و عدم سالمت، شرافت و انحاند كه جامعه خود را تغذیه كرده ترین نهادی دانستهخانواده را مهم

 ندند.سازگاری و ناهنجاری آن، موثر است. ركن اساسی و طبیعی اجتماع است و دولت و ملت به حمایت آن نیازم

خانواده نخستین مهد و مدرسه اصلی تربیت است، كارگاه الگو سازی است، زمینه ساز تحول و تکامل است، محیط رشد است. 

گیرد و هر سازندگی یا اشتباهی كه در آن واقع گردد در فرزند اثر های اصلی و اساسی خود را از خانواده میدرس فرزند

 1گذارد.می

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و 

یابیم كه خانواده كوچک است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است، احد میفرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ و

 2های بشری است.زیرا هسته اصلی و زیر ساز جامعه

 

 تأثیرات خانواده بر فرزند

 محیطی –خانواده دو تأثیر را بر فرزند دارد: وراثتی 

به  ائل مربوطدن، مسین خویشند از جمله: اسکلت بندی بدر بحث وراثتی كودكان وارث بسیاری از صفات و ویژگی هائی از والد

 های جسمی و روحی. های هوشی و استعدادی، بیماریجنبه

ن محیط و آتوان گفت فرزند به طور حتم و اجتاب ناپذیر تحت تأثیر محیط زندگی و فرهنگ و شیوه زندگی درجنبه محیط می

ز جبر امحیطی شکل گیرد و نتواند  م و روح فرزند انساندر چنینكند.طبیعی است كه جسمکانی است كه در آن زندگی می

 محیط الاقل در كودكی رهائی یابد.

افراد یک خانواده ساخته و پرداخته عوامل محیطی و ارثی هستند و به همین دلیل شخصیت شان شدیدا تحت تأثیر این عوامل 

و تركیب شخصیت والدین است. شرایط عادی و یا  ای تمام نما از معجوناست تا حدی كه میتوان گفت: كودک ائینه

 3های خانوادگی مثل طالق در او شدیدا اثر گذاردهو رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد.بحرآن

 

 خانواده و سازندگی

متی ایجاد و سالتواند شرافت تواند عامل سازندگی جسمی، روانی، عاطفی، ذهنی، و...... فرزند باشد یا ویرانی آن. میخانواده می

 كند یا انحراف و اختالل.

 لعاده ایفااتواند نقشی فوق خانواده در تهذیب اخالق و جهت دادن افراد به سوی انسانیت و پرورش تکوین شخصیت آنان می

 ها را پدید آورد. كندو خطوط اساسی و اصلی رفتار آن

ای برخوردار است و ها از اهمیت فوق العادهكودكان و پروراندن آناعتبار اخالقی و تربیتی و فرهنگی خانواده در توانایی تربیت 

 4تواند فرزندانی عاری از هرگونه مشکل و مفید برای جامعه را تربیت نماید.در صورت انجام وظیفه خانواده می

 

 تأثیر نوع روابط درون خانواده بر رفتار فرزندان

گیری در قبال فزندان خودمی تواند از عوامل سعادت یا لغزش فرزندان به وضعنوع روابط پدر و مادر با یکدیگر و طرز رفتار و م

داد كه اكثر حساب بیاید. تحقیقات روان شناسان در مورد فرزندانی كه نابهنجار شده بودند یا دچار افسردگی بودند نشان می
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به دلیل وجود خانواده از هم گسسته یا ها، عدم رغبت به تحصیل و افسردگی فرزندان ها و پرخاشگریاین مشکالت و عصبیت

 1نابسامان است.

های اجتماعی و جریاناتی كه ریشه در عالمی اظهار داشته اغلب فرزندان به جای اینکه از اختالالت روانی رنج ببرند از زمینه

 2برند.جمع دارند رنج می

 

 طالق چیست؟

 با مرد و همواره زن ینزم روی بر انسان ظهور و پیدایش آغاز از. گویند طالق اصطالحاً را زوج دو بین قرارداد یک فسخ جریان

 اغلب متأسفانه .شوداختالل می دچار كانون این گاهی اما نندكمی رشد فرزندان آن در كه دهندمی را كانون یک تشکیل هم

 زمینه در فرد به حصرمن ریشانیپ نوعی طالق. بینندمی محکوم و مقصر را خود گاهی حتی بینندومی راه صدمه این در فرزندان

 است.  كار یا و فرتمسا از ناشی جدایی یا مرگ، بیماری اثر بر والدین فقدان از متفاوت كه رودمی شمار به تربیت كودكان

 

 عوامل زمینه ساز طالق 

 اجتماعی فرهنگی عوامل

 انتخاب در اللاستق )عدم ع همسرگزینیازدواج، نو یزوجین، انگیزه آگاهی و فکری سطح زوجین، تفاوت تحصیالت اختالف

انوادههای خ ناكافی ازدواج، شناخت از قبل همسر خصوصیات به نسبت كم زوجین، شناخت آشنایی یزندگی(، نحوه شریک

 طالق، حمایت به نسبت فرد یمثبت خانواده ازدواج، نظر از پیش زوجین نقش از آگاهی در یکدیگر، ضعف به نسبت زوجین

 بستگان، برآورده یانم در طالق طالق، وجود پیامدهای از مثبت طالق فرد، تصور به نسبت بی تفاوتی یا فرد القط از خانواده

 اختالفات سکونت، وجود ی محلدرباره زندگی، اختالف امور در زنان با مردان مشورت همسری، عدم نقش از نشدن انتظارات

 یزوجین، زندان قومیتیهای فرزندان، تفاوت به همسر حد از بیش ، توجهمسائل دینی به همسر نبودن مذهبی، پایبند و عقیدتی

 غیر و مستقیم خالتفرزندپروری، ازدواج تحمیلی، د در فراغت، اختالف اوقات گذران ینحوه در همسر با بودن مرد، تفاوت

 از زندان، سوءاستفادهفر ن، تعدادزوجی زیاد سنی ازدواج، تفاوت پایین زندگی، سن در دوستان و اطرافیان و وابستگان مستقیم

 نی سروجانیاز عوامل فرهنگی و اجتماعی طالق هستند كه در تحقیقات مهدی خا خانوادگی جرم، خشونت و ارتکاب مواد

( كریمی 1383) (، جعفر طباطبایی1382(، شعبانی )1383(، قطبی ودیگران )1386(، بهرامی )1374(، علی اسماعیلی)1383)

 (972، ص 1391های راهبردی زن و خانواده، اندیشه( بررسی شده است. )كتاب1375جلیلیان )(، 1358تهرانی )

 

 روانشناختی عوامل

 مهمترین از كه باشدمی آن مانند و های شخصیتی، روانیفیزیولوژیک، ویژگی و ارثی عوامل شامل فردی و روانشناختی عوامل

و  عشق پایان و تنفر زناشویی، احساس زندگی و خانواده در های روانیو ناهنجاری اختالالت وجود به عوامل، میتوان این

 و مزمن همسر، دلواپسی بودن بی ثبات، عصبی تحمل، خلق قابل غیر عصبی و های روانییکدیگر، ویژگی به طرفین یعالقه

و  فکری روحی، وسواسهای پارانوئیدی، روان پریشی، حساسیت افسردگی، ترس مرضی، تصورات همسر، احساس مفرط بدبینی

جعفری  تحقیقات در كه نمود اشاره باورهای غیرمنطقی و غیرمعمول عالقه، تفکر یکدیگر، عدم با عملی، اضطراب، خصومت

 3( مطرح شده است.1389(، یوسفی و همکاران )1384(، خجسته مهر )1388(، رستمی )1386)
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 شخصیتیهاي ویژگی

 مورد دو شود، ولینمی منجر رابطه از رضایتمندی در زیادی تفاوت به و است بیعیط شخصیتیهای تفاوت از بسیاری چند هر

 بینی پیش را این مشکالت نوعی به دارندو طالق و ارتباطی مشکالت بر زیادی تاثیر است شده مشخص كه دارد وجود خاص

 روان شخصیت عامل. ناامنی با همراه دلبستگی سبک دیگری و)بودن  عصبی(منفی عواطف تنظیم در ناتوانی یکی: نندكمی

 با بودن وجدانی و برونگرایی، توافق شخصیتی شامل عوامل مقابل در و دارند منفی رابطه هم با زناشویی رضایت و رنجورخویی

ها، آن خواهی هیجان ناهمسانی و همسانی از صرف نظر شوهر و زن خواهی هیجان سطح. دارند مثبت رابطه زناشویی رضایت

 آن انعقاد با كه است مدت طوالنی قراردادی كه ازدواج آنجا از. دهدمی قرار تأثیر تحت منفی طور به را اشوییزن سازگاری

 سازگاری لذا و نیست پذیرش قابل راحتی به خواه هیجان برای افرادها محدودیت گردد، اینمی ایجاد افراد برایهایی محدودیت

 1یابد.می كاهش افراد این در ازدواج از رضایت و

 

 جنسی عوامل

 وظایف انجام در جنسی، كوتاهی زن، ضعف عملکرد تمکین مرد، عدم جنسی مردان، انحرافات در ناپسند جنسی عادات وجود

در  مرد مشاورین به مرد، مراجعه به زن زن، خیانت به مرد جنسی، خیانت در سالیق زن، اختالف یا مرد بودن زناشویی، عقیم

مختلف،  طرق از دیگر زنان با همسر فعالیت جنسی یمردان، مقایسه جنسی زن، تنوعطلبی جنسی استگیآر جنسی، عدم امور

 و وجود مرد بودن مجدد، چندزنی مرد، ازدواج یا زن جنسی مرد، سردمزاجی یا زن مرد، ناتوانی جنسی و زن جنسی تفاهم عدم

(، داداش زاده 1382(، نیکبخت )1387جدید میالنی ) و فروتن تحقیقات در كه هستند جنسی عوامل جمله ثالث، از شخص

 2ها اشاره شده است.( بدآن1386فهیم )

الق بر أثیر طحال كه تعریف طالق، آمار طالق و عوامل مؤثر بر طالق را فهمیدیم وارد مبحث اصلی این پژوهش یعنی ت

 شویم.زهکاری( میدگی، پرخاشگری، افت تحصیلی، رشد اجتماعی، بآموزان در پنج بعد )افسردانش

 

 آموزاندانش افسردگی بر طالق تأثیر

 4 تا 5/2گرفته،  صورتهای برآورد طبق. است گرفته قرار یی فزاینده توجه فرزندان طالق مورد گذشته، افسردگی دهه دو طی

است،  ماه 9 الی 7 ناننوجوا و فرزندان افسردگی اختالل متوسط كه نکته این و هستند افسرده بالینی لحاظ به كودكان از درصد

 ایجاد وی یادگیری در و نیابد بهبود تحصیلی سال طول تمام در كودک یک افسردگی است ممکن كه چرا دارد اهمیت بسیار

های اجتماعی، شکایت انزوای یا گیریغمگینی، كناره صورت فرزندان به در افسردگی هیجانی عالئم كلی طور به. كند اختالل

 عملکرد كاهش و مدرسه به رفتن برای میلی مدفوع، بی اختیاری بی یا ادرار اختیاری پراشتهایی، بی یا اشتهایی جسمانی، كم

 شود، مثالً شناسایی سادگی به افسردگی علت است ممکن گاه گفت توانمی افسردگی علل مورد در. یابدمی بروز مدرسه

 ممکن. باشد دشوار نیز آن تشخیص و باشد آشکار ، كمترعلت است ممکن یا. گیرندمی فرزند، طالق یک والدین كه هنگامی

 افسردگی این كه باشد مزمن افسردگی بلکه نباشد خاص زای استرس عامل یک به واكنش فرزندان برخی افسردگی است

 بر یبسزای تاثیر تواندمی افسردگی كه است است، این اهمیت حائز بسیار آنچه اینجا در. انجامد طول به سال یک تواندمی

. كنندمی تجربه را تحصیلی افتهای دوره افسرده كودكان اغلب و باشد داشته كودک تحصیلی عملکرد و یادگیریهای نارسایی

 و نوشتن در خواندن، نارسایی در شفاهی، نارسایی زبان در نارسایی شامل كه یادگیری اختالالت وها دیگر، نارسایی سوی از

 چون هیجانی اختالل به منجر و دهد قرار تاثیر تحت را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت تواندمی نیز است ریاضی در نارسایی

 در یادگیریهای نارسایی به مبتال آموزاندانش كهاند دریافته پژوهشگران از بسیاری امروزه. شود آموزدانش در افسردگی
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 درمان برای كه آمده، كودكانی عمل به تحقیقات قطب. كنندمی تجربه را بیشتری خود، افسردگیهای همکالسی با مقایسه

 میزان افسردگی، دارای بدون فرزندان سایر با مقایسه در مشابهی طور شوند، بهمی ارجاع روانی سالمت مراكز به افسردگی

 توانمی دگیرییاهای ناتوانی به مبتال آموزاندانش در افسردگی وجود علل مورد در. هستند یادگیریهای ناتوانی از باالتری

 این با یا كنند تحمل را خود یادگیریهای نارسایی از ناشیهای شکست نیستند قادر آموزاندانش این كه زمانی گفت

 «كودن» یا «تنبل» را اطرافیان، وی كه آموزیدانش مثالً كنندمی ناامیدی و درماندگی كنند، احساس پیدا سازگاریها نارسایی

 به دیگران این، دیدگاه بر عالوه. شود وی در افسردگی باعث امر همین و برسد خودانزجاری به است کنمم خوانند، نهایتاً می

 ممکن گاه. بیفزاید آموزدانش افسردگی نتیجه در و شرمندگی احساس شدت بر تواندمی نیز یادگیری ناتوانی به مبتال فرزند

 از حاكی كه كنند صحبت یی گونه به یادگیری نارسایی به بتالم آموزدانش با حمایتی مشاوران همچنین و آموزگاران است

 این. دهدنمی وی به را همساالنش همانند كالسیهای فعالیت انجام توانایی فرزندهای نارسایی كنند گمان یا باشد او ناتوانی

 یا انزوا به منجر خود نوبه به كه ردبگذا اثر نیزها همکالسی سایر دیدگاه بر تواندمی آموزدانش ضعف نقاط به منفی توجه گونه

 یادگیری، برچسبهای نارسایی علت به كالس از خارج خدمات دریافت كلی طور بهشود. می ناتوان آموزدانش بیشتر شدن طرد

 را آموزدانش انزوای و افسردگی احساس كه هستند عواملی جمله متفاوت، از آموزیدانش عنوان به شدن شناسایی و خوردن

های نارسایی است ممکن نمونه برای. دارد تاثیر افسردگی احتمال بر نیز یادگیری نارسایی نوع همچنین. دهندمی ایشافز

 نفس به اعتماد و شده موجب اجتماعیهای مهارت در را مشکالتی امر این كه كند مداخله اجتماعیهای ارتباط در زبان اساسی

 .است كودكی دوران طبیعیهای ویژگی ازها همکالسی آزار و اذیت. داشت خواهد همراه به را آموزدانش

 تمسخر و اذیت و آزار دائمی زمینه تواندمی خود یادگیری نارسایی یک مانند كودكان سایر با بارز تفاوت یک داشتن

 و ی، ناكامیغمگین احساس به مربوط هیجانی عاطفی حالت یک تنها نه افسردگی رفته هم روی. كند فراهم را هایشهمکالسی

 احساس مثال عنوان به. انجامدمی افسردگی تداوم به آن فکری الگوهای كه است شناختی حالت یک بلکه است انرژی كمبود

 در. یابدمی تداوم «داشت نخواهم دوستی هرگز من» یا «ندارد دوست مرا كس هیچ» همچون افکاری توسط آموزدانش ناامیدی

 وجود احتمال این گاه. بخشدمی شدت را وی انزوای حالت امر این كه كند گیری كناره بقیه از است ممکن آموزدانش نتیجه

 است، در «كودن» كه كند گیری نتیجه مثالً  و برد كار به نادرست استدالل خود مورد در یادگیری در ناتوان آموزدانش كه دارد

 تایید را ناتوان آموزدانش دیدگاه خود خودی به امر ینا كه كندمی دریافت پایینی نمرات و برداشته تالش از دست نتیجه

هستند،  نیز یادگیری نارسایی دچار كه یی افسرده كودكان اغلب كلی طور بهشود. می وی در بیشتر افسردگی موجب و كندمی

. دهدمی كاهش را آنان تحصیلی پیشرفت خود از ضعیف ادراک همین كه دارند خود از پایینی ادراک تحصیلی زمینه در

 به آنچه بر را خودشان یا كنندنمی تمركز خودهای پیشرفت بر معموالً یادگیریهای نارسایی به مبتال افسرده آموزاندانش

 نارسایی دارای آموزدانششود می باعث نتیجتاً موضوع این كه كنندنمی تشویق «درسی تکالیف» دهندمی انجام درستی

 1.شود اامیدن خودهای توانایی از یادگیری

از فرزندان طالق  نفر از پسران دوره متوسطه كه 100نفر از دختران و  100هایی كه بین با توجه به مطالب باال، طی پرسشنامه

ها در پاسخگویی به سواالت درصد آن 45هایی كه داده شد، ما فهمیدیم كه در بین دخترانحدود اند پخش گردید و پاسخبوده

صد گزینه خیلی در1درصد گزینه كم و  4درصد گزینه متوسط،  20در صد گزینه زیاد،  30خیلی زیاد، بخش افسردگی گزینه 

درصد گزینه 15درصد گزینه متوسط،  45درصد گزینه زیاد، 10درصد گزینه خیلی زیاد، 20اند. دربین پسران كم را پاسخ داده

 اند.درصد گزینه خیلی كم را پاسخ داده 5كم، 
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 االت افسردگی( سؤ3جدول )

 

 برمها از دلشوره و اضطراب رنج میبیشتر وقت 6

 حوصله هیچ كار و هیچ شخصی را ندارم 7

 كنم مریض هستمهمیشه احساس می 8

 شودوزنم اخیرا كم شده است و هر روز اشتهایم كمتر می 9

 توان تمركز ذهنی ام را از دست داده ام 10

 كنماحساس نا امیدی می 11

 به فکر من نیست )در خانه و مدرسه( كسی 12

 

طبق تفسیری كه ما از این آمارها داشتیم فهمیدیم كه تأثیر طالق در بعد افسردگی بر جنس مؤنث بیشتر از جنس مذكر 

 باشد.می

 ارتباط تا كوشندمی مردان از بیشتر به خاطر این است كه زنان نیز اجتماعی و فرهنگی لحاظ اختالف در بعد افسردگی به این

 نوعی دلبستگی به دهد، تمایلمی بها خودكفایی و استقالل به كه فرهنگی در كنند، اما حفظ و دهند توسعه دیگران با را خود

 حس و نفس عزت كاهش به منجر فرهنگیهای ارزش و زنان رفتارهای بین ناهماهنگی امر، یعنی همین و شودمی تلقی ضعف

 از را خود شکایات و عالیم مردان از بیش زنان كه رسدمی نظر به طور این نیز موارد یبرخ در. شودمی زنان در ارزشمندی

 از غیر دیگریهای حل راه وكنند می مقاومت بیشتر خود افسردگی مشکل برابر در مردان آنکه یا وكنند می بیان افسردگی

 وها استرس انواع معرض در مردان از بیش نیز، زنان محیطی لحاظ به. گزینند برمی خود درمان برای پزشک به مراجعه

 نیز روزمرههای تجربه. گذاردمی شان بدنهای هورمون و آنان عصبی سیستم بر را خود تأثیر كه گیرندمی قرارهایی اضطراب

 -نمردا به نسبت -زنان در بیشتر افسردگی ابتالی موجب و باشند استرس مولد عصبی فشارهای وها شوک همچون توانندمی

 .شوند

 باشد.ها بسیار بیشتر از پسران میشوند، طول درمان و بهبود آنبه همین دالیل دخترانی كه به علت طالق والدین افسرده می

ها را نشان ها، پسران به دلیل غروری كه دارند گزینه مناسبی كه وضع روحی آنالبته ممکن است در بحث پاسخ به پرسش

 دهد را انتخاب نکنند.می

 

 رخاشگريپ

 هایی با بعد قبلی )افسردگی( داشت.اما آمارهایی كه دراین بعد به دست آمد تفاوت

درصد به گزینه كم  5درصد به گزینه متوسط و 20درصد به گزینه زیاد، 25درصد به گزینه خیلی زیاد،  50دراین بین پسران 

 .های مذكر عالمت ندادپاسخ دادند و گزینه خیلی كم را هیچ یک از جنس

اما در بین دختران همان طور كه در بعد افسردگی انتظار داشتیم، دختران به دلیل منزوی شدن، آمار پرخاشگری كمی را به 

 25درصد، گزینه متوسط  10خود نسبت دادند. در این میان گزینه خیلی زیاد اصال هیچ عالمتی نخورده بود و گزینه زیاد 

 درصد عالمت خورده شده بود. 25كم درصد و گزینه خیلی  40درصد، گزینه كم 
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 ( سؤاالت پرخاشگری4جدول )

 

 كندبرخی مسائل جریی و ناچیز مرا عصبی می  1

 نسبت به معلیمن تند خو شده ام 2

 شومكنم بی اختیار رنجیده خاطر میوقتی به وقایع گذشته نظر می 3

 كنمتی طوالنی درباره آن فکر مینمایم , مدحتی وقتی عصبانیت خود را از دیگران مخفی می 4

 شوماز كارهای احمقانه دیگران عصبانی می 5

 

 بیماری نوع این در. است پدری محبت و مهر از مداومهای محرومیت نوجوانان كه نتیجه در عصیان و پرخاشگری روحیه ایجاد

 جواب بی را خودهای سؤال طرفی از و یابدینم را خود مادر و پدر با متقابل و مستقیم و حضوری مذاكره امکان نوجوان چون

های خانواده كه نوجوانانی گفتار و اعمال در پرخاشگرانه رفتارهای. آیدمی وجود به او در پرخاشگری و عصیان بیند، روحیهمی

 .است مشهود كامالًاند شده جدا همدیگر از آنان

 این. است شده دیدهها حساسیت ایناند شده جدا هم از هاآن نوالدی كههایی خانواده نوجوانان سماجت، در و سوءظن حسادت

 .دهندمی نشان حد از زیاده و بیشتر حساسیت خود همساالن و همراهان مقابل در نوجوانان از گروه

 از را متعادل غیر حاالت سری یک كودک تا میشوند شوند، موجبمی زندگی وارد ان با همراه كه شناختی روان مسائل و طالق

 هاآن مراقب باید كه نامتعارفی رفتارهای. كندمی پیدا افزایش تحصیل محل و خانه در انضباطی بی و رفتار سوء. دهد بروز خود

 .بود

 

 تحصیلی افت

 های به دست آمده به شرح زیر است:هایی كه در این بعد داده شد آمارطبق پاسخ

درصد به گزینه كم و 10درصد به گزینه متوسط،  20به گزینه زیاد،  درصد 40درصد به گزینه خیلی زیاد،  15در پسران حدود 

 اند.درصد هم به گزینه كم پاسخ داده 15

 20درصد به گزینه كم و  10درصد به گزینه متوسط  15درصد به گزینه زیاد،  30دردصد به گزینه خیلی زیاد،  25در دختران 

 اند.درصد به گزینه خیلی كم پاسخ داده

 

 

 سؤاالت افت تحصیلی (5جدول )

 ای برای مطالعه ندارمانگیزه 13

 های كالسی ندارمتمایلی برای شركت در سخنرانی هاو فعالیت 14

 رفتن به مدرسه برایم بیهوده است 15

 برخالف گذشته، مطالعه كردن برایم جالب نیست 16

 مدهدر انجام كارها و تکالیف خود اعتماد به نفس نشان می 17

 

ها در یافتن زندگی زناشویی، آغاز شروع مشکالت اجتماعی فرزندان بوده ودر صورت بی توجهی والدین به فرزندان، آنپایان 

سال نخست پس از جدایی،  2دهند، فرزندان در ها نشان میپذیر تر خواهند شد. جدید ترین پژوهشبرابر عوامل محیطی آسیب

 دهد. ها را بیشتر تحت تأثیر مخرب خود قرار میو جسم آنآسیب پذیر تر بوده و معضالت اجتماعی، روان 
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 ومند تفکر ه نیازكپژوهشگران كاهش تمركز ذهنی فرزندان، و افزایش احتمال ابتال به اختالل یادگیری به ویژه در دروسی 

 دانند. استدالل است را از تبعات منفی جدایی والدین می

مال افزایشاحت ودر دروس استداللی، اختالل در برقراری تعامالت اجتماعی و عاطفی  یژهودهد افت تحصیلی، به ها نشان میآمار

ا رهنی و روانی فرزندان سال پس از جدایی پدرو مادر بیش از هر زمانی سالمت ذ 2ابتال به مشکالتیمانند اضطراب و افسردگیتا 

و  دگی به طور چشمگیری بر روند یادگیریهای زن و شوهری و مشکالت خانواكند. به عقیده محققان، جدالتهدید می

گذارد، اما به محضجدایی والدین، كودكان تحت تأثیر ها تأثیر نمیهای اجتماعی آنآموزان و مهارتپیشرفت تحصیلی دانش

های منفی قابل توجه خواهد بود. روانشناسان سال پس از جدایی، تأثیرات این پیامد 2های طالق قرار گرفتهو تا آسیب

ار داده و د توجه قران مورتقدند، در صورتی كه والدین تصمیم به جدایی دارند، باید تبعات این تغییر را در زندگی فرزندان شمع

 ها را برای پذیرش چنین تغییراتی آماده كنند. آن

جدایی كودک پیش دبستانی و دبستانی انجام گرفت نشان داد آن گروه از كودكانی كه تجربه  4000تحقیقی كه روی 

ها بیشتر های محیطی قرار گرفته و اختالل یادگیری در آنهای اول دارند بیشتر تحت تأثیر آسیبشان را در سالوالدین

 1شود.مشاهده می

 

 اجتماعی رشد

 ل است:های ذیل به دست آمد كه به شرح ذیدر بعد رشد اجتماعی آمار

درصد، گزینه كم  15درصد، گزینه متوسط  30درصد، گزینه متوسط  30درصد، گزینه زیاد  15در پسران به گزینه خیلی زیاد 

 درصد و گزینه خیلی كم عالمتی زده نشده ود. 10

و گزینه خیلی كم  درصد 30درصد، گزینه كم  40درصد، گزینه متوسط  15درصد، گزینه زیاد  5در دختران، گزینه خیلی زیاد 

 درصد عالمت زده شده است. 10

 

 شد اجتماعی( سؤاالت ر6جدول )

 مآموزان را داردر مقایسه با همکالسان خود توان رهبری دانش 18

 ماز شایستگی خود در كارهای اجتماعی تصور مثبتی دار 19

 ها و... چه قدر است؟میزان فعالیت شما در مراسمات مدرسه مثل جشن 20

 مكنراز همدردی میآید ابهنگامی كه برای دوستان یا همکالسان حادثه یا مشکلی پیش می 21

 

ز هم انواده طی تحقیقاتی كه در سرتاسر جهان به ویژه در ایران صورت گرفته است مشخص شده است كه فرزندانی كه خا

ثال مد. به طور تری قراردارنگسیخته دارند به طور معنا داری از فرزندانی كه خانواده منسجم دارند در سطح اجتماعی پایین

 باشد. اند قابل توجه میو علی اكبری قمصری در این زمینه كرده 1366یمه شریعت در سال تحقیقاتی كه خانم فه

دیدگاه متفاوت زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی كه به ترتیب ناظر بر ابعاد سه  3مسئله رشد اجتماعی انسان از 

های زیست شناسی به ساخت جسمانی و ویژگی گانه زیستی، روانی، اجتماعی حیات انسانی است بررسی شده است. نظریه

های شخصیتی و روانی كوشند تا تأثیر ویژگیهای روان شناسی میپردازند. نظریهژنتیکی افراد و رابطه آن بر رشد اجتماعی می

شناسی، نقش های جامعه افراد كه از فردی به فرد دیگری متفاوت است را در رشد اجتماعی بررسی كنند و باالخره اینکه نظریه

عوامل محیطی و اجتماعی نظر دارند و بر خالف دو دیگاه دیگر معتقدند كه این محیط است كه رشد اجتماعی افراد را تحت 
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ها )جامعه شناسانه( به نقش و تأثیرات خانواده، دهند نه ویژگی جسمانی و شخصیتی افراد. این دسته از نظریهتأثیر قرار می

 1پردازند.های اجتماعی میهای جمعی و دیگر نهادی ها، رسانهمدرسه، همساالن و هم باز

روزن باوم معتقد است كه اجتماعی شدن كودک قبل از هر چیزی توسط خانواده صورت گرفته و در واقع اجتماعی شدن افراد 

 2توسط خانواده را تداوم بخش نظام اجتماعی دانسته است.

ای را یاد بگیرد و خانواده وظیفه دارد آنچه را كه جامعه از های اجتماعیو آداب ویژهتگود بر این عقیده است كه انسان باید مهار

كنند به فرزندان خود یاد دهند، همان چیزی است كه كند، به كودک یاد دهد و آنچه والدین تالش مینسل جوان تر تقاضا می

 3داند.جامعه آن هارا برای رفتار یک فرد بزرگسال در آینده كافی می

ترین نقش را در رشد شخصیت و اجتماعی شدن كودک بر عهده دارد. اولین تماس و ارتباط كودک با خانواده اولین و مهم

سازد. چنان چه های آنان شیوه زندگی او را مشخص میمحیط از طریق پدر و مادر، خواهران و برادران است و تقلید از رفتار

تکی بر محبت و احترام متقابل باشد، فرزندان در محیطی با امنیت و آرامش رشد رفتار افراد خانواده در محیط خانواده م

 4شوند.یابند و باعث تقویت اعتماد به نفس و رشد اجتماعی فرزندان میمی

ر آن دباشد. پس اولین كانونی كه فرد باید ترین رشد برای رشد اجتماعی كودكان میبا توجه به مطال گفته شده، خانواده مهم

ر آن دانی كه دد فرزند كند و خو بگیرد خانواده است. اگر محیط خانواده بر پایه احترام و محبت متقابل بین والدین باشرش

ری گیرند اما اگر محیط خانواده بنا بر ناسازگاكنند از نظر سطح اجتماعی و معاشرت در بهترین سطح قرار میمحیط رشد می

ید برای تقل اصالت كودک به دلیل اینکه از یک منبع محبت دور شده است و فردی با باشد و یا خانواده از هم گسیخته باشد

 شود.كارهای خود ندارد دچار كمبود رشد اجتماعی می

 

 بزهکاري

 زهکاری به دست آمد به شرح زیر است:آموزان در بعد بآمارهایی كه از پاسخگویی دانش

ن زمینه، در ای نظر سنجی بوده است، یعنی ما به دلیل حسایت باال نکته: باید توجه داشت كه سواالت این بخش به صورت

 ایم كه نظر فرزندان محصل طالق را در این زمینه بفهمیمسواالت را به صورت سوال در آورده

 

 ( سؤاالت بزهکاری7جدول )

 به نظر شما میزان مصرف دخانیات در دوره متوسطه دوم در چه حدی است؟ 22

 یابند؟یزان از افرادی در دوره متوسطه دوم از خانه گریزان هستند به موفقیت دست میبه نظر شما چه م 23

 شود؟به نظر شما برداشتن اجسام دیگران بدون اجازه دیگران باعث مقبولیت فرد بین دوستان می 24

 بررسی رابطه جنسی با پیشرفت تحصیلی چه میزان است؟ 25

26 
 ای به قانون نداشتهدارد خود برای احیای حقش تالش كند و مراجعه تا چه حد فردی كه حقش غصب شده حق

 باشد؟

 شودمحبت والدین به فرزندان باعث جلوگیری از بزهکاری می 27

 

 باشد.می 100باشد و در صد هر سوال به تنهایی بیند سواالت این بعد به صورت سوال و نظر سنجی میهمان طور كه می
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 عه آماری به سؤاالت( پاسخگویی جام8جدول )

 درصد دختران درصد پسران به نظر شما میزان مصرف دخانیات در دوره متوسطه دوم در چه حدی است؟

 5 درصد 30 

 

ند به هست به نظر شما چه میزان از افرادی در دوره متوسطه دوم از خانه گریزان

 یابند؟موفقیت دست می
 درصد دختران در صد پسران

 15 0 

 

ین رد بفا برداشتن اجسام دیگران بدون اجازه دیگران باعث مقبولیت به نظر شم

 شود؟دوستان می
 درصد دختران درصدپسران

 10 0 

 

 

 درصددختران درصد پسران بررسی رابطه جنسی با پیشرفت تحصیلی چه میزان است؟

 0 0 

 

 تا چه فردی كه حقش غصب شده حق دارد خود برای احیای حقش تالش كند و

 ای به قانون نداشته باشد؟همراجع
 درصد دختران درصد پسران

 30 10 

 درصد دختران درصد پسران شودمحبت والدین به فرزندان باعث جلوگیری از بزهکاری می

 
 درصد جواب مثبت 70

 درصد جواب منفی 30

 درصد جواب مثبت 90

 درصد جواب منفی 10

 

بولبی معتقد  1ی مستقیم و قطعی در بروز رفتار بزهکارانه در جوانان دارد.باید توجه كرد كه طالق و گسستگی خانواده تاثیر

شود. ی عاطفی سالم و صحیح به هنگام بلوغ میاست جدایی از والدین به خصوص مادر كه موجب ناتوانی در برقراری رابطه

هایی هستند كه طالق باعث نوادهدرصد از جوانان بزهکاران، منحرف و یا مجرم از خا 90هویر نشان داده است كه نزدیک به

 2.شده است تا شیرازه زندگی آنان از هم گسیخته شده و سایه شوم خود را بر سایبان زندگی جوانان طالق افکنده است

های رشد و توسعه، مهار بزه دیدگی باالخص در نظام خانواده است. ها جهت بررسی زمینهترین كاربردهای نظریهاز جمله مهم

های خانوادگی اثرات مخربی روی گردد و بعنوان روابط نامطلوب و همبستگینه جایی است كه زندگی در آن آغاز میچرا كه خا

خورد كه در این مورد متخصصان گذارد و یا بر اثر اعتیاد و یا طالق و عوامل دیگر نابسامانیهای زیادی به چشم میجوانان می

هایی پرداخت ها و عاملهای اجتماعی باید به بررسی علتاد جامعه و تقلیل آسیبعلوم اجتماعی معتقدند برای ایمن سازی افر

كنند كه باید راهکارهایی برای اصالح آن ها، افرادی زمینه سوء استفاده و تحمل و پذیرش بزه را پیدا میكه تحت تاثیر آن علت

 3ارائه كرد.
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 گرایش در همدیگر از والدین جدایی » كهطلب اشاره داردبه این م، تئوری فرزندان طالق جودیت والرستین و جون كلی

 از و شده آشکار عاطفی اضطراب دچار موارد اغلب در مادر و پدر جدایی از پس كودكان و «.باشدمی موثر بزهکاری به فرزندان

ینند دچار اضطراب و بگویند كودكانی كه تجربه طالق در زندگی خود را میمی همچنین پردازان نظریه این. برندمی رنج آن

افتند. بدون تردید بعضی از منحرفان جوان به های مختلف میشوند و در نتیجه به ورطه ی انحرافات و بزهکاریفرار از خانه می

 1هایی تعلق دارند كه دچار مشکالت خانوادگی هستند.خانواده

های بین مختلف دست به دست بگردند. القیدیشود كودک نزد مراقوجود مسائلی چون متاركه، جدایی و طالق كه باعث می

والدین نسبت به زندگی و فرزندان و سر و سامان زندگی كیفیت روابط زوجین و والدین بر اساس تضاد و یا هماهنگی بر 

 2بزهکاری جوانان تاثیر دارد.

 

 راهکارهاي اجرایی

 باشند؛ها حاكم میور كه خرده فرهنگای كشساماندهی نظام ثبت ازدواج و طالق خاصه در مناطق محروم حاشیه 

 ؛ها و اختالفات خانوادگیایجاد و گسترش مراكز مشاوره و مداخله در بحرآن  

 ح جامعه؛های اجتماعی تهدیدكننده نهاد خانواده خاصه اعتیاد، بیکاری، فقر، خشونت و... در سطكاهش و كنترل آسیب  

 اهش فشارهای اقتصادی حاكم؛ها به منظور كتوانمندسازی اقتصادی خانواده  

 كنترل مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی و شهرهای كوچک به كالن شهرها؛  

 ای از زنان به منظور كاهش تبعات سوء طالق.های بیمههای اشتغال و گسترش حمایتتوانمندسازی و ایجاد فرصت  
  

 نتیجه گیري

ه هم منجر ب ای از عوامل در پیوند باای تک عاملی نیست، بلکه مجموعهدهد كه طالق پدیدهبررسی شرایط علی طالق نشان می

ه به م نیست بلکشوند. میزان تأثیر هر عامل در طالق بر عامل دیگر بیشتر است و نکته دیگر این كه تعداد عوامل مهطالق می

 شدت هر عامل بستگی دارد.

ن خطر های خود را باز كنند و نسبت به ایها چشماست كه خانواده با توجه به روشن سازی تبعات منفی طالق بر فرزندان، الزم

های ام راهکارالق تمبزرگ طالق كه دامن سوز هر دوطرف قظیه )والدین و فرزندان( خواهد شد توجه بیشتری كنند و قبال از ط

 منطقه هر به تهبس كه دارند وجود متعددی راهکارهای و عوامل جامعه در طالق هایشاخص بهبود الزم را بسنجند. جهت

 گردند. اجرایی و تعیین اصالحی راهکارهای و گیرند قرار پایش و مطالعه بایست موردمی
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