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  زاده حسین یحیی

 محبوبه حامد

 
 چکیده

ق انجامیلد   های اخیر به افزایش تعداد فرزندان طلال  رشد طالق در سال
ل و مشکالتشان از دیلد بسلیاری هانلان مانلد      است. فرزندانی که مسائ
ای سلنگیین بله    هدید  ،شک برای اکثر فرزندان است. جدایی والدین بی

دهد که این  صورت گرفته در این مورد نشان می آید. تحقیقات شگار می
روانلی و اجتگلا ی فراوانلی    هلای   کودکان در طول زندگی خود با آسیب
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هلای داخلللی  گلدتا  بلله سلالمت روان و زیللر     از آن اسلت کله هللژوهش  
دهالد کله ویلعیت     جله نشلان ملی   های آن توجه کرد  و در نتی مقیاس

مطلوب تلر اسلت.   قایسه با فرزندان یتیم و  لادی نلا  فرزندان طالق در م
تللاریر مثبللت   هللا نیللز نشللان دهاللد  هگچاللین برخللی از ایللن هللژوهش

بر ویعیت فرزندان طالق است. سلرانجام ایاکله،    ،ای های مداخله برنامه
هلای   آنچه در این مطالعلات ملورد لتللت واقله شلد ، بررسلی آسلیب       

 کاد.   اجتگا ی است که فرزندان طالق را تندید می
 

 واژگان کلیدی
 .ویعیت، مداخالتفرزندان طالق، فراتحلیل، 

 
 مسالهمقدمه و طرح 

اش بلر ا الای خلانواد  و    خانواد  کوچکترین واحد اجتگا ی است که ربات یا ناهایلداری 
فرزنلدان دارد   بلر  گیقلی   گذارد و فروهاشی این واحد کوچک گا  چاان اررجامعه ارر می

گلذارد در ملواردی کله    باورکردنی نیست. گذشته از ارراتی که طالق بر زوجلین ملی   که
توان گتت گیرد، حتی میاررات آن گریبان آننا را نیز می ،زوجین دارای فرزندانی هستاد

 کلاری در  نسلبت بلز    بیشلترین یلربه را متحگلل ملی شلوند.      فرزنلدان از ایلن هدیلد    
بلادوام اسلت و بلی سرهرسلتی در      هایخانواد ای متالشی شد  خیلی بیشتر از ه خانواد 
ماتی طالق خیلی گسترد  است. املروز    کاد و جابههای روانی ایجاد می قد  ،فرزندان

اساس آمار سازمان ربت احلوال  که بر سیار قابل توجه است به طوریشاخص آمار طالق ب
در تنران ویلعیت بلدتری را   انجامد و این رقم میازدواج به طالق  یکازدواج،  5.5از هر 

 . 1انجاملد ازدواج، یک مورد به طالق ملی  2.9که در تنران از هر  به طوری ،دهدنشان می
آن ازدیلاد فرزنلدان طلالق    به دنبال و  دهاد  نرخ باالی طالق مارها نشانآ ،بر این اساس

 است.
و هلم   خلانواد   دافرا، هم برای هیامدهایی دارد ،درست یا نادرست ،طالق به هر دلیل

 کالد  میبرای جامعه. برای زن و مرد مشکالت اقتصادی، روانی،  اطتی و اجتگا ی ایجاد 
اسلت،   یر طالق بر فرزندان بسیار هیچید کشاند. تار های متارکه کرد  را به انزوا می و زوج

                                                           
1 www.sabteahval.ir 

 

را دارد و نله   گردد کله نله تلوان درن آن    فرزند تک والد، ناخواسته درگیر تاادهایی می
ی یهایی  الو  بر ایاکه نیازهلا  فرزندان حاصل از چاین ازدواج ها را. دن با آنتاب کاار آم

 کله  . بله طلوری  گیرند انی و اجتگا ی فراوانی قرار میهای رو ویژ  دارند در معرض آسیب
 .افزایش میزان و نوع رفتارهای انحرافلی اسلت   ،در جوامه امروز طالق یکی از هیامدهای

های جوامه صاعتی و یلا در   ها و معاالت خانواد  آسیب نتری ترین و بدخیم ماز منق طال
کلاری   بلز   رباید توجله داشلت کله یکلی از  واملل مل رر د       است.  ماناد ایران ،گذار حال

 ایلن کودکلان  دنیای تانلایی   .(75: 1385 )شکر بییی، نوجوانان نابسامانی خانواد  است
 ،شود و هگلین املر   و روابط اجتگا ی آننا دچار اختالل میآور است  انییز و  ذاب بس لم

توان روابط بین طلالق   نگی دهد. های اجتگا ی سوق می روی ها را به سوی کج بیشتر آن
بایست قبلول کلرد کله طلالق و      دکان و نوجوانان را نادید  گرفت؛های روانی کو و آسیب

رسی کودکانی که والدین آننلا از  بر گذارد.ت نا مطلوبی بر کودکان بر جای میجدایی اررا
های روحی وارد شد  به این کودکان و نوجوانان  دهد که آسیب نشان می اند هم جدا شد

 بسیار شدید است.
های اجتگا ی رد هایی از فرزندان  دهد در بیشتر آسیبهای مختلف نشان می هژوهش

مختلف طلالق بلر   شااختی بر تاریرات  طالق به چشم می خورد، هگچاین مطالعات روان
خلود دریافلت    هلای  هلژوهش آبراهامسلون در  زنلد.  ن این افراد، منر تایید میسالمت روا

کلار در شلرایط  لاطتی نلا      افراد لیر بز  هایخانواد کار نسبت به  افراد بز  هایخانواد 
شود. این فشار با خصلومت، تاتلر،   نامید  می "فشار خانواد "مطلوبی به سر می برند که 

 ت، آزردگی، هرخاشیری و آشتتیی های  لاطتی بله وجلود آملد  و حتل  شلد        صبانی
نیلز ارلر    "شلاو و ملک کلی   "شلود.  هم در والدین و هم در فرزندان آشکار ملی که ، است

لذا استدالل ملی  می داناد.کاری  فزایاد  فشار درونی و اختالف را  امل تبیین کااد  بز 
کلاری   بلز   افزایش احتگال گرایش فلرد بله  با شود  دم روابط گرم و  اطتی در خانواد  

 .(96: 1386)چلبی، رابطه مستقیم دارد
ین معالا کله   انیارد. به ا و ه اجزایش مید  را چیزی بیش از مجگاخانو ،ها نظریه نظام

نلد. ایلن نظریله بلر     داملی  ها و روابط بیاشان ویژگی ،ها ، شخصیتآن را شامل افراد  او
در سللاختار خللانواد  )مثللل خللرد  نظللام والللدین و  وابسللتیی متقابللل و روابللط متقابللل

هللای بیللرون از  نظللامبللا ابر کللرد ، بلله بررسللی و کللاش متقابللل آنواللدککودن( تاکیللد  
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را دارد و نله   گردد کله نله تلوان درن آن    فرزند تک والد، ناخواسته درگیر تاادهایی می
ی یهایی  الو  بر ایاکه نیازهلا  فرزندان حاصل از چاین ازدواج ها را. دن با آنتاب کاار آم

 کله  . بله طلوری  گیرند انی و اجتگا ی فراوانی قرار میهای رو ویژ  دارند در معرض آسیب
 .افزایش میزان و نوع رفتارهای انحرافلی اسلت   ،در جوامه امروز طالق یکی از هیامدهای

های جوامه صاعتی و یلا در   ها و معاالت خانواد  آسیب نتری ترین و بدخیم ماز منق طال
کلاری   بلز   رباید توجله داشلت کله یکلی از  واملل مل رر د       است.  ماناد ایران ،گذار حال

 ایلن کودکلان  دنیای تانلایی   .(75: 1385 )شکر بییی، نوجوانان نابسامانی خانواد  است
 ،شود و هگلین املر   و روابط اجتگا ی آننا دچار اختالل میآور است  انییز و  ذاب بس لم

توان روابط بین طلالق   نگی دهد. های اجتگا ی سوق می روی ها را به سوی کج بیشتر آن
بایست قبلول کلرد کله طلالق و      دکان و نوجوانان را نادید  گرفت؛های روانی کو و آسیب

رسی کودکانی که والدین آننلا از  بر گذارد.ت نا مطلوبی بر کودکان بر جای میجدایی اررا
های روحی وارد شد  به این کودکان و نوجوانان  دهد که آسیب نشان می اند هم جدا شد

 بسیار شدید است.
های اجتگا ی رد هایی از فرزندان  دهد در بیشتر آسیبهای مختلف نشان می هژوهش

مختلف طلالق بلر   شااختی بر تاریرات  طالق به چشم می خورد، هگچاین مطالعات روان
خلود دریافلت    هلای  هلژوهش آبراهامسلون در  زنلد.  ن این افراد، منر تایید میسالمت روا

کلار در شلرایط  لاطتی نلا      افراد لیر بز  هایخانواد کار نسبت به  افراد بز  هایخانواد 
شود. این فشار با خصلومت، تاتلر،   نامید  می "فشار خانواد "مطلوبی به سر می برند که 

 ت، آزردگی، هرخاشیری و آشتتیی های  لاطتی بله وجلود آملد  و حتل  شلد        صبانی
نیلز ارلر    "شلاو و ملک کلی   "شلود.  هم در والدین و هم در فرزندان آشکار ملی که ، است

لذا استدالل ملی  می داناد.کاری  فزایاد  فشار درونی و اختالف را  امل تبیین کااد  بز 
کلاری   بلز   افزایش احتگال گرایش فلرد بله  با شود  دم روابط گرم و  اطتی در خانواد  

 .(96: 1386)چلبی، رابطه مستقیم دارد
ین معالا کله   انیارد. به ا و ه اجزایش مید  را چیزی بیش از مجگاخانو ،ها نظریه نظام

نلد. ایلن نظریله بلر     داملی  ها و روابط بیاشان ویژگی ،ها ، شخصیتآن را شامل افراد  او
در سللاختار خللانواد  )مثللل خللرد  نظللام والللدین و  وابسللتیی متقابللل و روابللط متقابللل

هللای بیللرون از  نظللامبللا ابر کللرد ، بلله بررسللی و کللاش متقابللل آنواللدککودن( تاکیللد  
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یکلی از ا الا یلا خلرد      هردازد. هر تغییری کله بلر   اش، مثل محله و مدرسه می محدود 
 (. 35: 1366 اد، در کل خانواد  ارر می گذارد )والچان،ها ارر ک نظام
ارسونز به نقش  اصر  اطته در خانواد  توجه دارد و خانواد  را به  اوان تانلا ننلاد   ه

تواند  شق و محبت مورد نیاز را بلرای شخصلیت   داند که می  گد  موجود در جامعه می
والدین به مازله از بین رفتن  (. طالق97ِ: 1386انسانی در بنترین حد ارائه دهد )چلبی، 

تلاریر   د بر سالمت اجتگا ی و روانی آننلا توان میرود که  شگار می چتر امایتی فرزندان به
ت اسلت، مشلکالتی   این هیوند به مازله هایان برخی مشلکال  بیذارد. البته گاهی گسستن

کله در   هلا  های هدر و ملادر، رهلایی فرزنلد از برخلی آسلیب      م نزاعهگچون مشاهد  دائ
... . املا برخلی هالوز بلرای     به کاد وست تجروالد با انحرافات اجتگا ی مگکن ا ی خانواد 
بر این اساس  ل هستاد.ه خانواد  درگیر طالق، ارجحیت قائمشکل دار نسبت ب ی خانواد 

خانواد   اصر منگی در امایت و سالمت اجتگا ی و روانی فرزندان اسلت و طلالق یلک    
  امل مخرب.  

 
 پژوهشو اهمیت هدف 

ست که تلا کالون در ایلران در حلوز      بررسی تحقیقات هژوهشی ا ،هدف از تحقیق حایر
توانلد بله    فرزندان طالق انجام شد  است. فراتحلیل این مطالعات ماتلرد و هراکالد  ملی   

گشلا   آن جنت اسلتتاد   لگلی و کلاربردی را     های سازی یافته ماظور ترکیب و یکپارچه
( هگچالین شااسلایی نقلاط یلعف و قلوت ایلن       68: 1379)صلدیق سروسلتانی،    باشد

آیاد  در ایلن حلوز  راهاگلا باشلد و از سلویی بله        های هژوهشد برای توان می ها هژوهش
 .حوز  بیاجامد اینهای موجود در ءشااسایی خال

 
 سواالت پژوهش

در شرح اهگیت هژوهش خلود، بلر    لعات موجود در حوز  فرزندان طالقمطا
 ؟اندهچه نکاتی تاکید داشت

؟اند فی را دنبال می کردمطالعات موجود در حوز  فرزندان طالق، چه اهدا 
؟اندهموجود از چه روش هژوهشی سود جست های هژوهش 
 ی را هلای  گلرو  موجود درمورد فرزندان طالق چه  های هژوهشجامعه آماری

 ؟  کاد میدر بر می گیرد و یا مقایسه 

 

 مذکور، چه بود  است؟ های هژوهشفرییه و سواالت تحقیق در 
 مذکور چه بود  است؟ یها هژوهشهیشیاه و مبانی نظری در 
مورد توجه قلرار  رهایی را ، چه متغیمطالعات موجود در حوز  فرزندان طالق

 ؟اند داد
 از زنلدگی   ای ، طالق بلر چله جابله   هیشین ی بر اساس مطالعات انجام شد

 گذارد؟ فرزندان تاریر می
رار گرفتله  برای کار با فرزندان طالق مورد توجه قل  ای مداخله های چه برنامه

 د؟ان ست و چه تاریراتی داشتها
؟شلود  ه نتلایجی حاصلل ملی   چمزبور  های هژوهشبادی  در مجگوع از جگه 

بعدی  های هژوهشکه باید در  اندههژوهشنای گذشته چه نقاط یعتی داشت
 مورد توجه هژوهشیران قرار گیرد؟

 
 روش پژوهش

موجود اسلت و    لگی هژوهشی ، مقاله هایبا توجه به ایاکه جامعه آماری هژوهش حایر
بالدی مویلو ات ملورد توجله در حلوز  فرزنلدان       هدف از مطالعه حایر بررسی و دسته

 ؛طالق در ایران و تحلیل و یکپارچه سازی تحقیقات صورت گرفته در ایلن زمیاله اسلت   
 هلای  هلژوهش . ، فراتحلیلل کیتلی تشلخیص داد  شلد    مااسب این هژوهشروش تحقیق 

انجلام شلد  در    های هژوهشخیص و ارزیابی نقادانه مروری فراتحلیل کیتی به توصیف، تل
   .هردازند ز یک یا چاد ماظر خاص مییک حوز ، ا

بادی و تلخیص اطال ات حاصل از مالابه و متلون در یلک     دسته ،برخی فرا تحلیل را
ملرور سیسلتگاتیک    ،و برخی دییر از محققین داناد )حوز  مورد مطالعه( می حوز  خاص

آنچه در ایران مورد لتلت قرار گرفته بخش اساسلی   . اما به هر حالنگایاد به تلقی میماا
: 1390)منلری،  «فرا تحلیل، تحلیل تحلیل هاست»: فرا تحلیل است که به  قید  گالس

گلالس و   کله  داناد در حالی فرا تحلیل را نو ی تحلیل رانویه می ،. روزنتال و روزنو(156
نلوع   سهس در توییح این مطلب به مقایسه لویک و لویک با این نظر موافق نیستاد. گال

اصلی هلژوهش اسلت،    های ی که تحلیل اولیه تحلیل اصلی داد تحلیل می هردازد: در حال
د بلا  هلای جدیل   گویی به هرسلش  ، با هدف هاسخها  تحلیل رانویه، تحلیل مجدد هگان داد

ی از نتلایج  تحلیل را به  اوان تحلیل آماری مجگو ه بزرگل ی قدیگی است. وی فراها  داد
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 روش پژوهش
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. در ایلن هلژوهش   )هگلان(  دانلد  ملی  ها همطالعات ماترد با هدف ترکیب یافت یها تحلیل
به جگه بالدی   ها هژوهشهای این  بادی ویژگی سعی شد  است هس از تلخیص و دسته

 هرداخته شود.ها  آنو تحلیل نتایج ننایی 
 

 جامعه آماری
- لگلی اتشلر شلد  در مجلالت    این هژوهش  بارت است از مطالعات مجامعه آماری در 

بله  کله   (1393موجود در ماابه الکترونیکی تا لحظه شروع هلژوهش )تابسلتان   هژوهشی 
 )مقاله هلایی  مقاله 20و در مجگوع تعداد  اندهی طالق هرداختها مویوع فرزندان خانواد

جلایی  ه بل  و بلا کگلی تغییلر در  الوان یلا جلا       تکلرار شلد  بلود     یالا   که محتوای آننا
گلی هژوهشلی   بلا رتبله  ل   چاپ شد  بود، حذف شدند( دییرینامه  در فصل ،گاننویساد

)از طریلق سلایتنای معتبلر انتشلار      مقلاالت  گرهلای جسلتجو  داخلی که به کگک موتور
هاییا  مجلالت تخصصلی   هژوهشی سراسر ایران یعای  -الکترونیکی مقاالت مجالت  لگی

هرتلال  ، 3 لگلی جنلاد دانشلیاهی    ، هاییلا  اطال لات  2، بانک اطال ات نشریات کشور1نور
بله  الوان    ،بررسی شلد    به صورت تگام شگاری، ودست آمدند ه ( ب4جامه  لوم انسانی

لیست مقاالت بررسی شد  در این هلژوهش در بخلش     .جامعه آماری درنظر گرفته شدند
 ا فنرست شد  است.ماابه به صورت مجزّ

 
 پیشینه تجربی پژوهش

تلر از   ل فرزنلدان طلالق کوتلا    شلد  در حلوز  مسلائ    هلای داخللی انجلام     گر هلژوهش 
هلای   یات هلژوهش ایران است. گرچه در این هژوهش جزئهای مشابه در خارج از  هژوهش

هلای داخللی و    ی از هلژوهش بله تعلداد   اما بله طلور مختصلر    ،رسی شد  استداخلی، بر
 خارجی در این حوز  اشار  می کایم.

ل فرزندان طالق، وهشیران جدی حوز  مسائان اولین هژبه  او (1991آماتو و کیت )
ای  یکلی از آننلا مطالعله   انجلام شلد  صلورت دادنلد.      هلای  هلژوهش مطالعه بلر روی   دو

کار هژوهشی در مورد فرزندان طالق بود. نتایج این مطالعله نشلان    92فراتحلیلی بر روی 

                                                           
1 http://www.noormags.ir 
2 http://www.magiran.com 
3 http://sid.ir 
4 www.ensani.ir 

 

گاری رفتلار، سلاز   ،1دست آوردهلای تحصلیلی     یطالق والدین نتایج ماتی در حوز :داد
. هگچاین ب( 1991، 2)آماتو و کیت شااختی، ا تگاد باتس و روابط اجتگا ی دارد روان

هژوهش، نشلان ملی دهلد جوانلانی کله قلبال        33مطالعه فرا تحلیل دییر ایشان بر روی 
، انلد  ، نسبت به جوانانی که در خانواد   ادی زندگی کلرد اند طالق والدین را تجربه کرد

اجتگلا ی کگتلر،   -های( اقتصلادی های )داشته تر، موفقیت یعیف شااختی سازگاری روان
. در مجگلوع  3اللف(  1991)آماتو و کیلت،   اندتجربه کرد  ،در ازدواج رابیشتری رباتی بی

دهاد  رابطه طالق والدین بلا کلاهش رفلا  )بنزیسلتی( فرزنلدان       آننا نشان های هژوهش
 اند آننا بر این  قید اما به هر حال رگساالن، بود  است.طالق هم در کودکان و هم در بز

با ل  تغییلر هلذیری     انلد  که در برخی موارد هم مشکالتی که این فرزندان متحگل شد
 )انعطاف هذیری( بیشتر آننا و گا  بنبودی در رفتار آننا شد  است. 

هیامدهای جدایی والدین و طالق بر ویعیت اقتصادی، اجتگلا ی  "هژوهشی با  اوان 
این هژوهش کله   .(2000، 4)ماندِنی انجام شد "احساسی( فرزندان در بوستونو هیجانی )

طالق و مادر ایشان انجلام گرفلت، نشلان     هایخانواد به روش مصاحبه کیتی با فرزندان 
دهد که فرزندان طالق و مادرشان تصوری که از ویعیت اقتصادی خود بعد از طلالق   می

نیازهای اساسلی خلود بلا     برای برطرف کردنکه حتی  دارند، تجربه فقر است. به طوری
 شرایط بد اقتصادی را به طالق و  دم  حگایلت  ،گویان . تگام هاسخاند مشکل مواجه بود

ی، اند. مشلکالت اقتصلاد  و نسبت به آیاد  بسیار بدبین بود  اند از کودکان ربط داد مالی
کله شلرایط    طلوری گلذارد. بله   دییر نیلز ارلر ملی    بر بنزیستی این کودکان در حوز  ی

شلود. برخلی از ایلن     شااختی، سالمت و تحصیالت آننا نیلز تندیلد ملی    اجتگا ی، روان
 "تصلویر خویشلتن  "کااد، کله بلر    فرزندان نسبت به هگساالن خود احساس نابرابری می

ها نتایج این هژوهش نشان داد تانلا اقتصلاد    گذارد.  الو  بر این آننا تاریر بسیار بدی می
را بله مخلاطر  ملی انلدازد، بلکله      اجتگا ی و سالمت روانی این کودکلان   نیست که رفا 

بلا جلدایی و طلالق واللدین ملرتبط      توان به احساس انزجار و بی وفایی کله آننلا را     می
 سازد، اشار  نگود. می
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3 )Amato & Kit, 1991a( 
4 Maundeni 
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ی، اند. مشلکالت اقتصلاد  و نسبت به آیاد  بسیار بدبین بود  اند از کودکان ربط داد مالی
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تاریر طالق بر بروز رفتارهای نابناجار نوجوانلان در   با هدف بررسیهژوهشی در ایران 
 80طلالق و   80نوجلوان )  160کله در آن   ،انجام شد 1372سال در شنرستان بیرجاد 

نتلایج نشلان داد کله     .نگونله شلرکت داشلتاد   جگعیلت  نتر در گرو  کاترل( بله  الوان   
کاری در فرزندان طالق به طور معااداری بیشلتر از   افسردگی، ایطراب، هرخاشیری و بز 

تر دچلار افسلردگی و   دختلران طلالق بیشل   داری . هگچاین به طور معااگرو  کاترل بود
 (.  1372اند )کاهای، کاری بود  ایطراب و هسران بیشتر دچار هرخاشیری و بز 

( به مقایسله ویلعیت سلالمت روان سله     1389شریتی درآمدی )، در هژوهشی دییر
تحلت   طلالقِ  هلای خلانواد  نوجوانلان   :کله  بلارت بودنلد از    ،دسته از نوجوانان هرداخت

در   ادی. روش بله کلار رفتله    هایخانواد مادر و نوجوانان  حاانت هدر،  یتیم محروم از
نتر در هر گلرو  و بلا نسلبت جاسلیتی      76ماری آو نگونه   لی مقایسه ای ،این هژوهش

. ابزار به کار رفته برای بررسلی ویلعیت   بود  است ،مساوی از دانش آموزان شنر اصتنان
تحقیق نشان داد بین میلانیین   بود. نتایج این  SCL-90نامه سالمت روانی نوجوان هرسش

نگرات افسردگی، ایطراب، حساسیت در روابط متقابل، ایطراب فوبیک و افکار هارانوئیلد  
بله  ای کله  بله گونله   دارد.فرزندان سه گرو  طالق، یتیم و  ادی تتاوت معااداری وجلود  

تلر   ها نامااسلب  شاخص  ادی، یتیم و طالق در این هایخانواد ویعیت نوجوانان ترتیب 
نکته قابل توجه ایاکه در این مقلوالت، اخلتالف معالی داری بلین دو گلرو        ارزیابی شد.

دهلد ویلعیت سلالمتی فرزنلدان      نوجوانان طالق و یتلیم نیلز وجلود دارد و نشلان ملی     
تر است. هگچاین تتاوت ستاانطالق حتی از فرزندان یتیم محروم از مادر ا های خانواد 
های  ادی در دو بعلد شلکایت   ق و یتیم با نوجوانان خانواد داری بین نوجوانان طالمعای

اجبللار و  -وجللود دارد. در دو مقوللله دییللر، یعاللی وسللواس   هریشللی جسللگانی و روان
 ادی و یتیم محروم از ملادر تتلاوت    هایخانواد هرخاشیری گرچه بین دوگرو  فرزندان 

 ؛دارنلد  ر ایلن شلاخص  د تری ویعیت نامطلوبا فرزندان طالق ام ،دید  نشد داری معای
ترند. هگچاین ایلن هلژوهش در مقایسله ویلعیت سلالمت      یعای هرخاشیر تر و وسواسی

بیشتر دچار افسردگی، ایلطراب،   دهد دختران می روانی بین دوجاس دختر و هسر نشان
هسلتاد   دشکایت جسگانی، حساسیت در روابط متقابل، ایطراب فوبیک، و افکار هارانوئی

آسلیب هلذیری   »تلاوت را بله   ایلن ت  ملذکور  ند. هژوهشلیر ررخاشیرته در مقابل هسران و
« جاس در قبال فقدان مادر با تاکید بلر نلوع فقلدان و  لوارض و تبعلات آن      متتاوت دو

 دهد. ( نسبت می92: 1389)شریتی درآمدی، 

 

هلای طلالق بلا ایلن     ای برای سازگاری فرزنلدان خلانواد    مداخله هایدر حوز  برنامه
که در خارج از  1"ای کودکان طالقبرنامه مداخله"ای موسوم به  به برنامه توان میهدید ، 

اشار  کرد. این برنامه برای اولین بار در ایران توسلط   ،ایران طراحی و ساجش شد  است
کلودن   26( به کار گرفته شد. هلژوهش ملذکور بلا مشلارکت     1392 بدی و هگکاران )

که این کودکلان   شی انجام شد، به طوریسال به روش آزمای 9تا  7طالق در گرو  سای 
 15اب تصادفی، در دو گرو  آزمایش و کاترل قرار گرفتاد. ایلن برنامله کله طلی     با انتص

گرو  آزمایش اجرا شد و تغییلرات بله وسلیله    دو جلسه یک سا ته به صورت گروهی در 
ابی و فلرم ارزیل   3، فلرم ارزیلابی واللدین   2سه مقیاس ساجش  قاید کودکان دربار  طالق

نشلان دهالد     ،گیری شلد. نتلایج   به صورت هیش آزمون و هس آزمون، انداز  4رهبر گرو 
باشد. به  بارتی  طالق در ایران می بر سازگاری کودکانِ ای مداخلهتاریر مثبت این برنامه 

مقایسه هیش آزمون و هس آزمون در گرو  کاترل و آزمایش، نشان داد کودکلانی کله در   
اشتاد توانایی بیشتری در ابراز احساسات خود هیدا کلرد  بودنلد و   گرو  آزمایش حاور د

از طرفی بنبود معاا داری در نیرش مثبت کودکان به طالق والدین، روابط آننا با والدین 
 های حل مشکل مشاهد  شد. و هگساالن و افزایش منارت

 
 تحقیق های یافته

صلل از مقلاالت ملورد نظلر     حا هایداد تلخیص و دسته بادی  توصیف، در این بخش به
این بخلش  . است ارائه دهیم ی از آنچه تا کاون صورت گرفتهشود تا نگای کل هرداخته می

ملورد اهگیلت    یهلا  مبح  است که به شرح کلی و جگه بادی برخی شاخص 8شامل 
 .است هرداخته هاهدر مجگو ه مقالبرای هژوهشیر 

 
 اهمیت موضوع در مقاالت مورد بررسی. 1

استخراج  اندهت بررسی شد ،  باراتی که به بیان اهگیت مویوع هژوهش هرداختمقاال در
 قرار گرفتاد. همقول 7و در مجگوع در 
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هلای طلالق بلا ایلن     ای برای سازگاری فرزنلدان خلانواد    مداخله هایدر حوز  برنامه
که در خارج از  1"ای کودکان طالقبرنامه مداخله"ای موسوم به  به برنامه توان میهدید ، 

اشار  کرد. این برنامه برای اولین بار در ایران توسلط   ،ایران طراحی و ساجش شد  است
کلودن   26( به کار گرفته شد. هلژوهش ملذکور بلا مشلارکت     1392 بدی و هگکاران )

که این کودکلان   شی انجام شد، به طوریسال به روش آزمای 9تا  7طالق در گرو  سای 
 15اب تصادفی، در دو گرو  آزمایش و کاترل قرار گرفتاد. ایلن برنامله کله طلی     با انتص

گرو  آزمایش اجرا شد و تغییلرات بله وسلیله    دو جلسه یک سا ته به صورت گروهی در 
ابی و فلرم ارزیل   3، فلرم ارزیلابی واللدین   2سه مقیاس ساجش  قاید کودکان دربار  طالق

نشلان دهالد     ،گیری شلد. نتلایج   به صورت هیش آزمون و هس آزمون، انداز  4رهبر گرو 
باشد. به  بارتی  طالق در ایران می بر سازگاری کودکانِ ای مداخلهتاریر مثبت این برنامه 

مقایسه هیش آزمون و هس آزمون در گرو  کاترل و آزمایش، نشان داد کودکلانی کله در   
اشتاد توانایی بیشتری در ابراز احساسات خود هیدا کلرد  بودنلد و   گرو  آزمایش حاور د

از طرفی بنبود معاا داری در نیرش مثبت کودکان به طالق والدین، روابط آننا با والدین 
 های حل مشکل مشاهد  شد. و هگساالن و افزایش منارت

 
 تحقیق های یافته

صلل از مقلاالت ملورد نظلر     حا هایداد تلخیص و دسته بادی  توصیف، در این بخش به
این بخلش  . است ارائه دهیم ی از آنچه تا کاون صورت گرفتهشود تا نگای کل هرداخته می

ملورد اهگیلت    یهلا  مبح  است که به شرح کلی و جگه بادی برخی شاخص 8شامل 
 .است هرداخته هاهدر مجگو ه مقالبرای هژوهشیر 

 
 اهمیت موضوع در مقاالت مورد بررسی. 1

استخراج  اندهت بررسی شد ،  باراتی که به بیان اهگیت مویوع هژوهش هرداختمقاال در
 قرار گرفتاد. همقول 7و در مجگوع در 
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 توزیع موضوعات مورد توجه در بخش اهمیت پژوهش .1جدول 
 درصد اهگیت مویوع ردیف
 29.2 اجتگا ی فرد -داری، رشد و سالمت روانی اهگیت خانواد  به  اوان کانون نیه 1
 8.3 اهگیت خانواد  در سالمت جامعه 2
 8.3 طالق به  اوان  امل برهم زناد   گلکرد سالم نظام خانواد  3
 16.6 رفتاری در فرزندان طالق -شیوع اختالالت روانی 4
 21 طالق به  اوان یک بحران )شون( و  امل آسیب های روانی در فرزندان 5
 12.5 ت فرزندانطالق به  اوان  امل برهم زناد  امای 6
 4.1 هگرا  شدن بحران های رشدی با بحران طالق و تاریر ماا ف طالق 7

 100 کل
 

اللب مقاالت به اهگیت نقش خانواد  در تربیت و هلرورش فرزنلدان تاکیلد داشلته و     
که به  الوان   اندل برهم خوردن کارکردهای آن دانستاختالل در ساختار خانواد  را  ام

 ،و از هگین ماظر نیز کاد میاجتگا ی فرزندان  گل  -ت سالمت روانیامای بمخرّ امل 
گیرنلد و   برخی برهم خوردن کانون خانواد  را تندیدی برای سالمت جامعه در نظلر ملی  

 ،درصلد(. برخلی دییلر    58.3سازند )در مجگلوع   ریشه انحرافات را به خانواد  مرتبط می
اجتگلا ی در فرزنلدان    -تلاری رف -اهگیت هلژوهش خلود را بله شلیوع مشلکالت روانلی      

طلالق بلا   بحلران   زملانی  دهاد. تعدادی از مقاالت نیز به هم طالق نسبت می هایخانواد 
بیشلتر   را ب طلالق در ایلن دور   انلد و تلاریر مخلرّ   دور  نوجوانی اشار  کرد  رشدبحران 

د  به طالق به  اوان یک هدیلد  هیچیل   توان می ،بر اساس این مقاالت داناد. هگچاین می
اشلار  کلرد کله نیازمالد      سلت، س زاکه برای فرزندان به مثابه یک حادره بحرانی و استر

 باشد.می ،فرزندان با آنجنت ایجاد سازگاری  مداخالتی
 

 بررسی شده مقاالتدر  اهداف. 2
 .شوند بادی می دسته کلی طبقه 3صورت گرفته در حوز  فرزندان طالق در  های هژوهش

 جتگا ی، اقتصادی( فرزندانبررسی ویعیت )روانی، ا.1
 هلای خانواد های دییر ) های فرزندان طالق با گرو  مقایسه ویعیت ویژگی.2

  ادی یا یتیم(
 طالق هایخانواد بررسی تاریر مداخالت بر یک یا چاد مشکل در فرزندان .3

 

( 2تلوان بله مباحل  جلدول )    ملی  بررسی شد  اهداف تحقیقات کردن بادی دسته با
 اشار  کرد.

 
 توزیع مطالعات بر حسب اهداف کالن .2جدول 

 درصد اهداف کالن تحقیق ردیف

-خانواد  رفتاری، اجتگا ی، اقتصادی ( فرزندان بررسی ویعیت )روانی، 1
 75 دییر های گرو و مقایسه با  های طالق

 25 ای مداخلههای برنامهبررسی تاریر  2
 

درصد آننا به بررسلی   75 ،قاالتاز میان کل م ،دهدنشان می باال هگچاان که جدول
 .انلد هی روانی، رفتاری، اجتگا ی، اقتصادی هرداختل ها ویعیت فرزندان طالق در شاخص

اللب این مقاالت در کاار ساجش ویعیت فرزندان طلالق، ویلعیت ایلن فرزنلدان را بلا      
؛  لادی  هایخانواد مثال با گرو  فرزندان یتیم و فرزندان  ؛انددییر مقایسه کرد  های گرو 

 .  گرو  دختر و هسر 2و یا در 
کله   ،انلد ای هرداختله های مداخلله به بررسی تاریر برنامه مورد(، 5درصد مقاالت ) 25

سلالمت روان یلا   ، به دنبال بررسی تاریر مداخالت بر ویلعیت  ها مورد( آن 4درصد ) 20
 ها هن برنامهم به دنبال بررسی تاریر ایدرصد  5و بود   در فرزندان طالق های آن شاخص

 .اند اری کودن با طالق والدین بودبر میزان سازگ
وبیشتر از آن کلم تلوجنی    ایهای مداخلهبه برنامهکم توجنی ی  دهاد  نشان ها داد

نکتله جاللب توجله ایلن اسلت کله        سازگاری فرزنلدان بلا طلالق والدیاشلان اسلت.      به
مداخلله   مویوعبیشتر به  اند بررسی شد  هر چه به زمان حال نزدیکتر شد های هژوهش

بلرای افلزایش سلازگاری کلودن بلا طلالق واللدیاش         ایهلای مداخلله  هو اجرای برنامل 
نقطه  طتی در مطالعلات مربلوط بله فرزنلدان      1391سال  ،دییر . به  بارتیاند ههرداخت

بر بررسی ویلعیت فرزنلدان    ،مقاالت ماتشر شد  ،یعای تا هیش از این سال .طالق است
هلای  هبر ساجش ارربخشلی برنامل   شد ، بررسی تگام مقاالتز آن و بعد ا اندهتاکید داشت

ل د  آگاهی جامعه  لگی نسبت به مسائدها این مویوع نشان اند.ای متگرکز بود مداخله
تلا از طریلق ملداخالت و     اسلت  و اررات طالق بر فرزندان است که آننا را بلر آن داشلته  

 ین تبعات هیدا کااد.  های اجتگا ی راهی برای کاهش ا آزمایش
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( 2تلوان بله مباحل  جلدول )    ملی  بررسی شد  اهداف تحقیقات کردن بادی دسته با
 اشار  کرد.

 
 توزیع مطالعات بر حسب اهداف کالن .2جدول 

 درصد اهداف کالن تحقیق ردیف

-خانواد  رفتاری، اجتگا ی، اقتصادی ( فرزندان بررسی ویعیت )روانی، 1
 75 دییر های گرو و مقایسه با  های طالق

 25 ای مداخلههای برنامهبررسی تاریر  2
 

درصد آننا به بررسلی   75 ،قاالتاز میان کل م ،دهدنشان می باال هگچاان که جدول
 .انلد هی روانی، رفتاری، اجتگا ی، اقتصادی هرداختل ها ویعیت فرزندان طالق در شاخص

اللب این مقاالت در کاار ساجش ویعیت فرزندان طلالق، ویلعیت ایلن فرزنلدان را بلا      
؛  لادی  هایخانواد مثال با گرو  فرزندان یتیم و فرزندان  ؛انددییر مقایسه کرد  های گرو 

 .  گرو  دختر و هسر 2و یا در 
کله   ،انلد ای هرداختله های مداخلله به بررسی تاریر برنامه مورد(، 5درصد مقاالت ) 25

سلالمت روان یلا   ، به دنبال بررسی تاریر مداخالت بر ویلعیت  ها مورد( آن 4درصد ) 20
 ها هن برنامهم به دنبال بررسی تاریر ایدرصد  5و بود   در فرزندان طالق های آن شاخص

 .اند اری کودن با طالق والدین بودبر میزان سازگ
وبیشتر از آن کلم تلوجنی    ایهای مداخلهبه برنامهکم توجنی ی  دهاد  نشان ها داد

نکتله جاللب توجله ایلن اسلت کله        سازگاری فرزنلدان بلا طلالق والدیاشلان اسلت.      به
مداخلله   مویوعبیشتر به  اند بررسی شد  هر چه به زمان حال نزدیکتر شد های هژوهش

بلرای افلزایش سلازگاری کلودن بلا طلالق واللدیاش         ایهلای مداخلله  هو اجرای برنامل 
نقطه  طتی در مطالعلات مربلوط بله فرزنلدان      1391سال  ،دییر . به  بارتیاند ههرداخت

بر بررسی ویلعیت فرزنلدان    ،مقاالت ماتشر شد  ،یعای تا هیش از این سال .طالق است
هلای  هبر ساجش ارربخشلی برنامل   شد ، بررسی تگام مقاالتز آن و بعد ا اندهتاکید داشت

ل د  آگاهی جامعه  لگی نسبت به مسائدها این مویوع نشان اند.ای متگرکز بود مداخله
تلا از طریلق ملداخالت و     اسلت  و اررات طالق بر فرزندان است که آننا را بلر آن داشلته  

 ین تبعات هیدا کااد.  های اجتگا ی راهی برای کاهش ا آزمایش
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ی طالق بلا  ها کودکان و نوجوانان خانوادویعیت به مقایسه  ،ها هژوهشدرصد از  65
کیتلی   هلای  هژوهشمربوط به  نادرصد آن 5که از این بین  اندههای  ادی هرداختخانواد 

انجام گرفته هدف،  در تگام تحقیقات کگیّ .اند کگی بود های هژوهشبود  است و مابقی 
 ،درصلد از مقلاالت   15هگچاین در مجگوع  یین یک مساله توسط طالق والدین است.تب

درصد نحو  محرومیت از والد )طالقک فلوت( را نیلز    5هدر( و  یا نوع حاانت فرزند )مادر
 اند.های خود لحاظ کرد در مقایسه

 
   روش پژوهش از حیث مقاالت موجودبررسی . 3
 

 وش تحقیقبر اساس ر ها پژوهشتوزیع  .3جدول 
 درصد روش تحقیق ردیف

1  
 کگی

 65 زمایشی(آتوصیتی )لیر 
 25 آزمایشی

 10 کیتی  و یا ترکیبی 2
 

بله   .لیر آزمایشی اسلت  ،دهاد بیشترین روش به کار رفته در مقاالتها نشان میداد 
ای  مقایسلله -یی هگچللون روش  لّلل یهللا از روش هللا هللژوهشدرصللد از  65 بللارتی 

انلد. گرچله تعلداد کگلی از مقلاالت در      استتاد  کرد  درصد( 5) گایشیهی و)هگبستیی( 
یکلی از  اما بر اساس ماطلق کلار و مشلابنت آننلا بله       اند، مورد روش خود صحبت نکرد

کار گرفته شلد  در  ه بیشترین روش ب . به هر حالها، در دسته مربوطه قرار گرفتاد روش
هلا در   این هلژوهش  باشد. درصد( می 60ای ) مقایسه -مربوط به روش  لیّ ها هژوهشاین 

بله   هلا  اط دادن آنبلا ارتبل   را ل و مشکالت مربوط به فرزندان طلالق اند مسائتالش بود 
   .طالق والدیاشان تبیین کااد

از هلی  تکایکلی بلرای     انلد  ی انجام شلد درصد از مقاالتی که به روش کگّ 11.5در 
درصلد آننلا    22.2و در  اد  نشد  اسلت سایر متغیرها بر نتایج هژوهش استتتاریر کاترل 

جاسیت بود  است از طریق هگتاسازی، یلا حلذف تغییلرات آن     ا تانا یک متغیر که لالب
بیش از یک متغیلر   (درصد آننا 66.3) ها هژوهشمورد کاترل قرار گرفته است و در بقیه 

د از: جاسلیت، سلن، سلطح اقتصلادی خلانواد ،      ال کله در مجگلوع  بارت   اند کاترل شد

 

تحصیالت والدین، شغل والدین، سالمت جسگانی، ماطقه محل سکونت، افسلردگی؛ کله   
 10مورد آخر هر یک در کگتلر از   4مورد اول بیشترین فراوانی را داشته و  4در این بین 

کاتلرل از   هلا  هلژوهش درصلد ایلن    22.2. در مورد توجه قرار گرفته استدرصد مقاالت 
 ست.طریق تحلیل کواریانس صورت گرفته ا

مقایسه ای و نیلز آزمایشلی    -ی لّ های هژوهشرود دراین درحالی است که انتظار می
و کاتلرل سلایر متغیرهلایی کله      هلا  گلرو  بر هگتاسازی  ،ها هژوهشبه خاطر ماهیت این 

 ای شود.   گذاری بر نتایج را دارند، توجه ویژ احتگال تاریر
 

 مورد بررسی های پژوهشدر  جامعه آماری. 4
این دبسلتان تلا   ی سای که مورد توجه محققین قرار گرفته است مربلوط بله سل   ها گرو 

 بسلتان و بلاالی سلنّ   د ای بر روی فرزندان طلالق زیلر سلنّ   مطالعه وباشد  دبیرستان می
به گرو  سای دبستان،  ها هژوهشدرصد  30که  دبیرستان صورت نیرفته است. به طوری

 ،درصلد آننلا   10دبیرستان و تانا  یِساّ درصد گرو  30راهاگایی،  یِدرصد گرو  ساّ 10
درصد مجگوع گرو  سای دبسلتان و   5) اند دادرا مورد بررسی قرار  تری وسیه باز  سایِّ

 10تانلا در   دییلر  درصد گرو  سای راهاگایی و دبیرسلتان(. بله  بلارتی    5دبیرستان و 
اشلته اسلت و   سای مختلف وجود د های گرو درصد این مطالعات امکان مقایسه نتایج در 

 .اندهمابقی به شیو  حذف متغیر سن به کاترل تاریرات آن بر نتایج تحقیق خود هرداخت
درصد  20توان گتت میای از جگله جاسیت اما در خصوص سایر متغیرهای زمیاهو 

 هلر دو جلاس  بلر  درصلد   40درصد بر گرو  هسران،  15مطالعات تانا بر گرو  دختران، 
نظلر قلرار    هر دوجلاس ملدّ   صد بدون قید جاسیت )که احتگاال در 25و  اندهداشت توجه

درصلد ایلن مطالعلات تلاریر      75تلوان گتلت   . به بیانی دییر ملی بود  است گرفته است(
 .اند ر جاسیت یا مقایسه نتایج در دو گرو ، کاترل کردجاسیت را، به شیو  حذف متغیّ

کله   انلد هرداختله هلایی  خلانواد  در فرزنلدان  به بررسی ویعیت درصد مقاالت 5تانا 
کله بقیله بله بررسلی ویلعیت       حلالی  در .(1385اند )قربانی، والدین آننا متقایی طالق

که طالق والدیاشان قطعی شد  است، یعالی واللدین ملدتی اسلت      اندههرداختفرزندانی 
 .اند از هم جدا شد رسگا 
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تحصیالت والدین، شغل والدین، سالمت جسگانی، ماطقه محل سکونت، افسلردگی؛ کله   
 10مورد آخر هر یک در کگتلر از   4مورد اول بیشترین فراوانی را داشته و  4در این بین 

کاتلرل از   هلا  هلژوهش درصلد ایلن    22.2. در مورد توجه قرار گرفته استدرصد مقاالت 
 ست.طریق تحلیل کواریانس صورت گرفته ا

مقایسه ای و نیلز آزمایشلی    -ی لّ های هژوهشرود دراین درحالی است که انتظار می
و کاتلرل سلایر متغیرهلایی کله      هلا  گلرو  بر هگتاسازی  ،ها هژوهشبه خاطر ماهیت این 

 ای شود.   گذاری بر نتایج را دارند، توجه ویژ احتگال تاریر
 

 مورد بررسی های پژوهشدر  جامعه آماری. 4
این دبسلتان تلا   ی سای که مورد توجه محققین قرار گرفته است مربلوط بله سل   ها گرو 

 بسلتان و بلاالی سلنّ   د ای بر روی فرزندان طلالق زیلر سلنّ   مطالعه وباشد  دبیرستان می
به گرو  سای دبستان،  ها هژوهشدرصد  30که  دبیرستان صورت نیرفته است. به طوری

 ،درصلد آننلا   10دبیرستان و تانا  یِساّ درصد گرو  30راهاگایی،  یِدرصد گرو  ساّ 10
درصد مجگوع گرو  سای دبسلتان و   5) اند دادرا مورد بررسی قرار  تری وسیه باز  سایِّ

 10تانلا در   دییلر  درصد گرو  سای راهاگایی و دبیرسلتان(. بله  بلارتی    5دبیرستان و 
اشلته اسلت و   سای مختلف وجود د های گرو درصد این مطالعات امکان مقایسه نتایج در 

 .اندهمابقی به شیو  حذف متغیر سن به کاترل تاریرات آن بر نتایج تحقیق خود هرداخت
درصد  20توان گتت میای از جگله جاسیت اما در خصوص سایر متغیرهای زمیاهو 

 هلر دو جلاس  بلر  درصلد   40درصد بر گرو  هسران،  15مطالعات تانا بر گرو  دختران، 
نظلر قلرار    هر دوجلاس ملدّ   صد بدون قید جاسیت )که احتگاال در 25و  اندهداشت توجه

درصلد ایلن مطالعلات تلاریر      75تلوان گتلت   . به بیانی دییر ملی بود  است گرفته است(
 .اند ر جاسیت یا مقایسه نتایج در دو گرو ، کاترل کردجاسیت را، به شیو  حذف متغیّ

کله   انلد هرداختله هلایی  خلانواد  در فرزنلدان  به بررسی ویعیت درصد مقاالت 5تانا 
کله بقیله بله بررسلی ویلعیت       حلالی  در .(1385اند )قربانی، والدین آننا متقایی طالق

که طالق والدیاشان قطعی شد  است، یعالی واللدین ملدتی اسلت      اندههرداختفرزندانی 
 .اند از هم جدا شد رسگا 
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 ها و سواالت تحقیقفرضیه. 5
دسلته   4ه به طرح سلوال و فریلیه تحقیلق بله     قابل ذکر است که مقاالت از حی  توج

 شوند: تقسیم می
 ؛اندهمقاالتی که تانا سوال تحقیق داشت.1
 ؛اندهمقاالتی که تانا فرییه تحقیق داشت.2
 ؛اندهمقاالتی که هم سوال تحقیق و هم فرییه تحقیق داشت.3
 .اندهمقاالتی که نه سوال تحقیق و نه فرییه تحقیق داشت.4

می باشد و کگترین فراوانلی مربلوط بله ملورد      دومط به مورد بیشترین فراوانی مربو
درصلد   30. اما آنچه بیشتر جای نقد دارد  لدم طلرح دقیلق سلوال یلا فریلیه در       ومس

اند املا سلوال   مقاالت است، این نویسادگان به بیان مویوع تحقیق در  اوان اشار  کرد 
 .ااسی مورد انتقاد استش که به لحاظ روش اند یا فرییه دقیق خود را مطرح ناگود

و سلواالت تحقیلق در مطالعلات بررسلی      هلا هدر ادامه به بررسی و دسته بادی فریی
 هردازیم.می ،شد 

 
 در مطالعات انجام شده هاهفرضی

بادی و بلا احتسلاب درصلد هلر      ی مطرح شد  در مقاالت به طور دستههاهمجگوع فریی
 به شرح جدول زیر است: هاهدر کل فریی ،یک

 
 مورد بررسی های پژوهشی تحقیق در هاهتوزیع فرضی .4ول جد

 درصد ی اساسی مطرح شد  در مقاالتهاهفریی ردیف
 18.4 ناظر بر وجود رابطه بین سالمت روان کودکان با طالقهای فرییه 1
رابطه سالمت روان و  ،ناظر بر رابطه سالمت روان فرزندان طالقهای فرییه 2

 چون جاسیت، سن، تحصیالت والدین و ... وامل جگعیت شااختی هگ
5.2 

 31.6 ناظر بر تتاوت میزان سالمت روان فرزندان طالق و  ادیهای فرییه 3
4 
 

ها )اجتگا ی، ارتباطی، فردی و ...( در فرزندان  ناظر بر تتاوت منارتهای فرییه
 ی  ادیها ی طالق و خانوادها خانواد

14.3 

 های فرد )اجتگا ی، ارتباطی، فردی و ...( بین منارتهای ناظر بر رابطه فرییه 5
 ی طالقها های آن در فرزندان خانواد با سالمت روان و خرد  مقیاس

10.5 

اجتگا ی فرزندان  -ناظر بر تتاوت و رابطه میزان سالمت روانیهای فرییه 6
 طالق و نوع حاانت والدین )مادرک هدر(

21 

 100 جگه

 

سلالمت  بین تتاوت  وجودمبتای بر  هاهشود بیشترین فرییمالحظه می  هگانطور که
یعالی   ،نآی مشلابه  هلا هی طالق و  ادی اسلت کله اگلر فریلی    ها روان فرزندان خانواد

ن، را نیلز بله آن   ی مربوط به وجود رابطله بلین طلالق و سلالمت روان فرزنلدا     هاهفریی
 ،سالمت روان فرزنلدان درصد مطالعات با فرض تاریر طالق بر  50توان گتت بیتزاییم می

مساله دالللت  که بر این  گیرندقرار می ییهاههس از آن فریی .اند کار خویش را آلاز کرد
اجتگلا ی فرزنلدان طلالق و نلوع      -میزان سالمت روانلی  دارند که تتاوت معااداری میان

 حاانت والدین )مادرک هدر( وجود دارد.
 

 پژوهش در مطالعات بررسی شدهسواالت 
مبحل  اصللی تقسلیم     3در  تلوان  ملی بررسی شد   مجگو ه سواالت را  های شهژوهدر 

 بادی کرد که به شرح زیر است:
 

 و توزیع آن ها پژوهشهای اساسی مطرح شده در  پرسش .5جدول 
 درصد های اساسی مطرح شد  در مقاالت هرسش ردیف
ا طالق بر سازگاری کودن ب ای مداخلهی هاهسواالت ناظر بر ارر بخشی برنام 1

 والدین
54 

 15 سواالت ناظر بر چیستی  واملی که بر فرزندان طالق ارر نامطلوب دارد 2
 31 سواالت ناظر بر چیونیی و چیستی اررات طالق بر ویعیت فرزندان 3

 100 جگه
 

کلار مطالعلاتی    ،فرییه و بررسی آنطرح الزم به ذکر است اللب مقاالت مورد نظر با 
. هگچاان که از جدول فلوق  اندهو تعداد کگی به طرح سوال هرداخت ندا خود را انجام داد

کله بله دنبلال بررسلی ارلر       انلد  ی مطرح شلد های هژوهشآید بیشترین سواالت در می بر
 .اند ای بر سازگاری کودن با طالق والدین بودی مداخلههاهبخشی برنام

 
 ها لهپیشینه و مبانی نظری مورد توجه در مقا. 6

درصد مقاالت ماتشر شد  در ماابه الکترونیکی در حلوز  فرزنلدان طلالق، یلا      40حدود 
ی از آننلا بنلر    خود هستاد و یا به صورت بسیار جزئفاقد مرور ماابه و هیشیاه هژوهشی 
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سلالمت  بین تتاوت  وجودمبتای بر  هاهشود بیشترین فرییمالحظه می  هگانطور که
یعالی   ،نآی مشلابه  هلا هی طالق و  ادی اسلت کله اگلر فریلی    ها روان فرزندان خانواد

ن، را نیلز بله آن   ی مربوط به وجود رابطله بلین طلالق و سلالمت روان فرزنلدا     هاهفریی
 ،سالمت روان فرزنلدان درصد مطالعات با فرض تاریر طالق بر  50توان گتت بیتزاییم می

مساله دالللت  که بر این  گیرندقرار می ییهاههس از آن فریی .اند کار خویش را آلاز کرد
اجتگلا ی فرزنلدان طلالق و نلوع      -میزان سالمت روانلی  دارند که تتاوت معااداری میان

 حاانت والدین )مادرک هدر( وجود دارد.
 

 پژوهش در مطالعات بررسی شدهسواالت 
مبحل  اصللی تقسلیم     3در  تلوان  ملی بررسی شد   مجگو ه سواالت را  های شهژوهدر 

 بادی کرد که به شرح زیر است:
 

 و توزیع آن ها پژوهشهای اساسی مطرح شده در  پرسش .5جدول 
 درصد های اساسی مطرح شد  در مقاالت هرسش ردیف
ا طالق بر سازگاری کودن ب ای مداخلهی هاهسواالت ناظر بر ارر بخشی برنام 1

 والدین
54 

 15 سواالت ناظر بر چیستی  واملی که بر فرزندان طالق ارر نامطلوب دارد 2
 31 سواالت ناظر بر چیونیی و چیستی اررات طالق بر ویعیت فرزندان 3

 100 جگه
 

کلار مطالعلاتی    ،فرییه و بررسی آنطرح الزم به ذکر است اللب مقاالت مورد نظر با 
. هگچاان که از جدول فلوق  اندهو تعداد کگی به طرح سوال هرداخت ندا خود را انجام داد

کله بله دنبلال بررسلی ارلر       انلد  ی مطرح شلد های هژوهشآید بیشترین سواالت در می بر
 .اند ای بر سازگاری کودن با طالق والدین بودی مداخلههاهبخشی برنام

 
 ها لهپیشینه و مبانی نظری مورد توجه در مقا. 6

درصد مقاالت ماتشر شد  در ماابه الکترونیکی در حلوز  فرزنلدان طلالق، یلا      40حدود 
ی از آننلا بنلر    خود هستاد و یا به صورت بسیار جزئفاقد مرور ماابه و هیشیاه هژوهشی 
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. انلد ههیش از خود هرداختل  های هژوهشبه مرور  ها به میزان کافی درصد آن 60. اند برد
درصد از  7ی سطح خرد تاکید بیشتری شد  است، تانا هاهدر مرور ماابه نظری بر نظری

درصلد   30ی سطح کالن مربوط است. هاهها به نظری ی به کارگرفته شد  در آنهاهنظری
مقاالت یا فاقد مرور ماابه نظری هستاد و یا بله صلورت خیللی محلدود، یعالی در حلد       

 10. انلد  ریه اسلتتاد  کلرد  تن از نظریه هردازان حوز  مربوطه، از نظ 2یا  1اشار  به نظر 
کله فاقلد هرگونله     درصد مقاالت به صورت انباشتی دارای نقص نظری هستاد به طوری

 نظریه یا هیشیاه نظری هستاد.
شااسلانه داشلته و بلر     رویکلرد روان  ،ی به کارگرفتله شلد  در مقلاالت   هاهلالب نظری

درصلد   15ست کله تانلا   اند، این درحالی اروانی ناشی از جدایی تاکید داشتههای  آسیب
ایلن   .انلد هکاالد، هرداختل   های اجتگا ی که فرزندان طالق را تندیلد ملی   ها به آسیب آن

انلد. البتله   کاری در فرزنلدان طلالق تاکیلد داشلته     مقاالت بر افزایش کودن آزاری و بز 
های اجتگا ی فرزندان طلالق را بله حیطله تخصصلی      توجنی به حوز  آسیب توان بی می

شااسلی و   درصلد آننلا متخصصلین حلوز  روان     80ریب به قوب کرد، که محققین ماس
ی  لوم هزشکی و حقوق. کگرنگ بودن حالور  هاهو مابقی مربوط به رشت اند مشاور  بود

 هژوهشیران حوز   لوم اجتگا ی در مباح  فرزندان طالق قابل توجه است.  
تلرین نظریله هلردازان     به منم ، در ایاجا با اشاراتیهاهبا توجه به هراکادگی زیاد نظری

، اکتتا ملی کالیم، از آن   اندهمورد توجه قرار گرفت به صورت مشترنکه در اللب مقاالت 
زیادی در حوز   های هژوهشبه آماتو و هتریایتون اشار  کرد که مقاالت و  توان میجگله 

در تعلدادی از  و هگچاین استتاد  از رویکرد خانواد  درمانی  اند ندان طالق انجام دادزفر
 مقاالت مالحظه می شود.

 
   های تحقیقرمتغی .7

 متغیر مستقل   -7.1
به صورت جدول زیلر در نظلر گرفتله     متغیرهای مستقل شد ، می مقاالت بررسیدر تگا

 .اند شد
 
 
 

 

 متغیرهای مستقل در مطالعات بررسی شده. 6جدول 
 در کل مقاالت و میزان توجه به آنها

 درصد متغیر مستقل ردیف
 65 طالق والدین 1
 15 نوع حاانت )مادر یا هدر( 2

ای مربوط به  های زندگی، برنامه مدخله آموزش )خود متگایز سازیک منارت 3
 25 کودکان طالق(

 10 جاسیت 4
 10 اجتگا ی -ویعیت اقتصادی 5
 10 ی مقابله با استرس(ها سایر )سالمت روان والدین ک شیو 6
 

 هلا  گلرو  بررسی و یا مقایسه ویعیت فرزندان طالق با سایر  درصد مقاالت به 65در  
گذار در نظر گرفته شد  متغیر اصلی و تاریر ،به  بارتی طالق والدین. هرداخته شد  است

ای هرداخته شد  است کله  اخلهدرصد مقاالت به بررسی تاریر یک برنامه مد 25 دراست. 
ی کله تلاریر   ی. سایر متغیرهااست شد  فتهدر نظر گر تقلر مسبه مثابه متغیّ هاهاین برنام

ای آن،  ها بر ویعیت فرزندان طالق به ویلژ  بلر سلالمت روان ایشلان و زیلر مقیاسله       آن
، سلالمت روان  اجتگلا ی  -: جاسیت، ویعیت اقتصادیند ازا است؛  بارت ساجید  شد 

ملورد  درصلد مقلاالت   10)که هر یلک در   والدین و شیوی مقابله با استرس، نوع حاانت
ای بلرای بنبلود ویلعیت    مداخلله  هلای ه. با توجه به اهگیلت برنامل  (اندهتوجه قرار گرفت

 هردازیم. به شرحی از آننا می دان طالق در ادامه به اختصارفرزن
 
 ای مداخله هایهبرنام

درصلد از مقلاالت بررسلی شلد  بلا اسلتااد بله         25هگانطور که هیش از این اشار  شد  
اند که ای تشخیص داد ویعیت فرزندان طالق را به گونه ،ته قبلیانجام گرف های هژوهش

 ویلعیت ایشلان   در هی یافتن راهی بلرای بنبلود   این هژوهشیران .نیاز به مداخالتی دارد
در مجگلوع   .هرداختالد  ،ای مداخلهبررسی ارر بخشی چاد برنامه  به بر این اساس، و بود 
خلود  "نلد از:  ا تررت گرفته اسلت، کله  بلا   ای صوبرنامه مداخلهنوع  4 ها هژوهشاین در

، "شللااخت درمللانی مبتاللی بللر ذهللن آگللاهی  "، )تتکیللک خویشللتن( "متگایزسللازی
 ."ای مربوط به کودکان طالقخلهابرنامه مد"، "های زندگی منارت"
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 متغیرهای مستقل در مطالعات بررسی شده. 6جدول 
 در کل مقاالت و میزان توجه به آنها

 درصد متغیر مستقل ردیف
 65 طالق والدین 1
 15 نوع حاانت )مادر یا هدر( 2

ای مربوط به  های زندگی، برنامه مدخله آموزش )خود متگایز سازیک منارت 3
 25 کودکان طالق(

 10 جاسیت 4
 10 اجتگا ی -ویعیت اقتصادی 5
 10 ی مقابله با استرس(ها سایر )سالمت روان والدین ک شیو 6
 

 هلا  گلرو  بررسی و یا مقایسه ویعیت فرزندان طالق با سایر  درصد مقاالت به 65در  
گذار در نظر گرفته شد  متغیر اصلی و تاریر ،به  بارتی طالق والدین. هرداخته شد  است

ای هرداخته شد  است کله  اخلهدرصد مقاالت به بررسی تاریر یک برنامه مد 25 دراست. 
ی کله تلاریر   ی. سایر متغیرهااست شد  فتهدر نظر گر تقلر مسبه مثابه متغیّ هاهاین برنام

ای آن،  ها بر ویعیت فرزندان طالق به ویلژ  بلر سلالمت روان ایشلان و زیلر مقیاسله       آن
، سلالمت روان  اجتگلا ی  -: جاسیت، ویعیت اقتصادیند ازا است؛  بارت ساجید  شد 

ملورد  درصلد مقلاالت   10)که هر یلک در   والدین و شیوی مقابله با استرس، نوع حاانت
ای بلرای بنبلود ویلعیت    مداخلله  هلای ه. با توجه به اهگیلت برنامل  (اندهتوجه قرار گرفت

 هردازیم. به شرحی از آننا می دان طالق در ادامه به اختصارفرزن
 
 ای مداخله هایهبرنام

درصلد از مقلاالت بررسلی شلد  بلا اسلتااد بله         25هگانطور که هیش از این اشار  شد  
اند که ای تشخیص داد ویعیت فرزندان طالق را به گونه ،ته قبلیانجام گرف های هژوهش

 ویلعیت ایشلان   در هی یافتن راهی بلرای بنبلود   این هژوهشیران .نیاز به مداخالتی دارد
در مجگلوع   .هرداختالد  ،ای مداخلهبررسی ارر بخشی چاد برنامه  به بر این اساس، و بود 
خلود  "نلد از:  ا تررت گرفته اسلت، کله  بلا   ای صوبرنامه مداخلهنوع  4 ها هژوهشاین در

، "شللااخت درمللانی مبتاللی بللر ذهللن آگللاهی  "، )تتکیللک خویشللتن( "متگایزسللازی
 ."ای مربوط به کودکان طالقخلهابرنامه مد"، "های زندگی منارت"
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درصد این گرو  از مقاالت توجه خود را بر ویلعیت سلالمت    80 که شایان ذکر است
 انلد  ه افسردگی، ایطراب،  زت نتس هایین متگرکز کلرد های آن از جگل روانی و شاخص

 .اندهها به مویوع سازگاری فرزندان با طالق والدیاشان هرداخت درصد آن 20و 
 
 (اندهمشکالتی که مورد توجه قرار گرفتمتغیر وابسته ) -7.2
ی  به  الو  به طور  ام )یا سالمت  گومی(، مویوع سالمت روان تاز مقاال درصد 35در 

به  آننا درصد( 35)از  درصد 5های آن بررسی شد  است. که از این بین تانا  زیر مقیاس
 اندهدر فرزندان طالق هرداخت کل بر بنبود سالمت روانِ ،ای بررسی ارر یک برنامه مداخله

هلای مختللف ا لم از     در بلین گلرو    سلالمت روان و مابقی به ساجش میزان و مقایسله  
 طالق؛ هایخانواد طالق و هسر  هایخانواد فرزندان دختر  ؛مکودکان  ادی، طالق و یتی

بله  بلارتی ایلن     .انلد ههرداختل  ،فرزندان طالق تحت حاانت مادر و تحت حالانت هلدر  
تاریر طالق، نوع حاانت بر فرزندان طالق و تاریر نحلو  فقلدان    اند مقاالت در تالش بود

های سلالمت روان از   البته زیر مقیاس .مادر یا هدر )طالق ک فوت والدین( را بررسی کااد
ملورد توجله قلرار     هلا  هژوهش... نیز، در نتس وه جگله افسردگی، ایطراب،  دم ا تگاد ب

در ایلن جلدول    ( قابلل مشلاهد  اسلت.   7یلات آن در جلدول شلگار  )   که جزئ اندهگرفت
در  و متغیر وابسلته  ،ای و هگبستییمقایسه -یدر تحقیقات  لّهای اصلی تحقیق )رمتغیّ

ل موجلود در بلین فرزنلدان    ه در واقه مشکالت و مسائ( کر اصلیتحقیقات توصیتی متغیّ
 آورد  شد  است. ،بود  استطالق 
 

 متغیرهای اصلی پژوهش در مطالعات مورد بررسی و توزیع آن لیست. 7جدول 

یف
رد

 

درصد توجه مقاالت  متغیر مورد بررسی
 *به هر متغیر

 35 سالمت روان ) کل( 1
 30 سردگیاف 2
 45 ایطراب 3
 20 بیخوابی 4
 30 اختالل در کارکرد اجتگا ی 5
 30  الیم جسگانی 6
 5 بیش فعالی 7

 

یف
رد

 

درصد توجه مقاالت  متغیر مورد بررسی
 *به هر متغیر

 25 .(ق، خانوادگی، اجتگا ی، فردی و..سازگاری )با طال 8
 10  زت نتس 9
 10 هرخاشیری و اختالل سلون 10
 5 تاب آوری 11
 5 ویعیت  اطتی )خلق( 12
 5 اجتاابی( شااختی، هیجانی، انتصالی،با استرس )مقابله  شیو  ی 13
 10  گلکرد تحصیلی 14
 5 کودن آزاری 15
 5 اجتگا ی –ویعیت اقتصادی  16
 5 ئید، روان هریشی، وسواس و اجبارایطراب فوبیک، افکار هارانو 17
 10 مشکالت روابط بین فردی 18
 5 های جسگیی بیگار 19

، بالابراین مجگلوع   انلد هر هرداختل الت به طور هگزمان به بررسی چاد متغیّبا توجه به ایاکه برخی مقا *
در  ،هلا  به شلاخص  توجهتر میزان  دقیق ارائهبه ماظور  ،نحو  از بیانشود. این درصد ها بیش از صد می

 صورت گرفته است. ،بررسی شد  مقاالت هژوهشیِ
 
از درصلد   10صد مقاالت( در 25) اندهمیان مقاالتی که به مویوع سازگاری هرداخت از

 )اخلوان و سلیف،   انلد هبه چیونیی کاار آمدن کودکان با طالق والدیاشان هرداختل  ها آن
سازگاری کودن با دنیلای   آننا به مویوع درصد 15و ( 1392؛  بدی و هگکاران، 1378

 .اندهاطرافش از جگله خانواد ، مدرسه، هگساالن هرداخت
 

 . نتایج مقاالت مورد بررسی8
 اندهبر وضعیت فرزندان طالق متمرکز بود که ( نتایج تحقیقاتیالف

 به شرح زیر است: اند بر ویعیت فرزندان طالق متگرکز بودکه نتایج تحقیقاتی 
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یف
رد

 

درصد توجه مقاالت  متغیر مورد بررسی
 *به هر متغیر

 25 .(ق، خانوادگی، اجتگا ی، فردی و..سازگاری )با طال 8
 10  زت نتس 9
 10 هرخاشیری و اختالل سلون 10
 5 تاب آوری 11
 5 ویعیت  اطتی )خلق( 12
 5 اجتاابی( شااختی، هیجانی، انتصالی،با استرس )مقابله  شیو  ی 13
 10  گلکرد تحصیلی 14
 5 کودن آزاری 15
 5 اجتگا ی –ویعیت اقتصادی  16
 5 ئید، روان هریشی، وسواس و اجبارایطراب فوبیک، افکار هارانو 17
 10 مشکالت روابط بین فردی 18
 5 های جسگیی بیگار 19

، بالابراین مجگلوع   انلد هر هرداختل الت به طور هگزمان به بررسی چاد متغیّبا توجه به ایاکه برخی مقا *
در  ،هلا  به شلاخص  توجهتر میزان  دقیق ارائهبه ماظور  ،نحو  از بیانشود. این درصد ها بیش از صد می

 صورت گرفته است. ،بررسی شد  مقاالت هژوهشیِ
 
از درصلد   10صد مقاالت( در 25) اندهمیان مقاالتی که به مویوع سازگاری هرداخت از

 )اخلوان و سلیف،   انلد هبه چیونیی کاار آمدن کودکان با طالق والدیاشان هرداختل  ها آن
سازگاری کودن با دنیلای   آننا به مویوع درصد 15و ( 1392؛  بدی و هگکاران، 1378

 .اندهاطرافش از جگله خانواد ، مدرسه، هگساالن هرداخت
 

 . نتایج مقاالت مورد بررسی8
 اندهبر وضعیت فرزندان طالق متمرکز بود که ( نتایج تحقیقاتیالف

 به شرح زیر است: اند بر ویعیت فرزندان طالق متگرکز بودکه نتایج تحقیقاتی 
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 با محوریت وضعیت فرزندان طالق های پژوهشنتایج  .8جدول 

یف
رد

 

انی ها پژوهشتحلیل مشکالت فرزندان طالق تایید شده در 
راو

ف
صد 

در
 

 34.1 28 ب طالق بر سالمت روان و زیر شاخصنای آنتاریر مخرّ 1
 7.3 6 تاریر طالق بر افزایش هرخاشیری و  دم تاب آوری 2

 سازگاری فرزندان بر ب طالقتاریر مخرّ 3
 17.2 14 ...(درسه، اجتگاع، خانواد ، دوستان و)در م

 2.5 2 تاریر نامطلوب طالق بر ویعیت تحصیلی 4

در بین فرزندان  مقابله با استرس متتاوت هایشیو به کارگیری  5
 4.8 4 طالق

 3.6 3 کودن آزاری در فرزندان طالق ی افزایش تجربه 6

7 
 تفاوت تاثیر طالق بر دختران و پسران:

 ایطراب در دختران طالق بیشتر از هسران طالق
 هرخاشیری در هسران طالق بیشتر از دختران طالق

2 2.5 

در مجگوع در  ان در فرزندان طالق و یتیم:تتاوت سالمت رو 8
 8.5 7 تر فرزندان طالق هایین

9 
کارکرد  :های سالمت روان تاریر حاانت بر برخی شاخص

تای؛ جسگانی و روان  ه هایی و ایطراب، نشانخواب ی، بیاجتگا 
 سازگاری و...

8 9.7 

 های  دم تاریر حاانت بر برخی شاخص 10
 4.9 4 )افسردگی و هرخاشیری(

 4.9 4 های جگعیت شااختی رابطه سالمت روان با شاخص 11
 100 82 کل 
 

هلای   ویعیت نامااسلب فرزنلدان طلالق در شلاخص    ی  دهاد  نشان ،در مجگوع نتایج
خوابی، ناکارآمدی  روان تای، ایطراب و بی های ه)نشان های آن سالمت روان و زیر مقیاس

... اد و  محلیط اطلراف،  لزت نتلس و    سلازگاری بلا افلر    هگچالین  ،اجتگا ی، افسردگی(
؛ 1382 ؛ حسلیایان، 1384؛ حیلدر نیلا و هگکلاران،    1389یونسی و هگکاران، ) باشد می

قگلری و  ؛  1391 ؛ رئیسی و هگکلاران، 1390 ؛ شنای و دییران،1389شریتی درآمدی، 
دهد ویعیت سلالمت روان فرزنلدان طلالق از فرزنلدان      نتایج نشان می .(1389 فکوری،

 

و ایلن کودکلان فشلارهای روانلی بیشلتری      ( 1389)شلریتی،   تر است نامطلوب زنی یتیم
نقلش حالانت   بله  تلوان   ملی  هلا  هلژوهش چاین از دییر نتایج این  شوند. هم متحگل می

هلا تلاریر قابلل     فرزندان بر سالمت آننا اشار  کرد، گرچه نوع حاانت بر برخلی شلاخص  
تحلت تلاریر نلوع     ،فرزنلدان  ت درهلای سلالم   اما  گد  شلاخص  اند دادتوجنی را نشان 

هلای سلالمت روان از جگلله     برخلی شلاخص  که  به طوری .گیرد حاانت والدین قرار می
جسگانی ناسالمتی روانی در فرزندانی  خوابی، نشانه های و بی کارکرد اجتگا ی، ایطراب

. (1382؛ حسلیایان ، 1384نیا و هگکلاران،  یدر)ح تر استکگ،کاادکه با مادر زندگی می
 چاین سازگاری دختران و هسلرانی کله تحلت حالانت ملادر هسلتاد بیشلتر اسلت         هم

م تلاریر  که بیلانیر  لد   در مقابل نیز برخی تحقیقات هستاد .(1385 و ساجدی، )حبیبی
و  (1384نیا و هگکللاران، )حیللدر افسللردگی جگلللههللا از  حاللانت بللر برخللی شللاخص

 باشاد. می (1385 و ساجدی، )حبیبی هرخاشیری
ای هیجلانی و  زا بیشلتر از شلیو  مقابلله   ل اسلترس در مواجنه بلا مسلائ   کودکاناین 

ای اساس تحقیقات این شیو  مقابلله  اجتاابی استتاد  می کااد و این درحالی است که بر
 ،ای شلااختی و انتصلالی  شیو  مقابله که ، در حالیبا ناسالمتی روانی رابطه مستقیم دارد
  (.1389 قگری و فکوری،رابطه مستقیم با سالمت روانی دارد )

 لاطتی، خلانوادگی،    -جسلگی، شخصلیتی   هایی طالق در زمیاهها فرزندان خانواد
تری را تجربه می کاالد. ایلن فرزنلدان بله لحلاظ       تحصیلی و اقتصادی شرایط نامااسب

 -جدایی والدین بر ویژگینای  اطتی برند؛ ای مختلتی رنج میه از بیگاری جسگی معگوال 
گیلری،   ماجر به افزایش ایطراب، گوشله از سویی گذارد که  چاان ارر می ها آن شخصیتی

لگیین بودن، زود رنلج بلودن، نلزاع و    رحگی،  هرخاشیری، بنانه جویی، انتقام جویی، بی
درگیری، اختالل در خواب )بدخوابی و کابوس، بلی خلوابی(، نلاخن جویلدن، بیلزاری از      

، و احسلاس بیگلاری،   زود هایلام  ازدواج زندگی، فرار از مازل، شک و دو دلی، تگایل بله 
نتلس، کاجکلاوی و شلاد و سلرزند      ه ماجر به کاهش ا تگاد بل  وی دییرشود. و از س می

اد  به ویژ  ا اای با خانو )نوجوان( سازگاری این فرزندان.(1371)درویز ، شود  بودن می
 لادی   هلای  د خلانوا که این افراد در مقایسه با فرزنلدان   به طوری .یابدناتای کاهش می

ا الای   مطرح می کااد و بیشتر بلا  تر با ا اای خانواد  به ویژ  هدر مشکالت خود را کم
حتی با ا الای   ،و آرزوهای خویش را هاهخواست ها آن گذارند.میان می ناتای و فامیل در
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و ایلن کودکلان فشلارهای روانلی بیشلتری      ( 1389)شلریتی،   تر است نامطلوب زنی یتیم
نقلش حالانت   بله  تلوان   ملی  هلا  هلژوهش چاین از دییر نتایج این  شوند. هم متحگل می

هلا تلاریر قابلل     فرزندان بر سالمت آننا اشار  کرد، گرچه نوع حاانت بر برخلی شلاخص  
تحلت تلاریر نلوع     ،فرزنلدان  ت درهلای سلالم   اما  گد  شلاخص  اند دادتوجنی را نشان 

هلای سلالمت روان از جگلله     برخلی شلاخص  که  به طوری .گیرد حاانت والدین قرار می
جسگانی ناسالمتی روانی در فرزندانی  خوابی، نشانه های و بی کارکرد اجتگا ی، ایطراب

. (1382؛ حسلیایان ، 1384نیا و هگکلاران،  یدر)ح تر استکگ،کاادکه با مادر زندگی می
 چاین سازگاری دختران و هسلرانی کله تحلت حالانت ملادر هسلتاد بیشلتر اسلت         هم

م تلاریر  که بیلانیر  لد   در مقابل نیز برخی تحقیقات هستاد .(1385 و ساجدی، )حبیبی
و  (1384نیا و هگکللاران، )حیللدر افسللردگی جگلللههللا از  حاللانت بللر برخللی شللاخص

 باشاد. می (1385 و ساجدی، )حبیبی هرخاشیری
ای هیجلانی و  زا بیشلتر از شلیو  مقابلله   ل اسلترس در مواجنه بلا مسلائ   کودکاناین 

ای اساس تحقیقات این شیو  مقابلله  اجتاابی استتاد  می کااد و این درحالی است که بر
 ،ای شلااختی و انتصلالی  شیو  مقابله که ، در حالیبا ناسالمتی روانی رابطه مستقیم دارد
  (.1389 قگری و فکوری،رابطه مستقیم با سالمت روانی دارد )

 لاطتی، خلانوادگی،    -جسلگی، شخصلیتی   هایی طالق در زمیاهها فرزندان خانواد
تری را تجربه می کاالد. ایلن فرزنلدان بله لحلاظ       تحصیلی و اقتصادی شرایط نامااسب

 -جدایی والدین بر ویژگینای  اطتی برند؛ ای مختلتی رنج میه از بیگاری جسگی معگوال 
گیلری،   ماجر به افزایش ایطراب، گوشله از سویی گذارد که  چاان ارر می ها آن شخصیتی

لگیین بودن، زود رنلج بلودن، نلزاع و    رحگی،  هرخاشیری، بنانه جویی، انتقام جویی، بی
درگیری، اختالل در خواب )بدخوابی و کابوس، بلی خلوابی(، نلاخن جویلدن، بیلزاری از      

، و احسلاس بیگلاری،   زود هایلام  ازدواج زندگی، فرار از مازل، شک و دو دلی، تگایل بله 
نتلس، کاجکلاوی و شلاد و سلرزند      ه ماجر به کاهش ا تگاد بل  وی دییرشود. و از س می

اد  به ویژ  ا اای با خانو )نوجوان( سازگاری این فرزندان.(1371)درویز ، شود  بودن می
 لادی   هلای  د خلانوا که این افراد در مقایسه با فرزنلدان   به طوری .یابدناتای کاهش می

ا الای   مطرح می کااد و بیشتر بلا  تر با ا اای خانواد  به ویژ  هدر مشکالت خود را کم
حتی با ا الای   ،و آرزوهای خویش را هاهخواست ها آن گذارند.میان می ناتای و فامیل در
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 باشد تر می گذارند و البته این مویوع در مواجنه والد ناتای هررنگتای کگتر در میان می
 .(1371درویز ، )

هلا نسلبت بله     ها نشان دادند که آن خانواد  طالق از طریق ترسیم شخصیتکودکان 
شخصلیت   اولینترین فرد و  منربانبه  اوان  را کگتر والدین خود ،کودکان خانواد   ادی
تلرین   نامنربلان  آخلرین و  راالللب والدیاشلان   هلا   بلکله آن  گیرند در زندگی در نظر می

 .(1386ایروانی هگکاران، ) گیرند در نظر می شخصیت
 لادی بیشلتر بلا     هلای خلانواد  ی طالق در مقایسه بلا نوجوانلان   ها نوجوانان خانواد

، افلزایش  ل، تگایل بله تلرن تحصلیل   از جگله: کاهش معدّ اندهمشکالت تحصیلی مواجن
  .(1371)درویز ، مردودی 

الللب   ،کاالد ی ملی که فرزنلدان طلالق در آن زنلدگ    یهایخانواد ویعیت اقتصادی 
الازل  که در م به طوری ،ها در سطح هاییای قرار دارد و رفا  اقتصادی آناست تر  نامااسب
مالد   کگتلری بنلر    "هلول تلوجیبی  "ال این فرزندان از کااد و معگوتر زندگی می کوچک
بلا هدیلد    داری بیشلتر  کودکان خانواد  طالق بله طلور معالی   . (1371)درویز ، هستاد 

و  (1387)ویلز  و هگکلاران،   توجنی )لتلت(، جسگی،  لاطتی  در ابعاد بیکودن آزاری 
 .اند ( مواجنه بود1393جاسی ) لیایی زند، آزار چاین  هم

چاین از دییر نتایج قابل توجه در این مقاالت تاریر متتاوت طلالق بلر دختلران و     هم
بلر جلای   اگرچه بر هردو گلرو  در شلاخص سلالمت روان تلاریر نلامطلوب       .هسران است

داری های طالق به طور معالی خانواد و میزان هرخاشیری در دختران و هسران گذارد  می
وللی   ،(1390یعقلوبی  و هگکلاران،    لادی بلاالتر اسلت )    هایخانواد ان دنسبت به فرزن

هاجلار  ه ب رفتارهای ناکه  به طوری هایی نیز میان این دو جاس دید  شد  است. تتاوت
به این ترتیب که میزان افسردگی و ایطراب  ؛ر و هسر متتاوت استدر نزد نوجوانان دخت

 هلای خلانواد  کلاری در هسلران    در دختران بیشتر از هسران و میزان هرخاشلیری و بلز   
. (1390؛ یعقوبی و هگکلاران،  1379)کاهای و هگکاران، گسسته بیشتر از دختران است 

 در بلروز  یدارم اما تتاوت معایشاهد ایطراب و هرخاشیری هستی ،البته در هر دو گرو 
 . قابل توجه است ها در دو جاس اجاریه به این نا نوع

 
 
 

 

 مداخله محور های پژوهشب( نتایج 
ننلا بله دنبلال    درصلد آ  25 ،که هیشتر اشار  شد از میان مقاالت بررسلی شلد    چاان هم

الت و . ملداخ انلد  طلالق بلود   ای بلرای بنبلود ویلعیت فرزنلدان    ای مداخلهیافتن شیو 
 مورد بررسی و نتایج حاصله به شرح زیر است: ی های وابستهرمتغیّ

 
 مبتنی بر مداخله های پژوهشنتایج  .9جدول 

ارر مداخله بر فرزندان  متغیر وابسته ای مداخلهبرنامه  ردیف
 درصد طالق

 خودمتگایزسازی 1
 )تتکیک خویشتن(

دار ایطراب  کاهش معای ایطراب
 33.3 در ارر مداخله

 16.6 نتسه افزایش ا تگاد ب نتسه ا تگاد ب

شااخت درمانی مبتای  2
دار کاهش معای افسردگی بر ذهن آگاهی

 16.6 افسردگی در ارر مداخله

برنامه مداخله کودکان  3
 CODIPطالق 

سازگاری فرزندان با 
 طالق والدین

دار  افزایش معای
سازگاری فرزندان با 
طالق والدین در ارر 

 مداخله

16.6 

4 
های  آموزش منارت

زندگی در جلسات 
 مشاور  حاوری

دار سالمت  افزایش معای سالمت روان
 16.6 روان در ارر مداخله

 100 کل
 

منم جزئیات برخی از به  ای جا دارد مختصرا مداخله هایل اهگیت نتایج برنامهبه دلی
چه بر سالمت روان های زندگی گر موزش منارتآای  . برنامه مداخلهآننا نیز هرداخته شود

های آن )اختالل سلون، مشکالت بلا هگسلاالن( تلاریر مثبلت و      کل و برخی زیر مقیاس
دهد از  های آن تاریر چادانی را نشان نگی داری داشته است اما بر برخی زیر مقیاس معای

. (1391 )رئیسلی و هگکلاران،   جگله:  الیم هیجانی، بیش فعالی، رفتار مطلوب اجتگا ی
با   افزایش نیرش مثبت کودکان به طلالق   1کودکان طالق ای مداخلهرنامه چاین ب هم

                                                           
1 CODIP 
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) بلدی و   های حل مشلکل  افزایش منارت نیز ساالن و بنبود روابط با آننا و هم ،والدین
ملدی،  لزت   آزی با ل  افلزایش کار  ساچاین خود متگایز ممی شود. ه( 1392هگکاران، 

)اسلگا یلیان و هگکلاران،    شلود یو بنبود خلق هلایین و مشلکالت بلین فلردی مل      نتس
1392).  

 
 بندی نقد و جمع

 دم توجه کافی به تعریف متاهیم اساسی به کارگرفته شلد  در مقلاالت، بلر نامشلخص     
بله واقله چله چیلزی را و بلر اسلاس چله تعریتلی          ها هژوهشبودن این مویوع که این 

محدود به تویلیحی   ،، دامن زد  است. در برخی از این مقاالت تعریف متاهیماند ساجید
بود  که در ابزار به کارگرفته شد  در هژوهش آمد  است و برخی نیز حتی هگین تعریلف  

درصد مقاالت مربوط به حلوز  فرزنلدان    30که تانا  . به طوریانده گلیاتی را هم نداشت
 انلد  متاهیم اصلی مورد استتاد  در مقاله خود را به طور قابل فنگی تعریلف کلرد   ،طالق

درصلد(    25درصد این مقاالت فاقد تعریلف متلاهیم هسلتاد و ملابقی )     45حالی که در 
برخی از مقلاالت بلی آنکله بله      .اند تعاریف یعیف و بسیار محدودی از متاهیم ارائه داد
از  گیلری و سلاجش آن دسلت    انلد هتشریح و تعریف متاهیم مورد سلاجش بپردازنلد بل   

ان یا هر شاخص دییری تعاریف متتلاوتی از  در حالی که شاخصی مثل سالمت رو .اند  زد
هلای متتلاوتی    و به فراخور آن زیر مقیلاس  اند سوی نظریه هردازان مختلف به خود دید

باابراین  دم ارائه تعریف روشن، مانه از درن دقیق این مساله اسلت   .بیانیر آن می باشد
 ."به راستی چه چیزی ساجید  شد  است"که 

مطالعات از نوع تقلیل گرایانه بود  است بلدین معالا کله بله      اکثر قریب به اتتاق این
 ، به طلوری اندههرداخت فرزندان طالقبر ویعیت  اد محدودی از متغیرهاتاریر تعدبررسی 

هلای دییلری هگچلون     و به نلدرت شلاخص   اند تانا طالق را مد نظر قرار داد که  گدتا 
 سلایر متغیرهلا را  وان ملادر و  سلالمت ر  اجتگا ی، تحصیالت والدین، -ویعیت اقتصادی

. تگامی این مطالعات  وامل محیطی از جگله تاریر حگایت های اندهمورد توجه قرار گرفت
اجتگا ی و مسایلی از این دست را در مطالعات خود  هایهاجتگا ی، طرد اجتگا ی، شبک

 مورد لتلت قرار دادند.
 اجتگا ی در فرزندان طالق های نرخ آسیبو نیز  تاریرات اجتگا ی طالق بر فرزندان

 بلور  بی توجنی از کالار آن  طالعات انجام گرفته در ایران، با مقوله دییری است که در م

 

روانی فرزندان طلالق   بیش از هر چیز بر ویعیت سالمت انجام شد  مطالعات .شد  است
ه بله  یر مستقیم و با توجل د به طور مستقیم و لتوان میطالق درحالی که  ،اندبود تگرکز م

های اجتگا ی )برای مثال ا تیلاد،   به سوی آسیب زمیاه ساز گرایش او ،زندگی فرد متن
 فرار از مازل و...( شود.

 تانلا  ،در زمیاه سلالمت روان فرزنلدان طلالق    شد  انجام اللب مطالعات از دییر سو
بله  املا   ،انلد  را مورد کاکلاش قلرار داد   "طالق بر سالمت روانی فرزندان تاریرات"میزان 

)اخوان تتتلی و سلیف،   تانا در یک مقاله که  به طوری اندهاختدنپر اریراتتاین چیونیی 
له هرداختله  به بررسلی ایلن مسلئ   است صورت گرفته تحلیلی -که به روش کیتی( 1378

و  "د به  اوان  امل بحرانی برای فرزندان  گل کالد توان میچیونه طالق "شد  است که 
کارهای دقیلق و   گتت توان میبه طور کل  ."یرات آن کاستاز تار توان میچیونه "ایاکه 

صلورت نیرفتله اسلت.     ،ت طالق بر سالمتی فرزندانسیستگاتیکی در حوز  چیونیی اررا
چیونه طالق به کاهش سالمت روان " این در حالی است که دانستن هاسخ این سوال که

گیلری و   بی بلرای هلیش  راهکارهای دقیق و مااسیافتن د به توان می "فرزندان می انجامد
و یا الاقل  تواند به حل مسالهمتقود  می هیاری رساند. به  بارتی یافتن این حلق ،مداخله

 کگک کاد. به تختیف آن
بلر سلالمت روان    ،ها هژوهشدر این  ای انجام شد های مداخلهتگرکز برنامه چاین هم

ای بله  مداخلله  هلای ه برنامل  درصلد  80 که به طوری های آن( بود  است. )و زیر شاخص
 واللدین  طلالق با فرزندان  ه سازگاریبه مسئل درصد آننا 20تانا ویعیت سالمت روان و 

اول ایاکله ویلعیت سلالمت     ؛شود استخراج می لهاین مسئاز نکته اساسی  2، اندهرداخته
روان این فرزندان تا حدی بغرنج تشخیص داد  شد  است که بیشترین توجه را بله خلود   

ه ( آملد  اسلت(. دوم ایاکله، بله مسلئل     7) طلور کله در جلدول    ست )هگلان جلب کرد  ا
و  سلازگاری  حلالی کله  . در اسلت کم توجنی شد   سازگاری این فرزندان با طالق والدین
 در فرزندان بلا طلالق واللدین،    اما ایجاد سازگاری، سالمت روان بی ارتباط با هم نیستاد

های روانلی  گلل    سیبو آ ها یرابر بروز بیگاردر ب گیرانه ای هیش  اوان برنامه تواند به می
بلرای  ، ایلن منلم را   یشلییرانه ه ای مداخلله  هایهبرنامکم توجنی به کاد. به  بارتی این 

 آتی متذکر می شود.های برنامه
. از انلد های سود جسلت  مقایسه -یهگانطور که مالحظه شد اللب تحقیقات از روش  لّ

ای هلدف ایلن اسلت کله از معللول )متغیلر        قایسله م -ی  لّ اتدر تحقیقدانیم سویی می
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بله  املا   ،انلد  را مورد کاکلاش قلرار داد   "طالق بر سالمت روانی فرزندان تاریرات"میزان 

)اخوان تتتلی و سلیف،   تانا در یک مقاله که  به طوری اندهاختدنپر اریراتتاین چیونیی 
له هرداختله  به بررسلی ایلن مسلئ   است صورت گرفته تحلیلی -که به روش کیتی( 1378

و  "د به  اوان  امل بحرانی برای فرزندان  گل کالد توان میچیونه طالق "شد  است که 
کارهای دقیلق و   گتت توان میبه طور کل  ."یرات آن کاستاز تار توان میچیونه "ایاکه 

صلورت نیرفتله اسلت.     ،ت طالق بر سالمتی فرزندانسیستگاتیکی در حوز  چیونیی اررا
چیونه طالق به کاهش سالمت روان " این در حالی است که دانستن هاسخ این سوال که

گیلری و   بی بلرای هلیش  راهکارهای دقیق و مااسیافتن د به توان می "فرزندان می انجامد
و یا الاقل  تواند به حل مسالهمتقود  می هیاری رساند. به  بارتی یافتن این حلق ،مداخله

 کگک کاد. به تختیف آن
بلر سلالمت روان    ،ها هژوهشدر این  ای انجام شد های مداخلهتگرکز برنامه چاین هم

ای بله  مداخلله  هلای ه برنامل  درصلد  80 که به طوری های آن( بود  است. )و زیر شاخص
 واللدین  طلالق با فرزندان  ه سازگاریبه مسئل درصد آننا 20تانا ویعیت سالمت روان و 

اول ایاکله ویلعیت سلالمت     ؛شود استخراج می لهاین مسئاز نکته اساسی  2، اندهرداخته
روان این فرزندان تا حدی بغرنج تشخیص داد  شد  است که بیشترین توجه را بله خلود   

ه ( آملد  اسلت(. دوم ایاکله، بله مسلئل     7) طلور کله در جلدول    ست )هگلان جلب کرد  ا
و  سلازگاری  حلالی کله  . در اسلت کم توجنی شد   سازگاری این فرزندان با طالق والدین
 در فرزندان بلا طلالق واللدین،    اما ایجاد سازگاری، سالمت روان بی ارتباط با هم نیستاد

های روانلی  گلل    سیبو آ ها یرابر بروز بیگاردر ب گیرانه ای هیش  اوان برنامه تواند به می
بلرای  ، ایلن منلم را   یشلییرانه ه ای مداخلله  هایهبرنامکم توجنی به کاد. به  بارتی این 

 آتی متذکر می شود.های برنامه
. از انلد های سود جسلت  مقایسه -یهگانطور که مالحظه شد اللب تحقیقات از روش  لّ

ای هلدف ایلن اسلت کله از معللول )متغیلر        قایسله م -ی  لّ اتدر تحقیقدانیم سویی می
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وابسته( به  لت احتگالی )متغیر مستقل( برسیم و بدین لحاظ این تحقیلق گذشلته نیلر    
ر مستقل بله دلیلل   تغیّمگیرد که  زمانی مورد استتاد  قرار می ،باشد. این طرح تحقیق می

ق ی اسلت و محقّل  ای بودن یا لیر اخالقی و لیر انسانی بودن لیر قابل دسلتکار  خصیصه
رگذار ) لت( دسلت  ریبه متغیرهای مستقل تا ،خواهد با مطالعه متغیر وابسته )معلول( می
بر این اساس انتخاب این روش به  اوان روش هلژوهش از سلوی ایلن هژوهشلیران      .یابد

ز اهگیت در ایاجا، نحلو  بلاال بلردن دقلت در ایلن      اما نکته حائکاری صحیح بود  است، 
باشد و  ها میکاترل متغیرّ ،ترین مویوع ای منم مقایسه -ی حقیقات  لّدر ت»روش است. 

ر وابسلته هلس از وقلوع ملورد بررسلی قلرار       ر مستقل و هم متغیّل به  لت آنکه هم متغیّ
، یهگتاسلاز  هلایی از قبیلل   ق به شلیو  گیرند، امکان کاترل دقیق وجود ندارد و محقّ می

ر رهای مزاحم به  اوان متغیّل تتاد  از متغیّهگین و اس های گرو تحلیل کواریانس، ایجاد 
(. اما 102: 1392، و هگکاران )سرمد« تواند کاترل جزئی را ا گال کاد دیل کااد  میعت

یا چالد   1در مطالعاتِ بررسی شد ، یا کاترلی صورت نیرفته و یا به صورت محدود و بر 
هگتاسازی بود   لالبا  کارگرفته شد ،ه ر این کاترل ا گال شد  است. روش کاترل بمتغیّ

رهای مزاحم سود جسلته  و تانا یک هژوهش از روش تحلیل کواریانس برای کاترل متغیّ
 است.

شااسی و مشاور  و تا حلدودی حلوز     حوز  روان حاور هررنگ هژوهشیرانِ با وجود
هژوهشلیران اجتگلا ی بله ایلن      کم تلوجنی  ،به مسائل فرزندان طالق ،هزشکی و حقوق
ط با یکدییر نیستاد های روانی و اجتگا ی بی ارتبا قاد دارد. گرچه آسیبمساله جای انت
طالق بر فرزنلدان بله شلدت احسلاس     جای خالی بررسی اررات اجتگا ی  اما به هر حال

کلاری، کلاهش     شود، به  اوان مثال نقش طالق والدین بلر گلرایش بله ا تیلاد، بلز      می
 ندان، شایسته توجه بیشتری است.ل اجتگا ی زندگی فرزجتگا ی و دییر مسائسالمت ا

 
 پیشنهادات

آیالد ، بحل     های هژوهشبا هیشاناداتی برای  ا داردجبا توجه به مویوع هژوهش حایر 
 را به هایان برسانیم:

ل فرزندان طالق، بلا توجله   ر هژوهشیران حوز  اجتگا ی به مسائتوجه بیشت
 .ها برای آن کااد اجتگا ی تندیدهای  به آسیب

 

لِموجود در شلااخت دقیلق مسلائ    ءروش کیتی، با توجه به خال استتاد  از 
 طالق در ایران. هایخانواد  فرزندان

     تلر  واملل   استتاد  از رویکردهای کل نیرانله، بله ماظلور شااسلایی دقیلق
طلالق از مسلیر طلالق واللدین و      هایخانواد کااد  سالمت فرزندان تندید

 کااد . تعدیلشااسایی  وامل 
ها، به ماظور ام شد  در دییر کشورای انجمداخله هایبرنامه تر بررسی دقیق

 سلازی  کشور و تالش بلرای بلومی  ساجش میزان انطباق آن با شرایط بومی 
 ای جدید.مداخلههای برنامهاحی ها و یا طرّ آن

  دچلار ناسلازگاری    هلای خلانواد  مقایسه ویعیت فرزندان طالق با فرزنلدان
 والدین.

 روانلی فرزنلدان    -ر بلر تتلاوت سلالمت اجتگلا ی    گلذا بررسی  واملل تاریر
 تحت حاانت مادر با فرزندان تحت حاانت هدر.   طالقِ هایخانواد 

 روانلی فرزنلدان    -گلذار بلر تتلاوت سلالمت اجتگلا ی     بررسی  واملل تاریر
 ...(ان )فوت، ا تیاد وبسام نا هایخانواد طالق با فرزندان دییر  هایخانواد 

 
 منابع

 سی شده در فراتحلیلف( مقاالت بررال
، ارلر جلدایی واللدین بلر      شلون هلس از طلالق   (. »1378) اخوان تتتی، منااز و سوسن سلیف 

 .4و  3شگار   جلد اول، ،مشاوره های پژوهشتاز و  ،«فرزندان
ارر بخشی شااخت درمانی مبتای بر ذهلن آگلاهی بلر    »(. 1392) اسگا یلیان، نسرین و دییران

 ،شناسیی بیالینی   مجله روان ،«ان دارای والدین مطلقههذیرش کودکنشانی افسردگی و 
 .(19)هیاهی  3سال هاجم. شگار  

گسسته  هایخانواد مقایسه شاخصنای ترسیگی کودکان (. »1386روانی. محگود و هگکاران )ای
 دور  دوم، ،شناسیی کیاربردی   نامه روان فصل ،«ون ترسیم خانواد گسسته در آزمو نا

 .5شگار  
، «د  بله  الوان  املل و ملانه بزهکلاری     انقش خلانو (.»1386توران روزبنانی )چلبی، مسعود و 

 نامه  لوم انسانی. هژوهش
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لِموجود در شلااخت دقیلق مسلائ    ءروش کیتی، با توجه به خال استتاد  از 
 طالق در ایران. هایخانواد  فرزندان

     تلر  واملل   استتاد  از رویکردهای کل نیرانله، بله ماظلور شااسلایی دقیلق
طلالق از مسلیر طلالق واللدین و      هایخانواد کااد  سالمت فرزندان تندید

 کااد . تعدیلشااسایی  وامل 
ها، به ماظور ام شد  در دییر کشورای انجمداخله هایبرنامه تر بررسی دقیق

 سلازی  کشور و تالش بلرای بلومی  ساجش میزان انطباق آن با شرایط بومی 
 ای جدید.مداخلههای برنامهاحی ها و یا طرّ آن

  دچلار ناسلازگاری    هلای خلانواد  مقایسه ویعیت فرزندان طالق با فرزنلدان
 والدین.

 روانلی فرزنلدان    -ر بلر تتلاوت سلالمت اجتگلا ی    گلذا بررسی  واملل تاریر
 تحت حاانت مادر با فرزندان تحت حاانت هدر.   طالقِ هایخانواد 

 روانلی فرزنلدان    -گلذار بلر تتلاوت سلالمت اجتگلا ی     بررسی  واملل تاریر
 ...(ان )فوت، ا تیاد وبسام نا هایخانواد طالق با فرزندان دییر  هایخانواد 

 
 منابع

 سی شده در فراتحلیلف( مقاالت بررال
، ارلر جلدایی واللدین بلر      شلون هلس از طلالق   (. »1378) اخوان تتتی، منااز و سوسن سلیف 

 .4و  3شگار   جلد اول، ،مشاوره های پژوهشتاز و  ،«فرزندان
ارر بخشی شااخت درمانی مبتای بر ذهلن آگلاهی بلر    »(. 1392) اسگا یلیان، نسرین و دییران

 ،شناسیی بیالینی   مجله روان ،«ان دارای والدین مطلقههذیرش کودکنشانی افسردگی و 
 .(19)هیاهی  3سال هاجم. شگار  

گسسته  هایخانواد مقایسه شاخصنای ترسیگی کودکان (. »1386روانی. محگود و هگکاران )ای
 دور  دوم، ،شناسیی کیاربردی   نامه روان فصل ،«ون ترسیم خانواد گسسته در آزمو نا

 .5شگار  
، «د  بله  الوان  املل و ملانه بزهکلاری     انقش خلانو (.»1386توران روزبنانی )چلبی، مسعود و 

 نامه  لوم انسانی. هژوهش
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ای میلزان سلازگاری کودکلان دبسلتانی      بررسی مقایسه»(. 1385) ژیال ساجدیحبیبی. زهرا و 
 ،مجله علمی دانشگاه پرستاری و مامایی همدان ،«مطلقه در شنر هگدان هایخانواد 

 .2شگار  دور  چنارم، 
مقایسه و ارتباط سالمت روانی فرزنلدان و ملادرانی کله حالانت     (. »1382حسیایان. سیگین )

 ،«شلد  اسلت   فرزندانشان را دارند با فرزندان و مادرانی که حاانت فرزندشان از آننا سلب
   .2شگار  ،نامه مطالعات زنان فصل

آملوزان هسلر دور     دانلش سلالمت روان و  لزت نتلس    »(. 1384حیدر نیا، احگلد و هگکلاران )  
نامه رفیاه   فصل ،«تحت حاانت هدر و تحت حاانت مادر  ادی هایخانواد راهاگایی در 

 .19شگار  سال هاجم،  ،اجتماعی
اقتصادی، اجتگلا ی   – اطتی  –بررسی اررات طالق بر ویعیت جسگی (. »1371درویز . زهرا )

 9شگار   ،سانی دانشگاه الزهرامجله علوم ان ،«نان دختر دبیرستانی استان تنراننوجوا
 . 10و 

تاریر جلسات مشاور  حاوری آموزش منارتنای زنلدگی بلر   » (.1391رئیسی. رویا و هگکاران )
 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شیهر کیرد   ،«طلالق  هایخانواد سالمت روانی فرزندان 

 .  4. شگار  14دور  
مشکالت رفار کودکلان سلن دبسلتان     ای بررسی مقایسه»(. 1379) ساجدی، ژیال و زهرا حبیبی

اصیول و بهداشیت    ،«هلای شلنر هگلدان    با یا بدون وقوع طالق در دبستان هایخانواد 
 .  6و 5شگار   ،روانی

مقایسه ویعیت بنداشت روانی نوجوانان طالق و یتیم محروم (. »1389شریتی درآمدی، هرویز )
شناسیی و   نامیه روان  صیل ف ،«سال شنر اصتنان 18تا  15ین بین از مادر و  ادی سا

 .  8شگار   ،علوم تربیتی
آوری، سلالمت  گلومی، هرخاشلیری و     مقایسله تلاب  (. »1390  و دییلران ) شنای ییالق، مایژ

بلا  طالق و  ادی شنر اهلواز   هایخانواد  گلکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی 
 .1شگار   ور  اول،. دنامه مشاوره کاربردی فصل. «اقتصادی -کاترل ویعیت اجتگا ی

تاریر برنامه مداخله کودکان طالق بر میلزان سلازگاری   »(. 1392ریا و هگکاران ) بدی. محگد
 .   35سال ننم. شگار   ،«نامه خانواد  هژوهشی لدیاشان. فصلبا طالق وا نآنا

 

 للادی و  هللایخللانواد مقایسلله افسللردگی در کودکللان و نوجوانللان (. »1385قربللانی، بیللژن )
دانشلیا    ،دانش و پژوهش در روان شناسی ،«متقایی طالق شنر اصتنان های خانواد 

 .28و  27. شگار  آزاد اسالمی واحد خورسیان )اصتنان(
و مقابلله بلا اسلترس و بنداشلت روان       مقایسله شلیو  (. »1389) قگری.محگد و احسان فکوری

 ،علیوم رفتیاری  نامه  فصل ،«آموزان طالق و لیر طالقرابطه بین متغیرها در بین دانش
 .  4دور  دوم، شگار  

سازی بر کلاهش  ارر بخشی آموزش خودمتگایز(. »1391) و معصومه اسگا یلیکاظگیان، سگیه. 
 ،شیناختی  نامه پژوهش در سیالمت روان  فصل، «طالق هایخانواد ایطراب فرزندان 

 ور  ششم،شگار  چنارم.د
ی آملوزش تتکیلک خویشلتن بلر     ارلر بخشل  (. »1391) کاظگیان، سگیه و آتوسا کالنتر هرمزی

نتلس دانلش آملوزان    ه مباای نظریه بوون بر کاهش میزان ایلطراب و افلزایش ا تگلاد بل    
سال هتلتم، شلگار    ، نامه یافتی نو در روانشناسی فصل ،«طالق هایخانواد دبیرستانی 

22 . 
 19تلا   12و هرخاشلیری در نوجوانلان    بطرایل مقایسله ا (.»1379کاهای، سلیگا و هگکلاران )  

 ،7دور   ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،«گسسته و هیوسلته  هایانواد خ
 (.12)هیاهی  1شگار  

آموزان مقطله   آزاری در دانش ای شیوع کودن بررسی مقایسه(. »1387یز . اورزوال و هگکاران )و
نامه خیانواده   فصل ، «ه تحصیلی، سابقه طالق در خانواد متوسطه بر حسب جاس، مقط

 .14سال چنارم. شگار   ،یپژوه
ای میللزان بررسللی مقایسلله(. »1390) فرامللرز سللنرابی و فرخاللد  متیللدی  یعقللوبی. کللژال و

 .  1شگار  دور  هتتم، ،نامه مطالعات روانشناختی فصل ،«هرخاشیری کودکان طالق
مقایسه سالمت روان،  زت نتس و مسئولیت هذیری دانلش  (. »1389یونسی، فلورا و هگکاران )

-87دی شنرستان فیروز آبلاد سلال   طالق و  ا هایخانواد ن دختر مقطه راهاگایی آموزا
 .  2شگار   سال اول، جامعه،نامه زن و  فصل ، «88

 
 ب( سایر منابع

انتشلارات   ، تنران،25های تحقیق در  لوم رفتاری، چاپ  (. روش1392سرمد، زهر  و هگکاران )
 .آگه
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 للادی و  هللایخللانواد مقایسلله افسللردگی در کودکللان و نوجوانللان (. »1385قربللانی، بیللژن )
دانشلیا    ،دانش و پژوهش در روان شناسی ،«متقایی طالق شنر اصتنان های خانواد 

 .28و  27. شگار  آزاد اسالمی واحد خورسیان )اصتنان(
و مقابلله بلا اسلترس و بنداشلت روان       مقایسله شلیو  (. »1389) قگری.محگد و احسان فکوری

 ،علیوم رفتیاری  نامه  فصل ،«آموزان طالق و لیر طالقرابطه بین متغیرها در بین دانش
 .  4دور  دوم، شگار  

سازی بر کلاهش  ارر بخشی آموزش خودمتگایز(. »1391) و معصومه اسگا یلیکاظگیان، سگیه. 
 ،شیناختی  نامه پژوهش در سیالمت روان  فصل، «طالق هایخانواد ایطراب فرزندان 

 ور  ششم،شگار  چنارم.د
ی آملوزش تتکیلک خویشلتن بلر     ارلر بخشل  (. »1391) کاظگیان، سگیه و آتوسا کالنتر هرمزی

نتلس دانلش آملوزان    ه مباای نظریه بوون بر کاهش میزان ایلطراب و افلزایش ا تگلاد بل    
سال هتلتم، شلگار    ، نامه یافتی نو در روانشناسی فصل ،«طالق هایخانواد دبیرستانی 

22 . 
 19تلا   12و هرخاشلیری در نوجوانلان    بطرایل مقایسله ا (.»1379کاهای، سلیگا و هگکلاران )  

 ،7دور   ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،«گسسته و هیوسلته  هایانواد خ
 (.12)هیاهی  1شگار  

آموزان مقطله   آزاری در دانش ای شیوع کودن بررسی مقایسه(. »1387یز . اورزوال و هگکاران )و
نامه خیانواده   فصل ، «ه تحصیلی، سابقه طالق در خانواد متوسطه بر حسب جاس، مقط

 .14سال چنارم. شگار   ،یپژوه
ای میللزان بررسللی مقایسلله(. »1390) فرامللرز سللنرابی و فرخاللد  متیللدی  یعقللوبی. کللژال و

 .  1شگار  دور  هتتم، ،نامه مطالعات روانشناختی فصل ،«هرخاشیری کودکان طالق
مقایسه سالمت روان،  زت نتس و مسئولیت هذیری دانلش  (. »1389یونسی، فلورا و هگکاران )

-87دی شنرستان فیروز آبلاد سلال   طالق و  ا هایخانواد ن دختر مقطه راهاگایی آموزا
 .  2شگار   سال اول، جامعه،نامه زن و  فصل ، «88

 
 ب( سایر منابع

انتشلارات   ، تنران،25های تحقیق در  لوم رفتاری، چاپ  (. روش1392سرمد، زهر  و هگکاران )
 .آگه
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نامیه جامعیه    فصل، «بین طالق و بزهکاری فرزندانبررسی رابطه »(. 1385بییی،  الیه )شکر
 .5، شگار  شناسی

 .، تنران، نشر مرکز(فرزانه طاهری. طالق از دید فرزندان، )(1366والچان، ایوت )
 (. گارگا  هیشییری از آزار جاسی کودکان.1393) لیایی زند

امله هلژوهش   ن صلل . ف«های  لوم اجتگا ی ایلران  هژوهش ل درفقر فراتحلی(. »1390منری، نادر)
 .11شگار   اجتگا ی، سال چنارم،

شااسلی   فراتحلیل مطالعات انجام شد  در حوز  آسیب» (.1379) اهلل رحگت ،صدیق سروستانی 
 .15، شگار  15دور   ،نامه علوم اجتماعی ،«اجتگا ی در ایران
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 تحلیلی بر نوسازي و کارکرد خانواده
 در استان مازندران

* تبارحسین نازک
1 

 **شهرام مالنیا جلودار 

  *** سیده زهرا حسینی درونکالئی

 چکیده
ايراني دچار تغييررا   در طول دو سده اخير در جريان نوسازي، خانواده 

. بر اين اساس هدف اصریي ژرهوهآ  ن اسرت  ر      اساسي گرديده است
مرورد  را تغييرا   ار ردي خانواده در بستر نوسازي در استان مازندران 
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و سرژرسرتان خرانوار در مطراطق    ي بروده  ، ژيمايشر حاضرر  تحقيق  روش

دهطد.  ن را تشکيل ميشهري و روستايي استان مازندران جامع   ماري 
نفر تعيين شد. در اين  چهارصد حجم نمون  با استفاده از فرمول  و ران

اي اسرتفاده شرده و   اي چطد مرحیر  گيري خوش  ژهوهآ از روش نمون 
نام  بوده است. ابزار گرد وري اطالعا  ژرسآ
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