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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي طالق، فرزندان خانوادههاي پذيري در برابر اعتياد در فرزندان خانوادهمقايسه آسيب

 و عادي شهرستان ري پرتعارض

 

  ∗ابوالفضل حفيظي كاشاني
  ∗∗طاهر تيزدستدكتر 

 

 طالق،  خانوادهپذيري گرايش به اعتياد در سه گروه فرزندان         تحقيق حاضر با هدف مقايسه ميزان آسيب       :  مقدمه
- هر چيزي خود را نيازمند والدين دانسته و مطمئن        كودكان و نوجوانان بيش از    .  استناسازگار و عادي انجام گرفته      

تاثيرات محيط خانواده و نوع روابط بين اعضا        .  باشدترين نقطه امنيتي براي آنها محيط خانه و كنار والدينشان مي           
 . حائز اهميت زيادي است،و مادر قرار دارندر كه در راس آن پد

طالق تحت پوشش سازمان بهزيستي و      متوسطه و فرزندان    بدين منظور از مدارس دخترانه و پسرانه مقطع          :  روش
 نفر انتخاب شده و در سه       484دسترس، تعداد   تصادفي در گيري  كميته امداد شهرستان ري با استفاده از روش نموه        

هاي طالق هستند كه از طريق دو       گروه اول فرزندان خانواده   .  بندي شدند  خانوادگي متفاوت دسته   گروه با وضعيت  
هاي ناسازگار و عادي    نامه اطالعات فردي و مقياس گرايش به اعتياد و دو گروه ديگر يعني فرزندان خانواده                پرسش

براي تجزيه و   .  عالوه بر دو مقياس فوق به وسيله پرسشنامه سازگاري زناشويي والدين مورد ارزيابي قرار گرفتند                  
 براي دو نمونه مستقل، آزمون همبستگي كندال         t  هاي به دست آمده از آزمون تحليل واريانس، آزمون        تحليل داده 

 . ها استفاده گرديدو آزمون تعقيبي شفه جهت بررسي رابطه

-پذيري فرزندان نسبت به اعتياد تاثير دارد و فرزندان خانواده          نتايج نشان داد وضعيت خانوادگي در آسيب       :  نتايج

هاي عادي در سه مقياس آمادگي نسبت به         انوادههاي ناسازگار و طالق به صورت معناداري نسبت به فرزندان خ            
از ديگر نتايج اين پژوهش تاييد متغيرهاي         .  اعتراف به اعتياد و الكليسم ميانگين نمرات باالتري داشتند           اعتياد،  

جنسيت، وضعيت تحصيلي، سابقه اعتياد در خانواده، تحصيالت والدين، نوع سرپرستي فرزندان طالق و مدت زمان                 
 .زان گرايش به اعتياد استطالق در مي

هاي هاي پژوهش حاضر جدايي پدر و مادر يا اختالفات و تعارض             هاي صورت گرفته و يافته     طبق پژوهش :  بحث
 مشكالت موجود در    اين پژوهش در    .تواند تاثير زيادي بر بزهكاري و اعتياد فرزندان داشته باشد         هرروزه بين آنها مي   

-ها از هم  با توجه به يافته    .  ل گرايش به اعتياد نوجوانان تاييد گرديده است          نظام خانواده به عنوان يكي از عل        

پذيري فرزندان در برابر    هاي بين والدين و طالق تقريبا به يك اندازه در آسيب             گسيختگي خانوادگي، ناسازگاري  
 . باشداعتياد موثر مي
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