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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودپنداره ،نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و بدون تجربه طالق
والدین انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع علی -مقایسهای و از حیث زمان پسرویدادی بود .جامعه
آماری ،در دو گروه شامل کلیه فرزندان  12تا  19ساله با و بدون تجربه طالق والدین در شهر تهران در سال
 1389است که با بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس از هر گروه تعداد  111فرزند به
صورت داوطلب با مراجعه به مدارس شهر تهران بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار جمعآوری
دادهها شامل  3پرسشنامه خودپنداره بک ( ،)1881فرم کوتاه مقیاس تعارض نقش جنستی اونیل و همکاران
( ،)2112مقیاس بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا ( )1881بود .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده
از آزمون  Tمستقل و تحلیل واریانس مانوا در نرمافزار  SPSS-22نشان داد که بین فرزندان با و بدون
تجربه طالق والدین در مقیاسهای نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ لیکن در
مقیاس خودپنداره تفاوت معناداری مشاهده نگردید ( .)p<0/05همچنین طالق گرفتن والدین بر موفقیت،
رابطۀ عاطفی محدود ،ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی ،فروپاشی شخصیت ،ناسازگاری اجتماعی و فقدان
استقالل فرزندان آنها اثر میگذارد .از اینرو برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی تخصصی در
مدرسه متناسب با سن فرزندان با تجربه طالق والدین (از قبیل بازیدرمانی ،تمرینات ذهنآگاهی و  ،)...با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هدف تنظیم شاخصههای عاطفی ،هیجانی و شناختی آنان و آگاهسازی و آموزش همزمان والدین آنان به
مهارتهای ارتباطی و فرزندپروری خاص قبل از ثبت طالق امری ضروری بهنظر میرسد.
کلیدواژهها :خودپنداره ،نقش جنسیتی ،بلوغ عاطفی ،فرزندان ،طالق والدین.
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مقدمه
خانواده ،1بهعنوان بنیادیترین نهاد فرهنگی و اجتماعی ،پایدارترین اثرگذاری را بر اعضای
خویش دارد ،بهطوریکه نگرشها ،رفتارها ،باورها و عواطف افراد عمیقاً تحت تأثیر بستر
خانواده است (خدادادی و کالئی .)1388 ،آجرهای یک خانواده بر پیوندهای عاطفی و
اعتماد شخصی هر یک از زوجین به یکدیگر استوار است که نهتنها آرامش برای فرد بلکه
برای کل یک خانواده است (وایب و جانسون .)2119 ،2عدم حضور هر یک از والدین در
محیط خانواده بهعلت طالق ،3تعادل آن را بر هم زده و موجب تضعیف کارکردهای
خانواده و کاهش نظارت و کنترل اجتماعی میشود (قرهداغی )1381 ،و بهتبع آن ،اعتیاد و
بزهکاری ،مشکالت جسمانی ،آشفتگی روانی و اجتماعی و اختاللهای رفتاری در
فرزندان افزایش مییابد (اسالمی .)1386 ،دامنه اثرات مخرب طالق بر فرزندان بهحدی
است که فرزندان دارای تجربه طالق والدین را «قربانیان بیوکیل »4مینامند (استوکپک،5
 .)2118فرزندان طالق ،6از حیث اجتماعی ،با چالشهای فکری ،عاطفی ،هویتی و
اجتماعی روبرو هستند که مانع جذب مناسب آنها در جامعه میشود (استپ و
ویلکوکس ،)2121 ،7از حیث اقتصادی بیش از سایر همنوعان خود درگیر فقر و محرومیت
اقتصادی هستند (گهلر و گاریکا .)2115 ،9همچنین برحسب سن آنها و طول مدت تنش
قبل از طالق و اثرات محرومیت از والد جدا شده و سایر عوامل دیگر مرتبط با این محور،
دارای خصوصیات ویژه روانشناختی میشوند (بریور.)2111 ،8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Family
2. Weibe, S. a., & Johnson, S. M.
3. Divorce
4. Victims without agency
5. Stokkebekk, J.
6. Children of Divorce
7. Stapp, E.K. & Wilcox, H.C.
8. Gahler, M. & Garriga, A.
9. Brewer, M. M.
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«خودپنداره ،»1یکیاز عوامل روانشناختی حاصلاز نظام ادراکی انسان است که بهطور
آگاهانه عمل میکند و تعیینکننده شیوه زندگی است و از زمینههایی نظیر درک
تواناییهای مردمی ،درک روابط فرد با خود ،خانواده و دیگران ،ارزشها و هدفهای
زندگی تشکیل میگردد (شولتس و شولتز2؛ ترجمه محمدی .)1393 ،خودپنداره آموختنی
است و این موضوع هم برای فرد و هم برای خانواده و کسانی که مسئول پرورش او در
کودکی هستند؛ دارای اهمیت فراوانی میباشد (لئو و گیو ،)2119 ،3هیچ فردی با
خودپنداره به دنیا نمیآید؛ بلکه خودپنداره بهتدریج ظهور و بروز مییابد و درعینحال
فرایندی پویا و ساختارمند است (هی و های .)2115 ،4خودپنداره ،عبارت از تصور و
پنداریکه فرد درباره کل وجود خود دارد (شفیعآبادی )1396 ،که با اعتقادات ،ارزشها،
رغبتها ،استعدادها و تواناییهای فرد ارتباط دارد (راجرز ،1892 ،5بهنقلاز بسویک،6
 .)2119این عوامل بهنوبهخود ،تعیینکننده مسیر زندگی انسان است (راجرز1892 ،؛
بهنقلاز شجاعی )1384 ،و ناشیاز ارزیابیهای ذهنی است که معموالً از ویژگیهای رفتار
خود بهعمل میآوریم ،در نتیجه ،خودپنداره میتواند مثبت یا منفی باشد (گیج و برالینر،7
 ،1894لگت ،2111 ،9برنو ،2111 ،8بهنقلاز الرسون .)2112 ،11در دیدگاه اجتماعی،
خود ،11محصولی اجتماعی است و تصویری که دیگران از ما دارند ،همان خودپنداره
ماست« ،ما گرایش داریم خود را چنان بینیم که دیگران ما را میبینند»(ایمام.)2112 ،12
برخالف این دیدگاه ،دیدگاه شناختی معتقد است این خود فرد است که با بازسازی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self-Concept
2. Schultz, D.P. & Schultz, S. A.
3. Lio, M & Guo, CH.
4. Hee, K.L. & Hye, J.Y.
5. Rogers, C.
6. Beswick, G.
7. Geej, N.L. & Berliner, C.
8. Legget, D
9. Boreno, M.
10. Larson, R.J.
11. Self
12. Imam, S.
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تفسیر تصاویر دیگران ،خودپندارهاش را شکل میدهد (میکائیلی و قلیزاده.)1382 ،
دیدگاه شناختیاجتماعی ترکیبی از هر دو است .فروم 1معتقد است که خود بر اساس
شناخت ما و بر اساس ارزیابی دیگران شکل میگیرد (بهنقلاز دادستان و منصور.)1395 ،
کورسینی ،)2114( 2در دیدگاه پدیدارشناختی ،به چهار جنبه خودپنداره فردی ،خودپنداره
اجتماعی ،خود آرمانی فردی و خود آرمانی اجتماعی پرداخته است (بهنقلاز کمالی،
 .)1382در دیدگاه معاصر ،خودپنداره یک طرحوارۀ شناختی تلقی میگردد .بهبیان دقیقتر،
یک ساختار دانش سازمانیافته است که شامل صفات ،ارزشیابیها ،حافظه معنایی دورهای
در مورد خود میباشد و پردازش اطالعات مرتبط با خود را کنترل میکند (رزنبرگ،3
 .)2111در خصوص ارتباط خودپنداره فرزندان و طالق والدین یافتههای پژوهش یوآ

4

( )2118نشان میدهد درگیری والدین و نهایتاً طالق آنان خودسرزنشی را در فرزندان
بههمراه خواهد داشت و این امر در نهایت منجر به تضعیف عزتنفس و خودپنداره
فرزندان میشود .نتایج پژوهشهای دیگر نشان میدهد که صرفنظر از عامل جنس و سن،
مشکالت افت تحصیلی ،رفتاری ،روابط بینفردی ،عزتنفس و خودپنداره پایین ،در بین
بچههای طالق بیشتر از بچههای غیرطالق است (آماتو و سوبولسکی 2111 ،5و لندسفورد،6
 .)2118دولتشاهی ( ،)1385در تحقیق خود نشان داد که در خصوص خودپنداره و
مؤلفههای آن بین فرزندان طالق و عادی در مدارس ابتدایی شهر شاهرود تفاوت معنادار
وجود دارد.
«نقش جنسیتی» ،7عامل شناختی دیگری است که همانند سایر نقشها در فرایند
اجتماعیشدن و در محیط خانواده یاد گرفته میشوند (محسنی .)1384 ،واژه «جنسیت »9را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fromm, E.
2. Corsini, P.
3. Rosenberg, M.
4. Yoa, S.
5. Amato, P. R., & Sobolewski, J. M.
6. Lansford, E. J.
7. Gender role
8. Sexual Orientation
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اولینبار گایل رابین ،)1871-1861( 1در گفتگوهای علمی بهکار برد تا به مجموعهای از
فرآیندها ،اشکال مختلف رفتار و روابط و نقشهای متفاوتی که جامعه به زنان و مردان
میدهد داللت کند .نقشهای جنسیتی از تفاوت میان دو جنس متمایز است .مفهوم
جنسیت به این امر اشاره دارد که زن و مرد بودن تنها با ابعاد فیزیکی و زیستی تعیین
نمیشود (لیپتون .)2112 ،2فرانسیس فوکویاما ،)1887( 3نظریهپرداز آمریکایی دربارهی
مسئله تفاوت جنسیتی و تأثیر آن بر نهاد خانواده میگوید« :یکی از یافتههای جدید علوم
طبیعی که تأثیر زیادی بر درک ما از نقشهای جنسیتی و خانواده دارد ،وجود تفاوت
روانشناختی میان مردان و زنان است» .او معتقد است که سیاستگذاریهای عمومی باید
بیشتر به مسئله جنسیت و تفاوتهای جنسیتی توجه کند .بنا به تعریف سازمان جهانی
بهداشت ( 4)WHOدر سال  ،1899نقش جنسیتی به مسئولیتپذیری که از لحاظ اجتماعی
به واسطه جنسیت افراد برایشان تعیین گردیده است ،اطالق میشود .انیل ،)1891( 5مدل
تعارض نقش جنسیتی را «یک حالت روانشناختی که نقشهای جنسیتی اجتماعی شده
پیامدهای منفی بر فرد با دیگران دارد» ،تعریف میکند .این تعارض وقتی رخ میدهد که
نقشهای جنسیتی سخت ،جنسیتگرا و محدودکننده موجب کاهش ارزش شخصی،
محدودیت یا تخلف از خود یا دیگران شود (واکر .)1886 ،6دیدگاههای متعدد ،نقشیابی
جنسیتی را به شیوههای مختلفی تبیین کردهاند (بهنقلاز سینگ .)2112 ،7بر اساس نظریۀ
رشد اریکسون 9یکیاز تکالیف اصلی و مهم رشد ،شکلگیری و تحول نقش جنسی در
فرد است ،نظریه روانکاوی لورا برک )2111( 8با عقده ادیپ و همانندسازی با جنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rubin, G.
2. Lipton, S.
3. Fokoyama, F.
)4. World Health Organization(WHO
5. Oneil, C.
6. Walker, H.
7. Singh, D.
8. Ericson, E.
9. Loura, B.
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موافق ،نظریههای یادگیری میشل )1886( 1و بندورا ،)1887( 2با الگوی کسب رفتار
بهواسطهی تقویت و مدلپذیری ،نظریهی شناختی رشدی گولومبوک ( ،)2115با هویت
جنسی و سهم آن در نقشآموزی جنسیتی و نظریهی طرحواره جنسیتی اتکینسون،)1882( 3
با رویکرد پردازش اطالعات و تأکید بر فشارهای محیطی و شناختهای کودکان ،از آن
جملهاند (بهنقلاز زوری .)2118 ،4سنت تفاوتها و شباهتها دیدگاهی است که از
زاویهی دیگر به نقش جنسیتی مینگرد .این سنت درصدد برابری دو جنس تالش میکند
(زوری .)2118 ،متون دینی نیز گرچه در مواردی از برابری مرد و زن سخن میگویند؛ اما
تفاوتهای جنسیتی نیز در چنین متونی هویداست (کالنتر کوشه.)2112 ،5
در باب تأثیر طالق و ارتباط والدین با هم بر نقش جنسیتی فرزندان ،نتایج تحقیقات
مختلف نشان میدهد نحوه ارتباط و تعامل والدین ،تعلق والدین به فرهنگهای خاص،
میزان تحصیالت والدین و وضعیت کاری مادر بر نوع نگرش کودکان به نقش جنسیتی
تأثیر بهسزایی دارد (ویندل و اسمیت .)2119 ،6تحقیقی دیگر بیانگر آن است که در
خصوص نقش جنسیتی کودک هم از پدر و هم از مادر تقلید میکند؛ اما باتوجهبه جنس
خود ،از یکی بیشتر تقلید میکند و سعی میکند تا رفتار خود را با رفتار ،نظریات و
ارزشهای او تطبیق دهد؛ لذا مسئله طالق والدین بر این مهم تأثیرگذار است (مرتضوی و
طباطباییچهر .)1381 ،کرمیان و دهقانی ( ،)1384در پژوهشی طالق را بهعنوان یکی از
مهمترین معضالت اجتماعی که اثرات منفی بر بسیاری از جنبههای زندگی اجتماعی
ازجمله تأثیرات سوء ،اختالل در کارکرد سالم خانواده بهعنوان مهد پرورش فرزندان دارد؛
در نظر گرفته و نتایج تحقیق آنان نشان میدهد بین نقش جنسیتی ،حساسیت روابط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mischel, W.
2. Bandura, A.
3. Atkinson, L.
4. Zauri, S.
5. Kalantarkousheh, S. M.
6. Windle, C. R., & Smith, D. A.
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بینفردی و شکایات جسمانی دو گروه فرزندان طالق و فرزندان عادی تفاوت معناداری
وجود دارد.
«بلوغ عاطفی »1نیز مقولهای روانشناختی است که در فرزندان طالق با بحران جدی
روبروست و این مهم بر برخی دیگر از عوامل روانشناختی نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت
(وینبرگ .)2115،2برجستهترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش و در کنار آن،
بیتفاوتی به برخی از محرکهایی است که بر فرد اثر میگذارد و او را دستخوش
احساسات مینماید (شارما .)2112 ،3سلیمی ( )1384و جعفریهرندی ( )1389در
پژوهشهای مختلفی نتیجه گرفتهاند که بین جو عاطفی والدین با بلوغ عاطفی فرزندان
خانواده رابطه وجود دارد .بلوغ عاطفی ناشیاز تحقق این درک است که هیچچیز یا
هیچکس دیگری نتواند فرد را بیازارد و تحریک یا عصبانی کند ،مگر اینکه فرد این اجازه
را به آن چیز یا آن فرد بدهد .بلوغ عاطفی به توانایی هدایت و تسهیل تمایالت عاطفی برای
رسیدن به اهداف درنظر گرفتهشده اشاره دارد (پا و می )2111 ،4و به معنای توانایی
خودکنترلی درک میشود که محصول تفکر و یادگیری است (سینگ )2112 ،و زندگی
عاطفی خود را تحت کنترل دارد (کاپری و رانی .)2114 ،5بلوغ عاطفی به توانایی هدایت و
تسهیل تمایالت عاطفی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفتهشده اشاره دارد (رافیدلی،6
 .)2117از دیدگاه مورگان ،)1843( 7بارنارد )1854( 9و اسمیتسون ،)1874( 8بلوغ عاطفی
جریانی است که طی آن شخصیت فرد مداوماً برای احراز بیش از بیش سالمت عاطفی از
لحاظ روانی و فردی میکوشد و شامل مشخصههایی همچون بازداری بیان مستقیم عواطف
منفی ،پرورش عواطف مثبت و پیشرو ،تکامل تحمل در شرایط نامطلوب ،افزایش رضایت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Emotional maturity
2. Veinberg, I.
3. Sharma, B.
4. Pa, M N.M., & Mey, S.C.
5. Kapri, U. C., & Rani, N.
6. Rafeedali, E.
7. Morgan, M.
8. Barnard, K.H.
9. Smithson, M.
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از پاسخ های اجتماعی مطلوب ،افزایش رضایت وابستگی به اعمال ،توانایی انتخاب از میان
شقوق گوناگون ،رهایی از ترس نامعقول ،درک و عمل مطابق محدودیتها ،آگاهی از
توان و پیشرفت دیگران ،توانایی انجام اشتباه بدون احساس رسوایی ،توانایی کسب پیروزی
و حیثیت با متانت ،توانایی تأخیر ارضای تکانها و لذت از زندگی روزمره میباشد (به نقل
از حافظآبادی .)1396 ،نتایج حاصل از پژوهش پامپی ،)2111( 1آشرا و جوگسان)2113( 2
و اثنیعشری و شیخاالسالمی ( ،)1384تأثیر طالق والدین بر بلوغ عاطفی و اضطراب
اجتماعی 3فرزندان را تأیید کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد ،از یکسو ،همزمان با تالش جوامع کنونی بهسمت پیشرفت
و توسعه یافتگی ،خانواده نیز در حال تغییر و گذار از سنتی به مدرن و از گسترده به هستهای
است و کارکردهایش هم در حال از دست رفتن است و این تغییرات مخصوصاً در
کالنشهرها به مانند شهر تهران بیشتر نمود دارد؛ اما اینها لطمه جدی به خانواده نزده
است؛ آنچه به خانواده آسیب میزند ،تغییر در مناسبات و روابط درون خانواده و بیرون
خانواده است .بهعبارتدیگر رابطه والدین با هم ،رابطه والدین با فرزندان ،رابطه خانواده با
خانوادههای جدیدی که بهوجود میآیند .دراینبین ،گاه رابطه والدین با هم ،به سردی
گراییده و طالق اتفاق میافتد و بالتبع ناخودآگاه بر سایر روابط پیشگفته نیز تأثیر
میگذارد .این در حالی است که در بافت فرهنگ اسالمی -ایرانی ،خانواده محبوبترین
نهاد انسانی نزد خداوند است که مسیر سعادت و سالمت دنیوی و اخروی افراد را تضمین
میکند و زمینه پرورش قابلیتها و تواناییهای اعضاء را در ابعاد گوناگون فراهم میکند.
از سویی دیگر ،خودپنداره ،نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی ،بهعنوان مقولههایی اجتماعی و
فرهن گی متمرکز بر فرد ،ذاتی نبوده و تا حد زیادی با کسب تجربه ،یادگیری و شناخت فرد
از محیط و اتفاقات پیرامون حاصل میشود .فرض تحقیق حاضر آن است که نوع روابط
والدین نقش بسیار مهمی در شکلگیری مفاهیم پیشگفته در فرزندان آنان خاصه بههنگام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pumpey, D.
2. Aashra, B.K., & Jogsan, Y.A.
3. Social anxiety
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نوجوانی داشته و داراست؛ چراکه «نوجوانی» ،دورهای بحرانی ،توفانی ،پرفشار و مشکل
تلقی میگردد؛ که فرد دائماً با وارسی محیط پیرامون خود بهدنبال درک از خود و نقش
جنسیتی هم زمان با روبرو شدن با پدیده بلوغ در همه جوانب جسمی و روانی است.
همچنین ،ایران بهعنوان کشوری درحالتوسعه و تحت شرایط تحریمهای تحمیلی از جهات
مختلف ،هنوز از حیث شاخصههای جهانی سالمت چون توسعه خدمات اجتماعی ،افزایش
سواد سالمت در شهروندان و  ...در وضعیت ایدهآلی قرار ندارد ،این موضوع ضرورت
توجه به فرزندان با تجربه طالق والدین بهویژه در دوران بحرانی و حساس نوجوانی بیشتر
میکند .پیشینه های قبلی ،اکثراً دال بر وضعیت بدتر فرزندان با تجربه طالق والدین در
کسب خودپنداره ،نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی هستند؛ اما آیا برای گروهی ،رشد پس از
تجربه طالق والدین اتفاق نمیافتد؟ دغدغه آن است که مؤلفههای مذکور بهصورت
تطبیقی بین فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین بررسی گردد تا بتوان جنبههای پنهان
تأثیرگذاری خانواده را نشان داد .ازاینرو مسئله اصلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال
است که بین بلوغ عاطفی ،نقش جنسیتی و خودپنداره در فرزندان با و بدون تجربه طالق
والدین چه تفاوتی وجود دارد؟
لذا پژوهش حاضر در این زمینه سه فرضیه را مورد بررسی قرار داد:
 )1بین خودپنداره فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین تفاوت معنادار وجود دارد.
 )2بین نقش جنسیتی فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین تفاوت معنادار وجود دارد.
 )3بین بلوغ عاطفی فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین تفاوت معنادار وجود دارد.

روش
روش پژوهش ،توصیفی از نوع تحقیق علی -مقایسهای است و جامعه پژوهش ،در دو
گروه تعریف میشود :گروه اول دختران و پسران  12تا  19ساله ساکن شهر تهران بودند
که با شرط محصل بودن ،دارای تجربه طالق والدین بیش از دو سال و نداشتن سابقه
اختالل روانشناختی منجر به بستری (که بهشیوه خودگزارشی احصاء شد) و با اطمینان
دادن نسبتبه محرمانگی اطالعات و جلب رضایتشان برای شرکت در پژوهش از مراکز
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عمومی و آموزشی شهر از قبیل مدارس ،کتابخانهها ،پارکها ،سراهای محله ،سالنهای
ورزشی و  ...و مراکز مشاوره از مناطق مختلف شهر تهران به روش تصادفی در دسترس
انتخاب شدند که از بین  111نفر  51نفر دختر و  51نفر پسر بودند 42 .نفر در مقطع متوسطه
اول و  59نفر در مقطع متوسطه دوم تحصیل مینمودند .از این تعداد  31نفر فرزند اول
خانواده 26 ،نفر فرزند آخر خانواده و  43نفر بین فرزند اول یا آخر خانواده بودند .دیگر
مشخصات توصیفی گروه در جدول  1ذکر گردیده است.
گروه اول دختران و پسران  12تا  19ساله ساکن شهر تهران بودند که با شرط محصل
بودن ،بدون تجربه طالق والدین و نداشتن سابقه اختالل روانشناختی منجر به بستری (که
بهشیوه خودگزارشی احصاء شد) و با اطمینان دادن نسبتبه محرمانگی اطالعات و جلب
رضایت شان برای شرکت در پژوهش از مراکز عمومی و آموزشی شهر از قبیل مدارس،
کتابخانهها ،پارکها ،سراهای محله ،سالنهای ورزشی و  ...از مناطق مختلف شهر تهران به
روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند که از بین  111نفر  51نفر دختر و  51نفر پسر
بودند 47 .نفر در مقطع متوسطه اول و  53نفر در مقطع متوسطه دوم تحصیل مینمودند .از
این تعداد  23نفر فرزند اول خانواده 39 ،نفر فرزند آخر خانواده و  38نفر بین فرزند اول یا
آخر خانواده بودند .دیگر مشخصات توصیفی گروه در جدول  1ذکر گردیده است.
برای اجرای این پژوهش ،با اخذ مجوز از سازمان آموزشوپرورش شهر تهران و
موافقت مراکز عمومی و مراکز مشاوره و روانشناسی پیشگفته و کسب رضایت آگاهانه از
آنان ،پس از توضیح مختصری در مورد ابزارهای پژوهش و اهداف مورد نظر برای این
تحقیق ،برگههای پرسشنامه بین فرزندان گروههای مذکور توزیع و پس از پاسخگویی
مشارالیهم ،جمعآوری گردید .برای گردآوری اطالعات ادبیات تحقیق ،پیشینه و نظریهها،
از کتب و منابع موجود در کتابخانهها ،بررسی پایاننامههای تحقیقی در دانشگاهها و نیز
مقاالت بهروزشدهای از مجالت و فضای مجازی (البته از سایتهای معتبر) و برای
جمعآوری دادههای میدانی ،از ابزار پرسشنامه استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در
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بخش توصیفی از شاخصهای توصیفی (مانند فراوانی ،میانگین نمرات ،انحراف استاندارد)
و در بخش آمار استنباطی از آزمونهایی نظیر تی دو نمونهای مستقل ،1ماهاالنوبایس ،2لون

3

و تحلیل واریانس مانوا 4برای بررسی فرضیههای تحقیق استفاده شد .نرمافزار مورد استفاده
 SPSSورژن  22میباشد .پرسشنامههای استفاده شده در پژوهش حاضر به شرح ذیل است:

الف) پرسشنامه خودپنداره بک ()BSCT

5

این آزمون در سال  1879توسط بک و استیر 6و بر اساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده
است و در سال  1881توسط بک ،استیر ،اپستین و برون 7مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مقیاس شامل  25ماده بوده که هر ماده بهصورت سؤال بیان میشود و هر سؤال،
ارائهکننده صفتی است .هر یک از مواد بر اساس روش درجهبندی شامل  5اظهارنظر است
که از کامالً مثبت تا کامالً منفی درجهبندی شدهاند و آزمودنی در هر ماده یکی از آنها را
انتخاب میکند .سؤالهای آزمون بر اساس ارتباط آنها از نمره یک تا پنج نمرهگذاری
میشود .بدینترتیب محدوده نمرات از  25تا  125خواهد بود .بک و همکاران ( )1881با
استفاده از روش آزمون مجدد پس از یک هفته و سه ماه فاصلهی زمانی ،ضریب اعتبار آن
را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،بهترتیب  1/99و  1/65بهدست آوردند .همچنین
ضریب همسانی درونی برای این مقیاس  1/91گزارش شده است .روایی این پرسشنامه در
مقایسه با پرسشنامه عزتنفس رزنبرگ  1/55گزارش شده است .در ایران باقرینیا
( ،)1385در مطالعهای روی دانشجویان ،پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  1/78بهدست آورده است .در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه با استفاده از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Two Independent Sample T Test
2. Mahalanobis d-square
3. Leven’s Test
4. Multivariable Analyze of Variance
5. Beck Self-Concept Scale
6. Beck, A.T. & Steer, R.A.
7. Epstin, N, & Brown, B.
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روش آلفای کرونباخ  1/95به دست آمد .همچنین روایی صوری و محتوایی این مقیاس
توسط اساتید و صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته است.

ب) مقیاس تعارض نقش جنستي ()GRCS

1

مقیاس تعارض نقش جنسی را اونیل 2و همکاران در سال  1896تهیه نمودهاند .این مقیاس
از  37پرسش تشکیل شده است و از شاخصهای روانسنجی بسیار مطلوبی برخوردار
است .البته بعدها وستر ،ووگل ،اونیل و دانفورس 3در سال  2112آن را به  16پرسش
کاهش دادند .این پرسشنامه از چهار زیرمقیاس هیجانپذیری محدود 12( 4سؤال)،
موفقیت ،قدرت ،رقابت 8( 5سؤال) ،رابطه عاطفی محدود با سایر مردان 8( 6سؤال) و
تعارض کار و روابط خانوادگی 7( 7سؤال) تشکیل شده است و پاسخگویان نظر خود را در
مورد هر پرسش در یک مقیاس  6درجهای لیکرت (کامالً مخالفم =  1تا کامالً موافقم = )6
درجهبندی میکنند .وستر و همکاران ( ،)2112در تحلیل عاملی تأییدی ساختار چهار
عاملی پرسشنامۀ کوتاه مقیاس تعارض نقش جنسی را نشان دادند و کفایت آن را در
سنجش تعارض نقش جنسی تأیید کردند .همچنین پایایی آنرا با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس  1/95و برای مؤلفه هیجانپذیری محدود ( ،)1/94موفقیت
( ،)1/94رابطه عاطفی محدود ( )1/95و تعارض ( )1/96بهدست آوردند .در ایران
چمیکارپور ( ،)1381در مطالعهای روی دانشجویان ،پایایی این مقیاس را با استفاده از
روش آلفای کرونباخ  1/91و برای مؤلفههای آن از  1/71تا  1/91بهدست آورده است.
همچنین تحلیل عاملی تأییدی صورتگرفته بر روی گویههای پرسشنامه با استفادهاز
چرخش واریماکس ،ساختار  4عاملی این مقیاس را با مجذور کای برابر  28/147تأیید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Gender Role Conflict Scale (GRCS
2. O’Neil, J. M.
3. Wester, S. R., Vogel, D. L., O'Neil, J. M., and Danforth, L.
4. Restrictive emotionality
5. Success, Power, and Competition
6. Restrictive affectionate behavior between men
7. Conflicts between work and family relations
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نموده است .در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس 1/93
پایایی مؤلفههای آن بهترتیب  1/94 ،1/96 ،1/91و  1/92بهدست آمد.

ج) مقیاس بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا)EMS( 1

2

این مقیاس دارای  49سؤال بوده و توسط سینگ و بهارگاوا در سال ( )1881تدوین شده
است .هدف آن بررسی  5بعد مختلف بلوغ عاطفی عدم ثبات عاطفی ( 11سؤال) ،بازگشت
عاطفی ( 11سؤال) ،فروپاشی شخصیت ( 11سؤال) ،ناسازگاری اجتماعی ( 11سؤال) و
فقدان استقالل ( 9سؤال) میباشد .نحوهی نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت از
نمره «1هرگز» تا نمره «5خیلی زیاد» است که در نهایت جمع کل نمرات بهعنوان نمره بلوغ
عاطفی آزمودنی در نظر گرفته میشود .سازندگان این آزمون پایایی این مقیاس را با روش
آزمون -بازآزمون روی دانشجویان در فاصله  6ماهه اندازهگیری نمودند و همبستگی
گشتاوری این دو اجرا  1/75گزارش شد .در ایران شریفیریگی ( ،)1387همسانی درونی
این مقیاس را با محاسبه ضریب همبستگیهای بین کل نمرات و نمرات زیرمقیاس
ناپایداری هیجانی  ،1/75بازگشت عاطفی  ،1/63ناسازگاری اجتماعی  ،1/59فروپاشی
شخصیت  1/96و نبود استقالل  1/42بهدست آورده است .همچنین روایی این مقیاس در
برابر معیارهای بیرونی یعنی پرسشنامه سازگاری بیکر و سیریک ،)1894( 3برای دانشجویان
 1/64بهدست آمده است .در پژوهش حاضر ،میزان پایایی کل این ابزار بر اساس آلفای
کرونباخ  1/81و برای زیرمقیاسهای عدم ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی ،فروپاشی
شخصیت ،ناسازگاری اجتماعی و فقدان استقالل بهترتیب  1/81 ،/82 ،1/97 ،1/98و 1/99
بهدست آمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Singh, Y., & BhargaQa, M.
2. Emotional Maturity Scale
3. Baker,R.W. &, Siryk, B.
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یافتهها
در این بخش از تحقیق ،نتایج تحلیل دادههای بهدستآمده بهمنظور پاسخدهی به
فرضیههای تحقیق آمده است.
جدول  .1فراواني نمونهها ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در
فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین
فراوانی

نمونه آماری

متغیرها
خودپنداره

دختر

نقش جنسیتی
پسر

51

دختر

51

فرزندان با تجربه طالق
والدین

74

59

81

6/97

59/5

33

94

3/55

بلوغ عاطفی

169/5

68

269

5/95

خودپنداره

61/5

38

94

7/41

نقش جنسیتی
پسر

نمرات

نمره

نمره

استاندارد

51

فرزندان بدون تجربه
طالق والدین

میانگین

کمترین

بیشترین

انحراف

52/5

26

78

4/99

51
بلوغ عاطفی

157

61

253

6/22

همانطور که از جدول  1مشاهده میشود ،میانگین نمرات حاصله از پاسخگویی نمونه
فرزندان با تجربه طالق والدین در هر سه پرسشنامه خودپنداره ،نقش جنسیتی و بلوغ
عاطفی کمتر از میانگین نمرات فرزندان بدون تجربه طالق والدین میباشد.
فرضیه اول تحقیق وجود تفاوت معنادار بین خودپنداره فرزندان با و بدون تجربه طالق
والدین را بررسی مینماید .برای اینمنظور ،از آزمون  Tبرای مقایسه دو گروه مستقل
استفاده شد.
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جدول  .2نتایج آزمون تي برای مقایسه میانگینهای دو گروه فرزندان طالق و
عادی در متغیر خودپنداره
متغیر
خودپنداره

گروه

میانگین

فرزندان با تجربه طالق والدین

71/82

فرزندان بدون تجربه طالق والدین

72/64

T

سطح معنیداری

1/751

1/453

نتایج بهدستآمده از جدول  2نشان داد بین دو گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق
والدین شهر تهران در متغیر خودپنداره ،تفاوت معنیداری وجود ندارد (،t=1/751
.)453/0=P
فرضیه دوم پژوهش وجود تفاوت معنادار بین نقش جنسیتی فرزندان با و بدون تجربه
طالق والدین را بررسی مینماید و بهدلیل دارا بودن متغیرهای مجزا ،از تحلیل واریانس
چندمتغیری مانوا استفاده شد .در ابتدا آزمون ماهاالنوبایس نشان داد حداکثر آماره به
دستآمده  =mah14/14کمتر از مقدار سطح بحرانی جدول برای چهار متغیر  19/47بود؛
لذا نتیجه شد که از مفروضۀ نرمالبودن چندمتغیری تخطی نشده است.
جدول  .3نتایج آزمون لون :همگني واریانس ابعاد نقش جنسیتي
متغیرها

ضریب F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

معنیداری

موفقیت

1/117

1

115

1/98

هیجان پذیری محدود

1/43

1

115

1/68

رابطۀ عاطفی محدود

1/53

1

115

1/54

تعارض کار و روابط خانوادگی

1/52

1

115

1/47

جدول  ، 3نتایج بررسی همسانی واریانس متغیر وابسته ابعاد نقش جنسیتی از طریق آزمون
لون را نشان میدهد .برای اینمنظور ،چهار متغیر وابسته نقش جنسیتی (موفقیت،
هیجانپذیری محدود ،رابطهی عاطفی محدود و تعارض کار و روابط خانوادگی) و یک
متغیر مستقل ( گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین) ،وارد تحلیل شدند .همانطور
که مالحظه می گردد ،سطح معناداری در تمامی ابعاد متغیر نقش جنسیتی ،بیشتر از 1/15
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است؛ لذا نتیجه میشود واریانسها د ر دو گروه همسان هستند و از این مفروضه تخطی
نکرده است.
جدول  .4نتایج تحلیل آزمون باکس؛ مفروضۀ یکساني ماتریس واریانس -کواریانس
Box's M

ضریب F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

معنیداری

12/68

1/12

11

52665/86

1/43

نتایج تحلیل آزمون باکس (جدول  ،)4نیز نشان داد چون سطح معناداری بهدستآمده
( )Sig=1/43بیشتر از  1/111است؛ مفروضه یکسانی ماتریس واریانس -کواریانس برقرار
است و تخطی نشده است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) برای گروههای تحقیق
المبدا

منبع

F

سطح معناداری

Eta2

3/94

1/112

1/24

ویلکز

گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین

1/83

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین (جدول ،)5
نشان میدهد چون سطح معناداری المبدای ویلکز کمتر از (1/11آلفای محافظهکارانهتر
درنظرگرفتهشده) است؛ لذا تفاوتی معنادار بین گروهها وجود دارد.
جدول  .6نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) برای ابعاد متغیر نقش جنسیتي
متغیرهای وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

Eta2

موفقیت

672/81

1

672/81

4/59

1/135

1/142

هیجان پذیری محدود

491/12

1

491/12

3/37

1/168

1/131

رابطۀ عاطفی محدود

558/71

1

558/71

5/44

1/122

1/15

26/35

1

26/35

1/62

1/44

1/116

تعارض کار و روابط
خانوادگی
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بر طبق جدول  ،6میانگین خردهمقیاسهای موفقیت و رابطۀ عاطفی محدود گروه فرزندان
با تجربه طالق والدین (بهترتیب  M=33/16و  )M=35/55بیشتر از فرزندان بدون تجربه
طالق والدین (بهترتیب  M=29/15و  )M=31/89است؛ فلذا نتایج بیانگر آن است که بین
گروههای با و بدون تجربه طالق والدین در مؤلفههای موفقیت و رابطهی عاطفی محدود
تفاوت معنادار وجود دارد و در مؤلفههای هیجانپذیری و تعارض کار و خانواده تفاوت
معناداری وجود ندارد؛ در نتیجه میتوان گفت طالق گرفتن والدین بر موفقیت و رابطۀ
عاطفی محدود فرزندان آنها اثرگذار است.
فرضیه سوم پژوهش وجود تفاوت معنادار بین بلوغ عاطفی فرزندان با و بدون تجربه
طالق والدین را بررسی مینماید .پنج متغیر وابسته ابعاد بلوغ عاطفی (عدم ثبات عاطفی،
بازگشت عاطفی ،فروپاشی شخصیت ،ناسازگاری اجتماعی و فقدان استقالل) و یک متغیر
مستقل ،گروه افراد از نظر فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین ،وارد تحلیل شدند .ابتدا
برای بررسی مفروضه نرمال بودن چندمتغیری از آزمون ماهاالنوبایس استفاده شد و چون
حداکثر آماره بهدستآمده  =mah21/29کمتر از مقدار سطح بحرانی جدول برای پنج
متغیر  21/52بود؛ لذا نتیجه شد که از مفروضۀ نرمالبودن چندمتغیری تخطی نشده است.
جدول  .7نتایج آزمون لون :همگني واریانس ابعاد بلوغ عاطفي
متغیرها

ضریب F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

معنیداری

عدم ثبات عاطفی

1/58

1

239

1/218

بازگشت عاطفی

2/76

1

239

1/189

فروپاشی شخصیت

1/115

1

239

1/81

ناسازگاری اجتماعی

1/513

1

239

1/47

فقدان استقالل

2/11

1

239

1/16

در جدول  ، 7نتایج بررسی همسانی واریانس متغیر وابسته ابعاد بلوغ عاطفی از طریق آزمون
لون نشان میدهد که سطح معناداری در تمامی ابعاد متغیر بلوغ عاطفی ،بیشتر از 1/15
است؛ لذا نتیجه میشود واریانسها در دو گروه همسان هستند و از این مفروضه تخطی
نکرده است.
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جدول  .8نتایج تحلیل آزمون باکس؛ مفروضۀ یکساني ماتریس واریانس -کواریانس
Box's M
43/33

ضریب F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

معنی داری

2/92

15

226931/18

1/115

نتایج تحلیل آزمون باکس (جدول  ،)9نشان داد چون سطح معناداری بهدستآمده
( )Sig=1/115بیشتر از  1/111است؛ مفروضه یکسانی ماتریس واریانس -کواریانس برقرار
است و تخطی نشده است.
جدول  .9نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) برای گروههای تحقیق
منبع

المبدا ویلکز

گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین

1/82

F
4/11

سطح معناداری
1/112

Eta2
1/19

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین (جدول ،)8
نشان میدهد چون سطح معناداری المبدای ویلکز کمتر از (1/15آلفای محافظهکارانهتر
درنظرگرفتهشده) است؛ لذا تفاوتی معنادار بین گروهها وجود دارد.
جدول  .11نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) برای ابعاد متغیر بلوغ عاطفي
متغیرهای وابسته
عدم ثبات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

Eta2

211/24

1

211/24

5/21

1/123

1/121

بازگشت عاطفی

677/54

1

677/54

12/72

1/1115

1/151

فروپاشی شصیت

161/57

1

161/57

5/87

1/115

1/125

771/45

1

771/45

19/15

1/1115

1/171

74/66

1

74/66

4/52

1/135

1/12

عاطفی

ناسازگاری
اجتماعی
فقدان استقالل

بررسی مقایسهای گروههای تحقیق برطبق نتایج جدول  ،11نشان داد در هر پنج
خرده مقیاس متغیر بلوغ عاطفی ،میانگین گروه فرزندان با تجربه طالق والدین بیشتر از
میانگین فرزندان بدون تجربه طالق والدین است؛ لذا این مهم بیانگر آن است که طالق
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گرفتن والدین بر عدم ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی ،فروپاشی شخصیت ،ناسازگاری
اجتماعی و فقدان استقالل فرزندان آنها اثر میگذارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودپنداره ،نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و
بدون تجربه طالق والدین انجام شد .نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد بین خودپنداره
فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین تفاوت معنادار وجود ندارد؛ لذا میتوان گفت نتایج
تحقیق حاضر با یافتههای تحقیق یوآ ( ،)2118آماتو و سوبولسکی ( ،)2111لندسفورد
( )2118و دولتشاهی ( )1385همخوان نمیباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت خودپنداره در چهار سطح زیستی ،روانی ،اجتماعی و
فرهنگی قابل ترسیم است (جو .)2111 ،1بافت کالنشهر تهران بهگونهایست که
خانوادههایی با فرهنگهای مختلف از شهرها و نژادهای گوناگون ،در مناطق مختلف این
شهر دور هم گرد آمدهاند و هر یک از وضعیت زیستی ،معیشتی متفاوتی برخوردارند؛ این
تفاوتها باعث میشود که نوجوانان در درک خودپنداره تنها به جو عاطفی والدین خود
اکتفا نکنند و از سایر منابع محیطی نیز بهره گیرند .خودپنداره ،چارچوبى شناختى است که
بهواسطه آن به سازمانبندى آنچه درباره خویش مىدانیم ،مىپردازیم و اطالعاتى را که به
خود مربوط مىشوند ،بر پایه آن پردازش مىکنیم .این قبیل طرحواره خود ،دربرگیرنده
مؤلّفههاى خاص نیز مىباشد که در نقش گرایشهاى شخصیت عمل مىکند .لذا در درک
خودپنداره عالوهبر خانواده ،نقش مثبت وسایل ارتباطجمعی ،محیط ،گروه دوستان و
همساالن و سایر عوامل اجتماعی در جای خود اثبات گردیده است ،در این راستا ،به میزانی
که افراد به یک هویت یا خودپندارۀ منسجم و مشخص دست مییابند؛ با احساسات مثبت
یا منفی گوناگونی درگیر میشوند .آنچه بدیهی است تفاوت در خودپنداره فرزندان طالق
و عادی در همه جنبهها اتفاق نمیافتد و بهصورت خاص برخیاز مسائل شناختی فرزندان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Joe, A.
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دارای تجربه طالق والدین که در تعارض با گذشته وی میباشد؛ ذهن او را درگیر آن
کرده و احساساتش را برآشفته میکند.
نتایج فرضیه دوم تحقیق نشان داد بین نقش جنسیتی فرزندان با و بدون تجربه طالق
والدین در مؤلفههای موفقیت و رابطهی عاطفی محدود تفاوت معنادار وجود دارد؛ و در
مؤلفههای هیجانپذیری و تعارض کار و خانواده تفاوت معناداری مشاهده نگردید .لذا
نتایج تحقیق حاضر با یافتههای تحقیق ویندل و اسمیت ( ،)2119مرتضوی و طباطباییچهر
( )1381و کرمیان و دهقانی ( )1384همخوان میباشد.
در تبیین این یافته تحقیق میتوان گفت ،یکی از خصوصیات برجسته افراد که توسط
مردم بیان میشود ،جنسیت است .هویت جنسی ،پذیرفتن طبیعت زیستشناختی اصلی خود
بهعنوان زن یا مرد ،یعنی همان حس بنیادی زن یا مرد است .هویت نقش جنسی حس زن
بودن یا مرد بودن است ،یعنی احساس اینکه عالیق ،شخصیت و رفتار فرد با تعاریف او از
زنانگی و مردانگی همخوان است (پاول1؛ ترجمه یاسایی .)1391 ،فرزندان حتی قبل از
رسیدن به بلوغ ،بایستی با پدر و مادر خود همانندسازی نموده و نقش جنسیتی خود را
بهخوبی بازنمایی کنند ،در صورت فقدان یکیاز والدین و یا تأثیر اندک هر دو آنها در
این برهه حساس از زندگی آنان ،در نقش جنسیتی خود دچار تعارض شده و گاهاً مجبورند
برای پر کردن خالء نقشهای اصلی خانواده که هرکدام وظایف خاصی را برعهده دارند؛
خود دستبهکار شده ،گاه نقش مادر ،خواهر ،پدر ،سرپرست و یا برادر را بهاجبار و
برخالف نقش اصلی خود بازی میکنند .ذهن فرزند با طالق والدین دائماً درگیر مسائل
جانبی شده و تمرکز او را برای حل مسائل اصلی کاهش میدهد .لذا هرگونه نقص و
کاستی را در مسائل روزمره را عیب خود در نظر میگیرد و از ایجاد ارتباط با دیگران و
کسب برخی از مهارتهای اجتماعی فاصله میگیرد .بو )2115( 2معتقد است شناخت و
باور افراد نسبت به نقش جنسیتی خود متأثر از شرایط فرهنگی -اجتماعی ،آموزهها و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paul, H.M
2. Boe, O. A.
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شیوههای تربیتی و ارزشهای معرفیشده به آنان است .لذا هویت جنسیتی هویتی است
برآمده از هویتهای مختلف که شرایط ،عوامل و نقشهای مختلف فردی و اجتماعی در
تکوین و تبلور آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند .طالق والدین ،بهمثابه شکستی
است که فرزندان خانواده را نیز تحتتاثیر قرار میدهد و به آنان نیز همین احساس دست
میدهد و با کاهش تمرکز ،موفقیت آنان را در تمام زمینههای درسی و غیردرسی به چالش
میکشد .همچنین با توجهبه بافت فرهنگی و دینی کشور ما که فعل طالق همچنان امر
قبیحی است و ترحم دیگران را نسبتبه فرزندان طالق در پی دارد؛ زمینهای میشود که
فرزندان طالق رابطه عاطفی محدود را با دیگران برای خود انتخاب نمایند .بر اساس
یافتههای رئوفمالیری و بهشتی ( ،)1387خانواده و مدرسه از اصلیترین نهادهای
شکلدهندهی هویت جنسیتی هستند .بر ایناساس ،میتوان گفت شاید مدرسه برای عوامل
احساس موفقیت و رابطه عاطفی با اجتماع تاثیرگذاری کمتری بر فرزندان با تجربه طالق
داشته باشد؛ لیکن بر افزایش هیجانپذیری این قبیل دانشآموزان از طریق برگزاری
مسابقات درسی و ورزشی و حل تعارضات کاری آنان در آینده ،از طریق آزمونهای
استعدادیابی و مشاوره شغلی نقش انکارناپذیری را داراست.
نتایج فرضیه سوم تحقیق نشان داد بین بلوغ عاطفی فرزندان با و بدون تجربه طالق
والدین در تمام مؤلفههای این متغیر (عدم ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی ،فروپاشی
شخصیت ،ناسازگاری اجتماعی و فقدان استقالل) تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج تحقیق
حاضر با تحقیق وینبرگ ( ،)2115سلیمی ( ،)1384جعفریهرندی ( ،)1389پژوهش پامپی
( ،)2111آشرا و جوگسان ( )2113و اثنیعشری و شیخاالسالمی ( )1384همخوان است.
در تبیین این یافته تحقیق میتوان گفت دوران بلوغ ،یکیاز حساسترین مراحل رشد
است و نوجوانان باید تغییرات زیستشناختی و اجتماعی را که در مفهوم خود تجربه
کردهاند؛ کامل کنند و تعارضات و شکهای خود را حل کنند تا بنای شخصیتی بالغ
پیریزی و در نهایت بلوغ حاصل شود .بلوغ جنبههای مختلفی دارد .یکیاز جنبههای آن
بلوغ عاطفی است .برجستهترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش است .افراد بالغ از
نظر عاطفی به برخیاز محرکاتی که برکودکان یا نوجوانان اثر میگذارد و آنها را
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بیحوصله یا دستخوش احساسات میکند؛ بیتفاوت هستند و از نظر عاطفی پیوسته
ظرفیت شادی و تفریح دارند و از کار و تفریح با هم لذت میبرند .طالق ،فرآیندی است
که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع میشود ،فلذا مسئله طالق والدین باعث
میشود ثبات عاطفی فرزند دچار اختالل شده و با هدف اعتراض به تصمیم والدین
ناسازگاری اجتماعی وی را بههمراه خواهد داشت .کاپری و رانی ،)2116( 1توصیف
می کنند افرادی که بلوغ عاطفی کمتری دارند ،هیجانات خود را کمتر کنترل میکنند و
ممکن است به موقعیت فشارزا تنها با تخلیه هیجانات و رفتارهای ناسازگارانه پاسخ دهند؛
زیرا این افراد روش جایگزین مناسب برای پاسخگویی به استرس ندارند .نوجوانانی که
طالق والدین خود را تجربه نمودهاند؛ احساس وابستگی نسبتبه دیگران نشان میدهند؛
خودبین هستند و مردم او را غیر قابل اعتماد میدانند و بهطور کلی فقدان استقالل آنان را
در پی خواهد داشت .هراس از برمال شدن طالق والدین در بین همکالسیها و دوستان
جدید ،بدبینی نسبتبه روابط عاطفی ،واکنشسازی و دلیلتراشی گاهوبیگاه نسبت به
علت طالق والدینش ،فروپاشی شخصیت را برای او در پی خواهد داشت .خانواده تنها نهاد
عمده موجود در جامعه است که میتواند عشق و محبت مورد نیاز را برای شخصیت انسانی
در بهترین حد ارائه دهد؛ اما تجربه طالق والدین ،آنچنان تلخ است که ممکن است
نوجوان با نشان دادن رفتارهایی چون بیقراری ،خصومت و پرخاشگری ،به بازگشت
عاطفی دچار شود.
محدود شدن دختران و پسران به سن  12تا  19سال و شرط محصل بودن ،ترس از
خودافشایی و مشارکت ضعیف فرزندان دارای تجربه طالق والدین در امر تکمیل پرسشنامه
ارائهشده از جمله محدودیتها و مشکالت پژوهش حاضر بود .در کاربست نتایج این
پژوهش ،برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی تخصصی در مدرسه متناسب با سن
فرزندان با تجربه طالق والدین (از قبیل بازیدرمانی ،تمرینات ذهنآگاهی و  ،)...با هدف
تنظیم شاخصههای عاطفی ،هیجانی و شناختی آنان و آگاهسازی و آموزش همزمان والدین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kapri, U. C., & Rani, N.
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آنان به مهارتهای ارتباطی و فرزندپروری خاص قبل از ثبت طالق پیشنهاد میگردد.
باتوجهبه نقش مدرسه در کنار خانواده در راستای تقویت خودپنداره ،نقش جنسیتی و بلوغ
عاطفی فرزندان ،آگاهی کامل معلمین و مسئولین مدارس از وضعیت دانشآموزان در
خصوص تجربه طالق والدین خود ،امری ضروری است و این مهم کلید برخورد مناسب با
فرزندان طالق در مدارس میباشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود در پرونده تحصیلی
دانشآموزان ،این مهم بهدقت بررسی شده و هر ساله بهروزرسانی گردد .باتوجهبه تأثیر
طالق والدین بر احساس موفقیت ،روابط عاطفی اجتماعی و بلوغ عاطفی فرزندان آنان،
پیشنهاد میشود مشاوران و روانشناسان کشور بههنگام مراجعه فرزندان با تجربه طالق بر
مباحثی همچون روبرو شدن آنان با واقعیت موجود ،پذیرش ،راهبردهای حل مسئله و
تقویت منبع کنترل درونی 1و هماهنگی فکر ،عمل و احساس آنان تمرکز نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Internal Control Center
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