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 چکیده
در فرزندان با و بدون تجربه طالق  یو بلوغ عاطف یتیخودپنداره، نقش جنس سهیپژوهش حاضر با هدف مقا

بود. جامعه  یدادیروزمان پس ثیو از ح یاسهیمقا -یاز نوع عل یفیانجام شد. روش پژوهش توص نیوالد

در شهر تهران در سال  نیالدساله با و بدون تجربه طالق و 19تا  12فرزندان  هیدر دو گروه شامل کل ،یآمار

فرزند به 111در دسترس از هر گروه تعداد  یتصادف یریگاز روش نمونه یریگاست که با بهره 1389

 یآورانتخاب شدند. ابزار جمع یآمار نمونه عنوانبه تهران شهر مدارس به مراجعه با داوطلب صورت

و همکاران  لیمقیاس تعارض نقش جنستی اون تاه(، فرم کو1881پرسشنامه خودپنداره بک ) 3ا شامل ه داده

 استفاده با هاداده لیوتحلهیحاصل از تجز جی( بود. نتا1881و بهارگاوا ) نگیس یبلوغ عاطف اسی(، مق2112)

فرزندان با و بدون  نیه بنشان داد ک SPSS-22 افزارمانوا در نرم انسیوار لیمستقل و تحل T آزمون از

در  کنیوجود دارد؛ ل یتفاوت معنادار ،یو بلوغ عاطف یتینقش جنس یهااسیمقدر  نیتجربه طالق والد

 ت،یبر موفق نیطالق گرفتن والد نی(. همچنp<0/05) دیمشاهده نگرد یخودپنداره تفاوت معنادار اسیمق

و فقدان  یاجتماع یناسازگار ت،یشخص یفروپاش ،یبازگشت عاطف ،یمحدود، ثبات عاطف یعاطف ۀرابط

در  یتخصص یو گروه یجلسات مشاوره فرد یبرگزار رونی. از اگذاردیم اثر هاآن زنداناستقالل فر

و ...(، با  یآگاهذهن ناتیتمر ،یدرمانیباز لی)از قب نیمدرسه متناسب با سن فرزندان با تجربه طالق والد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنان به  نیلدزمان وا و آموزش هم یسازآنان و آگاه یو شناخت یجانیه ،یعاطف یهاشاخصه میهدف تنظ

 .رسدیم نظربه یضرور یخاص قبل از ثبت طالق امر یو فرزندپرور یارتباط یهامهارت

 .نیفرزندان، طالق والد ،یبلوغ عاطف ،یتیخودپنداره، نقش جنس :ها کلیدواژه
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 مقدمه
ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی، پایدارترین اثرگذاری را بر اعضای عنوان بنیادی، به1خانواده

ر ها، رفتارها، باورها و عواطف افراد عمیقاً تحت تأثیر بستکه نگرشطوریخویش دارد، به

(. آجرهای یک خانواده بر پیوندهای عاطفی و 1388خدادادی و کالئی، است )خانواده 

تنها آرامش برای فرد بلکه اعتماد شخصی هر یک از زوجین به یکدیگر استوار است که نه

(. عدم حضور هر یک از والدین در 2119، 2وایب و جانسوناست )برای کل یک خانواده 

، تعادل آن را بر هم زده و موجب تضعیف کارکردهای 3علت طالقمحیط خانواده به

تبع آن، اعتیاد و ( و به1381داغی، قرهشود )خانواده و کاهش نظارت و کنترل اجتماعی می

های رفتاری در بزهکاری، مشکالت جسمانی، آشفتگی روانی و اجتماعی و اختالل

حدی طالق بر فرزندان به(. دامنه اثرات مخرب 1386اسالمی، یابد )فرزندان افزایش می

، 5استوکپکنامند )می« 4وکیلقربانیان بی»است که فرزندان دارای تجربه طالق والدین را 

های فکری، عاطفی، هویتی و ، از حیث اجتماعی، با چالش6(. فرزندان طالق2118

استپ و شود )ها در جامعه میاجتماعی روبرو هستند که مانع جذب مناسب آن

نوعان خود درگیر فقر و محرومیت (، از حیث اقتصادی بیش از سایر هم2121، 7ویلکوکس

ها و طول مدت تنش (. همچنین برحسب سن آن2115، 9گهلر و گاریکاهستند )اقتصادی 

قبل از طالق و اثرات محرومیت از والد جدا شده و سایر عوامل دیگر مرتبط با این محور، 

 (.2111، 8بریورند )شوشناختی میدارای خصوصیات ویژه روان

 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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طور از نظام ادراکی انسان است که بهشناختی حاصلاز عوامل روان، یکی«1خودپنداره»

هایی نظیر درک کننده شیوه زندگی است و از زمینهکند و تعیینآگاهانه عمل می

های ها و هدفهای مردمی، درک روابط فرد با خود، خانواده و دیگران، ارزش توانایی

(. خودپنداره آموختنی 1393؛ ترجمه محمدی، 2شولتس و شولتزگردد )کیل میزندگی تش

است و این موضوع هم برای فرد و هم برای خانواده و کسانی که مسئول پرورش او در 

(، هیچ فردی با 2119، 3و گیو باشد )لئوکودکی هستند؛ دارای اهمیت فراوانی می

حال یابد و درعینتدریج ظهور و بروز میبه آید؛ بلکه خودپندارهخودپنداره به دنیا نمی

تصور و  عبارت از(. خودپنداره، 2115، 4هی و هایاست )فرایندی پویا و ساختارمند 

ها، ( که با اعتقادات، ارزش1396آبادی، شفیعدارد )که فرد درباره کل وجود خود پنداری

، 6از بسویکنقل، به1892 ،5راجرزدارد )های فرد ارتباط ها، استعدادها و تواناییرغبت

؛ 1892راجرز، است )کننده مسیر زندگی انسان خود، تعیین نوبه (. این عوامل به2119

های رفتار های ذهنی است که معموالً از ویژگیاز ارزیابی( و ناشی1384از شجاعی،  نقل به

، 7یج و برالینرگباشد )تواند مثبت یا منفی آوریم، در نتیجه، خودپنداره میعمل میخود به

(. در دیدگاه اجتماعی، 2112، 11از الرسوننقل، به2111، 8، برنو2111، 9، لگت1894

، محصولی اجتماعی است و تصویری که دیگران از ما دارند، همان خودپنداره 11خود

(. 2112، 12ایمام«)بینندما گرایش داریم خود را چنان بینیم که دیگران ما را می»ماست، 

یدگاه، دیدگاه شناختی معتقد است این خود فرد است که با بازسازی و این د برخالف

 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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(. 1382زاده، میکائیلی و قلیدهد )اش را شکل میتفسیر تصاویر دیگران، خودپنداره

معتقد است که خود بر اساس  1اجتماعی ترکیبی از هر دو است. فرومدیدگاه شناختی

(. 1395از دادستان و منصور، نقلبهیرد )گشناخت ما و بر اساس ارزیابی دیگران شکل می

(، در دیدگاه پدیدارشناختی، به چهار جنبه خودپنداره فردی، خودپنداره 2114) 2کورسینی

از کمالی، نقلبهاست )اجتماعی، خود آرمانی فردی و خود آرمانی اجتماعی پرداخته 

تر، بیان دقیقگردد. بهشناختی تلقی می وارۀ طرحیک  (. در دیدگاه معاصر، خودپنداره1382

ای ها، حافظه معنایی دورهیافته است که شامل صفات، ارزشیابییک ساختار دانش سازمان

، 3رزنبرگکند )باشد و پردازش اطالعات مرتبط با خود را کنترل میدر مورد خود می

 4های پژوهش یوآ(. در خصوص ارتباط خودپنداره فرزندان و طالق والدین یافته2111

دهد درگیری والدین و نهایتاً طالق آنان خودسرزنشی را در فرزندان ( نشان می2118)

و خودپنداره  نفس عزتهمراه خواهد داشت و این امر در نهایت منجر به تضعیف  به

نظر از عامل جنس و سن، دهد که صرفهای دیگر نشان میشود. نتایج پژوهشفرزندان می

نفس و خودپنداره پایین، در بین فردی، عزتبط بینمشکالت افت تحصیلی، رفتاری، روا

، 6و لندسفورد 2111، 5آماتو و سوبولسکیاست )های غیرطالق های طالق بیشتر از بچهبچه

(، در تحقیق خود نشان داد که در خصوص خودپنداره و 1385دولتشاهی )(. 2118

هرود تفاوت معنادار آن بین فرزندان طالق و عادی در مدارس ابتدایی شهر شا های مؤلفه

 وجود دارد.

ها در فرایند ، عامل شناختی دیگری است که همانند سایر نقش7«نقش جنسیتی»

را « 9جنسیت» (. واژه1384محسنی، شوند )شدن و در محیط خانواده یاد گرفته میاجتماعی

 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 



 9311، تابستان 22سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،     232

ای از کار برد تا به مجموعه(، در گفتگوهای علمی به1871-1861) 1بار گایل رابیناولین

های متفاوتی که جامعه به زنان و مردان فرآیندها، اشکال مختلف رفتار و روابط و نقش

های جنسیتی از تفاوت میان دو جنس متمایز است. مفهوم دهد داللت کند. نقشمی

جنسیت به این امر اشاره دارد که زن و مرد بودن تنها با ابعاد فیزیکی و زیستی تعیین 

ی پرداز آمریکایی درباره(، نظریه1887) 3(. فرانسیس فوکویاما2112، 2لیپتونشود ) نمی

های جدید علوم یکی از یافته»گوید: تفاوت جنسیتی و تأثیر آن بر نهاد خانواده می مسئله

های جنسیتی و خانواده دارد، وجود تفاوت که تأثیر زیادی بر درک ما از نقش طبیعی

های عمومی باید گذاری. او معتقد است که سیاست«شناختی میان مردان و زنان استن روا

های جنسیتی توجه کند. بنا به تعریف سازمان جهانی جنسیت و تفاوت مسئلهبیشتر به 

پذیری که از لحاظ اجتماعی ، نقش جنسیتی به مسئولیت1899در سال  4(WHOبهداشت )

(، مدل 1891) 5انیلشود. به واسطه جنسیت افراد برایشان تعیین گردیده است، اطالق می

های جنسیتی اجتماعی شده شناختی که نقشیک حالت روان»تعارض نقش جنسیتی را 

دهد که کند. این تعارض وقتی رخ می، تعریف می«پیامدهای منفی بر فرد با دیگران دارد

گرا و محدودکننده موجب کاهش ارزش شخصی، های جنسیتی سخت، جنسیتنقش

یابی های متعدد، نقش(. دیدگاه1886، 6واکرشود )یا دیگران محدودیت یا تخلف از خود 

(. بر اساس نظریۀ 2112، 7از سینگنقلبهاند )های مختلفی تبیین کردهجنسیتی را به شیوه

گیری و تحول نقش جنسی در از تکالیف اصلی و مهم رشد، شکلیکی 9رشد اریکسون

قده ادیپ و همانندسازی با جنس ( با ع2111) 8کاوی لورا برکفرد است، نظریه روان

 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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(، با الگوی کسب رفتار 1887) 2( و بندورا1886) 1های یادگیری میشلموافق، نظریه

(، با هویت 2115گولومبوک )ی شناختی رشدی پذیری، نظریهی تقویت و مدلواسطه به

 (،1882) 3واره جنسیتی اتکینسونی طرحآموزی جنسیتی و نظریهجنسی و سهم آن در نقش

های کودکان، از آن بر فشارهای محیطی و شناخت تأکیدبا رویکرد پردازش اطالعات و 

ها دیدگاهی است که از ها و شباهت(. سنت تفاوت2118، 4از زورینقلبهاند )جمله

کند نگرد. این سنت درصدد برابری دو جنس تالش میی دیگر به نقش جنسیتی می زاویه

گویند؛ اما گرچه در مواردی از برابری مرد و زن سخن می (. متون دینی نیز2118زوری، )

 (.2112، 5کالنتر کوشههویداست )های جنسیتی نیز در چنین متونی تفاوت

طالق و ارتباط والدین با هم بر نقش جنسیتی فرزندان، نتایج تحقیقات  تأثیردر باب 

های خاص، فرهنگدهد نحوه ارتباط و تعامل والدین، تعلق والدین به مختلف نشان می

میزان تحصیالت والدین و وضعیت کاری مادر بر نوع نگرش کودکان به نقش جنسیتی 

(. تحقیقی دیگر بیانگر آن است که در 2119، 6ویندل و اسمیتدارد )سزایی تأثیر به

به جنس کند؛ اما باتوجهخصوص نقش جنسیتی کودک هم از پدر و هم از مادر تقلید می

کند تا رفتار خود را با رفتار، نظریات و کند و سعی میتقلید می خود، از یکی بیشتر

مرتضوی و است ) تأثیرگذارطالق والدین بر این مهم  مسئلههای او تطبیق دهد؛ لذا  ارزش

 یکی ازعنوان (، در پژوهشی طالق را به1384دهقانی )(. کرمیان و 1381چهر، طباطبایی

های زندگی اجتماعی فی بر بسیاری از جنبهترین معضالت اجتماعی که اثرات منمهم

عنوان مهد پرورش فرزندان دارد؛ ازجمله تأثیرات سوء، اختالل در کارکرد سالم خانواده به

دهد بین نقش جنسیتی، حساسیت روابط در نظر گرفته و نتایج تحقیق آنان نشان می

 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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تفاوت معناداری و شکایات جسمانی دو گروه فرزندان طالق و فرزندان عادی  فردی بین

 وجود دارد.

شناختی است که در فرزندان طالق با بحران جدی ای رواننیز مقوله« 1بلوغ عاطفی»

داشت مستقیم خواهد  تأثیرشناختی نیز روبروست و این مهم بر برخی دیگر از عوامل روان

 ترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش و در کنار آن،(. برجسته2،2115وینبرگ)

خوش گذارد و او را دستهایی است که بر فرد اثر میتفاوتی به برخی از محرکبی

( در 1389هرندی )( و جعفری1384سلیمی )(. 2112، 3شارمانماید )احساسات می

اند که بین جو عاطفی والدین با بلوغ عاطفی فرزندان های مختلفی نتیجه گرفته پژوهش

چیز یا از تحقق این درک است که هیچفی ناشیخانواده رابطه وجود دارد. بلوغ عاط

که فرد این اجازه کس دیگری نتواند فرد را بیازارد و تحریک یا عصبانی کند، مگر این هیچ

را به آن چیز یا آن فرد بدهد. بلوغ عاطفی به توانایی هدایت و تسهیل تمایالت عاطفی برای 

( و به معنای توانایی 2111، 4می پا ودارد )شده اشاره رسیدن به اهداف درنظر گرفته

( و زندگی 2112سینگ، است )شود که محصول تفکر و یادگیری خودکنترلی درک می

(. بلوغ عاطفی به توانایی هدایت و 2114، 5کاپری و رانیدارد )عاطفی خود را تحت کنترل 

، 6لیرافیددارد )شده اشاره تسهیل تمایالت عاطفی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته

(، بلوغ عاطفی 1874) 8سون( و اسمیت1854) 9(، بارنارد1843) 7(. از دیدگاه مورگان2117

جریانی است که طی آن شخصیت فرد مداوماً برای احراز بیش از بیش سالمت عاطفی از 

هایی همچون بازداری بیان مستقیم عواطف کوشد و شامل مشخصهلحاظ روانی و فردی می

ثبت و پیشرو، تکامل تحمل در شرایط نامطلوب، افزایش رضایت منفی، پرورش عواطف م
 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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های اجتماعی مطلوب، افزایش رضایت وابستگی به اعمال، توانایی انتخاب از میان از پاسخ

ها، آگاهی از شقوق گوناگون، رهایی از ترس نامعقول، درک و عمل مطابق محدودیت

احساس رسوایی، توانایی کسب پیروزی  توان و پیشرفت دیگران، توانایی انجام اشتباه بدون

 نقل بهباشد )و لذت از زندگی روزمره می ها تکانارضای  تأخیرو حیثیت با متانت، توانایی 

( 2113) 2(، آشرا و جوگسان2111) 1(. نتایج حاصل از پژوهش پامپی1396آبادی، از حافظ

غ عاطفی و اضطراب طالق والدین بر بلو تأثیر(، 1384االسالمی )عشری و شیخو اثنی

 کرده است. تأییدفرزندان را  3اجتماعی

سمت پیشرفت زمان با تالش جوامع کنونی بهسو، همبا توجه به آنچه گفته شد، از یک

ای یافتگی، خانواده نیز در حال تغییر و گذار از سنتی به مدرن و از گسترده به هستهو توسعه

است و این تغییرات مخصوصاً در است و کارکردهایش هم در حال از دست رفتن 

ها لطمه جدی به خانواده نزده اما این؛ شهرها به مانند شهر تهران بیشتر نمود دارد کالن

زند، تغییر در مناسبات و روابط درون خانواده و بیرون است؛ آنچه به خانواده آسیب می

رزندان، رابطه خانواده با رابطه والدین با هم، رابطه والدین با ف دیگر عبارت بهخانواده است. 

، گاه رابطه والدین با هم، به سردی بین دراینآیند. وجود میهای جدیدی که بهخانواده

 تأثیرگفته نیز افتد و بالتبع ناخودآگاه بر سایر روابط پیشگراییده و طالق اتفاق می

ترین بوبایرانی، خانواده مح -گذارد. این در حالی است که در بافت فرهنگ اسالمی می

نهاد انسانی نزد خداوند است که مسیر سعادت و سالمت دنیوی و اخروی افراد را تضمین 

کند. های اعضاء را در ابعاد گوناگون فراهم میها و تواناییکند و زمینه پرورش قابلیتمی

هایی اجتماعی و عنوان مقولهاز سویی دیگر، خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی، به

گی متمرکز بر فرد، ذاتی نبوده و تا حد زیادی با کسب تجربه، یادگیری و شناخت فرد فرهن

شود. فرض تحقیق حاضر آن است که نوع روابط از محیط و اتفاقات پیرامون حاصل می

هنگام گفته در فرزندان آنان خاصه بهگیری مفاهیم پیشوالدین نقش بسیار مهمی در شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pumpey, D. 

2. Aashra, B.K., & Jogsan, Y.A. 

3. Social anxiety 
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ای بحرانی، توفانی، پرفشار و مشکل ، دوره«نوجوانی»راکه نوجوانی داشته و داراست؛ چ

دنبال درک از خود و نقش گردد؛ که فرد دائماً با وارسی محیط پیرامون خود بهتلقی می

زمان با روبرو شدن با پدیده بلوغ در همه جوانب جسمی و روانی است. جنسیتی هم

های تحمیلی از جهات ایط تحریمتوسعه و تحت شرعنوان کشوری درحالهمچنین، ایران به

های جهانی سالمت چون توسعه خدمات اجتماعی، افزایش مختلف، هنوز از حیث شاخصه

آلی قرار ندارد، این موضوع ضرورت سواد سالمت در شهروندان و ... در وضعیت ایده

تر ویژه در دوران بحرانی و حساس نوجوانی بیشتوجه به فرزندان با تجربه طالق والدین به

های قبلی، اکثراً دال بر وضعیت بدتر فرزندان با تجربه طالق والدین در کند. پیشینهمی

کسب خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی هستند؛ اما آیا برای گروهی، رشد پس از 

صورت مذکور به های مؤلفهافتد؟ دغدغه آن است که تجربه طالق والدین اتفاق نمی

های پنهان ا و بدون تجربه طالق والدین بررسی گردد تا بتوان جنبهتطبیقی بین فرزندان ب

 سؤالاصلی به دنبال پاسخگویی به این  مسئله رو ازاینخانواده را نشان داد.  تأثیرگذاری

است که بین بلوغ عاطفی، نقش جنسیتی و خودپنداره در فرزندان با و بدون تجربه طالق 

 والدین چه تفاوتی وجود دارد؟

 وهش حاضر در این زمینه سه فرضیه را مورد بررسی قرار داد:لذا پژ

 ( بین خودپنداره فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین تفاوت معنادار وجود دارد.1

 ( بین نقش جنسیتی فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین تفاوت معنادار وجود دارد.2

 ق والدین تفاوت معنادار وجود دارد.( بین بلوغ عاطفی فرزندان با و بدون تجربه طال3

 روش

ای است و جامعه پژوهش، در دو مقایسه -روش پژوهش، توصیفی از نوع تحقیق علی

ساله ساکن شهر تهران بودند  19تا  12شود: گروه اول دختران و پسران گروه تعریف می

ن سابقه که با شرط محصل بودن، دارای تجربه طالق والدین بیش از دو سال و نداشت

شیوه خودگزارشی احصاء شد( و با اطمینان که بهبستری )شناختی منجر به اختالل روان

شان برای شرکت در پژوهش از مراکز به محرمانگی اطالعات و جلب رضایتدادن نسبت
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های ها، سراهای محله، سالنها، پارکعمومی و آموزشی شهر از قبیل مدارس، کتابخانه

ز مشاوره از مناطق مختلف شهر تهران به روش تصادفی در دسترس و مراک ورزشی و ...

نفر در مقطع متوسطه  42نفر پسر بودند.  51نفر دختر و  51نفر  111انتخاب شدند که از بین 

نفر فرزند اول  31نمودند. از این تعداد نفر در مقطع متوسطه دوم تحصیل می 59اول و 

نفر بین فرزند اول یا آخر خانواده بودند. دیگر  43نفر فرزند آخر خانواده و  26خانواده، 

 ذکر گردیده است. 1مشخصات توصیفی گروه در جدول 

ساله ساکن شهر تهران بودند که با شرط محصل  19تا  12گروه اول دختران و پسران 

که بستری )شناختی منجر به بودن، بدون تجربه طالق والدین و نداشتن سابقه اختالل روان

به محرمانگی اطالعات و جلب خودگزارشی احصاء شد( و با اطمینان دادن نسبتشیوه به

شان برای شرکت در پژوهش از مراکز عمومی و آموزشی شهر از قبیل مدارس، رضایت

های ورزشی و ... از مناطق مختلف شهر تهران به ها، سراهای محله، سالنها، پارککتابخانه

نفر پسر  51نفر دختر و  51نفر  111که از بین  روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند

نمودند. از نفر در مقطع متوسطه دوم تحصیل می 53نفر در مقطع متوسطه اول و  47بودند. 

نفر بین فرزند اول یا  38نفر فرزند آخر خانواده و  39نفر فرزند اول خانواده،  23این تعداد 

 ذکر گردیده است. 1ر جدول آخر خانواده بودند. دیگر مشخصات توصیفی گروه د

شهر تهران و  وپرورش آموزشبرای اجرای این پژوهش، با اخذ مجوز از سازمان 

گفته و کسب رضایت آگاهانه از موافقت مراکز عمومی و مراکز مشاوره و روانشناسی پیش

توضیح مختصری در مورد ابزارهای پژوهش و اهداف مورد نظر برای این  پس ازآنان، 

گویی های مذکور توزیع و پس از پاسخهای پرسشنامه بین فرزندان گروههتحقیق، برگ

ها، آوری گردید. برای گردآوری اطالعات ادبیات تحقیق، پیشینه و نظریهمشارالیهم، جمع

ها و نیز های تحقیقی در دانشگاهنامهها، بررسی پایاناز کتب و منابع موجود در کتابخانه

های معتبر( و برای البته از سایتمجازی )جالت و فضای ای از مروزشدهمقاالت به

ها در وتحلیل دادههای میدانی، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیهآوری داده جمع
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مانند فراوانی، میانگین نمرات، انحراف استاندارد( توصیفی )های بخش توصیفی از شاخص

 3، لون2، ماهاالنوبایس1ای مستقلتی دو نمونه هایی نظیرو در بخش آمار استنباطی از آزمون

افزار مورد استفاده های تحقیق استفاده شد. نرمبرای بررسی فرضیه 4و تحلیل واریانس مانوا

SPSS  های استفاده شده در پژوهش حاضر به شرح ذیل است:باشد. پرسشنامهمی 22ورژن 

 5(BSCTبک )الف( پرسشنامه خودپنداره 

و بر اساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده  6توسط بک و استیر 1879ل این آزمون در سا

مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت.  7توسط بک، استیر، اپستین و برون 1881است و در سال 

، سؤالشود و هر بیان می سؤالصورت ماده بوده که هر ماده به 25این مقیاس شامل 

اظهارنظر است  5بندی شامل اساس روش درجهکننده صفتی است. هر یک از مواد بر  ارائه

ها را اند و آزمودنی در هر ماده یکی از آنبندی شدهکه از کامالً مثبت تا کامالً منفی درجه

گذاری از نمره یک تا پنج نمره هاآزمون بر اساس ارتباط آن های سؤالکند. انتخاب می

( با 1881همکاران )د بود. بک و خواه 125تا  25ترتیب محدوده نمرات از شود. بدینمی

ی زمانی، ضریب اعتبار آن استفاده از روش آزمون مجدد پس از یک هفته و سه ماه فاصله

دست آوردند. همچنین به 65/1و  99/1ترتیب را با استفاده از روش آلفای کرونباخ، به

امه در گزارش شده است. روایی این پرسشن 91/1ضریب همسانی درونی برای این مقیاس 

نیا گزارش شده است. در ایران باقری 55/1رزنبرگ  نفس عزتمقایسه با پرسشنامه 

ای روی دانشجویان، پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای (، در مطالعه1385)

دست آورده است. در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه با استفاده از به 78/1کرونباخ 

 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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دست آمد. همچنین روایی صوری و محتوایی این مقیاس به 95/1 روش آلفای کرونباخ

 قرار گرفته است. تأییدنظران مورد توسط اساتید و صاحب

 1(GRCSجنستي )ب( مقیاس تعارض نقش 

اند. این مقیاس تهیه نموده 1896و همکاران در سال  2مقیاس تعارض نقش جنسی را اونیل

سنجی بسیار مطلوبی برخوردار ای روانهپرسش تشکیل شده است و از شاخص 37از 

پرسش  16آن را به  2112در سال  3است. البته بعدها وستر، ووگل، اونیل و دانفورس

(، سؤال 12) 4پذیری محدودکاهش دادند. این پرسشنامه از چهار زیرمقیاس هیجان

 ( وسؤال 8) 6عاطفی محدود با سایر مردان رابطه(، سؤال 8) 5موفقیت، قدرت، رقابت

گویان نظر خود را در ( تشکیل شده است و پاسخسؤال 7) 7تعارض کار و روابط خانوادگی

( 6تا کامالً موافقم =  1کامالً مخالفم = لیکرت )ای درجه 6مورد هر پرسش در یک مقیاس 

(، در تحلیل عاملی تأییدی ساختار چهار 2112همکاران )کنند. وستر و بندی میدرجه

ه مقیاس تعارض نقش جنسی را نشان دادند و کفایت آن را در عاملی پرسشنامۀ کوتا

را با استفاده از روش آلفای سنجش تعارض نقش جنسی تأیید کردند. همچنین پایایی آن

موفقیت (، 94/1محدود )پذیری هیجان مؤلفهو برای  95/1کرونباخ برای کل مقیاس 

ست آوردند. در ایران د( به96/1تعارض )( و 95/1محدود )عاطفی  رابطه(، 94/1)

ای روی دانشجویان، پایایی این مقیاس را با استفاده از (، در مطالعه1381کارپور ) چمی

دست آورده است. به 91/1تا  71/1آن از  های مؤلفهو برای  91/1روش آلفای کرونباخ 

از های پرسشنامه با استفادهگرفته بر روی گویهصورت تأییدیهمچنین تحلیل عاملی 

 تأیید 147/28عاملی این مقیاس را با مجذور کای برابر  4خش واریماکس، ساختار چر

 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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 93/1نموده است. در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس 

 دست آمد.به 92/1و  94/1، 96/1، 91/1ترتیب آن به های مؤلفهپایایی 

 2(EMS) 1ج( مقیاس بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا
( تدوین شده 1881سال )سؤال بوده و توسط سینگ و بهارگاوا در  49این مقیاس دارای 

(، بازگشت سؤال 11عاطفی )بعد مختلف بلوغ عاطفی عدم ثبات  5است. هدف آن بررسی 

( و سؤال 11اجتماعی )(، ناسازگاری سؤال 11شخصیت )(، فروپاشی سؤال 11عاطفی )

صورت طیف لیکرت از گذاری پرسشنامه بهی نمرهد. نحوهباش( میسؤال 9استقالل )فقدان 

عنوان نمره بلوغ است که در نهایت جمع کل نمرات به« خیلی زیاد»5تا نمره « هرگز»1نمره 

شود. سازندگان این آزمون پایایی این مقیاس را با روش عاطفی آزمودنی در نظر گرفته می

گیری نمودند و همبستگی اهه اندازهم 6بازآزمون روی دانشجویان در فاصله  -آزمون

(، همسانی درونی 1387ریگی )گزارش شد. در ایران شریفی 75/1گشتاوری این دو اجرا 

های بین کل نمرات و نمرات زیرمقیاس این مقیاس را با محاسبه ضریب همبستگی

، فروپاشی 59/1جتماعی ا، ناسازگاری 63/1، بازگشت عاطفی 75/1ناپایداری هیجانی 

دست آورده است. همچنین روایی این مقیاس در به 42/1و نبود استقالل  96/1یت شخص

 (، برای دانشجویان1894) 3برابر معیارهای بیرونی یعنی پرسشنامه سازگاری بیکر و سیریک

آلفای  بر اساسپژوهش حاضر، میزان پایایی کل این ابزار  در دست آمده است.به 64/1

های عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، فروپاشی اسو برای زیرمقی 81/1کرونباخ 

 99/1و  81/1/، 82، 97/1، 98/1ترتیب شخصیت، ناسازگاری اجتماعی و فقدان استقالل به

 دست آمد.به

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Singh, Y., & BhargaQa, M. 

2. Emotional Maturity Scale 

3. Baker,R.W. &, Siryk, B. 
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 ها یافته

دهی به منظور پاسخآمده بهدستهای بهدر این بخش از تحقیق، نتایج تحلیل داده

 های تحقیق آمده است. فرضیه

ها، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در . فراواني نمونه1 جدول

 فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین

 متغیرها فراوانی نمونه آماری
میانگین 

 نمرات

کمترین 

 نمره

بیشترین 

 نمره

انحراف 

 استاندارد

 

فرزندان بدون تجربه 

 طالق والدین

 51 دختر

 97/6 81 59 74 خودپنداره

 55/3 94 33 5/59 نقش جنسیتی

 51 پسر

 95/5 269 68 5/169 بلوغ عاطفی

 

فرزندان با تجربه طالق 

 والدین

 51 دختر

 41/7 94 38 5/61 خودپنداره

 99/4 78 26 5/52 نقش جنسیتی

 51 پسر

 22/6 253 61 157 بلوغ عاطفی

گویی نمونه انگین نمرات حاصله از پاسخشود، میمشاهده می 1طور که از جدول همان

فرزندان با تجربه طالق والدین در هر سه پرسشنامه خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ 

 باشد.عاطفی کمتر از میانگین نمرات فرزندان بدون تجربه طالق والدین می

ق فرضیه اول تحقیق وجود تفاوت معنادار بین خودپنداره فرزندان با و بدون تجربه طال

برای مقایسه دو گروه مستقل  Tمنظور، از آزمون نماید. برای اینوالدین را بررسی می

 استفاده شد.
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طالق و  فرزندانهای دو گروه . نتایج آزمون تي برای مقایسه میانگین2جدول 

 عادی در متغیر خودپنداره

 داری معنیسطح  T میانگین گروه متغیر

 خودپنداره
 82/71 والدین فرزندان با تجربه طالق

751/1 453/1 
 64/72 فرزندان بدون تجربه طالق والدین

نشان داد بین دو گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق  2از جدول  آمده دست بهنتایج 

، t=751/1ندارد )داری وجود والدین شهر تهران در متغیر خودپنداره، تفاوت معنی

453/0=P.) 

اوت معنادار بین نقش جنسیتی فرزندان با و بدون تجربه فرضیه دوم پژوهش وجود تف

دلیل دارا بودن متغیرهای مجزا، از تحلیل واریانس نماید و بهطالق والدین را بررسی می

 چندمتغیری مانوا استفاده شد. در ابتدا آزمون ماهاالنوبایس نشان داد حداکثر آماره به

بود؛  47/19ی جدول برای چهار متغیر = کمتر از مقدار سطح بحران14/14mahآمده دست

 بودن چندمتغیری تخطی نشده است.لذا نتیجه شد که از مفروضۀ نرمال

 ابعاد نقش جنسیتي . نتایج آزمون لون: همگني واریانس3جدول 

 داری معنی 2آزادی درجه  1آزادی درجه  Fضریب  متغیرها

 98/1 115 1 117/1 موفقیت

 68/1 115 1 43/1 هیجان پذیری محدود

 54/1 115 1 53/1 رابطۀ عاطفی محدود

 47/1 115 1 52/1 تعارض کار و روابط خانوادگی

، نتایج بررسی همسانی واریانس متغیر وابسته ابعاد نقش جنسیتی از طریق آزمون 3جدول 

موفقیت، جنسیتی )منظور، چهار متغیر وابسته نقش دهد. برای اینلون را نشان می

ی عاطفی محدود و تعارض کار و روابط خانوادگی( و یک حدود، رابطهپذیری م هیجان

طور گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین(، وارد تحلیل شدند. همانمستقل )متغیر 

 15/1گردد، سطح معناداری در تمامی ابعاد متغیر نقش جنسیتی، بیشتر از که مالحظه می
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ر دو گروه همسان هستند و از این مفروضه تخطی ها دشود واریانساست؛ لذا نتیجه می

 نکرده است.

 کواریانس -. نتایج تحلیل آزمون باکس؛ مفروضۀ یکساني ماتریس واریانس4جدول 

Box's M  ضریبF  داری معنی 2آزادی درجه  1آزادی درجه 

68/12 12/1 11 86/52665 43/1 

آمده دستچون سطح معناداری به(، نیز نشان داد 4جدول باکس )نتایج تحلیل آزمون 

(43/1=Sig بیشتر از )کواریانس برقرار  -است؛ مفروضه یکسانی ماتریس واریانس 111/1

 است و تخطی نشده است.

 های تحقیقمانوا( برای گروهمتغیری ). نتایج تحلیل واریانس چند 5جدول 

 منبع
المبدا 

 ویلکز
F سطح معناداری Eta2 

 24/1 112/1 94/3 83/1 تجربه طالق والدین فرزندان با و بدون گروه

(، 5جدول والدین )نتایج آزمون تحلیل واریانس برای گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق 

تر کارانه)آلفای محافظه11/1دهد چون سطح معناداری المبدای ویلکز کمتر از نشان می

 جود دارد.ها وشده( است؛ لذا تفاوتی معنادار بین گروهدرنظرگرفته

 مانوا( برای ابعاد متغیر نقش جنسیتيمتغیری ). نتایج تحلیل واریانس چند 6جدول 

 وابسته متغیرهای
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
Eta2 

 142/1 135/1 59/4 81/672 1 81/672 موفقیت

 131/1 168/1 37/3 12/491 1 12/491 هیجان پذیری محدود

 15/1 122/1 44/5 71/558 1 71/558 رابطۀ عاطفی محدود

تعارض کار و روابط 

 خانوادگی
35/26 1 35/26 62/1 44/1 116/1 
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های موفقیت و رابطۀ عاطفی محدود گروه فرزندان مقیاس، میانگین خرده6بر طبق جدول 

بدون تجربه ( بیشتر از فرزندان M=55/35و  M=16/33ترتیب بهوالدین )با تجربه طالق 

( است؛ فلذا نتایج بیانگر آن است که بین M=89/31و  M=15/29ترتیب بهوالدین )طالق 

ی عاطفی محدود موفقیت و رابطه های مؤلفههای با و بدون تجربه طالق والدین در گروه

پذیری و تعارض کار و خانواده تفاوت هیجان های مؤلفهتفاوت معنادار وجود دارد و در 

توان گفت طالق گرفتن والدین بر موفقیت و رابطۀ وجود ندارد؛ در نتیجه می داریمعنا

 ها اثرگذار است.عاطفی محدود فرزندان آن

فرضیه سوم پژوهش وجود تفاوت معنادار بین بلوغ عاطفی فرزندان با و بدون تجربه 

ت عاطفی، عدم ثباعاطفی )نماید. پنج متغیر وابسته ابعاد بلوغ طالق والدین را بررسی می

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 

بودن چندمتغیری از آزمون ماهاالنوبایس استفاده شد و چون برای بررسی مفروضه نرمال

= کمتر از مقدار سطح بحرانی جدول برای پنج 29/21mahآمده دستاره بهحداکثر آم

 بودن چندمتغیری تخطی نشده است.بود؛ لذا نتیجه شد که از مفروضۀ نرمال 52/21متغیر 

 ابعاد بلوغ عاطفي . نتایج آزمون لون: همگني واریانس7جدول 

 داری معنی 2آزادی درجه  1آزادی درجه  Fضریب  متغیرها

 218/1 239 1 58/1 م ثبات عاطفیعد

 189/1 239 1 76/2 بازگشت عاطفی

 81/1 239 1 115/1 فروپاشی شخصیت

 47/1 239 1 513/1 ناسازگاری اجتماعی

 16/1 239 1 11/2 فقدان استقالل

، نتایج بررسی همسانی واریانس متغیر وابسته ابعاد بلوغ عاطفی از طریق آزمون 7در جدول 

 15/1دهد که سطح معناداری در تمامی ابعاد متغیر بلوغ عاطفی، بیشتر از لون نشان می

ها در دو گروه همسان هستند و از این مفروضه تخطی شود واریانساست؛ لذا نتیجه می

 نکرده است.
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 کواریانس -. نتایج تحلیل آزمون باکس؛ مفروضۀ یکساني ماتریس واریانس8جدول 

Box's M  ضریبF  معنی داری 2آزادی درجه  1آزادی درجه 

33/43 92/2 15 18/226931 115/1 

آمده دست(، نشان داد چون سطح معناداری به9جدول باکس )نتایج تحلیل آزمون 

(115/1=Sig بیشتر از )کواریانس برقرار  -است؛ مفروضه یکسانی ماتریس واریانس 111/1

 است و تخطی نشده است.

 های تحقیقمانوا( برای گروهمتغیری )چند  . نتایج تحلیل واریانس9جدول 

 Eta2 سطح معناداری F المبدا ویلکز منبع

 19/1 112/1 11/4 82/1 فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین گروه

(، 8جدول والدین )نتایج آزمون تحلیل واریانس برای گروه فرزندان با و بدون تجربه طالق 

تر کارانه)آلفای محافظه15/1مبدای ویلکز کمتر از دهد چون سطح معناداری النشان می

 ها وجود دارد.شده( است؛ لذا تفاوتی معنادار بین گروهدرنظرگرفته

 مانوا( برای ابعاد متغیر بلوغ عاطفيمتغیری ). نتایج تحلیل واریانس چند 11جدول 

 متغیرهای وابسته
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 عناداریم
Eta2 

عدم ثبات 

 عاطفی
24/211 1 24/211 21/5 123/1 121/1 

 151/1 1115/1 72/12 54/677 1 54/677 بازگشت عاطفی

 125/1 115/1 87/5 57/161 1 57/161 فروپاشی شصیت

ناسازگاری 

 اجتماعی
45/771 1 45/771 15/19 1115/1 171/1 

 12/1 135/1 52/4 66/74 1 66/74 فقدان استقالل

، نشان داد در هر پنج 11های تحقیق برطبق نتایج جدول ای گروهبررسی مقایسه

مقیاس متغیر بلوغ عاطفی، میانگین گروه فرزندان با تجربه طالق والدین بیشتر از  خرده

میانگین فرزندان بدون تجربه طالق والدین است؛ لذا این مهم بیانگر آن است که طالق 
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عاطفی، بازگشت عاطفی، فروپاشی شخصیت، ناسازگاری  گرفتن والدین بر عدم ثبات

 گذارد.ها اثر میاجتماعی و فقدان استقالل فرزندان آن

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و 

د بین خودپنداره بدون تجربه طالق والدین انجام شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان دا

توان گفت نتایج فرزندان با و بدون تجربه طالق والدین تفاوت معنادار وجود ندارد؛ لذا می

لندسفورد (، 2111سوبولسکی )(، آماتو و 2118یوآ )های تحقیق تحقیق حاضر با یافته

 باشد.( همخوان نمی1385دولتشاهی )( و 2118)

ره در چهار سطح زیستی، روانی، اجتماعی و توان گفت خودپندادر تبیین این یافته می

ایست که گونهشهر تهران به(. بافت کالن2111، 1جواست )فرهنگی قابل ترسیم 

های مختلف از شهرها و نژادهای گوناگون، در مناطق مختلف این هایی با فرهنگ خانواده

ردارند؛ این اند و هر یک از وضعیت زیستی، معیشتی متفاوتی برخوشهر دور هم گرد آمده

شود که نوجوانان در درک خودپنداره تنها به جو عاطفی والدین خود ها باعث میتفاوت

اکتفا نکنند و از سایر منابع محیطی نیز بهره گیرند. خودپنداره، چارچوبى شناختى است که 

ه پردازیم و اطالعاتى را که بدانیم، مىبندى آنچه درباره خویش مىواسطه آن به سازمانبه

کنیم. این قبیل طرحواره خود، دربرگیرنده شوند، بر پایه آن پردازش مىخود مربوط مى

کند. لذا در درک هاى شخصیت عمل مىباشد که در نقش گرایشهاى خاص نیز مىمؤلّفه

جمعی، محیط، گروه دوستان و بر خانواده، نقش مثبت وسایل ارتباطخودپنداره عالوه

تماعی در جای خود اثبات گردیده است، در این راستا، به میزانی همساالن و سایر عوامل اج

یابند؛ با احساسات مثبت که افراد به یک هویت یا خودپندارۀ منسجم و مشخص دست می

چه بدیهی است تفاوت در خودپنداره فرزندان طالق شوند. آنیا منفی گوناگونی درگیر می

از مسائل شناختی فرزندان صورت خاص برخیافتد و بهها اتفاق نمیو عادی در همه جنبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Joe, A. 
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باشد؛ ذهن او را درگیر آن دارای تجربه طالق والدین که در تعارض با گذشته وی می

 کند.کرده و احساساتش را برآشفته می

نتایج فرضیه دوم تحقیق نشان داد بین نقش جنسیتی فرزندان با و بدون تجربه طالق 

در  ؛ وی عاطفی محدود تفاوت معنادار وجود داردبطهموفقیت و را های مؤلفهوالدین در 

داری مشاهده نگردید. لذا پذیری و تعارض کار و خانواده تفاوت معناهیجان های مؤلفه

چهر (، مرتضوی و طباطبایی2119اسمیت )های تحقیق ویندل و نتایج تحقیق حاضر با یافته

 باشد.( همخوان می1384دهقانی )( و کرمیان و 1381)

توان گفت، یکی از خصوصیات برجسته افراد که توسط ر تبیین این یافته تحقیق مید

شناختی اصلی خود شود، جنسیت است. هویت جنسی، پذیرفتن طبیعت زیستمردم بیان می

زن یا مرد، یعنی همان حس بنیادی زن یا مرد است. هویت نقش جنسی حس زن  عنوان به

که عالیق، شخصیت و رفتار فرد با تعاریف او از اینبودن یا مرد بودن است، یعنی احساس 

(. فرزندان حتی قبل از 1391؛ ترجمه یاسایی، 1پاولاست )خوان زنانگی و مردانگی هم

رسیدن به بلوغ، بایستی با پدر و مادر خود همانندسازی نموده و نقش جنسیتی خود را 

ها در اندک هر دو آن تأثیرا از والدین و یخوبی بازنمایی کنند، در صورت فقدان یکی به

این برهه حساس از زندگی آنان، در نقش جنسیتی خود دچار تعارض شده و گاهاً مجبورند 

های اصلی خانواده که هرکدام وظایف خاصی را برعهده دارند؛ برای پر کردن خالء نقش

ار و اجبکار شده، گاه نقش مادر، خواهر، پدر، سرپرست و یا برادر را بهبهخود دست

کنند. ذهن فرزند با طالق والدین دائماً درگیر مسائل برخالف نقش اصلی خود بازی می

دهد. لذا هرگونه نقص و جانبی شده و تمرکز او را برای حل مسائل اصلی کاهش می

گیرد و از ایجاد ارتباط با دیگران و کاستی را در مسائل روزمره را عیب خود در نظر می

( معتقد است شناخت و 2115) 2گیرد. بوای اجتماعی فاصله میهکسب برخی از مهارت

ها و اجتماعی، آموزه -باور افراد نسبت به نقش جنسیتی خود متأثر از شرایط فرهنگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شده به آنان است. لذا هویت جنسیتی هویتی است های معرفیهای تربیتی و ارزش شیوه

ای مختلف فردی و اجتماعی در ههای مختلف که شرایط، عوامل و نقشبرآمده از هویت

مثابه شکستی طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند. طالق والدین، بهتکوین و تبلور آن به

دهد و به آنان نیز همین احساس دست تاثیر قرار میاست که فرزندان خانواده را نیز تحت

یردرسی به چالش های درسی و غدهد و با کاهش تمرکز، موفقیت آنان را در تمام زمینهمی

چنان امر به بافت فرهنگی و دینی کشور ما که فعل طالق همکشد. همچنین با توجهمی

شود که ای میبه فرزندان طالق در پی دارد؛ زمینهقبیحی است و ترحم دیگران را نسبت

 بر اساسفرزندان طالق رابطه عاطفی محدود را با دیگران برای خود انتخاب نمایند. 

ترین نهادهای (، خانواده و مدرسه از اصلی1387بهشتی )مالیری و رئوف های یافته

توان گفت شاید مدرسه برای عوامل اساس، میی هویت جنسیتی هستند. بر ایندهنده شکل

احساس موفقیت و رابطه عاطفی با اجتماع تاثیرگذاری کمتری بر فرزندان با تجربه طالق 

آموزان از طریق برگزاری پذیری این قبیل دانشداشته باشد؛ لیکن بر افزایش هیجان

های مسابقات درسی و ورزشی و حل تعارضات کاری آنان در آینده، از طریق آزمون

 استعدادیابی و مشاوره شغلی نقش انکارناپذیری را داراست.

نتایج فرضیه سوم تحقیق نشان داد بین بلوغ عاطفی فرزندان با و بدون تجربه طالق 

عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، فروپاشی متغیر )این  های مؤلفهام والدین در تم

شخصیت، ناسازگاری اجتماعی و فقدان استقالل( تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق 

پامپی (، پژوهش 1389هرندی )(، جعفری1384سلیمی )(، 2115وینبرگ )حاضر با تحقیق 

 ( همخوان است.1384االسالمی )و شیخ عشری( و اثنی2113جوگسان )(، آشرا و 2111)

ترین مراحل رشد از حساستوان گفت دوران بلوغ، یکیدر تبیین این یافته تحقیق می

شناختی و اجتماعی را که در مفهوم خود تجربه است و نوجوانان باید تغییرات زیست

الغ های خود را حل کنند تا بنای شخصیتی باند؛ کامل کنند و تعارضات و شککرده

های آن از جنبههای مختلفی دارد. یکیریزی و در نهایت بلوغ حاصل شود. بلوغ جنبه پی

ترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش است. افراد بالغ از بلوغ عاطفی است. برجسته

ها را گذارد و آناز محرکاتی که برکودکان یا نوجوانان اثر مینظر عاطفی به برخی
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تفاوت هستند و از نظر عاطفی پیوسته کند؛ بیخوش احساسات میتحوصله یا دس بی

برند. طالق، فرآیندی است ظرفیت شادی و تفریح دارند و از کار و تفریح با هم لذت می

طالق والدین باعث  مسئلهشود، فلذا بحران عاطفی هر دو زوج شروع می که با تجربه

با هدف اعتراض به تصمیم والدین شود ثبات عاطفی فرزند دچار اختالل شده و  می

(، توصیف 2116) 1همراه خواهد داشت. کاپری و رانیناسازگاری اجتماعی وی را به

کنند و کنند افرادی که بلوغ عاطفی کمتری دارند، هیجانات خود را کمتر کنترل می می

دهند؛  ممکن است به موقعیت فشارزا تنها با تخلیه هیجانات و رفتارهای ناسازگارانه پاسخ

گویی به استرس ندارند. نوجوانانی که زیرا این افراد روش جایگزین مناسب برای پاسخ

دهند؛ به دیگران نشان میاند؛ احساس وابستگی نسبتطالق والدین خود را تجربه نموده

طور کلی فقدان استقالل آنان را دانند و بهخودبین هستند و مردم او را غیر قابل اعتماد می

ها و دوستان کالسیخواهد داشت. هراس از برمال شدن طالق والدین در بین همدر پی 

گاه نسبت به وبیتراشی گاهسازی و دلیلبه روابط عاطفی، واکنشجدید، بدبینی نسبت

علت طالق والدینش، فروپاشی شخصیت را برای او در پی خواهد داشت. خانواده تنها نهاد 

تواند عشق و محبت مورد نیاز را برای شخصیت انسانی عمده موجود در جامعه است که می

چنان تلخ است که ممکن است در بهترین حد ارائه دهد؛ اما تجربه طالق والدین، آن

قراری، خصومت و پرخاشگری، به بازگشت نوجوان با نشان دادن رفتارهایی چون بی

 عاطفی دچار شود.

و شرط محصل بودن، ترس از سال  19تا  12محدود شدن دختران و پسران به سن 

خودافشایی و مشارکت ضعیف فرزندان دارای تجربه طالق والدین در امر تکمیل پرسشنامه 

ها و مشکالت پژوهش حاضر بود. در کاربست نتایج این شده از جمله محدودیتارائه

پژوهش، برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی تخصصی در مدرسه متناسب با سن 

آگاهی و ...(، با هدف درمانی، تمرینات ذهناز قبیل بازیوالدین )تجربه طالق فرزندان با 

زمان والدین سازی و آموزش همهای عاطفی، هیجانی و شناختی آنان و آگاهتنظیم شاخصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گردد. های ارتباطی و فرزندپروری خاص قبل از ثبت طالق پیشنهاد میآنان به مهارت

خانواده در راستای تقویت خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ به نقش مدرسه در کنار باتوجه

آموزان در عاطفی فرزندان، آگاهی کامل معلمین و مسئولین مدارس از وضعیت دانش

خصوص تجربه طالق والدین خود، امری ضروری است و این مهم کلید برخورد مناسب با 

ر پرونده تحصیلی شود دبنابراین پیشنهاد می؛ باشدفرزندان طالق در مدارس می

 تأثیربه روزرسانی گردد. باتوجهدقت بررسی شده و هر ساله بهآموزان، این مهم به دانش

طالق والدین بر احساس موفقیت، روابط عاطفی اجتماعی و بلوغ عاطفی فرزندان آنان، 

هنگام مراجعه فرزندان با تجربه طالق بر شود مشاوران و روانشناسان کشور بهپیشنهاد می

و  مسئلهمباحثی همچون روبرو شدن آنان با واقعیت موجود، پذیرش، راهبردهای حل 

 و هماهنگی فکر، عمل و احساس آنان تمرکز نمایند. 1تقویت منبع کنترل درونی

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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