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آموزان والدین بینی سازگاری آموزشی براساس تعارض پس از طالق والدین در دانشپیش

 ی شهر اردبیلطالق گرفته

 3پور، زینب بدل2االسالمی، علی شیخ1شریفعلی رضایی

 گرفتهآموزان والدین طالقبینی سازگاری آموزشی براساس تعارض پس از طالق والدین در دانشپژوهش حاضر با هدف پیش

ی آموزان طالق دختر و پسر تحت پوشش بهزیستی و کمیتهی دانشکلیه پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.روش  انجام شد.

گیری ها با استفاده از روش نمونهدادند که از میان آنی آماری این پژوهش را تشکیل میامداد امام خمینی )ره( شهر اردبیل جامعه

-ی سازگاری دانشی تعارض پس از طالق و پرسشنامهانتخاب شده و به پرسشنامه ه عنوان نمونهآموز بدانش 100در دسترس، 

ها های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافتهها از آزمونآموزان پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده

ی منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آموزان رابطهشنشان داد که بین تعارض پس از طالق و سازگاری آموزشی دان

بینی درصد از کل واریانس سازگاری آموزشی براساس تعارض پس از طالق والدین قابل پیش 20 تقریباً رگرسیون آشکار کرد که

موزان رابطه داشته و توان آتوان نتیجه گرفت که تعارض پس از طالق والدین با سازگاری آموزشی دانشاست. بنابراین، می

 بینی آن را دارد.پیش

 آموزان والدین طالق گرفت.سازگاری آموزشی، تعارض پس از طالق والدین، دانشها: کلیدواژه

                                                           
 (rezaeisharif@uma.ac.ir. استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی ) 1
 (a_sheikholslamy@yahoo.com). استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی 2
 (zbadalpoor@gmail.comنویسندۀ مسئول، )محقق اردبیلی ی خانواده، دانشگاه . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره3
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 مقدمه 

(. سازگاری جریانی است که در آن فرد 2011، 2به توانایی فرد در تطابق با محیط اطرافش اشاره دارد )پونیا و سانگوان 1سازگاری

 (.2004، 3ویکتور -کند )ریدرای وفق دادن خود با فشارهای بیرونی و درونی تالش میب

آموزان نسبت به ( سازگاری تحصیلی شامل روابط گرم و محبت آمیز معلم، نگرش دانش2006) 4به اعتقاد پالوک و لمبورن 

ام موفقیت آمیز تکالیف و معدل نمرات درسی مدرسه، عقاید آنان نسبت به اهمیت مدرسه در موفقیت آینده، احساس غرور از انج

-باشد. نتایج پژوهش آنان بر روی گروهی از نوجوانان نشان داد که سازگاری تحصیلی با پذیرش، کنترل رفتاری و کنترل روانمی

-ن در فعالیت( معتقدند چنانچه والدی2008) 5جیمینز -شناختی والدین و حمایت خانواده مرتبط است. کومپرنیک، دارنل و آلوارز

های فوق برنامه و انتخاب کالس بیشتر شرکت کنند میزان ی فرزندان خود نظیر انجام تکالیف، فعالیتهای مرتبط با مدرسه

 یابد. سازگاری تحصیلی فرزندانشان افزایش می

الق والدین است. آموزان تأثیر داشته باشد تعارض پس از طتواند بر سازگاری آموزشی دانشیکی دیگر از عواملی که می

تواند به وجود آید و یا ها میتعارضات زناشویی با تولد فرزند، اختالف مذهب، اختالف خلق و خو و با تفاوت در عقاید و هدف

، 6حتی تشدید شود. تعارض زناشویی ریسک فاکتور سالمت روان ضعیف در زوجین و فرزندان است )ایبگو، اووپتو، اکوجا

ای از مسائلی چون: افت سازگاری ی گستردهی به عنوان شاخصی در تقابل با سازگاری زناشویی با دامنه(. تعارضات زناشوی2015

هایی است (. تعارضات زناشویی پدیده1391والدین با فرزندان، افزایش احتمال طالق همراه است )روشن، علینقی، ثنایی و ملیانی، 

طلبد این پدیده عواقب متعددی مانند کاهش شود و توجه روزافزونی را میکه در کشورهای درحال توسعه روز به روز بیشتر می

 (. 2013، 7پزشکی ارتباط دارد )موکاسما و ساسفوردهای فیزیکی، اختالالت روانبازده تحصیلی فرزندان، خشونت

-د مشاوره هستند، طالق میهایی که درصدی تعارض شدید است به طوری که سرانجام بالغ بر نیمی از زوجترین جلوهطالق شایع

 (. 2003، 8گیرند )ورثینگتون

هایی از تعارض زناشویی و تعارض از طریق فرایند طالق است ، یک فکری است که تجلی تفاوت9تعارض پس از طالق

یر های احساس گبینی کنندهترین پیش( دریافت که تعارض والدین پس از طالق یکی از قوی2003) 2(. افیفی2000، 1)موریس

 والد پس از طالق است. یعنی هر چه مقدار تعارض بیشتر باشد احساس گیر افتادن بیشتر است. -افتادن کودک در رابطه کودک

                                                           
1 . Adjustment 
2. Punia & Sangwan 
3 . Reed-victor 
4 . Pallock & Lamborn 
5 . Kuperminc, Darnell, & Alvarez-Jimenez 
6 . Igbo, A wopetu, Ekoja 
7 . Mukashema & Sapsford 
8 .Worthington 
9 -post-divorce conflict 
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های عاطفی سازشی امری مشکل و غیرممکن است. از سویی سازگاری امروز های آموزشی با وجود آشفتگییابی به هدفدست 

باک، های شغلی و خانوادگی خواهد داشت )بصیرشبستری، شیرینی آنان در نقشنوجوانان اثر قابل توجهی در سازگاری آت

 (. 2010دلیری، 

تواند اثرات منفی روی سالمت و زا باشد و همچنین میتواند برای نوجوانان استرسقرار گرفتن در معرض تعارض پس از طالق می

( با هدف مقایسه سالمت 1393پور )در تحقیقی که توسط رمضان(. 2011، 3ها داشته باشد )صبور اسمائیلی و نوریاکوببهبود آن

های طالق و غیرطالق انجام شد این نتیجه بدست آمد که بین سالمت روان و آموزان خانوادهروان و سازگاری آموزشی در دانش

نژاد و رضازاده حیمیدار وجود دارد. قراگوزلو، رسازگاری آموزشی و افسردگی بین فرزندان طالق و غیرطالق تفاوت معنی

ی مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. ( در پژوهشی نشان دادند که بین سازگاری آموزشی و حمایت اجتماعی رابطه1387)

 -ی عملکرد خانواده و جو روانی( با هدف بررسی رابطه1387چنین در تحقیقی که توسط رجبی، چهاردولی و عطاری )هم

ها نشان داد که عملکرد خانواده و جو روانی و آموزان دبیرستانی شهرستان مالیر انجام شد یافتهری دانشاجتماعی کالس با ناسازگا

 دار منفی وجود دارد.ی معنیآموزان رابطهاجتماعی کالس با ناسازگاری دانش

شد. حائز اهمیت است. و با توجه به ی سالمت روان تأثیرگذار باترین نشانهمهمتواند به عنوانبه همین جهت شناسایی عواملی که می

آموزان( این والدین اینکه تاکنون هیچ تحقیقی در کشور در مورد تعارض پس از طالق والدین و اثرات آن بر روی فرزندان )دانش

 تواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.صورت نگرفته بنابراین انجام این پژوهش بااهمیت تلقی شده و می

 روش

 پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود.نوع و طرح پژوهش: 

آموزان طالق دختر و پسر شهر ی دانشی آماری پژوهش حاضر را کلیهجامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

بعد از برآورد حجم نمونه ها دادند که از میان آنند، تشکیل میامداد امام خمینی )ره( بوداردبیل که تحت پوشش بهزیستی و کمیته

گرفته به عنوان نمونه  آموز والدین طالقدانش 100گیری در دسترس، با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان، با روش نمونه

 انتخاب شدند.

 ابزار پژوهش

پرسشنامه سازگاری سینگها و »گیری سازگاری، از برای اندازه(: 4آموزان )سینگها و سینگی سازگاری دانشپرسشنامه

« اجتماعی»و « آموزشی»، «عاطفی»آموزان را از نظر میزان سازگاری در سه بعد این پرسشنامه دانش استفاده شد. (1380) «سینگ

-ا نشان میآموزان ردهد. همچنین مجموع سازگاری عاطفی، آموزشی و اجتماعی سازگاری عمومی دانشمورد ارزیابی قرار می

                                                                                                                                                                                     
1 - Morris 
2 - Afifi  
3 - Sabour esmaeili & Nor yaacob 
4 . Singha and Sing 
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توسط سینگها و سینگ ساخته شده و در  1993باشد که در سال سوال به صورت )بله و خیر( می 60دهد. این پرسشنامه دارای 

تخصصی شده است. این پرسشنامه در هر سه سطح آموزشی، اجتماعی و عاطفی از روایی و اعتبار  توسط کرمی ترجمه 1377سال 

بار این پرسشنامه توسط سازندگان آن، از طریق دونیمه کردن، برای سازگاری کل، عاطفی، مناسبی برخوردار است ضریب اعت

گزارش شده  93/0و  90/0، 96/0، 93/0و با روش بازآزمایی  96/0و  93/0، 94/0، 95/0اجتماعی و آموزشی به ترتیب 

 (.1380است )سینگها و سینگ، 

مطرح  1992، در سال 2ن مقیاس توسط سونن بیلک و اسکووارزای(: PPCS) 1ی تعارض پس از طالق والدینپرسشنامه

 82ای از خود ارزیابی پردازد. پرسشنامهشد، تنها ابزار به روز است که به ارزیابی تعارض پس از طالق از دید و منظر فرزند می

از سه عامل، خصومت کالمی،  کند. در اصل این مقیاسگزینه ای است که نوع و میزان تعارض والدین را پس از طالق بررسی می

کند خصومت غیرمستقیم و خشونت فیزیکی تشکیل شده است که به صورت جداگانه رفتار پدر و مادر را بررسی می

 (.2000)موریس،

ها و ی امداد امام خمینی )ره( شهر اردبیل، پژوهشگر به کلینکسازمان بهزیستی و کمیته بعد از اخذ مجوز از ی اجراء:شیوه

های الزم برای حضور پژوهشگر در مراکز مورد نظر بعمل آمد و در نهایت، پژوهشگر در مربوطه معرفی شد، سپس هماهنگی مراکز

ی توضیحات الزم از آنها درخواست گرفته را انتخاب نموده و بعد از ارائهآموز والدین طالقدانش 100این مراکز حاضر شده و 

 ها را پر نمایند.نمود تا پرسشنامه

 در و معیار انحراف و میانگین گزارش از توصیفی، آمار بخش در هاداده تحلیل و تجزیه برای ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 شد. استفاده روش به رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب هایآزمون از استنباطی آمار بخش

 

 نتایج

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. آماره1جدول

 M SD متغیرها

 48/2 74/9 سازگاری آموزشی

 08/38 78/189 تعارض پس از طالق والدین

و میانگین و  48/2، 74/9شود میانگین و انحراف معیار سازگاری آموزشی به ترتیب مشاهده می 1طور که در جدول همان 

 باشد.می 80/38، 78/189انحراف معیار تعارض پس از طالق والدین به ترتیب 

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش. ضرایب 2جدول

                                                           
1 . post Divorce parental conflict 
2- Sonneblick& Schwarz 
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 تعارض پس از طالق والدین سازگاری آموزشی متغیرها

 -479/0** 1 سازگاری آموزشی

 1 -479/0** تعارض پس از طالق والدین

P<0/01** 

مشاهده می شود بین تعارض پس از طالق والدین و سازگاری آموزشی همبستگی منفی معنادار )در سطح  2همانطور که در جدول 

یابد.آموزان این والدین کاهش می( وجود دارد یعنی با افزایش تعارض پس از طالق والدین سازگاری آموزشی دانش01/0  

بینی سازگاری آموزشی براساس تعارض پس از طالق والدین. نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش3جدول   

 R R2 F Sig مدل

1 47/0  20/0  74/10  002/0  

درصد از واریانس سازگاری آموزشی براساس متغیر تعارض پس از طالق  20شود، که مشاهده می 3طور که در جدول همان

نیز بیانگر این است که رگرسیون سازگاری آموزشی براساس متغیر تعارض پس از طالق  Fبینی است. نسبت والدین قابل پیش

 باشد.والدین معنادار می

 بینمتغیرهای پیش برای T. ضرایب بتا و آزمون معناداری 4جدول 

 B STE β  T Sig بینمتغیر پیش متغیرمالک

سازگاری 

 آموزشی

 001/0 55/7  - 96/1 81/14 مقدار ثابت

 002/0 -27/3  -47/0 01/0 03/0 تعارض پس از طالق والدین

منفی  طور ( بهP ،27/3-=T<01/0) 47/0تعارض پس از طالق والدین با بتای  متغیر شود،می مشاهده 4جدول  در که طورهمان

 . داردرا  آموزان والدین طالق گرفتهبینی سازگاری آموزشی دانشقدرت پیش معناداری

 

 

 گیری بحث و نتیجه

آموزان والدین طالق ی تعارض پس از طالق والدین با سازگاری آموزشی در بین دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

ج پژوهش نشان داد که بین تعارض پس از طالق والدین و سازگاری آموزشی رابطه منفی ی شهراردبیل انجام گرفت. نتایگرفته

درصد واریانس سازگاری آموزشی براساس  20معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که 

 متغیرتعارض پس از طالق تبیین می شود.

-(هم1387(و رجبی، چهاردولی و عطاری )1387نژاد و رضازاده )قراگوزلو، رحیمی (،1393پور )های رمضانها با یافتهاین یافته

آموزان( توان گفت تعارض پس از طالق والدین موجب کاهش سازگاری آموزشی فرزندان )دانشخوانی دارد. تبیین این یافته می

 شود.این والدین می
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والدین و سازگاری آموزشی را بررسی کرده باشد، یکی از ی تعارض پس از طالق کمبود شواهد پژوهشی مستقیم که رابطه

محدودیت های عمده ی این پژوهش بود که یافته ها را با مشکل مواجه می کرد. بنابراین پیشنهاد می شود که پژوهش هایی از این 

 قبیل بر روی جوامع و نمونه های دیگر صورت پذیرد.

 منابع 

-اجتماعی کالی با ناسازگاری دانش -ی عملکرد خانواده و جو روانی(. بررسی رابطه1387اری، یوسفعلی )اله؛ عطرجبی، غالمرضا؛ چهاردولی، حجت
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