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هاي مقیاس تعارض پس از طالق و به پرسشنامهنه انتخاب شدند نمو عنوانبه فرزند طالق 300 دسترس درگیري 

 پاسخ دادند. )1389آموزان سینها و سینگ (ي سازگاري دانش) و پرسشنامه1992بیلک و اسکووارز (والدین سونن

و هاي تحلیل عاملی و آزمون Lisrel8/7و  spss23افزار هاي این پژوهش یا استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجز

غیرمستقیم،  هاي (خصومتمقیاس و خرده (PPCS)انجام شد. نتایج نشان داد که مقیاس  همبستگی پیرسون

قبول و باالیی برخوردارند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد مقیاس و خصومت فیزیکی) از اعتبار قابل خصومت کالمی

ز طریق آلفاي ي کل این مقیاس انی نمرههمسانی دروسنجد. تعارض پس از طالق والدین سه عامل مجزا را می

تعارض پس از طالق  چنین نتایج نشان داد که بینهم به دست آمد. 97/0 براي مادر و 88/0کرونباخ براي پدر 

دار وجود دارد یعنی هرچه تعارض پس از طالق والدین باال منفی معنی والدین با سازگاري فرزندان این والدین رابطه

توان گفت مقیاس تعارض پس از طالق این پژوهش می با توجه به نتایج یابد.زندان کاهش میباشد سازگاري فر

  باشد.والدین، ابزاري معتبر و مناسب براي سنجش میزان تعارض پس از طالق والدین از دید فرزندان این والدین می

  زندان این والدین، تعارض پس از طالق والدین، سازگاري فریسنجروانهاي ویژگی: هادواژهیکل
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  مقدمه -1-1

توانـد شـکوفا   نده و سالم نمیانسان بدون ارتباط ساز ي انسانی استشکل رابطه نیتردهیچیپازدواج 

یابـد و  اعی رشـد مـی  اي است که در آن اثر صمیمیت و روابط اجتمـ ترین زمینهازدواج اصلی درواقعشود 

هـاي زناشـویی خـود را    تواننـد مهـارت  زوجین در زندگی مشترك و تعامل با یکدیگر می گرددمتجلی می

تنها بستر مشروع متبادر این مند هستند هاي حیات بهرهجاذبه ها از نافذتریني انسانعلیت بخشند همهف

ي سـالم و موفـق   بنـایی خـانواده  ارتباط مؤثر و سازنده، سنگ زیر ها، از طریق ارتباط با همسر استجاذبه

ثبـات  م زناشویی را چنـان بـی  اما گاه تحوالت زندگی، سیست .)2012، 1(گیدن، دونیئر، اپلبوم و کرراست 

کنند که زن و شوهر از یکدیگر قطع امید کرده، قادر به گذشت و بخشودن اعمال، افکـار و احساسـات   می

طالق  بینندنمی 3و گاه طالق 2اي جز وارد شدن به تعارضات زناشویییکدیگر نیستند و در باور خود چاره

هایی کـه درصـدد مشـاوره    نیمی از زوج بربالغرانجام س کهيطوربهي تعارض شدید است ترین جلوهشایع

) دریافت که تعارض والدین پـس از طـالق   2003( 5). افیفی2003، 4گیرند (ورثینگتونهستند، طالق می

والـد پـس از طـالق     -ابطه کودكهاي احساس گیر افتادن کودك در ربینی کنندهترین پیشیکی از قوي

ي ر باشد احساس گیر افتادن بیشتر است. تعـارض زناشـویی رابطـه   یعنی هر چه مقدار تعارض بیشتاست 

قدرتمندي با پرخاشگري، بزهکاري، رفتارهاي پرخطر و اعتیاد در فرزنـدان دارد (اسـچوبل، روث، الیـوت،    

هنجاریابی  هدف کلی ما هم در این پژوهش ).2012، 6چین، مروگ، شیپ، دیتیوس، ذالمکی و اسچاستر

ي آن با سـازگاري فرزنـدان ایـن والـدین     و شناسایی رابطه PPCS(7(ق والدین مقیاس تعارض پس از طال

  است.

  

  

  

  بیان مسئله -1-2

ها یا ادعاها نسبت به یک وضعیت، قـدرت  ، نزاع در مورد ارزش9وید که تعارضگ) می2013(8ایدوکو

لـوب اسـت بلکـه    آوردن ارزش مط به دستبراي  تنهانهیا منابع نادري است که در آن هدف طرفین نزاع 

                                                
1. Giddens, Duneier, Appelbaum & Carr 
2. maritalconflict 
3. divorce 
4. Worthington 
5 . Afifi 
6. Schwebel, Roth, Elliott, Chien, Mrug, Shipp, Dittus, Zlomke & Schuster 
7. post-divorce conflict scale 
8. Idoko 
9 . conflict 
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). تعارض در همه نـوع روابـط   2015اکوجا،  ایبگو، اووپتو وذف رقبا نیز است (همچنین خنثی کردن یا ح

آید که اعمال یک فرد با اعمال فرد دیگر تداخل پیدا هایی پیش میدهد و زمانها با یکدیگر رخ میانسان

شـود  احتمـال افـزایش تعـارض بیشـتر مـی      شوندتر میتر و صمیمینزدیک دو نفر به هم کند و هرچهمی

). تعارض در اکثر موارد توسط نزاع، درگیري، خشم شدید، پرخاشگري، خشونت، 2014، 1دیویر-(جکسون

انـد روابـط را   توبخشی از روابـط زناشـویی اسـت کـه مـی      وجودنیباا است شدهمشخصکامی نفرت و تلخ

شـد در بـین افـراد تفـاهم، نزدیکـی (صـمیمیت) و       تواند سازنده باهمچنین آن می تضعیف یا تقویت کند

تواند مخرب باشد. رنجش، خصومت، جدایی و یا طالق را به همـراه داشـته باشـد.    احترام ایجاد کند یا می

الم و ناسـالم اسـت (ایبگـو،    هاي شاخص در روابـط سـ  ها و تعداد وقوع آن عاملحل تعارض ياغلب نحوه

ت بر این باور است که تعارض در زندگی خانوادگی، رویدادي طبیعی ). برخی نظریا2015اکوجا،  اووپتو و

شود که در تمامی روابط خانوادگی بـه  ناپذیري در نظر گرفته میاي اجتناباست و در اغلب اوقات، پدیده

خوبی مشـخص نشـده اسـت    هاي زیربنایی این تأثیر به). هنوز مکانیسم2012، 2خورد (فیرکلوثچشم می

هایی ها با تعارضي ازدواج، زوج). در طول رشد رابطه2014، 3کامینگز و دیویسیلد، مارك(گئورگ، فایرچ

سـهرابی،  سـعیدي، یونسـی و   ملـک دهـد ( ر مـی قرا موردسنجشها را شوند که ثبات ازدواج آنمواجه می

ایـد  ها و عقشود که در آن اشخاص، تمایالت، دیدگاه). تعارض بین شخصی، نوعی تعامل تعریف می1393

(کـوران،  داننـد  ی مـی کنند و بعضی محققان آن را رخدادي عادي در زندگی زناشـوی متضادي را بیان می

هـا و نیازهـا و   عدم هماهنگی بین خواسـته منبعث از  ). تعارض زناشویی2011، 4اوگولسکی، هازان و بوش

شـود  ین مـی رفتاري در زوجین اسـت و منجـر بـه مشـکالت اساسـی در روابـط بـین زوجـ         يهاوارهطرح

-گونه تعریف میتعارض زناشویی را این )،2014( 6بوهلر، آنتونی، کریشناکومار و استن  ).2014، 5(مانیچام

احترامی و هتک حرمت که ممکن زا و خصمانه میان زن و شوهر و بیوجود اختالف تعامالت تنش«کنند: 

کـه   کشمکش و تضاد بین زن و شوهر تصوربه معموالً. تعارض زناشویی »مراه باشداست با ناسزا گفتن ه

شود کـه یکـی از طـرفین    ناشی می ازآنجاکند و هاست بروز مینمتفاوت آ يهایمشغولدلي دهندهنشان

سهرابی،  سعیدي، یونسی و؛ به نقل از ملک7،0082کند (ربکادرصدد دستیابی به هدف دیگري دخالت می

هـا و  شـود کـه عالیـق، دیـدگاه    هایی در نظر گرفته مـی تعامل بین زوج عنوانبه). تعارض زناشویی 1393

یـک   عنـوان بهتوان ). تعارضات زناشویی را می2011، 8باورهاي متضادي دارند (استرانگ، دیوالت و کوهن
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حالت تنش و استرس بین زوجین محسوب کرد. گاهی یکی از زوجین از زنـدگی خـود رضـایت دارد امـا     

هـاي متفـاوتی   ها، نیازها، تمایالت و عـادت زن و شوهر با عقاید، ارزش برد.دیگري در نارضایتی به سر می

که امـروزه در   یجمعارتباطهاي ، با توجه به رسانهرادارندباشند که در کنار یکدیگر قصد ادامه زندگی می

). 2014، 1ناپـذیر اسـت (تورولونـک   اند تعارضات زناشویی گـاهی اجتنـاب  تمامی جوانب زندگی نفوذ کرده

رض زناشویی بین دو نفر، در روابط زناشویی و در مورد ناسازگاري جنسی، تفـاوت در حضـانت فرزنـد،    تعا

). تعـارض  2015اکوجـا،   ایبگـو، اووپتـو و  آیـد ( می به وجودها هاي اخالقی، مذهبی، عالقه و ارزشتفاوت

ـ بـه هاي فردي بوده و زمـانی کـه شـدت آن    زناشویی، ناشی از واکنش نسبت به تفاوت باشـد کـه    ياهگون

کالمی و فیزیکی در روابط آنان حاکم شـود و   سوء رفتاراحساس خشم، خصومت، کینه، نفرت، حسادت و 

). تعارضـات زناشـویی بـا تولـد     2009، 2به حالت ویرانگر درآید، حالتی غیرعادي است (کالین و سیوگوك

آید و یا حتی تواند به وجود مییها مو با تفاوت در عقاید و هدف وخوخلقفرزند، اختالف مذهب، اختالف 

ین و فرزندان است (ایبگو، اووپتو تشدید شود. تعارض زناشویی ریسک فاکتور سالمت روان ضعیف در زوج

اي ي گستردهشاخصی در تقابل با سازگاري زناشویی با دامنه عنوانبه). تعارضات زناشویی 2015اکوجا،  و

فرزندان، افزایش احتمال طالق همـراه اسـت (روشـن، علینقـی،      از مسائلی چون: افت سازگاري والدین با

اند که مشکالت زناشویی والـدین بـر فرزنـدان و    هاي متعددي نشان داده). پژوهش1391ثنایی و ملیانی، 

ي مثبـت  دکـان رابطـه  گذارد و بین تعارضات زناشویی و مشکالت رفتاري کوها تأثیر میکیفیت روابط آن

هـاي  ترین زمینه). تعارضات زناشویی از مهم2011، 3پورتر بین، میلر، دي، فینوئر و استوزمن،وجود دارد (

تواند منجر به طـالق شـود کـه در صـورت     ایجاد مشکالت و پیامدهاي منفی در بین زوجین است که می

پـذیري  هاي تعارض زناشویی در امان نخواهد ماند و آسیبوجود فرزند، این ضلع سوم رابطه هم از آسیب

 ،4هازنو  جکوبویتزرا، ویومم ،فرانکلپزشکی و جسمی را پیدا خواهد کرد (باالیی براي انواع اختالالت روان

زند و شدت آن موجب بروز نفاق و ). تعارض بین اعضاي خانواده به وحدت یکپارچگی آن ضربه می2015

تعارض  براثراي که ن خانوادهگردد. کانوجویی و سرانجام اضمحالل و زوال خانواده میپرخاشگري و ستیزه

-می يجابهو نفاق و جدال بین زن و شوهر آشفته است آثار مخربی در حیات کودکی فرزندان و خانواده 

یی، علیخانی و کند (کرمی، زکیعصیان و سرکشی از مقررات بروز می صورتبههاي آتی گذارد که در سال

بیشـتر   روزروزبـه  توسـعه درحـال ست که در کشورهاي هایی ا). تعارضات زناشویی پدیده1391خدادادي، 

طلبد این پدیده عواقب متعددي مانند کاهش بـازده تحصـیلی فرزنـدان،    شود و توجه روزافزونی را میمی
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درصد افراد  61 ).2013، 1پزشکی ارتباط دارد (موکاسما و سایسفوردهاي فیزیکی، اختالالت روانخشونت

). تعارض زناشویی 2008، 2اند (تروپی از دالیل طالق خویش گزارش کردهرا یک ازحدشیبمطلقه، تعارض 

، 4هـاگن  روانی در فرزنـدان (بالدجـت، شـیفر و    )، اختالل3،2012با متغیرهایی همچون طالق (ژیلیوسکی

ي مستقیم و با متغیرهـایی  ) رابطه2012، 5تامپسون –)، فشار روانی و هیجانی در زوجین (لوکاس 2013

 جامعـه پسـند  ) و امنیـت عـاطفی و رفتارهـاي    2011، 6ري روانی فرزندان (اوه، لی و پاركهمچون سازگا

  ي عکس دارد.) رابطه2009، 7یویسکوي، کامینگز و دفرزندان (مک

و بلندمدت مالی،  مدتکوتاهبنیان خانواده با تأثیرات  یدگیپاشازهمطالق یک رویداد پیچیده است و 

بـر نـوع ارتباطـات و     یدگیپاشازهمفرزندان و بزرگساالن همراه است. این و اجتماعی براي  قانونی، فردي

). جـدایی و طـالق   2009، 8یحیی و گرینـام  -اویدان، حاج -هاي جدید تأثیرگذار است (الدارپذیرش نقش

ي مشترك براي تعداد بیشتري از کودکان در کشورهاي صنعتی به یک تجربه شدنلیتبدوالدین در حال 

بـین   %70تالیا یک مثال خوب براي این وضعیت است با افزایش جدایی زوجین نزدیـک بـه   غربی است ای

). تعداد کودکانی که با هردو والدین خود (والدین 2014، 9اوگلیا رسناتی، بارنی و( 1995-2010هاي لسا

ا است و تعداد کودکـان طـالق، زنـدگی بـا یکـی از والـدین یـ        افتهیکاهشکنند زیستی خود) زندگی می

، 12، والپـرو و بـچ  2006، 11، هترینگتـون 2006، 10مادرخوانده و پدرخوانده در حال افـزایش اسـت (آمـاتو   

-طالق یکـی از مهـم  ). 2015، 14هینتزمارتین فلدهوس و ؛ به نقل از2007، 13، اسبورن و مکالناهن2006

هسـتند   ییومشکل زناشـ مراجعان بهداشت روانی درگیر یک  %40 بربالغهاي خانوادگی است ترین آسیب

طالق یکـی از   ).1391پیچاکالیی،، پورشریفی، عظیمی، فهیمی و امیري؛ به نقل از اکبري1999، 15(دنوان

 عنوانبههاي خانوادگی و اجتماعی است که در بسیاري از موارد موجب عدم تعادل خانواده گشته و بحران

سـازد  دار مـی هاعضـاي آن را خدشـ   ، بهداشـت روانـی  شکستهدرهمزا ثبات خانواده را یکی از عوامل تنش

 يمسـئله یـک   عنـوان بـه ). طـالق  1391 صـابري،  زاده، پهلـوانی و نیـا، نقـی  ه، عابديزادرمضان ،(بوالهري

ي بـروز بسـیاري از   زمینـه  بعضـاً ي بروز بسیاري از مسائل و پیامدهاي متفاوت و تواند زمینهاجتماعی می
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هایی بر سـالمت روان فرزنـدان و گـرایش    تماعی و آسیبهاي اجتماعی دیگر در سطوح فردي و اجآسیب

شناسـی  ي آسـیب گاه مطالعـه توان گفت هیچمی یدرستبهبنابراین ؛ ها به رفتار بزهکارانه را فراهم کندآن

-می به نظرطور پذیر نیست، پس ایناجتماعی، انحرافات اجتماعی و بزهکاري بدون شناسایی طالق امکان

). 2014، 1آنیماساهونپدیده را مهار کند (وجوي سالمت است باید این که در جستاي رسد که هر جامعه

، مشـکالت اقتصـادي،   ریـ وممـرگ دهد طالق موجب افزایش جرم و بزهکاري، افزایش ها نشان میپژوهش

هـاي  هاي روانی و پریشانی عاطفی و افسردگی، کـاهش مهـارت  افزایش مصرف مواد مخدر و الکل، آسیب

شود هاي بهداشتی، کاهش پایبندي دینی و مشکالت تحصیلی کودکان طالق میاهش مراقبتارتباطی، ک

انجامد و اي است که به گسست خانواده می). طالق پدیده2013، 2، هجورلیفسون، بریدابلیک و مالند(ریتر

و شخصـیت   ي طالق بر رفتـار ها و عواقب تلخ پدیدهثیر آسیبهاي بسیاري در رابطه با تأپژوهش تاکنون

در این میـان، کودکـان طـالق بـه خـاطر سـن        ).1390است (کالنتري،  شدهانجامها فرزندان این خانواده

همچنـین   ).2015، 3شوند (ویور و اسکافیلدهاي ناکارآمد، بیشترین آسیب را متحمل میتر و مهارتپایین

تـر از  هـا آسـان  ل هر یک از آنسازد که حجامعه را با مشکالت متعدد مواجه می هاي پس از طالقآسیب

-، پورشـریفی، عظیمـی، فهیمـی و امیـري    ؛ به نقل از اکبـري 2008، 4استرانگ(حل معضل طالق نیست 

هاسـت  اخـتالل و آشـفتگی در زنـدگی انسـان     يجادکننـده یا). طـالق یکـی از عوامـل    1391اکالیی،پیچ

ي ناگهانی نیسـت،  الق، یک معرکه) و روشن است که سناریوي ط1390زاده، (میرزازاده، احمدي و فاتحی

ي روانـی  ). طالق پدیده1392مهینی، تیموري و رحیمی، تدریجی صمیمیت و نزدیکی است (بلکه فقدان 

چنـدعاملی اسـت کـه آثـار مخـرب آن در ابعـاد        قـاً یدقاي کند و پدیـده است که بر فرد و خانواده اثر می

شود. افزایش طـالق بـه   هاي اجتماعی بسیاري میاريالعاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاجتماعی فوق

 شدهلیتبدي بنیادین و اصلی در تغییر ساختار خانواده و در الگوي قشربندي در جوامع معاصر یک پدیده

آیـد  اي بهداشـت روان بـه شـمار مـی    ههمین دلیل شناخت عوامل مؤثر در بروز طالق از اولویت است، به

 عنـوان بـه ایفا کـرده،   فرزندانشان). والدین نقشی حیاتی را در زندگی 2011، 5پاستور-برناردي و مارتینز(

را از سـنین خیلـی    نشانیوالدکنند. فرزندان تمایل دارند که رفتار ترین الگوي نقش عمل میاولین و مهم

 یدگیپاشـ ازهم). طالق یک رویداد پیچیده است و 2010، 6نا(ها توجه کنند پایین مشاهده کرده و به آن

و بلندمدت مالی، قانونی، فردي و اجتماعی براي فرزندان و بزرگساالن  مدتکوتاهبنیان خانواده با تأثیرات 

اویـدان،   -هاي جدید تأثیرگذار است (الداربر نوع ارتباطات و پذیرش نقش یدگیپاشازهمهمراه است. این 
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ان به خود اختصـاص داده اسـت کـه    چهارم طالق را در جه يایران رتبه). 2009یحیی و گرینبام،  -حاج

) 1391زارعـی محمودآبـادي (   ).1393شـود (رنجبـر،   ها محسوب مـی زنگ خطري براي جامعه و خانواده

-زوجی را از هـم مـی   يهاخرده نظامدهد. طالق، درصد گزارش می 3/19میزان طالق در کشور ایران را، 

هـاي دیگـر   ها با خـرده نظـام  نظامروابط آن خرده  هاي خانواده ونظام پاشد و بر روي تمام افراد در خرده

طالق امروزه در کشور ما آمـار بسـیار بـاالیی     يمسئله ).2009گذارد (آویدان، یحیی و گرینبام، تأثیر می

 شـده ثبـت یک طالق  شدهثبتازدواج  4به ازاي هر  1393در سال  احوالثبت، طبق گزارش سازمان دارد

مربـوط بـه ترکیـب سـنی      بیشترین ترکیب طالق در ایـران و  واقعه است 16909که تعداد آن برابر  است

با توجه به شیوع طـالق و   ).1394کشور،  احوالثبتاست (آمار  ساله 24-20ساله با زنان  29-25مردان 

ق بر روي کودکان اي در مورد اثرات طالارتباط آن با نتایج منفی روي کودکان محققان مطالعات گسترده

آناتونی، اشاره کرد. (به پیشرفت تحصیلی کم  توانیم). از اثرات منفی طالق والدین 2010، آماتوداشتند (

گیرنـد انـواع   ها از هم طـالق مـی  دهند کودکانی که والدین آن). مطالعات نشان می2014، 1دیپرنا و آماتو

ي عـادي  دهان خـانوا مشکالت عاطفی و انواع مشکالت مربوط به رفتار را نسبت به کودک ازجملهمشکالت 

  ).2014اوگلیا، (طالق نگرفته) دارند (رسناتی، بارنی و 

هایی از تعارض زناشویی و تعـارض از  ، یک فکري است که تجلی تفاوت2والدین تعارض پس از طالق

و مادر در برقراري  ). تعارض پس از طالق والدین با ناتوانی پدر2000، 3طریق فرایند طالق است (موریس

). مطالعـات نشـان   2004، 4شود (نف و کوپرمؤدبانه و دعوا و خصومت بین پدر و مادر مشخص میارتباط 

دهنـد  مـی  ادامـه سال پـس از طـالق تعارضشـان را     2-3 درصد والدین با تعارض باال 15تا  8اند که داده

  ).2011، 6ی و نوریاکوبلیاسماعصبور ؛ به نقل از 2003 ،5کلی(

تعارض خانواده قبل و بعد از طالق ممکن است باعث آسیب بیشتري در  ) اظهار کرد که2000آماتو (

کودکان و نوجوانان شود. آماتو همچنین گزارش کرد تعارض والدین ریسک مشکالت رفتـاري کودکـان را   

است که تعارض پس از طالق والدین در تأثیرگذاري بر عملکرد نوجوانان از  شدهمشخصدهد و افزایش می

ي تعـارض  بینی است ولی ادامهها در حین روند طالق قابل پیشر است. برخی از تعارضتخود طالق مهم

در  بعـداً دك در محیط تعـارض  وهاست. چون قرارگیري کپس از طالق نشانگر اختالل حاد درون خانواده

). قـرار  2000ها پس از طالق کاهش یابـد. (مـوریس،   است که تعارض مهمکند کودك خشونت ایجاد می

                                                
1. Anthony, Diperna & Amato 
2. post-divorce conflict 
3. Morris 
4. Neff & Cooper 
5. Kelly 
6. Sabour esmaeili & Nor yaacob 
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توانـد اثـرات   زا باشد و همچنین میتواند براي نوجوانان استرسن در معرض تعارض پس از طالق میگرفت

  ).2011و نوریاکوب،  یلیاسماعها داشته باشد (صبور منفی روي سالمت و بهبود آن

برنـد  کودکان و نوجوانان تنها کسانی نیستند که از عواقب تعارض پـس از طـالق والـدین رنـج مـی     

کودك  -ي بین والدگذارد و آن ممکن است رابطهي بین والدین تأثیر میوالدین بر خود رابطهتعارض بین 

ها را براي به رسمیت و پاسخ دادن به نیازهاي عاطفی کودك کاهش دهـد و آن  را کاهش دهد توانایی آن

، 1وچلـر  و ، کاسـنوا پـالت کودکان و نوجوانـان داشـته باشـد (    ممکن است اثرات منفی بر رفتار و عملکرد

 دهنـد و قـرار مـی   تعارضشانرا در وسط  کودکانشانزاست وقتی والدین ). تعارض باال بسیار آسیب2008

دهنـد و  ي خـود را انتقـال مـی   دهند و پیام خصـمانه نشان می را والدین خشم خود کهیهنگامهمچنین 

 احتمـال بـه هـا  وانان آندهند کودکان و نوجخصومت کالمی و فیزیکی خود را در حضور کودکان بروز می

نوجوانـان بـا پـدر و مادرهـاي      تري در مقایسه با کودکـان و زیادي افسردگی، اضطراب و سازگاري ضعیف

؛ بـه  2007کلـی،  دهند، دارنـد ( وز میبر کودکانشاندید  دورازبهداراي تعارض سطح باال که خشم خود را 

  ).2011ی و نوریاکوب، لیاسماعصبور نقل از 

). 2011، 3توانـایی فـرد در تطـابق بـا محـیط اطـرافش اشـاره دارد (پونیـا و سـانگوان         به  2سازگاري

هـا و شـرایط جدیـد    ها و رفتارهایی اسـت کـه فـرد در موقعیـت    ، سازگاري، مجموعه کنشگریدعبارتبه

ی، اعتمـادي، فـاتحی زاده و   مامـا دهـد ( هاي موجود بروز میهاي مناسب به محركپاسخ يارائه منظوربه

بیانگر این است که ساختار خانواده بر سـازگاري و سـالمت روان    آمدهعملبههاي ). بررسی1391می، بهرا

هـایی کـه در   کنند در مقایسه با آنهاي ناسالم رشد میگذارد و فرزندانی که در خانوادهفرزندان تأثیر می

بیشـتر، مشـکالت    یجتماعضـدا تر، رفتار پرخاشـگرانه و  کنند سازگاري ضعیفهاي سالم رشد میخانواده

ارتباطی، نرخ باالي ترك تحصیل، فعالیت جنسی و شیوع باالتر سوءمصرف مواد و اعتیاد به الکل و سیگار، 

-نصـیري زاده و حسین ،دهند (حسینی، بیات، یغماییرا نشان میضعیف، مشکالت عاطفی  يخود پنداره

انـد. بـا توجـه بـه     طالق والدین، کودکان بـوده  ). یکی از قربانیان اصلی پیامدهاي ناشی از1391 اسکویی،

بـار و مخربـی روي   توانـد اثـرات زیـان   می نشانیوالد، عدم سازگاري کودکان با طالق شدهانجامتحقیقات 

-طالق والدین مجموعه). 2010، 4(بریور ها داشته باشدشناختی و حتی وضعیت جسمانی آنکارکرد روان

کند که در طول زمان بر سازگاري هاي مجدد را در خانواده ایجاد میدهیوسیعی از تغییرات و سازمان ي

گذارند. این تغییرات شامل تغییر محل سکونت، روابط خانوادگی و استانداردهاي زنـدگی  کودك تأثیر می

اندازد. در این سازگاري زوجین بلکه تعادل روانی فرزندان و اطرافیان را نیز به خطر می تنهانهشود که می

                                                
1. Platt, Nalbone, Casanova & Wetchler 
2. adjustment 
3 .Punia & Sangwan 
4. Brewer 
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در این پژوهش ما  ).2015، 1ترین قربانیان این تصمیم والدین، کودکان هستند (جرمیان یکی از اصلیمی

ي ایرانی از اعتبار کافی برخوردار آیا مقیاس تعارض پس از طالق والدین در جامعه درصدد این هستیم که

  ؟است و تعارض پس از طالق والدین با سازگاري فرزندان این والدین رابطه دارد

  :ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

) و بـا  2008، 2یافته است که بر رشد فرزندان تأثیرگـذار اسـت (فـیس و وینتـر    خانواده نظام سازمان

طیف وسیعی از رفتارهاي اجتماعی و هیجانی فرزندان ارتباط دارد (مونییرو روکسام، استیونارت، مورتیل، 

خـانواده، تعـارض زناشـویی اسـت. تعـارض در روابـط        ). یکی از مشکالت شایع در2011، 3براون و کومار

صمیمی امري طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست زیرا تعامالت مکـرر و مختلـف زوجـین    

-). تعارضات زناشـویی پدیـده  2001، 4و تریت کند (ویکسشماري را براي تعارض فراهم میهاي بیزمینه

طلبـد ایـن   شود و توجه روزافزونـی را مـی  روز به روز بیشتر می توسعهدرحالهایی است که در کشورهاي 

-هـاي فیزیکـی، اخـتالالت روان   پدیده با عواقب متعددي مانند کاهش بازده تحصیلی فرزنـدان، خشـونت  

) در یک نظرسنجی دریافت که تنهـا  1998( 6گلین ).2013، 5پزشکی ارتباط دارد (موکاسما و سایسفورد

ها در آمریکـا بـه   از ازدواج %50مانند و حدود سال راضی و باثبات باقی می 16از ها بعد از ازدواج سومکی

پزشکی سبب ارجاع جهت دریافت شود و مشکل تعارضات زناشویی بیش از هر مشکل روانطالق منجر می

تـرین تـأثیر مخـرب    طالق شایع ). پس1377، 7شود (برنشتاین و برنشتاینهاي بهداشت روانی میمراقبت

 50شـیوع آن بـه بـیش از     کهيطوربهگواه آن است،  ض است و آمار باالي طالق در کشورهاي غربیتعار

یـک عامـل مهـم     دهد که تعارض پس از طالق والدینتحقیقات نشان می .)2003، 8رسد (دايدرصد می

و کـیم، جکسـون، کنـراد    عاطفی در کودکان و نوجوانان اسـت (  براي ایجاد مشکالت رفتاري، اجتماعی و

هـاي  اند کـه ارزیـابی  اي خود به این نتیجه رسیدههدر پژوهش) 2007( 10چفوسکو و گری). 2008 ؛9هونتر

همچنین فوسکو و  هاي میان والدین نقش مهمی در مشکالت سازگاري فرزندان دارد.فرزندان از کشمکش

ارزیابی، تفسـیر و  ي کنند که نحوهبیان می» چارچوب شناختی مبتنی بر بافت«) در الگوي 2007گریچ (

» خودسرزنشـی «و » تهدیـد « صـورت بـه ارزیابی  خصوصبهي شناختی فرزند با تعارضات والدین، یا مقابله

-بینیپیش» خودمقصربینی« صورتبهي ارزیابی نحوه و دارندنقش مرکزي در مسائل و مشکالت فرزندان 

                                                
1 .Jeremy 
2 .Fiese & winter 
3. Meunier, Roskam, Stievenart, Moortele, Browen & Kumar 
4 .Weeks & Treat 
5 .Mukashema & Sapsford 
6. Gleen 
7. Bornstein & Bornstein 
8. Day 
9. Kim, Jackson, Conrad & Hunter 
10. Fosco & Grych 
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و هنجاریـابی   پـس ترجمـه   شـناختی اسـت.  دگی و کـاهش بهزیسـتی روان  ي سطوح بـاالي افسـر  کننده

تلقـی شـده و بـا     تیـ بااهماز دید فرزندان این والدین  )PPCS( والدین ي تعارض پس از طالقپرسشنامه

در کشور وجود ندارد و اکثـر   والدین که ابزاري براي سنجش و تشخیص تعارض پس از طالقتوجه به این

اند و تا حاال هیچ تحقیقی در مورد رار دادهق موردتوجهتحقیقات صورت گرفته نیز فقط تعارض زناشویی را 

-تعارض پس از طالق و اثر آن روي فرزندان این والدین صورت نگرفته است ترجمه و هنجاریابی آن مـی 

  تواند خیلی مفید واقع شود.

  :اهداف پژوهش -1-4

  هدف کلی-1-4-1

شناسـایی   و) PPCS( والـدین  هدف کلی پژوهش حاضر هنجاریابی مقیـاس تعـارض پـس از طـالق    

  این والدین است. ي آن با سازگاري فرزندانرابطه

  اهداف جزئی -1-4-2

  اردبیل. شهر يطالق گرفتههاي بر روي فرزندان خانواده )PPCS(مقیاس  1تعیین اعتبار -1

  اردبیل. شهر يطالق گرفتههاي بر روي فرزندان خانواده )PPCS(مقیاس  2تعیین روائی -2

این والدین در فرزندان  با سازگاري فرزندان طالق والدین عارض پس از طالقي تشناسایی رابطه -3

  شهر اردبیل. يطالق گرفتههاي خانواده

  پژوهش هايسؤال -1-5

هـاي  خـانواده در فرزنـدان   )PPCS( والـدین  پرسش اصلی پژوهش: آیا مقیاس تعارض پس از طالق

  ناسب برخوردار است؟م یسنجروان هاياردبیل از ویژگی شهر يطالق گرفته

شـهر   يطـالق گرفتـه  هـاي  فرزنـدان خـانواده   پس از طالق والدین درسؤال اول: آیا مقیاس تعارض 

  اعتبار کافی برخوردار است؟ اردبیل از

شـهر   يطـالق گرفتـه  هـاي  فرزندان خـانواده  پس از طالق والدین در تعارض سؤال دوم: آیا مقیاس

  ؟ی کافی برخوردار استاز روائ اردبیل

  سؤال سوم: آیا تفاوتی بین پدر و مادر در مقیاس پس از طالق والدین وجود دارد؟

  سؤال چهارم: آیا بین تعارض پس از طالق والدین و سازگاري فرزندان این والدین رابطه وجود دارد؟

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -1-6

                                                
1. validity 
2 . reability 
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را بـا همـان    مـوردنظر ي که اگر خصیصهگیري آن است ي اندازهصود از اعتبار یک وسیلهمق اعتبار:

پـذیر و   ینـ یبشیپـ حاصله تا چه حد مشابه، دقیـق،  ي مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج وسیله یا وسیله

  ).1389(هومن،است  اعتمادقابل

بینی کیفیتی کـه بایـد   گیري تا چه حد در پیشي اندازهمقصود از روائی آن است که وسیله روائی:

گیري با چـه  اندازه نیو اگیرد یا نه؟ ته شود دقیق است؟ آیا آزمون آنچه را باید اندازه بگیرد میاندازه گرف

میزان از رفتار همراه است؟ بدین ترتیب مباحث آزمون فقط از طریق مطالعه و بررسی روائی آن مشـخص  

  ).1389(هومن،شود می

ها که بـه روش تصـادفی از   از آزمودنی ايعبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه :1نرم یا هنجار

  منبع). مانشود (همیانتخاب  شدهفیتعري یک جامعه

) ناشی از عدم همـاهنگی زن و شـوهر در نـوع نیازهـا و روش     2000(2گالسر ازنظرتعارض  تعارض:

 رتبـاط نسبت بـه ا  رمسئوالنهیغهاي رفتاري و رفتار ها و طرحارضاي آن، خودمحوري، اختالف در خواسته

  زناشویی و ازدواج است.

-دهـد (اخـوان  پدر و مادر خاتمه مـی  طالق فرایندي است که به زندگی زناشویی رسمی یک: طالق

  ).1378تفتی و سیف، 

 هایی ازیک فکري است که تجلی تفاوت والدین تعارض پس از طالق :والدین تعارض پس از طالق

  ).2000ریس،موتعارض از طریق فرایند طالق است (تعارض زناشویی و 

  تعریف عملیاتی متغیرها -1-7

  باشد.می )PPCS(براي مقیاس  3آلفاهاي ضریب ي آمارهمنظور محاسبه اعتبار: 

  باشد.می )PPCS(براي مقیاس  سازه روائی يمنظور محاسبه روائی: 

میـزان اعتبـار آزمـون     زه ومنظور از هنجاریابی در پـژوهش حاضـر تعیـین روائـی سـا     هنجاریابی: 

PPCS)( باشد.می  

  اند.به دست آورده )PPCS(ها در مقیاس اي است که آزمودنینمره: والدین تعارض پس از طالق

  

 

  

                                                
1. normalization 
2. Glaser 
3 . coefficient 
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  دومفصل 

  مبانی نظري پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  مقدمه - 2-1

هاي قبلی پرداخته شده ي پژوهشبررسی متغیرهاي موجود و همچنین پیشینه به در این فصل

ي پژوهشی هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار بتدا ادبیات پژوهشی و سپس پیشینهاي که ااست. به گونه

اند. در ابتدا به توضیح طالق، تعارض و تعارض پس از طالق پرداخته شده است، سپس به توضیح گرفته
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در  اند.اعتبار، روائی، سازگاري و عوامل تأثیرگذار بر سازگاري فرزندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته

   اند.ي پژوهشی متغیرها شاکل تحقیقات داخلی و خارجی بیان شدهقسمت پایانی این فصل پیشینه

  طالق -2-2

هـا،  هـاي خـانواده را بـا تغییـرات، چـالش     هاي گذشته در سطح جهانی، نظامتحوالت اجتماعی دهه

زاینـده بـه علـل و    نیازهاي جدید و متنوعی مواجه کرده و طی همین مدت خانواده بـه شـکلی ف   مسائل و

است. وقتی کارکردهاي خانواده از قبیل کارکردهاي  قرارگرفتهاي در معرض تهدید عوامل متعدد و پیچیده

احسـاس   جیتـدر بـه بیند، اعضـاي آن  زیستی، اجتماعی، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگري آسیب می

 تیـ درنهاسستگی اجتمـاعی و  دهند، ابتدا موجب گسستگی روانی و سپس گمندي را از دست میرضایت

-). طالق یکـی از پیچیـده  1381شود (آماتو، شود که این گسستگی، طالق نامیده میي حقوقی میواقعه

ناپـذیر اسـت، زیـرا    اجتنـاب ها براي گروه بسیاري از انسان قطعاًهاي اجتماعی عصر ماست که ترین پدیده

اسـت.   مانـده یبـاق حـل  ود کـه طـالق تنهـا راه   ش تحملرقابلیغچنان پرآشوب و گاهی محیط خانواده آن

ها مشکل را به همراه دارد که درك آن براي اغلب خانواده يباوررقابلیغطالق احساسات تلخ و  وجودنیباا

آورنـد.  هاي اجتماعی بشمار میشناسان طالق را یکی از آسیب). متفکران و جامعه1392است (احمدوند، 

 درمجموعو  خوردن آرامش خانوادگی به همبارز اختالل در اصول اخالقی و  يباالترین میزان آن را نشانه

دارند. طالق یک معضل اجتماعی است که افـراد درگیـر را   دگرگونی در هنجارهاي اجتماعی محسوب می

سبب  غالباًشود، بلکه سبب گسیختن پیوندهاي زناشویی می تنهانهدهد. طالق شدت تحت تأثیر قرار میبه

اي هیچ شـبهه بی ).1386گردد (رضایی،روابط بین والدین و کودك نیز می یدگیدبیآسو  یدگیشپاازهم

طـالق از آن دسـته    ).1380هاي اجتماعی از دیدگاه پژوهشی اسـت (مـرادي،   طالق از دشوارترین پدیده

جوامـع  شـود. در اکثـر   هاي اجتماعی و فرهنگی مربوط مـی به نابسامانی عمدتاًمسائل اجتماعی است که 

باشد، ولی داراي عوارض و تبعـاتی  براي پایان دادن به ازدواج می شدهنهینهادو  شدهرفتهیپذطالق روشی 

). 1389اجتماعی تبدیل کـرده اسـت (فخرائـی و حکمـت،      يمسئلهیک  عنوانبهاست که از دیرباز آن را 

-گی بـین زن و مـرد را مـی   شود و همبستشدن کانون گرم خانواده می دهیپاشازهمهمچنین طالق باعث 

 بـه وجـود  شوند و در بستگان زوجین نسبت به یکـدیگر بـدبینی   سرپرست میگسلد. براثر آن کودکان بی

کنند. تمام این موارد به گیري زندگی خود را سپري میها در تنهایی و گوشهو زوجین مطلقه مدت آیدمی

  ).1374 کند (شفیع آبادي،می تحملقابلریغو  فرساطاقترا براي آنان  وزندگیانجامد استرس می

  تعریف طالق -2-2-1

واژه طالق در لغت به معنی بیزاري و جـدایی کامـل و در اصـطالح عبـارت اسـت از انحـالل رابطـه        

 رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناشویی مسئولیتی براي دو ازنظر بعدازآنکه  یدائمهمسري در ازدواج 
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بحران عاطفی هر دو  يباتجربهطبق تعریف طالق فرآیندي است که  ).1386، همسر نخواهد بود (بهشتی

ها و سبک زندگی شود و با تالش براي حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقشزوج شروع می

ي پذیري در جامعـه ترین نهاد جامعهطالق به معناي فروپاشی مهم ).1993 یابد (گاتمن،جدید خاتمه می

اي آن گسـترده  طوربههایی است که نهاد خانواده در دنیاي امروز، واقعیت ازجملهت. این پدیده انسانی اس

-ي ایران به جهت اهمیت نهاد خانواده، هر نوع آسیبی به این نهاد نـاگوار مـی  کند. در جامعهرا تجربه می

ي اجتمـاعی  ئلهشود، هرچند تبـدیل طـالق بـه مسـ    محسوب می يامسئلهباشد و افزایش نرخ طالق نیز 

اخت اجتماعی اسـت  عام س يمسئلهآن از یک گرفتاري خصوصی و شخصی، به یک  شدنلیتبدمستلزم 

). پدیده طالق یک معرکه ناگهانی نیسـت، بلکـه فقـدان    1389 ذاکر، پاشاشریفی و کرمی،(جعفري، ثنایی

تواند منجر به عدم آن میبنابراین ترس از تعارض و احساسات همراه با ؛ تدریجی صمیمیت و نزدیکی است

طـالق قـانونی شـود     تـاً ینهامنجـر بـه طـالق هیجـانی و      مسـائل و عدم درگیـري در   مسائلدرگیري در 

شود و با بحران عاطفی هر دو زوج شروع می يباتجربه). همچنین طالق فرایندي است که 1390(شیري،

یابـد.  سبک زندگی جدید خاتمه مـی ها و تالش براي حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش

گسیختگی خـانواده و انحـالل قـانونی، شـرعی و عرفـی ازدواج       ياگونهبهدر برخی دیگر از تعاریف، طالق 

هاي دهد که حدود نیمی از ازدواجشواهد نشان می ).1382شود (تقوي، ط و مقرراتی گفته میتحت شرای

کننـد و  دوباره ازدواج می احتماالًمردان  %70زنان و  %65انجامد، بعد از طالق حدود امروزي به طالق می

؛ 2007، 1یانـگ و النـگ  گیرنـد ( یانـد، دوبـاره طـالق مـ    افرادي که براي بار دوم ازدواج کرده %50حدود 

گیرند، فرزندانی دارند که هنوز با درصد والدینی که تصمیم به طالق می 60). بیش از 2005، 2ورثینگتون

هـا  شود. بعـد از طـالق والـدین، آن   نند. شکست خانواده سبب آسیب روانی کودکان میکها زندگی میآن

شـوند و  شوند. نیمی از فرزندان دچـار پریشـانی و اضـطراب شـدید مـی     ، خشمگین و غمگین میزدهبهت

 نشـان یوالدشان در شرف نابودي است. تعداد کمی از فرزندان از تصمیم به طالق کنند زندگیاحساس می

  ).1388ي شادنظر، ، ترجمه2005، 3کی، راجرز، بیلدز و گوسکنند (مکآسودگی می احساس

  ابعاد گوناگون طالق -2-2-2

ي پدیـده  کـه نیـ اطالق داراي ابعاد گوناگونی به تعداد تمامی جوانب و اضالع جامعه است. نخسـت  

اي اقتصادي اسـت.  ینکه پدیدهگذارد، دوم او بستگان اثر می روانی است و بر تعداد روانی زوجین، فرزندان

کیفی  ازنظرو  گذارداقتصادي جامعه می اتیبر حیک واحد اقتصادي اثر زیادي  عنوانبهگسستن خانواده 

                                                
1. Young & Long 
2. Worthington 
3. Mckey, Rogers, Blades & Gosse 
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اي کـه در  اي فرهنگی است، جامعهکه پدیدهدهد. چهارم اینفرزندانی محروم از خانواده تحویل جامعه می

  ).1390 مت برخوردار نخواهد بود (ساروخانی،آن طالق از حد متعارف تجاوز کند هرگز از سال

  مراحل فرایند طالق -2-2-3

انـد.  اي گوناگونی را براي توصیف فرایند طالق بکار گرفتههاي مرحله، نظریهنظرانصاحببسیاري از 

فراینـد هفـت    ) تـا 1976، 1(ویس »بهبودي«و  »استحاله«ساده  يادومرحلهاز فرایند  هايسازمفهوماین 

از یـک زوج بـه زوج    اساسـاً ) دامنه دارند. از دید تحولی، تعارض زناشویی 1975، 2اي طالق (کسلرمرحله

تـر بـا   مهـم  ياگونـه بهاست بلکه  گرفتهشکلها تعارض خاصی که حول آن مسائلبا توجه به  فقطنهدیگر 

ر رویکرد تحـولی  د )1987، 3و بوردین رن، فاي، کاتوتوجه به طول عمر و شدت تعارض متفاوت است (گه

کنند که در مرحله اول کـه موسـوم بـه مخالفـت     چهار مرحله را طی می هازوجها به تعارض زناشویی، آن

انـد. در ایـن دوره   آیند که فقط استرس اندکی داشتهاولیه است هر دو زوج از خانواده خوش کارکردي می

شود. در مرحله دوم یـا  نواده توصیه میهاي خاهاي آموزشی و پیشگیرانه مرسوم به آموزش سیستمبرنامه

هاي حفظ رابطـه  ، درمانگر با حرکت کردن مستقیم به سمت تعارض زناشویی روي راهتکرارشوندهتعارض 

ها کند. این ساختار موجب کاهش برانگیختگی هیجانی و اضطراب زوجیا آمیزش عاطفی یا هر دو کار می

هایی است ي زوجکز کنند. مرحله سوم یا تعارض شدید ویژهرا روي خود متمر توجهشانشود تا دوباره می

 توانند مفید باشنددانند، مداخالت سیستمی در این مرحله میمی وزندگیي ازدواج را بازي مرگ که ادامه

توسـط   »گـرفتن وکیـل  «ها که مشخصه بارز آن ي زوجو سرانجام، در مرحله چهارم یا رابطه تشدید یافته

هـا و کمـک بـه    است، در درمان رابطه کارساز نیسـت و درمـان فـردي هریـک از زوج     یکی یا هر دو زوج

) در 1976). بـراون ( 1978، درمان ارجح است (گه رن و همکـاران، و فرزندانها مانند والدین اطرافیان آن

 تواند ابزاري براي مدیریت تعارض باشد که موجب آرامش خاطر شده و به ناراحتی واین مرحله، طالق می

  ).1390زاده، احمدي، مولوي و بهرامی، (به نقل از؛ بهاري، فاتحیدهد خصومت خاتمه می

  علل طالق -2-2-4

هـاي  هاي غلط، مداخلهاجتماعی (اعتیاد، ازدواج تحمیلی، سنت -1علل و عوامل طالق به چهار بعد 

اقتصادي (فقر،  -2و غیره)، هاي خانوادگی ي دوستی قبل از ازدواج، خشونتاطرافیان، میزان مهریه، سابقه

ي شـدن مهریـه   روزبهمالی از طرف زنان و  یخواهاستقاللگرایی، بیکاري مرد، عدم پرداخت نفقه، تجمل

فرهنگی (اختالفات مذهبی، اختالفات فرهنگـی، خیانـت آشـکار و پنهـان زوجـین، اهانـت بـه         -3زنان)، 

شخصیتی (مصرف مـواد مخـدر،    -فردي -4 جاي فرهنگی و غیره) ومقدسات شرعی یکدیگر، تعصبات بی

                                                
1. Viss 
2. Kessler 
3. Geh ren, Fay, Catoo & Bourdinn 
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شوند اعتنایی به همسر، بیماري و اختالفات روانی و غیره) تقسیم میقماربازي، اختالفات سنی، نازایی، بی

  ).1386گردد (کاملی، شخصیتی برمی -ترین علل آن به عوامل فردي که بیش

تباطات، مشـکالت مـالی، نداشـتن    علل طالق در کشورهاي اروپایی و آمریکایی، ضعف در برقراري ار

ي جنسی و فیزیکی یا وفایی و خیانت، برآورده نشدن انتظارات، اعتیاد، سوءاستفادهاحساس مسئولیت، بی

-شـاه  ؛ بـه نقـل از مشـکی،   1383همکاران، است (قطبی و  ذکرشدهروحی و نداشتن توانایی حل مشکل 

جـا،  ، توقعات بـی شدهانجامهاي براساس پژوهش نیز ي ما). در جامعه1390 قاسمی، دلشادنوقابی، مسلم،

مورد اطرافیـان، بعضـی از   هاي بیگرایی، هوس بازي برخی همسران، درك نکردن یکدیگر و دخالتتجمل

-). زرگر و نشاط1390؛ به نقل از مشکی و همکاران، 1386است (حسینی،  شدهانیبدالیل مؤثر بر طالق 

ن علل تقاضاي طالق به ترتیب مشکالت ارتباطی، اعتیاد، دخالت تری) نشان دادند که بیش1386دوست (

) نشان داد کـه علـل و عوامـل    1379( یمیرحاست.  شدهعنوانها و بیماري روانی یکی از زوجین خانواده

اند از: عدم تفاهم اخالقی، عدم تمکین، بیکاري، مشکالت مالی و اقتصـادي، اعتیـاد، دخالـت    طالق عبارت

هاي ) نشان داد که علت1372کران (سطح سواد و اختالف سنی. همچنین سیف الهی ننهدیگران، اختالف 

طالق به ترتیب نداشتن توافق اخالقی، اختالف خانوادگی، اختالف داخلی، نداشتن سازگاري، اعتیاد، عدم 

  باشند.نداشتن بچه و ندادن خرجی می تمکین، عقیم بودن،

) نشـان  1977( 4، بیچ و اسگارباي) و نولر1984( 3، ولکات)1985( 2)، کلیک و پیرسون1984( 1برنز

هاي ارتباطی، ارتباطی ضعیف، خلق ضعیف و غمگین، کمبود عشق، ناسازگاري، خیانـت،  دادند که مهارت

هاي شخصیتی همسـران از  هاي زن و مرد و ویژگیبیماري روانی، مشکالت عاطفی، تعارض در مورد نقش

سبک همسرگزینی بر سازگاري یا تعارض زناشویی زوجین تأثیر زیـادي  چنین هاي طالق است و همعلت

، 2012 ،7باریکـانی، ابـراهیم و نویـد   ؛ 2011، 6؛ رگنـروس و یـوکر  2010، 5ویلگبـاي  ، کارول ودارد (بسبی

هاي طـالق و  ). همچنین شواهد نشان داده که کیفیت روابط خانوادگی در خانواده1391طالبی و ویسی، 

اسـت.   شـده مشاهدههاي طالق تعارضات زناشویی بیشتري در خانواده کهيطوربهاست، غیرطالق متفاوت 

دهد که تعارضات زناشویی یکی از عوامل طالق است (لینـدزي، کلـول، فرابـوت و    این مشاهدات نشان می

  ).2006، 8مک کینون لویس

  عوامل مؤثر بر طالق -2-2-5

                                                
1 .Burns 
2. Cleek & Pearson 
3. Wolcott 
4. Noller, Beach, S. & Osgarby  
5. Busby, Carroll & Willoughby 
6. Regnerus & Uecker 
7. Barikani, Ebrahim & Navid 
8. Lindsey, Colwell, Frabutt & MacKinnon-Lewis 
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کـه بـه عوامـل اقتصـادي،      شـده انجـام بـر طـالق   شناسایی عوامل مـؤثر   ينهیدرزممطالعات زیادي 

زاده و سـیف )، خشونت (1390ی ندوشن، (توسلی و غیاث ، اعتیاد، فقر اقتصادياجتماعی، روانی و فرهنگی

)، دخالـت دیگـران (فخرائـی و حکمـت،     1389)، تفاوت عقاید (فخرائـی و حکمـت،   1392قنبري برزیان، 

دي، مـ نسبت به طـالق (اسـحاقی، محبـی، پـروین و مح    )، نگرش 1390؛ فاتحی دهاقانی و نظري، 1389

)، 1391)، همسان همسري (اسحاقی و همکـاران،  1390؛ فاتحی دهاقانی و نظري، 1392؛ چابکی، 1391

بـاروري  )، سن ازدواج، توانایی 1385مهر، عطاري، حقیقی و شهنی ییالق، درآمد پایین (شکرکن، خجسته

ــت و موشــر ــا  و بیمــاري جســمی )2001، 1(برامل ــیی ــاتو و پرویت ــی (آم ــروز طــالق 2003، 2روان ) در ب

  .اندکردهاشاره

  هاي مختلف در مورد طالقنظریه -2-2-6

ي تفکیـک  ي شبکه همراه است. وي درجهنام الیزابت بات با نظریه ي شبکه:نظریه -2-2-6-1

ز خانـه بـراي خـود    داند که زوجین بیـرون ا اي همبسته میهاي زن و شوهر را با میزان تراکم شبکهنقش

تر و هرچه این هاي خویشاوندان، دوستان و همسایگان نزدیکچه ارتباط ایشان با شبکهکنند. هرحفظ می

تـر تـابع   تر بـوده و بـیش  شدهزوج زناشویی تفکیک عنوانبهي زن و شوهر تر باشند، رابطهها متراکمشبکه

  ).9431، 3رزاست (ریت مراتبسلسله

همسـانی میـان دو فـرد (داشـتن صـفات همگـون،        مسان همسـري: ي هنظریه -2-2-6-2

یکـدیگر جـذب    يسـو بـه آنان را  تنهانههمسانی مذهب و نژاد پیوندهاي قومی محکم میان زن و شوهر)، 

سـازد. بـه سـخن دیگـر، ناهمسـانی میـان دو همسـر        کند، بلکه پیوند و وصلت ایشـان را اسـتوار مـی   می

  ).1390؛ به نقل از فاتحی دهاقانی و نظري، 1385(ساروخانی،  هاي خانوادگی استي کشمکشسرچشمه

یـک نـوع مبادلـه     و شـوهر از دیدگاه این نظریه، روابـط بـین زن   ي مبادله: نظریه -2-2-6-3

شود. عدم برابري هزینه و پاداش براي زوجین، منجـر بـه   شود که از ابتداي زندگی شروع میمحسوب می

عـدالتی و نـابرابري در   ینه و پاداش براي زوجین، منجر بـه احسـاس بـی   عدالتی و نابرابري هزاحساس بی

؛ بـه نقـل از   1378شود (جلیلیـان،  ، منجر به گسست روابط متقابل زوجین میتیدرنهاگردد و مبادله می

  ).1390فاتحی دهاقانی و نظري، 

بـا  براساس این نظریه، افراد  ي منزلت اجتماعی (قشربندي اجتماعی):نظریه -2-2-6-4

هـاي  هـا بـا منزلـت   ظارات متفاوتی از رفتار دیگران دارند. همچنـین خـانواده  تمنزلت اجتماعی متفاوت، ان

اجتماعی، توان همنـوایی و سـازگاري بـا تغییـرات و      –هاي اقتصادي متفاوت اجتماعی، به دلیل نابرابري

                                                
1. Bramlett & Mosher 
2. Amato & Previti 
3. Ritreze 
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؛ بـه نقـل از فـاتحی    2137، 1شـوند (روشـه  هاي اجتماعی مـی دگرگونی سریع را نداشته و دچار هنجاري

؛ دهـد و طـالق رخ مـی   گرفتهشکلهاي زناشویی ). در چنین شرایطی ناسازگاري1390دهاقانی و نظري، 

- ي طالق نیز تأثیر میهاي مختلف زندگی، بر پدیدهتأثیر قرار دادن جنبهبنابراین منزلت اجتماعی با تحت

  ).1390گذارند (فاتحی دهاقانی و نظري، 

به نظر گیدنز هر  یابی گیدنز (تلفیق دو سطح کالن و خرد):ي ساختنظریه -2-2-6-5

توان گفت نمی وجهچیهبهتحقیقی در علوم اجتماعی یا تاریخ با کنش و یا ساخت اجتماعی سروکار دارد، 

ي کنش متقابل نمادین به تأکید کند و یا برعکس. گیدنز اعتقاد دارد نظریهکه ساختار، کنش را تعیین می

تـر بـه سـاختارها توجـه دارد.     ي کارکردگرایی ساختی بـیش هاي کنشگران آزاد دارد، اما نظریهعالیتبر ف

-شناسی کالن بر این باور است که ترکیب خرد و کالن مـی شناسی خرد و جامعهگیدنز در تحلیل جامعه

  باشند.دیگر میشناسی الزم و ملزوم یکشناسی مفید باشد و این دو نظریه در جامعهتواند براي جامعه

هـاي خـرد متوجـه ذهنیـت افـراد      هاي کالن متوجه عینیت اجتمـاعی و نظریـه  به نظر گیدنز نظریه

ي بسیار مهم از دیدگاه گیدنز این است که ساختار نسبت به کنشگر بیگانه نیست بلکه هـم  هستند، نکته

عمدي (ارادي) و هم نتایج  هاي انسان، هم در نتایجدر ذهن و هم در عمل اجتماعی او حضور دارد. کنش

ي اصلی مطالعات علـوم اجتمـاعی براسـاس    گوید محدودهغیرعمدي (ساختاري) به دنبال دارد. گیدنز می

ي فردي و نه وجود هر نوع پایان اجتماعی است، بلکه تمرین اجتماعی اسـت  یابی، نه تجربهتئوري ساخت

-یابی خود را فعالیت انسان مـی ي ساختنظریهي عزیمت یابد. گیدنز نقطهکه طی مکان و زمان نظم می

باره به وجـود  کنشگران اجتماعی یک يلهیوسبهها داند اما بر برگشتی بودن آن تأکید دارد؛ یعنی فعالیت

  شود.از نو خلق می جیتدربهآید بلکه نمی

-فکـر جامعـه  اي از نیروي حیاتی تبرخورد نظریه و رویکردهاي نظري رقیب نشانه گیدنز اعتقاد دارد

دهد. رفتار انسانی پیچیده و اندیشی نجات میها، تنوع نظري ما را از جزمي انسانهشناسی است. در مطالع

گیـدنز اسـت) و بسـیار     مـوردنظر هـاي  ي طالق داراي همین خصلتهاي متعدد است (پدیدهداراي جنبه

آن را در برگیرد. الزم به ذکر است هاي ي جنبهبتواند همه ییتنهابهنامحتمل است که یک دیدگاه نظري 

  ).1387داند (آقاجانی، ي کالن و خرد را مکمل یکدیگر میکه گیدنز رابطه

  اثرات منفی طالق -2-2-7

  به ناگواري پیامدهاي که برندنام می اجتماعی معضل نیتريوجد نیترمهم را طالق کارشناسان اکثر

 ).1391 رفیعی، و شنوديقمري، خ از نقل به ،1387 (حصاري، دارد همراه

  

                                                
1. Rosheh 
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Abstract: 

    This study aimed at examining Psychometric properties of the post – Divorce parental 

conflict scale from the perspective childrem and its relationship whith adjustment children 

of the parent in Ardabil city. Method of The research was the type of correlation and factor 

analysis. The statistic population was all the children of divorce city of Ardabil were that 

among them using available sampling method, 300 the children of divorce were selected as 

sample. and in order to collecting data to the questionnaires - the post – Divorce parental 

conflict Scale (Sonnenblick & Schwarz, 1992) and compatibility questionnaire Sinha and 

Singh (1389) responded. The data were analyzed by using spss-23 version and Lisrel 8/7 

software and analyzed using of factor analysis and Pearson correlation tests. Results 

showed that (PPCS) scale and sub-scale scores (Indirect Hostility, Verbal Hostility, and 

Physical Hostility) were acceptable and highly reliable. factor analyses indicated that the 

(PPCS) measures three separate factor. The internal consistency by alpha of the scale total 

score was for his father (0/88) and mother to (0/97). and Results also showed that between 

the post – divorce parental conflict the children 's parents adjustment have a significant 

negative correlation. ie the high the post – divorce parental conflict reducing the children 's 

parents adjustment. With regard to the results of this study can be used the post – Divorce 

parental conflict scale is a reliable and suitable test to measure the post – Divorce parental 

conflict from the perspective children. 
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