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 چکیده

آمار طلاق در جامع امروزی رو به بالا می باشد و همیشه این پدیده با تبعات نامطلوب برای زوج ها و فرزندان همراه  مقدمه:

 کودکان مادران جدا شده و همتایان عادیدر ادران و اختلالات روانشناختی مقایسه استرس والدگری ماست. هدف این پژوهش 

 بود.

نفر از  222نفر از مادران جداشده و کودکان آنها و  222ی بود و برای انجام پژوهش تعداد هامقایسروش پژوهش علی  روش:

 تخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه فرممادران و کودکان همتای جدانشده از شهر شیراز از طریق نمونه گیری در دسترس ان

 سال آخنباخ بود. 16-4بررسی مشکلات رفتاری کودکان  لیست پروری، چک فرزند استرس شاخص - کوتاه

تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد. یافته های نشان داد که بین دو گروه مادران مطلقه و  یافته ها:

ا در هر سه مولفه استرس والدگری اختلاف معناداری وجود دارد به طوری که این شاخص ها در گروه مادران همتایان عادی آنه

یافته های نشان داد که بین دو گروه کودکان در اختلال های  همچنین (.>21/2pمطلقه بطور معناداری بالاتر است )

و مشکلات تفکر تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری روانشناختی اضطراب، گوشه گیری، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه 

که باید گفت که اختلال های نامبرده در گروه کودکان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه همتایان عادی آنها است 

(21/2p<.) 

دان و مادران آنها با توجه به نتایج به دست آمده طلاق به عنوان عاملی مخرب بر سلامت روانشناختی فرزن نتیجه گیری:

 شناخته می شود بنابراین توجه و رسیدگی به مادر و فرزند مطلقه اهمیت دارد.

 طلاق، استرس والدگری، اختلالات روانشناختی کودکان. کلید واژه ها:
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 مقدمه

ت اختلالادوران کودکی یکی از مهمترین مراحل رشد در زندگی است که شخصیت فرد در این سن پایه ریزی می گردد. اغلب 

و ناسازگاری های رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت صحیح در در 

روند رشد و تکامل است. این بی توجهی منجر به عدم رشد و سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد 

ر دوران کودکی شکل می گیرد و میزان مفید بودن فرد به چگونگی شکل مختلف برای کودک می باشد شخصیت آدمی د

. بنابراین اهمیت توجه (Foster,2221) گیری شخصیت او و حل مسائل و مشکلاتش در زمان کودکی و نوجوانی بستگی دارد

عریف کرده است: بهداشت روانی را چنین ت 1به سلامت او، مخصوصا سلامت روان او اهمیت دارد. سازمان جهانی بهداشت

بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی داشتن توانایی های کامل برای ایفای نقش های 

(. انجمن کانادایی بهداشت 1832اجتماعی روانی و جسمی و بهداشت تنها نداشتن عقب ماندگی یا بیماری نیست )حسینی، 

کرده است: قسمت اول نگرش مربوط به خود که شامل تسلط بر هیجان خود، آگاهی از آن را در مفهومی سه وجهی تعریف 

ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده می باشد؛ قسمت دوم نگرش به دیگران که شامل: علاقه به دوستی های طولانی 

سوم نگرش مربوط به زندگی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه و احساس مسولیت در محیط انسانی و مادی است؛ قسمت 

که شامل: پذیرش مسئولیت، انگیزه توسعه امکانات و علایق خود، توانایی اخذ تصمیمات شخصی و انگیزه خوب کار کردن است 

(. اما به دلایل مختلف ممکن است در دوران کودکی سلامت روانشناختی کودک به مخاطره افتد و اختلالات 1831)ایروانی،

 عارض شود.  روانشناختی بر وی

 در پرخاشگری رفتاریکی از این مشکلات  -(1مهمترین و شایع ترین مشکلات روانشناختی کودکان شامل موارد ذیل است. 

 یا لهیوس یخصمانه و پرخاشگر یبه دو نوع پرخاشگر یبه طور کل یپرخاشگر. (Nissimov-Nahum,2222است) کودکان

می  کلی به طور است: 2یکی دیگر از اختلالات روانشناختی کودکان افسردگی -(2(. 1822)یعقوبی و همکاران، شود یم میتقس

 و غم احساس یا غیرلفظی، لفظی بیان به صورت و دارد قرار افسرده تحت سلطه خلق است که نشانگانی افسردگی گفت توان

 رنج احساس ت دیگر است: اضطراباز جمله اختلالا 8اضطراب -(8شود.  می نمایان های برانگیختگی حالت یا و اضطراب اندوه،

 به نوجوانان و در کودکان است. اضطراب وابسته آینده نامعین در خطری انتظار یا و حال در زمان موقعیتی به که است آوری

 کارگیری به و رفتار های ظاهری در های اضطرابی نشانه وجود عدم -1از:  عبارتند که کند می های متفاوتی تظاهر گونه

 -8ندارد.  نشانه ها بروز این برای دلیلی گونه هیچ فرد که در حالی اضطرابی های نشانه وجود -2 .گریز و اجتناب ایمکانیزم ه

 گناه، احساس .از تخیلات استفاده با اضطراب وجود برای دلایلی و ارائه ی است فرد در اضطراب بیانگر که رفتار هایی وجود

 اضطراب معمول از نشانه های ناامنی، احساس و بزرگسالان جانب از نشدن تأیید احساس کارها، انجام در کفایت عدم احساس

اختلال  نیز از جمله دیگر اختلال های دوران کودکی می باشد. 4سازگاری اختلال های -(4هستند.  نوجوانان و کودکان در

 عوامل فشارزای یا عامل یک به پاسخ در هیجانی یا به صورت رفتاری آشکار بالینی های نشانه وجود از است عبارت سازگاری

 و اموال تخریب مدرسه گریزی، یا دلواپسی و نگرانی و نومیدی، یأس و احساس های اجتماعی. این اختلال همراه با  روانی

                                                             
1 - World Health Organization 

2 - Depression disorder 

3 - Anxiety  

4 - adjustment disorder 



 اب رشدی، از نظر نامناسب کوتاه میزان توجه با اختلال : این5اختلال نقص توجه -(5شود.  تشدید می قانون از تخطّی و مشاجره

خیص تش ملاک های کردن برآوردن برای. است دو مشخص هر یا تکانشی رفتار یا فعالی بیش با سن ویژگی هایی نامتناسب

 روی سالگی 7 از قبل و کند ایجاد اختلال و تحصیلی اجتماعی باشد، درعملکرد داشته دوام ماه شش باید حداقل اختلال این

نیز یکی از مواردی است که ممکن است در کودکی با اختلال مواجه گردد.  مهارت حل مساله -(6(Millichap,2212) .دهد 

: این مهارت یعنی مواجهه با مسائل و کوشش برای فهم و حل مسائل و گره ها ارتباط دارد )آنیل، چوانگ و 6مهارت حل مساله

ه اجتماعی به حل کردن (. حل مساله به دو زیر مجموعه اجتماعی و شناختی تقسیم می گردد. حل مسال2228، 7چانگ

مسائل همان گونه که آن در محیط اجتماعی واقعی و طبیعی رخ می دهد اشاره دارد. حل مساله شناختی بر مسائل نظری 

برای به دست آوردن همراهی دیگران  امهارت های اجتماعی اساسهمچون مسائل ریاضی و معما ها تاکید دارد. 

 (.Dobson,2212)است

ی که در روند رشد کودکان تاثیر گذار است، استرس والدگری می باشد که این مفهوم نه به خود کودک بلکه از دیگر متغیر های

معتقدند که تجربه به والدین او و مخصوصا مادر بر می گردد و تبعات آن هم معطوف به مادر و هم به فرزند منعکس می شود. 

. استرس (Lazarus and Folkman,1234)سازگاری فرد غلبه دارنداسترس زمانی به وقوع می پیوندد که مطالبات بر منابع 

را می توان اختلاف ادراک شده بین مطالبات موقعیتی برخاسته از وظیفه والدینی و ظرفیت های موجود والدین در  والدینی

می توانند از  البات. البته باید همواره این موضوع را مورد توجه قرار داد که برخی از این مط(Abidin,1225نظر گرفت )

میلادی به بعد موضوع استرس والدینی و ارزیابی آن مورد توجه ویژه ای قرار  1222واقعیات نشات نگرفته باشند. از سال 

استرس والدینی می . (crinic et al 2212)گرفت که از جمله می توان به ساخت مقیاس های استرس والدینی اشاره کرد

مشکلات  ،(Lewinsohn et al,2216اشد، از جمله می تواند عملکرد فرزند را کاهش دهد)تواند عواقب زیادی داشته ب

(، رضایت 1222نارضایتی را در والدین افزایش دهد )کوئسک و کوئسک، ،(1835رفتاری در فرزند ایجاد کند)ترکان و مولوی،

ش فعالی در فرزند میزان طلاق در بین ، و مواردی همچون اختلال کاستی توجه/ بی(Abidin,1225زناشویی را کاهش دهد )

هستند،  برخی والدینی که دارای استرس والدگری .(1835والدین تا دو برابر فرزندان عادی گزارش شده است )ترکان و مولوی،

علت، احتمالا آن است که این  .(Hasting et al,2215)استرس بیشتری را تجربه می کنند عادی غالبا در مقایسه با والدین

همچنین خود بچه ها نیز از نعمت وجود یک  الدین به زمان و منابع بیشتری برای پاسخ به مطالبات مربوطه نیازمند هستند.و

 (.Broidy et al, 2216خانواده منسجم و یک والد محروم هستند)

ی کند؟ یکی از جواب حال سوالی که مطرح است این مشکلات و اختلالات کودک و استرس والدگری مادر به چه دلایلی بروز م

 ریهنظمی باشد. در این راستا می توان به نظریه سیستم های بوم شناختی نیز استناد نمود.  خانوادههای ممکن ساختار 

ط کند که محیگیرد که در یک سیستم پیچیده روابط رشد میصورتی در نظر می شناختی، شخص را به های بوم سیستم

بانی نظریه سیستم های  برنربروفن ( 1272، 1232، 1228قبل از نظریه برنر ) گذارند.تأثیر می اطراف از ابعاد مختلفی بر او

های کار را  ای که خانه، مدرسه، محله و محیط های آشیانه صورت یک رشته ساختار با مجسم کردن محیط به بوم شناختی

رود، این دیدگاه را گسترش داد. هر  اما از آنها فراتر می شود کنند، شامل میکه فرد هر روز زندگی خود را در آنها سپری می

؛ Broidy et al, 2216؛ Abidin,1225)ای در نظر گرفته شده است که تأثیر قدرتمندی بر رشد داردلایه محیط به گونه

Hasting et al,2215) رد وگی است که شخصیت فرزندان در آن شکل می بوم شناختی سیستمکوچکترین  خانواده اولین و 

                                                             
5 - Attention-deficit hyperactivity disorder 

6 - Problem Solving Skills 

7 - ONeil,Chuang  &Chung 



عاطفی و  محیط خانواده مهمترین و بادوام ترین عاملی است که در تکامل رشد شالوده هویت آنان پایه ریزی می شود.

رقم  را فرد  های اعتقادات و ارزش ها، نگرش های عاطفی، عکس العمل شخصیت افراد نقش دارد و چگونگی رفتار با محیط،

ی عاطفی و روانی آنها در سنین مختلف و در مراحل رشد، تکامل یافته و ها می زند. اگر چه شخصیت افراد و واکنش

جه به بنابراین با تودستخوش تغیراتی می شود ولی تاثیرات اولیه محیط خانواده، چار چوب اولیه شخصیت افراد را بنا می نهد. 

ناخوش و نامطلوبی در خانواده بر همه  تاثیر خانواده و با استناد به نظریه سیستم های بوم شناختی می توان گفت هر اتفاق

 دادن پایان به معنی 3طلاق اعضا و مخصوصا کودکان خانواده موثر است. یکی از این اتفاقات بسیار نامطلوب طلاق می باشد.

 زندگی ساختار فروریختن ر،هشو و زن سازش عدم قانونی و رایج حل راه اغلب را طلاق شوهر.به وسیله زن و  زناشویی

 حرانب تجربه با که است فرایندی طلاقاند.  کرده تعریف فرزندان با والدین ارتباط اختلال و زناشویی پیوند قطع دگی،خانوا

 و ها نقش با جدید موقعیت به ورود جدایی، با طریق زناشویی، از تعارضات حل در سعی با و شود می شروع زوج دو هر عاطفی

طلاق،  از پس .نیست ماجرا پایان طلاق که داشت توجه باید اما (Weitzman,2222یابد) می خاتمه متفاوت زندگی سبک

 یا شرایط زمینه و گیرد می قرار تاثیر تحت خانواده و زندگی اعضای مختلف ابعاد و جوانب نااگاهانه یا اگاهانه و خواه نا خواه

انی )فلرزداست و از این واقعه عرش الهی می هدر اسلام منفورترین حلال نامیده شد طلاق .گذارد می اثر موضوع این این بر نیز

داری ورزند و سازش را بهتر  کند که از طلاق همسرانشان خودقرآن به مردان مسلمان سفارش میو امامی(، تا جایی که 

 .دانسته است

ی از اختلالات با توجه به آنچه که تا به حال گفته شد می توان استنباط کرد که طلاق یکی از عوامل موثر بر بروز برخ

فرزندان  تحصیلی بر عملکرد طلاق والدینروانشناختی و همچنین بروز استرس والدگری برای والدین بخصوص مادر می باشد. 

 جنسیت است بستگی به ممکن تحصیلی کودکان پیشرفت بر اثر طلاق پژوهشگرها، از عقیده بسیاری به دارد، اما منفی اثر

 پیامدهای از که یکی این باورند بر و لی متفاوت باشد. سان طلاق، از بعد به گذر خانواده گیچگون و سن، نژاد، قومیت کودک،

 سرمایه های والدین که کنند می این دیدگاه استدلال است. طرفداران فرزندان آموزشی برای از منابع محرومیت منفی طلاق،

بودجه  کاهش باعث طلاق والدین (.Sun and Li, 2222کنند) می خود فراهم کودکان برای مهمی اجتماعی مالی و انسانی،

در این راستا می نیز پژوهش های آورد.  پایین می را فرزندان عملکرد تحصیلی نتیجه در و شود خانواده می آموزشیهای 

 بررسی آسیب های»( در پژوهشی با عنوان 1824) فاتحی زادهو  داراب، حیدری، صفری، موسوی، محمدیچندی را نام برد. 

که دو گروه در همه خرده  ندنشان داد« روانی و اختلالات شخصیت در میان زنان متقاضی طلاق و مقایسه آنها با زنان عادی

سردگی اختلال تفکر، اف، نشانگان بالینی ،الگوهای شخصیتی شدید، مقیاس های آزمون میلون شامل الگوهای شخصیت بالینی

خصیت نمایشی و وسواس، تفاوت معنادار داشته و میانگین نمرات زنان متقاضی عمده و اختلال هذیانی( به جز اختلالات ش

که تفاوت معنی داری میان  نشان داده شد پژوهشیدر (. 1822)داراب و همکاران،  طلاق از زنان عادی بیشتر بوده است

بطه، در سطح اختلالات رفتاری نیز، نوجوانان طلاق و نوجوانان عادی از نظر ابعاد مختلف بهداشت روان وجود دارد. در همین را

نشان می دهد که ( 1833،( )بهاری1835وجود داشت )شریفی درمدی،  تفاوت معناداری میان کودکان طلاق و کودکان عادی

( در 2،2215زیل، موریس و کویر( )1833)بهاری ) بین وضعیت سرپرستی و بروز کودک آزاری رابطه معنی داری وجود دارد

 هم از های خانواده از ساله 22-13 افراد مطالعه با کودکان بزرگسالی اوایل در والدین طلاق اثر بررسی برای مطالعه یک

 %25 داشتند، مادرشان با ضعیفی رابطه %82 داشتند، پدرشان با ضعیفی رابطه افراد این از %65 حدود که داد نشان گسیخته،

 با حتی (zill et al, 2215بودند ) کرده دریافت روانشناختی ک هایکم افراد این از %42 و بودند شده اخراج دبیرستان از
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 از که دارد احتمال عادی جوانان برابر دو گسیخته ازهم های خانواده جوانان هم باز اجتماعی اقتصادی و دموگرافیکی کنترل

 رد اثری چنین حالیکه در شد، همشاهد بزرگسالی در فرزند مادر رابطه روی طلاق از معنادار اثر یک. ببرند رنج مشکلات این

داشتند  خود پدر با تریضعیف رابطه بودند، کرده تجربه را طلاق سالگی 6 از قبل که کودکانی. نداشت وجود نوجوانی دوران

(zill et al,2215.)  بودند نکرده ازدواج هرگز که مادر 78 شامل ای ( در نمونه2222کلارک استوارت و همکاران )در پژوهش 

 فرزندان. بودند شده انتخاب تصادف به که نفری 172 والدی دو کنترل گروه یک با مقایسه بودند در گرفته طلاق که مادر 27 و

 ایمنی رفتاری، مشکلات شناختی، و اجتماعی های توانایی های ارزیابی در ها والدی تک به نسبت والدی دو هایخانواده 

 را لافاخت این خانواده درامد و مادر تحصیلات سطح کنترل که اگرچه. کردند کسب را بالاتری نمرات مادر با رفتار و دلبستگی

 تحصیلات میزان از کودکان روانشناختی رشد این بنابر. باشد نداشته وجود معناداری تفاوت دیگر که دهد می کاهش طوری

 و یحیی حاج اویدان، -الدر که کیفی پژوهش در(. 1831پذیرد )ایروانی،  می تاثیر طلاق از بیشتر خانواده درامد و مادر

 به بتنس بودند، کرده تجربه کودکی در را والدین طلاق که بزرگسالانی رسیدند نتیجه این به دادند انجام( 2222) 12گرینبام

 نای ارتباط و طلاق مدت کوتاه و مدت بلند مفاهیم خانواده، مرکزیت لحاظ به کردند، می زندگی خود مادر و پدر با که افرادی

در  ها تفاوت ترین برجسته. داشتند تفاوت هم با پذیری آسیب و بقا و آوری تاب زمینه در حمایتی مقابله منابع با مقوله دو

-Eldarبود والدین کنونی مسؤلیت پذیری از آنها درک و چگونگی والدین شان با کنندگان شرکت ارتباط نحوه

Avidan,2222)) پروری، شیوه های فرزند ثباتی بیبه دلیل  دهد می رخ طلاق وقتی نتیجه رسید که این( 2212) 11پاتر 

 شدت ها به آن فرزندان سلامت روان و تحصیلی عملکرد مادر، بهزیستی روانی، و درگیری پدر افزایش و مالی و مشکلات مسائل

 مرگ( بر و شدن، طلاق )زندانی دلیل هر به پدر غیبت داد که ( نیز نشان2212) 12بارون (Potter,2212)آید پایین می

 (.Baron,2212)گذارد می منفی تأثیر خودگردانی فرزندان و مهارت های اجتماعی تحصیلی، پیشرفت

پژوهش های مربوط به اثر طلاق یا نقص در پایه خانواده هر کدام به بخشی از مشکلات کودکان به عنوان خروجی طلاق برای 

نقص به نظر می رسد بررسی اختلال های گوناگون و جامع بر روی یک نمونه واحد  فرزندان اشاره نموده اند. آنچه در این میان

به عبارتی بررسی انواع و اقسام اختلال های  می باشد زیرا ممکن است اختلال ها از یک نمونه به نمونه دیگر تفاوت داشته باشد.

اختلال  3هش یک ارزیابی جامع تر شامل بررسی بنابراین در این پژو ناشی از طلاق در کودکان بسیار کم صورت گرفته است.

( خواهد بود. علاوه بر این یکی دیگر از نقایص پژوهش های دیگر عدم cbcl) اختلالات روانشناختی کودکان توسط پرسشنامه

هم پرداختن همزمان به استرس والدگری به عنوان زاییده طلاق و اختلالات روانشناختی کودکان می باشد زیرا که طلاق و 

شان را بر کودک نمایان می سازند. بنابراین در این پژوهش ما به  استرس والدگری به احتمال زیاد هم همپوشانی دارند و اثر

که اختلالات روانشناختی در کودکان طلاق و استرس والدگری در مادران آنها را با یک گروه از کودکان و  هستیمدنبال آن 

کودکان مادران جدا در استرس والدگری مادران و اختلالات روانشناختی ا معلوم گردد که آیا مادران غیر مطلقه مقایسه کنیم ت

 باهم متفاوت است یا خیر؟. شده و همتایان عادی

 روش

 بود. علی مقایسه ای -پژوهش حاضر از نوع پژوهش های زمینه یابی طرح پژوهش:
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ن مطلقه شهر شیراز و نیز فرزندان آنها بود و همچنین مادران پژوهش  کلیه مادرا اینجامعه آماری جامعه و نمونه آماری: 

آنها بودند که به روش  فرزنداننفر از  222نفر از مادران و نیز تعداد  222عادی و فرزندان )دختر و پسر( آنها بود. که تعداد 

برای اجرای این پژوهش بعد از  .نفر انتخاب شد 122نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از هر گروه )مطلقه و عادی( تعداد 

کسب یا اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی ربط )سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش( به مراکز مشاوره و مدارس و مراکزی 

که مادران و کودکان مطلقه را تحت حمایت های مختلف مانند مالی یا مشاوره ای و یا آموزشی قرار می دهند در سطح شیراز 

یا یهیار و مسئولان آن مراکزی  روانشناسو آبیدین در اختیار مشاوره یا معلم یا  cbclو پرسشنامه های مورد نظر مراجع شد 

که به آنها مراجعه شد قرار داده شد. همچنین تا آنجا که مقدور بود جمع آوری داده ها توسط پژوهشگر انجام گرفت. 

مه بررسی مشکلات رفتاری کودکان توسط مادران آنها تکمیل گردید. پرسشنامه استرس والدگری توسط خود والدین و پرسشنا

برای جمع آوری داده ها از مادران و فرزندان عادی نیز به دو مدرسه دخترانه و پسرانه ابتدایی شهر شیراز مراجعه شد و 

همچنین با آنها تماس  پرسشنامه استرس والدگری و اختلالات روانشناختی از طریق فرزندان برای مادران ارسال گردید و

 حاصل شد که به نسبت به تکیل پرسشنامه مورد نظر اقدام نمایند و آنها از طریق فرزندانشان بازگردانند.

 ابزار

 و پرکاربردترین این ترین مقبول از این پرسشنامه یکی (:psi-sfپروری ) فرزند استرس شاخص - کوتاه پرسشنامه فرم -1

 مشکل آفرین کودکهای  والدین، ویژگی آشفتگی زیرمقیاس سه با پروری خص استرس فرزندشا دهی، گزارش خود ابزارهای

 زیر مقیاس آشفتگی -1. این پرسشنامه سه زیر مقیاس یا مولفه دارد. (Abidin,1225)است تعاملات ناکارآمد والدکودک و

زیر  -2گیرد.  اندازه می دیگر یشخص های حسب استرس بر را پروری خصوص فرزند در والدین تنش والدین، که احساس

 شدن فرزند پروری تر مشکل یا تر آسان باعث که است نشانگر، که رفتارهای کودکان آفرین مشکل های کودک مقیاس ویژگی

 حد چه رفتار کودک تا که پردازد می کودکان از والدین انتظارات به والد کودک ناکارآمد تعاملات زیرمقیاس -8گردد.  می

سوال می باشد که طی یک مقیاس پنج درجه از کاملا مخالفم با  86می کند. این پرسشنامه دارای  تقویت را پروری دفرزن رفتار

 قرار گرفتن سؤال ترتیب که توجه کرد باید شاخص این نمره گذاری می شود. نمره گذاری 5تا کاملا موافقم با نمره  1نمره 

 و پخش شده اند مقیاس کل طول در ها زیر مقیاس از یک هر های سؤالو  است مقیاس نامرتب در کل ها زیر مقیاس های

( جهت 1833یکسان نیست. در بررسی و پژوهش فدایی، دهقانی، تهماسیان و فرهادی ) سؤال ها همه روش نمره گذاری

رس والدین و هر یک از زیر حاکی از آن بود که میزان اعتبار نمره کل استآلفای کرانباخ   بررسی روایی و پایایی این ابزار، نتایج

مقیاس های آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین برای کل گروه هنجاری به ترتیب 

و برای مادران کودکان دختر به  73/2و  38/2، 32/2، 32/2، برای مادران کودکان پسر به ترتیب 32/2و  34/2، 32/2، 22/2

برای  75/2روز بعد از اجرای اول، برابر با  13به دست آمد. ضریب اعتبار بازآزمایی در طول  32/2و  34/2، 32/2، 21/2ترتیب 

 71/2کودک و  -برای زیر مقیاس تعامل ناکارآمد والد 78/2برای زیر مقیاس آشفتگی والدین،  32/2نمره کل استرس والدین، 

در طول  PSI-SFاین مقادیر همبستگی، بیانگر ثبات نمرات شاخص برای زیرمقیاس ویژگیهای کودک مشکل آفرین بود که

  زمان است. روایی همگرا از طریق تعیین ضریب همبستگی با مقیاس سلامت خلقی و پرسش نامه مشکلات رفتاری کودکان

این سه عامل  محاسبه شد. با روش تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از مدل سه عاملی وابسته، سه عامل استخراج گردید.

 (.1833کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین بود)فدایی و همکاران، -عبارت از آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد

مقیاس های همه  و پرکاربردترین مشهورترین از یکی: 18سال آخنباخ 16-4بررسی مشکلات رفتاری کودکان  لیست چک -2

 از و و دختر پسر دو گروه در کودک را رفتاری مشکلات و مهارت ها ( است کهCBCL)رفتارآخنباخ  سیاهه زمینه این در جانبه
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انزوای اجتماعی، شکایت های جسمانی، اضطراب، افسردگی،   سنجد. این مقیاس می و معلم مادر پدر و کودک، نقطه نظر سه

این  دررایانه را اندازه گیری می کند. مشکلات اجتماعی، اختلالات تفکری، مشکلات توجه، رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگ

سال مناسب می باشد، استفاده شد. این فرم توسط والدین کودک  13-6پژوهش از فرم سیاهه رفتاری کودک که برای سنین 

ماه گذشته تکمیل می شود. سیاهه رفتاری  6و یا مراقبینی که او را به خوبی می شناسند و بر اساس وضعیت آزمودنی در 

دارای سه قسمت است: الف( اطلاعات جمعیت شناختی؛ ب( مقیاس های شایستگی و کنش وری سازشی و ج(   CBCLکودک

= کاملا یا غالبا درست، 2= تاحدی، 1هر سؤال در این آزمون به صورت صفر= نادرست،  DSMمقیاس های مبتنی بر تجربه و 

برآورد شده  کرونباخ آلفای فرمول از با استفاده س هادرونی مقیا ( همسانی1835پاسخ داده می شود. در پژوهش مینایی )

 بازآزمون با -آزمون روش از استفاده با نیز است. ثبات زمانی مقیاس ها 25/2تا  68/2درونی از  همسانی است. دامنه ضرایب

این ضرایب از  امنهگرفت د قرار بررسی مورد نیز به دست آمد. توافق بین پاسخ دهندگان 67/2تا  82/2هفته بر 3-5 یک فاصله

 نوسان داشت)شهیم و یوسفی(. 67/2تا  22/2

 

 

 نتایج

 : آماره های توصیفی مربوط به متغیر استرس والدگری در دو گروه1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 آشفتگی والدین

متقاضی 

 طلاق
72/82 75/3 

 58/2 83/23 عادی

 تعامل ناکارامد

متقاضی 

 طلاق
15/88 28/7 

 22/7 58/28 عادی

ویژگی های کودک مشکل 

 آفرین

متقاضی 

 طلاق
62/82 12/3 

 12/2 36/27 عادی

آماره های توصیفی مربوط به متغیر استرس والدگری در دو گروه مادران مطلقه و گروه همتایان عادی آنها را نشان  1جدول 

ه استرس والد گری در گروه مادران مطلقه بالاتر از گروه می دهد. داده های این جدول حاکی از آن است که هر سه مولف

 مادران عادی است. لذا برای بررسی تفاوت های دقیقتر و معنادار آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ارائه می گردد.

 : نتایج آزمون باکس جهت بررسی مفروضه برابری کوواریانس ها2جدول 



مقدار ام 

 باکس

درجه آزادی  Fمقدار 

1 

رجه آزادی د

2 

سطح معنی 

 داری

61/56 23/2 6 27/234244 145/2 

نتایج آزمون باکس جهت بررسی مفروضه برابری کوواریانس ها نشان می دهد. داده های این جدول حاکی از آن است  2جدول 

 (. <P 21/2نمی باشد ) که مفروضه مورد نظر برقرار

 وهی برای بررسی تفاوت بین گروهی در متغیر های وابسته: آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بین گر8جدول 

 مجذور اتا سطح معنی داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه Fمقدار  ارزش نوع آزمون

 827/2 221/2 126 8 73/81 827/2 اثر پیلای

گری را نشان می لدسترس وادو گروه مادران در متغیر ا آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت بین 8 جدول

دهد. داده های این جدول حاکی از آن است که بین دو گروه مورد نظر در متغیر استرس والدگری تفاوت معنادار وجود دارد 

(21/2 P<) بنابراین برای بررسی دقیق محل تفاوت معنادار در سه مؤلفه مورد نظر در متغیر استرس والدگری، آزمون تحلیل .

 تغیره به دنبال آزمون فوق ارائه می گردد.واریانس تک م

 : آزمون لوین برای بررسی مفروضه برابری واریانس ها4جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  متغیر ها

 125/2 123 1 63/1 آشفتگی والدین

 135/2 123 1 74/1 تعامل ناکارآمد

 223/2 123 1 77/2 ویژگی های کودک مشکل آفرین

آزمون لوین برای بررسی مفروضه برابری واریانس های متغیر های وابسته  را نشان می دهد. داده های این جدول  4جدول 

حاکی از آن است که واریانس متغیر های وابسته با هم اختلاف معناداری ندارند و لذا استفاده از آزمون تحلیل واریانس تک 

 (.<P 21/2متغیره بلامانع است )

 : آزمون تحلیل واریانس تک متغیره بین گروهی برای بررسی تفاوت میان سه مولفه در دو گروه مادران5دول ج

مجموع  متغیر ها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 مجذور اتا

 232/2 221/2 72/77 42/6522 1 42/6522 آشفتگی والدین

 232/2 221/2 545/32 22/4627 1 22/4627 تعامل ناکارآمد

ویژگی های 

 کودک

33/6214 1 33/6214 22/21 221/2 817/2 



آزمون تحلیل تک متغیره را برای مقایسه سه مؤلفه استرس والدگری را در دو گروه مادر مطلقه و مادر عادی نشان  5جدول 

متایان عادی آنها در هر سه مولفه استرس می دهد. این داده ها نشان دهنده آن است که بین دو گروه مادران مطلقه و ه

باید عنوان کرد که این  1-4(. و با توجه به آماره های توصیفی جدول >P 21/2والدگری اختلاف معناداری وجود دارد )

 شاخص ها در گروه مادران مطلقه بطور معناداری بالاتر است.

 ای مادر مطلقه و همتایان عادی آنها: آماره های توصیفی اختلال های روانشتاختی کودکان دار6جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر ها

 اضطراب
 568/2 86/5 17/12 مطلقه

 412/2 12/4 61/6 عادی

 گوشه گیری
 862/2 62/8 43/7 مطلقه

 235/2 34/2 74/8 عادی

 شکایت جسمانی
 262/2 62/12 44/2 مطلقه

 263/2 63/2 62/2 عادی

 مشکات اجتماعی
 722/2 22/7 26/12 مطلقه

 466/2 66/4 22/5 عادی

 مشکلات توجه
  553/2 . 53/5 34/12 مطلقه

  411/2 . 11/4 41/5 عادی

 مشکلات تفکر
 638/2 38/6 72/15 مطلقه

 522/2 53/5 14/3 عادی

 قانون شکنی
 342/2 42/3 22/11 مطلقه

 348/2 43/3 47/12 عادی

 رخاشگریپ
 22/1 23/12 82/11 مطلقه

 24/1 47/12 82/11 عادی

 

آماره های توصیفی اختلال های روانشناختی کودکان دارای مادر مطلقه و همتایان عادی آنها را نشان می دهد. داده  6جدول 

اضطراب، گوشه گیری، نشان می دهد که میانگین نمرات کودکان دارای مادر مطلقه در نشانگان اختلال های  جدولهای این 

، مشکلات توجه و مشکلات تفکر بالاتر از گروه کودکان عادی قرار دارد. اما در سه متغیر باقی مانده یعنی اجتماعیمشکات 



شکایت جسمانی، قانون شکنی و پرخاشگری اختلاف چندانی به چشم نمی خورد. لذا برای بررسی دقیق و معنادار آماری، آزون 

 متغیره گزارش می شود. تحلیل واریانس چند

 : نتایج آزمون باکس جهت بررسی مفروضه برابری کوواریانس ها7جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  مقدار ام باکس

62/228 41/5 86 12/182552 253/2 

ه های این جدول حاکی از آن است نتایج آزمون باکس جهت بررسی مفروضه برابری کوواریانس ها نشان می دهد. داد 7جدول 

 (.<21/2pمی باشد ) که مفروضه مورد نظر برقرار

 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بین گروهی برای بررسی تفاوت بین گروهی در متغیر های وابسته3جدول 

 مجذور اتا سطح معنی داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه Fمقدار  ارزش نوع آزمون

 837/2 221/2 122 3 21/15 837/2 لایاثر پی

آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت بین نمرات گروه کودکان دارای مادر مطلقه و همتایان عادی  3جدول 

آنها را در متغیر های وابسته نشان می دهد. این داده ها نشان دهنده آن است که بین متغیرهای اختلال روانشناختی در دو 

(. لذا برای بررسی دقیق محل تفاوت معنادار در هشت مؤلفه مورد نظر در متغیر >21/2Pروه اختلاف معناداری وجود دارد )گ

 اختلال های روانشناختی، آزمون تحلیل واریانس تک متغیره به دنبال آزمون فوق ارائه می گردد.

 : آزمون لوین برای بررسی مفروضه برابری واریانس ها2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  ها متغیر

 235/2 127 1 14/1 اضطراب

 252/2 127 1 38/8 گوشه گیری

 712/2 127 1 186/2 شکایت جسمانی

 171/2 127 1 32/1 مشکلات اجتماعی

 252/2 127 1 88/1 مشکلات توجه

 172/2 127 1 17/1 مشکلات تفکر

 523/2 127 1 272/2 قانون شکنی

 762/2 127 1 222/2 پرخاشگری

آزمون لوین برای بررسی مفروضه برابری واریانس های متغیر های وابسته را نشان می دهد. داده های این جدول  2جدول 

حاکی از آن است که واریانس متغیر های وابسته با هم اختلاف معناداری ندارند و لذا استفاده از آزمون تحلیل واریانس تک 

 (.<P 21/2)ه بلامانع است متغیر



 : آزمون تحلیل واریانس تک متغیره بین گروهی برای بررسی تفاوت میان هشت متغیر در دو گروه12جدول

مجموع  متغیر ها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 مجذور اتا سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات

 252/2 221/2 66/65 22/1523 1 22/1523 اضطراب

 225/2 221/2 71/65 23/628 1 23/628 گوشه گیری

 221/2 623/2 151/2 25/1 1 25/1 شکایت جسمانی

مشکلات 

 اجتماعی

62/1322 1 62/1322 37/43 221/2 122/2 

 286/2 221/2 61 43/1143 1 43/1143 مشکلات توجه

 261/2 221/2 63/62 25/24/42 1 25/24/42 مشکلات تفکر

 227/2 224/2 43/1 82/24 1 82/24 قانون شکنی

 221/2 642/2 216/2 77/13 1 77/13 پرخاشگری

آزمون تحلیل تک متغیره را برای مقایسه هشت متغیر اختلال روانشناختی را در دو گروه کودکان گروه مطلقه و  12جدول 

اختی اضطراب، گروه همتایان عادی آنها را نشان می دهد. داده های این جدول حاکی از آن است که بین اختلال های روانشن

. و با (>P 21/2)گوشه گیری، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه و مشکلات تفکر بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد 

باید گفت که میانگین نمرات اختلال های نامبرده در گروه کودکان مطلقه به طور  6-4توجه به آماره های توصیفی جدول 

ن عادی آنها قرار گرفته است. و اما دو گروه مورد نظر در سایر اختلال ها، یعنی اختلال شکایت معناداری بالاتر از گروه همتایا

 (.<P 21/2جسمانی، قانون شکنی و پرخاشگری، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نمی شود )

 و نتیجه گیری بحث

ران مطلقه و همتایان عادی آنها در هر سه مولفه یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه ماد

که این شاخص ها در گروه مادران مطلقه بطور معناداری بالاتر است.  به طوریاسترس والدگری اختلاف معناداری وجود دارد 

 اویدان، -الدرو  (Potter,2212) ، پاتر فاتحی زادهو  موسوی، محمدی، (Abidin,1225این یافته ها با یافته های آبیدین )

در تبیین این نتیجه باید به استدلال های زیر اشاره نمود. همسو است.  (Elder_Aviden et al 2222گرینبام ) و یحیی حاج

بیان می کنند که یکی از دلایل عمده بالا رفتن استرس والدگری در  (2212) اسمیت بنت، انگلیس، رینالدسون و استارزا

ر طبیعی یا به طور ادراکی در می آبند که بچه ها نیز از نعمت وجود یک خانواده منسجم و مادران به طو کهمادران آن است 

یک والد محروم هستند، بنابراین برای جبران آن نقایص دست به تلاش و کوشش بیشتری می زنند یا این که احساس آن را 

ن به زمان و منابع بیشتری برای پاسخ به مطالبات این والدی دارند، بنابراین استرس والدگری شان بالا می رود. از طرف دیگر

و در اکثر مواقه این منابع کمتر از زمان متاهلی شان می باشد، بنابراین استر والدگریشان بالاتر می رود  مربوطه نیازمند هستند

(Baron,2212 .تعریف استرس والدگری نیز گویای این امر است )راک شده بین استرس والدگری در نتیجه ناهمخوانی اد

 .(Abidin,1225)شود  های والدینی و منابع فردی حاصل می تقاضا



ن دادن تصمیم به پایا ترس از آینده بعد فردیاین استرس والدگری را از تاثیر طلاق بر ابعاد دیگر هم می توان تببین نمود. از 

و سرزنش خود همراه است. ترس از تنهایی  به یک رابطه نزدیک، کار ساده و بی اهمیتی نیست، این تصمیم با احساس تأسف

پس از طلاق، احساسی است که زنان بیش از مردان ابراز می کنند. این ترس بیشتر ناشی از این نگرانی است که آیا شریک 

زندگی دیگری خواهند داشت؟ ترس و یأس از اینکه نتوانند بدون یک مرد زندگی کنند و فرزندان خویش را به تنهایی اداره 

های واقع  های واقعی ناشی از تردید این ترس و غیره. نند و شغلی بیابند و از نظر مالی خود و فرزندانشان را اداره کنند، ک

بینانه درباره مسائل مالی، بازار کار، مشکلات بزرگ کردن فرزندان به تنهایی و تغییر در زندگی فردی و اجتماعی 

زنان در ارتباط با نیز مولد استرس والدگری بیشتری می شود.  نقش مشکل دوگانگی(. همچنین Forward,2222)است

فرزندان خود علاوه بر مشکل اقتصادی با دوگانگی نقش مواجه می شوند و نبود نقش پدر، فرزندان را دچار مشکل می کند. زن 

دگی کند، باید هم نقش مادر و هم مطلقه برای فرزندانش هم باید پدر باشد هم مادر و مرد نیز متعاقباً چنانچه کودک با او زن

 (.Pykhart,2212) نقش پدر را بر عهده بگیرد

علاوه بر آنچه که در تبیین استرس زا بودن فرزند طلاق برای مادر گفته شد، و همانطور که یکی از مولفه های استرس 

ایی ودک طلاق که منجر به استرس زآفرین می باشد، باید به پاره ای مشکلاتی که خصوصیات ک والدگری، ویژگی فرزند مشکل

ه نوجوانی دوربیشتری برای تربیت وی می شود، اشاره نمود. این خصوصیات مخصوصا در مورد نوجوانان بیشتر صادق است. 

در این دوران والدین بیشتر به کار خود شک می کنند زیرا با  د.سال به طول می انجام 12تا  3بحرانی از رشد کودک است که 

در این دوران والدین احساس  .های فرزندان روبرو می شوند زیرا فرزندان قصد فاصله گرفتن از والدین را دارا می باشندمخالفت 

کنار آمدن با نوجوان تندرو و  .می کنند کنترل کمتری نسبت به فرزندان خود دارند و دچار تضاد منافع دائمی می شوند

موضوع زمانی حاد می شود که والد تنها باید با فرزند  .ند کاری دشوار استافراطی حتی هنگامی که هر دو والد حضور دار

و او  از پا در می آورد را والد و این کار بسیار سخت است .نوجوان کنار بیاید تا او را مسئولانه در رسیدن به استقلال کمک کند

ر نیز برخوردار باشد زیرا فرد بزرگسال می به همین دلیل باید طی نیمه مشکل تربیت فرزند خود از حمایت بزرگسالی دیگ

یار او بگذارد. دوران نوجوانی فرزند زمان اخت در را موثر و خوب های ایده و کند تواند والد تنها را در ادامه کار خویش تشویق

ند وارد وقتی فرز .دتنهایی نیست زیرا تمام نوجوانان هم در این سنین نیاز چندانی به مخالفت با والدین و یا به عکس آن ندارن

ی بطه عاطفی شان باقرا که کند کاری باید مرحله نوجوانی می شود والد و فرزند به تدریج از هم فاصله می گیرند اما والد تنها

 ؛Pykhart,2212)می آموزد را استقلال و کرده پیدا رشد برای جدا شدن نوجوان از والد ضروری است زیرا فضایی .بماند

Grydanvs,2212.) 

همچنین یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه کودکان در اختلال های روانشناختی اضطراب، 

د به طوری که بای. گوشه گیری، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه و مشکلات تفکر بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد

این یافته ها با  کان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه همتایان عادی آنها است.گفت که اختلال های نامبرده در گروه کود

، کلارک استوارت و همکاران ،  استرالیا خانواده تحقیقات زیل، موریس و کویر ،موسسهیافته های پژوهشگرانی همانند 

 همسو بوده است.   ینبامگر و یحیی حاج اویدان، -الدرلی ، پاتر ، بارون ،  و ، سان[2227] 14هاوکینز

روانی و گرفتاریهای زندگی، فرزندانی را برجای می گذارد که به علت پرورش در شرایط نامساعد از  هایطلاق علاوه بر ناراحتی 

نظر روانی و جسمانی وضع طبیعی ندارند. طلاق موجب افسردگی نوجوانان می شود، به نحوی که کمتر از زندگی لذت می 
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یی بر آنان چیره می گردد و خسته به نظر می رسند. همچنین روحیه وسواسی و اضطراب، پرخاشگری و برند، بی اشتها

 (.1873)حسینی،بچه های طلاق دیده می شود عصیان، بی قراری، حسادت، سوء ظن و سماجت از دیگر حالاتی است که در

. تجربه طلاق برای تمام اعضای خانواده اضطراب البته سن کودک در زمان طلاق، در واکنش او نسبت به این رویداد مهم است

و رفتار کودکان بعد از طلاق، نشان دهنده این اضطراب است. پس از جدایی، بلافاصله میزان اختلالات عاطفی و  باشدزا می 

چه اتفاقی  سالگی، استنباطی از طلاق ندارند و به طور کلی نمی فهمند که 4رفتاری در کودکان بالا می رود. کودکان تا سن 

افتاده است، اما چون طلاق در نهایت منجر به فقدان یکی از والدین می شود، بر وابستگی کودک تأثیر می گذارد و اثرش در 

ز طلاق را می دانند و در صورت بروز طلاق، خودشان ا ای ساده مفهوم ساله 4 – 6کودکان  .رفتارهای کودکان نمایان می باشد

 (.1837)حسینی،سالگی، به خوبی مفهوم طلاق را می فهمد 6پس از  ودکرا مسبب آن می دانند. ک

پاسخ فوری اکثریت کودکان در هر سنی در خصوص خبر جدایی والدین، اضطراب و پریشانی است، به طوری که برخی از آنها 

پرخاشگری،  نشینی،هایی چون اضطراب، گوشه  شده یا رفتار واپس گرایی نشان می دهند. طلاق والدین بر ویژگی هیجانی

شک  بیزاری از زندگی، بهانه جویی، انتقام جویی، بی رحمی، غمگین بودن، زود رنجی، نزاع و درگیری، بدخوابی، بی اشتهایی،

ها نشان می دهد که فرزندان طلاق به مشکلات جسمی،  و دودلی و احساس بیماری در کودکان اثر فزاینده دارد. اغلب بررسی

افت تحصیلی، فرار از مدرسه، ترک تحصیل( دچار می شوند و این مشکلات در رشد شخصیت و سازگاری عاطفی، تحصیلی )

 از نظر والرستین، طلاق زنجیره ای. احتمال ابتلای آنان را به اختلالات روانی افزایش می دهد آنان اثرات نامطلوبی بجا گذاشته و

یان خود را دگرگون می کند. طلاق والدین نه تنها برقراری روابط از حوادث بهم پیوسته است که برای همیشه زندگی قربان

 (1837)بایرامی،با والدینشان مخدوش می کند عاطفی را برای کودکان دشوار می کند، بلکه روابط گذشته آنها را

اً دو سال های انجام شده نشان می دهد آسیب پذیری پسرها در مقابل طلاق به مراتب بیش از دختران است، معمول پژوهش

طول می کشد تا دختران با محیط جدید سازش پیدا کنند، ولی پسرها زمان بیشتری لازم دارند تا سازگاری جدید بیابند. 

خود را با گریه به بزرگترها نشان می دهند، البته پسران این ناراحتی را به صورت افت تحصیلی،  پریشانیگاهی کودکان 

وا و غمگین بودن نشان می دهند. والدین روی بچه های همجنس خود کنترل بیشتری پرخاشگری وعصیان و دختران با انز

اعمال می کنند، به همین دلیل مادران بیش از پدران به دختران سخت می گیرند و پدران بیش از مادران با پسران جدی 

ود هستند. اما والدین پس از جدایی، هستند. از طرفی پسران و دختران به یک اندازه نیازمند محبت و توجه از طرف والدین خ

 ررسیبنا به ب. نسبت به دختران محبت بیشتری دارند. لذا عکس العمل پسران شدیدتر و سازگاری آنها کندتر از دختران است

های انجام شده، کودکان پس از طلاق والدین در سنین گوناگون دچار حالات روحی متفاوتی می شوند، مثلاً در سال اول 

والدین، کودکان دچار احساس خشم، ترس و افسردگی می گردند و در سنین پیش از دبستان پسران نسبت به دختران جدایی 

آرامتر و خشن تر می شوند و به جای شرکت در فعالیت گروهی با کودکان، به حالت پرخاشگری و بی نظمی بیشتر  معمولاً نا

شود و از گریه برای برطرف کردن نیازهایشان بهره می جویند. جوانان تمایل نشان می دهند، خواسته های آنها افزون تر می 

در مقایسه با خردسالان سازش پذیری بیشتری نشان می دهند، شاید این حالت به دلیل احساس استقلال آنها در این سنین 

 خاشگری، بی نظمی و سرپیچیپر دوری از والدین برایشان چندان رنج آور نیست. واکنش آشکار آنان رفتار خشونت آمیز،. است

 (.Edward,2223) از قوانین است

در زندگی پس از جدایی والدین که کودک تک والدی است و مادر سرپرست وی می باشد، به دلیل فقدان، پدر مسائل روحی و 

و ساختار وجودی  روانی بسیاری برای دختران ایجاد می شود که از جمله آنها بدبینی به جنس مرد، بی خبر ماندن از روحیات

های آن در ازدواج چنین دخترانی آشکار می گردد. همچنین احساس بی پناهی و ضعف شخصیت  مردان است که گاه آسیب

در این دختران بروز می کند. در صورت فقدان مادر نیز آسیبهای عاطفی و شخصیتی و اختلال در رشد ذهنی، اجتماعی و 



ر چه تلاش کند و بتواند نقش مادر را با موفقیت بازی کند، نخواهد توانست نیاز به اخلاقی فرزند پدید می آید. یک پدر ه

عواطف مادرانه را در کودکان ارضا کند، به ویژه اگر محرومیت کودک از مادر با ازدواج دوباره پدر، وجود مادر دوم یا نامادری 

آنچه  (.certificate,2228د )شوبودهای آنان افزوده میدهند و بر کممواجه گردد که در این حال فرزندان پدر را از دست می

که به عنوان نتیجه گیری کلی این پژوهش باید بیان کرد این است که استرس والدگری والدین مخصوصا مادران مطلقه 

ای مختلف بالاست و بنابراین باید نسبت به آگاهی دهی و حمایت برای ولی اقدام های لازم و مقدور، همچون ارائه مشاوره ه

فرزند پروری، کارگاه های مختلف حمایتی، همچون مهارت های اساسی زندگی و غیره اقدام گردد. همچنین میزان مشکلات 

روانشناختی کودکان مطلقه نیز بالاتر از کودکان عادی است که نسبت به آن نیز باید اقدام ها و حمایت های لازم همانند. 

وق العاده، آموزش مهارت های همچون کنترل اضطراب، آموزش مهارت های اجتماعی و برنامه های تحصیلی و مشاوره ای ف

همچنین تهیه مقدورات و ملزومات برنامه های تفریحی و شادی بخشی بیشتر برای آن کودکان. همچنین باید گفت که قانون 

 ت هر دو والد را برای کودک فراهم آورد.های و سرپرستی مربوط به کودکان مطلقه باید امکان دیدار بیشتر هر دو والد و حمای

با توجه به نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش پیشنهاد های زیر جهت کاربرد برای والدین، سازمان های مربوطه همچون 

دادگستری ها و بهزیستی ارائه می گردد. با توجه به استرس والدگری بیشتر مادران مطلقه پیشنهاد می شود آموزش ها و 

های فرزند پروری و مقابله با استرس و اضطراب برای آنان از سوی سازمان هایی همانند بهزیستی اجرا گردد. با توجه به  کارگاه

بالاتر بودن برخی از مشکلات روانی و رفتاری در کودکان مطلقه، پیشنهاد می شود که نسبت به حمایت این کودکان اقدام 

ردد. برای آن کودکان برنامه های تفریحی بیشتر تدارک دیده شود. مقررات و هایی همچون مشاوره های گوناگون برگزار گ

قوانین امکان حضور و حمایت بیشتر پدر مطلقه را برای کودک فراهم آورد. از جمله نقاط ضعف این پژوهش می توان موارد زیر 

بسیار دشوار بود. این محدودیت با لحاظ کردن  را نام برد. دسترسی به افراد گروه نمونه طلاق و جمع آوری داده ها از این افراد

کنترل متغیر هایی چون سطح درآمد، سن، تحصیلات و غیره بیشتر نمایان است. یکی از محدودیت های این پژوهش عدم 

 امکان کنترل متغیر های مداخله گر بر استرس والدگری والدین و اختلال های روانشناختی و رفتاری کودکان بود. و در نهایت

اینکه به پژوهش گران علاقه مند به کار بر روی افراد طلاق توصیه می گردد برهه زمانی بیشتری را برای جمع آوری داد های 

پژوهش از زوجین متقاضی طلاق در نظر بگیرند. طرح های پژوهشی آزمایش همانند اثر بخشی آموزش های فرزند پروری در 

مطلقه به کار گرفته شود. پیشنهاد می شود که میزان و سهم پیش بینی  کاهش استرس والدگری والدین، مخصوصا والد

 کنندگی پدیده ای مانند طلاق را برای استرس والدگری و اختلال های کودکانشان با طرح های پژوهش دیگر بررسی گردد.
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Abstrac  

Introduction: The divorce rate is upward, and it is always associated with unpleasant results 

for couples and children. This study compared Parenting stress and psychological disorders 

in children of mothers was Divorced and Normal. 

Method: The study was causal-comparative, included 222 mothers and their children, 222 

women and children of Shiraz were selected through convenience sampling.use the 

Instrument short form - parenting stress puestionaire, 4-16 years Achenbach Child Behavior 

Problems Checklist. 

Results: Data analysis was performed through analysis of variance. The findings also showed 

that between two groups of children in psychological disorder, anxiety, withdrawal, social 

problems, thought problems, attention problems and there is a significant difference. So 

that should be said that these disorders in the children of divorced significantly higher than 

their normal counterparts. 

Conclusion: The results obtained divorce as destructive factors on mental health of children 

and their mothers known to be so absolute attention to mother and child is important. 
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