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زهرا اشراقی
چکیده

abstract
The family is universal and the oldest social institution.
Aim of this reserch has been comparision of identity
styles, attitude ti ward marriage and attitude to ward
divorce in divorced women's girls and married
women's girls under the support of Imam Khomeini
Relief Committee (RA). For this purpose, 180 female
students (90girl students of divorced woman and 90
female students of married women) were chosen
randomly in multistage; and their details were collected
by implementing BerzonsKY identity style's
questionnaires (ISIG6), and attitude to marriage of
Brateen and Rosen (1998) and attitude to divorce of
Kinniard and Gerrard (1986). Then (MANCOVA)
method was used for data analysis. The findings
showed that there is a significant difference at P<0/01
Level, between divorced women's girls and married
women's girls, in terms of informational style and
diffuse- avoidant style. In addition, between divorced
women's girls and married women's girls, there is a
significant difference at p<0/01 level in terms of
positive attitude towards divorce, in view of
pessimistic attitude and optimistic attitude towards
marriage at p<0/01 level, and in terms of realilistic
attitude at p<0/05 level. The results indicated that the
divorced women's girls in comparison with married
women's girls have higher average in diffuse-avoidant
style and lower average in information identity style
have had more pessimistic attitude and less optimistic
and realilistic attitude towards marriage and positive
attitude towards divorce.
Key Words: attitude ti ward marriage and attitude to
ward divorce, divorce, identity style.

نسرین باقری

 پژوهش با.خانواده ابتداییترین و جهانشمولترین نهاد اجتماعی است
هم سنجی سبکهای هویت و نگرش به پیوند زناشویی و طالق دختران
 جامعه هدف دختران.زنان مطلقه و دختران زنان متأهل به انجام شد
، مشغول به تحصیل بودند59-59 دانشجویی بودند که در سال تحصیلی
این دختران فرزند زنان مطلقه و متأهل بوده و همگی از حمایت کمیته
 از میان آنها تعداد.امداد امام خمینی (ره) شهر تهران بهرهمند بودهاند
 دانشجوی51  دانشجوی فرزند زنان مطلقه و51(  دانشجوی دختر081
فرزند زنان متأهل) با بکار بستن روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
 گرداوری دادهها با بهکارگیری.بهعنوان نمونه پژوهش گزینش یافتند
) و نگرش به پیوند زناشوییISIG6( ابزارهای سیاهۀ سبک هویت
 برای تحلیل دادهها.( به انجام رسیدADS) ( و نگرش به طالقMAS)
 یافتهها نشان داد بین دختران.) بهکاربرده شدMANCOVA( روش
زنان مطلقه و دختران زنان متأهل ازنظر سبک هویت اطالعاتی و سبک
 تفاوت وجود دارد؛ و بین دختران زنان مطلقهP>1/10 هویت سردرگم
و دختران زنان متأهل ازنظر نگرش بدبینانه و نگرش خوشبینانه به پیوند
 تفاوت وجود دارد و ازنظر نگرش واقعبینانهP>1/10 زناشویی در سطح
 تفاوت وجود دارد و ازنظر نگرش مثبت به طالق وP>1/19 در سطح
 همچنین. تفاوت وجود داردP>1/10 نگرش منفی به طالق در سطح
نتایج نشان دادند که دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان
متأهل دارای میانگین باالتری در سبک هویت سردرگم و میانگین
پایینتری در سبک هویت اطالعاتی بوده و نگرش بدبینانهتر و نگرش
خوش بینیانه و واقعبینی کمتری نسبت به پیوند زناشویی و نگرش مثبت
.به طالق داشتهاند
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مقدمه
خانواده از دید قدمت ،ابتداییترین و ازلحاظ گستردگی ،جهانشمولترین نهاد اجتماعی است
(اعزازی .)9831 ،نهادی است که باوجود دگرگونیهای بنیادی جامعه ،در اهداف و کارکردهای
خود ثابت مانده است و هنوز در همه جوامع اهمیت پایهای دارد .خانواده گروهی است دربرگیرنده
کسانی که از راه پیوند زناشویی همخوانی و یا پذیرش (بهعنوان فرزند) با یکدیگر بهعنوان زن ،شوهر،
مادر ،پدر ،برادر و خواهر در ارتباط متقابلاند و در واحد خاصی زندگی میکنند (ساروخانی.)9833 ،
خانواده در همه فرهنگها کانون شکلگیر ی هویت فرد است .هیچ فردی جدا از خانوادهاش
قابلتعریف نیست و خانواده بنیاد اصلی سازنده فرد و شخصیت اوست (ثنایی .)9831 ،در بیشتر جوامع
پیوند زناشویی بهترین راه برای تضمین پرورش مناسب و قاعدهمند کودکان انگاشته میشود .در
شرایط ایدئال پیوند زناشویی مایه برپایی صمیمیت ،تعهد و دوستی ابراز عاطفه ارضای جنسی و همدلی
میشود و فرصتی برای رشد عاطفی هیجانی و نیز منابع جدیدی برای کسب هویت و حرمت خود
حیات و نقشبندی .)9819،پیوند زناشویی موهبت و هدیهای است بس گرانقدر که همه آنچه بدان
نیاز داریم تا انسانی خودآگاهتر و مهربانتر باشیم را به ما میآموزد .پیوند زناشویی راستین یعنی اینکه
زوجین ازلحاظ بدنی ،روانی ،عاطفی و جنسی به یکدیگر وابسته باشند (آنجلیس ،ترجمه
ابراهیمی ،9831،ص  )31قرآن کریم از آن بهعنوان میثاق محکمى یاد میکند که بین زن و مرد
برقرار میشود (نسا آیه .)19
باوجود همه رهیافتهای محافظهکارانه نسبت به نهاد خانواده ،این نهاد طی یک قرن اخیر تغییرات
ساختاری و کارکردی و معنایی گسترده و ژرفی را تجربه کرده است .این تغییر و تحوالت ناشی از
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فراهم میکند (پاپالیا ،وندکاس ،داسکین و هاماپاگ ،ترجمه عرب قهستانی ،سهرابی ،داور پناه،

عوامل و عناصر تحولزای متفاوتی بوده است (محمدپور ،رضایی ،پرتوی و صادقی .)9833،نرخ
طالق رو به افزایش است و با طالق والدین یک ساختار جدید خانواده به وجود میآید (هریس و
طالق نوعى گسست و جدایى و اخالل در بنیانهای اساسى خانواده است که منجر به جدایى
همیشگى میشود در شریعت نیز ،گسست پیوند زناشویى به فسخ یا طالق صورت میگیرد (محقق
داماد.)9833،
طی آمار اعالمشده در سازمان ثبتاحوال کشور ،در طول سالهای  9838الی  9819روند نسبت
پیوند زناشویی و طالق از  1.3در سال  9838به  2.2در سال  9819رسیده است و در سال  9811نسبت
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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پیوند زناشویی به طالق  2.1در سال  9818نسبت آن  1.1و در نهماهه سال  1.8 9811اعالم گردیده
است ،به زبان آماری در نهماهه سال  9811در سطح کشور ،تعداد  211111نفر ثبت پیوند زناشویی و
در مقابل آن  911811نفر طالق ثبت گردیده است که درصد نسبت طالق و پیوند زناشویی در کشور
 1.8ثبت گردیده است؛ بنابراین میتوان گفت در طی سالهای  9838الی  9811میزان طالق نسبت به
پیوند زناشویی سیر صعودی داشته است .همچنین طالق تأثیر بسزایی در زن و شوهر و همچنین فرزندان
داشته است ،هرچند طالق والدین همیشه منجر به بروز مشکالت عاطفی و رفتاری در فرزندان
نمیشود ،اما یقیناً تبعات منفی طالق بیش از جنبههای مثبت آن است .خانواده و به دنبال آن والدین
نقش بسزایی در هویت و نگرش افراد داشتهاند .هویت همان خود پنداره فرد است و از طریق آن فرد
به مفهوم یکپارچه از خود دست مییابد و بر آن اساس در زندگی خود به قضاوت ارزشی میپردازد
(به نقل از خواجهپور و عطار .)9831،ازنظر روانشناسان در طول سالهای متمادی هویت دستهبندی
پراکنده تقسیم نموده است (هوکسما ریکسون ،الفتس و وگنار ،ترجمه گنجی .)9811،بروزنسکی
یک مدل از شکلگیری هویت که بر تفاوتهایی در فرایندهای شناختی اجتماعی متمرکزشده و
استراتژیها یی که افراد در تعامل و یا جلوگیری از وظایف ساختاری نگهداری و یا بازسازی هویت
استفاده میکنند را مطرح میکند (بروزنسکی و سیکوییچ ،دوریز و سوننس .)1199،سبکهای
پردازش هویت اطالعاتی ،هنجاری ،سردرگم/اجتنابی بوده است (شکری ،اسماعیلی ،دانشورپور،
غنایی و دستجردی .)9831 ،پدر و مادر بیشترین تأثیرات را بر روی حس فرد از خود داشته است و
مرزهای روشن در خانواده منجر به رشد هویت نوجوان میشود (فالینویدر وجاکوبویز  9118به نقل
از راتنر .)1198،بررسیها نشان میدهد نوجوانان خانوادههای طالق در مقایسه با نوجوانان خانوادههای
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خاص خود را داشته است .ازجمله مارسیا که هویت را به چهار طبقه کسبشده ،پیش رس ،معوق و

عادی بیشتر دچار بحران هویت میشوند (دانکه ،پانینی و بروزنسکی .)1113 ،نوجوانانی که در حالت
پراکندگی هویت هستند غالباً کسانی هستند که از جانب والدین خود به فراموشی سپرده یا طرد شدهاند
(لطفآبادی.)9833 ،
نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی یک عنصر احساسی و یک تمایل به عمل
است (کریمی ،9811،ص  .)119صاحبنظران مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی ،حیاتی
میدانند و ازجمله تأثیراتی که والدین در آن تأثیر داشتهاند نگرش فرزندان بوده است (کریمی،
دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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شاید علت این امر آن است که شکلگیری هویت در آغاز مستلزم همانندسازی با پدر و مادر است
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 .)9811چنانچه گروه مرجع فردی بر روابط ناپایدار تأکید ورزد بهطور طبیعی چنین فردی نیز ثبات
روابط انسانی ازجمله میثاق خانواده را تجویز نخواهد کرد (ساروخانی.)9831،
افراد با خود یکسری پیش تصویرهایی را به پیوند زناشویی میآورند و بعضی انتظارات در ذهن
افراد نقش بسته است که کامالً نیز از آن آگاه نیستند که یکی از آنها نگرش نسبت به پیوند زناشویی
است (حسینپور .)9819 ،هریس و کاکس ( )1192تحقیقی بهمنظور بررسی تأثیر طالق بر نگرش به
طالق دانشجویان  93تا  12ساله انجام دادند و نگرش به طالق آنان بر اساس وضعیت تأهل والدین
آنها ارزیابی گردید و به این نتیجه رسیدند که طالق والدین اثر منفی بر نگرش نسبت به ازدواج و
تأهل پدر و مادر اثر مثبت بر نگرش نسبت به ازدواج فرزندان داشته است و تعارض پدر و مادر تولید
نگرش منفی به ازدواج میکند و طالق والدین بر روابط عاشقانه فرزندان تأثیر میگذارد .کوئی،
فینچمن و دارستچی ( )1191با بررسی بر روی  239جوان بزرگسال جهت بررسی اثر طالق والدین
نگرش مطلوب به طالق داشتهاند و نگرش مثبت به طالق با تعهد پایین به رابطه عاشقانه بین آنها که
بهنوبه خود در انحالل رابطه مؤثر بوده است و مهمتر از آن درک کیفیت زناشویی جوانان از طالق
والدین بسته به تعارض پدر و مادر قبل از طالق متفاوت بوده است .مایل و سرواتی سیل ()1191
بررسی کردند آیا دانشجویان خانوادههای طالق سطوح پایینی از تعهد نسبت به همتایان داشتهاند و آیا
آنان از طالق نسبت به همتایان خود پشتیبانی میکنند .شرکتکنندگان شامل  891دانشجوی خانواده-
های طالق بودند که فرمها را تکمیل نمودند .جوانانی که طالق را در دوران کودکی تجربه کرده
بودند از طالق حمایت میکردند و یک سطح پایینی از تعهد به ازدواج را گزارش دادند .کاپینوس
( )1112تحقیق دیگری تحت عنوان تأثیر کیفیت ازدواج والدین بر نگرشهای جوانان نسبت به طالق
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بر روابط عاشقانه به این نتیجه رسیدند که این افراد در مقایسه با جوانان دارای پدر و مادر غیر طالق

داشته است و این تحقیق با استفاده از نظریهی کنشهای عقالنی و یادگیری اجتماعی تأثیر ارزیابیهای
جوانان از کیفیت ازدواج والدین را بر نگرشهای آنها نسبت به طالق در ضمن کنترل تأثیر دیدگاه-
خود خاتمه بدهند احتمال بیشتری دارد که دیدگاه مثبت به ازدواج داشته باشند و فرزندان دختری که
احساس میکنند والدینشان باید جدا شوند کسانی هستند که احساس نزدیک بودن به پدرانشان را
گزارش نمیدهند و آنهایی که والدینشان دیدگاه آسانگیرانه به طالق داشتهاند احتمال بیشتری دارد
که نگرش مثبت به طالق داشته باشند بدین ترتیب با توجه به مبانی بیانشده میتوان بیان کرد که در

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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های والدین موردبررسی قرارداد و نتایج نشان دادند که جوانانی که معتقدند والدینشان باید به ازدواج
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این پژوهش به مقایسه ،سبک هویت ،نگرش به پیوند زناشویی و طالق از طریق مقایسه دو گروه دختران
زنان مطلقه و دختران زنان متأهل پرداختهشده است.
فرضیه پژوهش:
بین نمرات سبک هویتی ،نگرش به ازدواج و نگرش به طالق در دختران زنان مطلقه و دختران زنان
متأهل تفاوت وجود دارد.
بین نمرات ابعاد سبک هویت در دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل تفاوت وجود دارد.
بین نمرات نگرش به ازدواج دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل تفاوت وجود دارد.
بین نمرات نگرش به طالق دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل تفاوت وجود دارد
روش
ازنظر هدف ،تحقیق کاربردی و ازنظر نوع تحقیق ،توصیفی با روش علی مقایسهای است؛ که به مقایسه
متأهل میپردازد .در گروه نمونه به روش تصادفی چندمرحلهای از دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل
دانشجویی که در سال تحصیلی  11 -12مشغول به تحصیل و تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهر تهران انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبهشده که  31نفر بهدستآمده
(میزان خطای  %1.12و  ) z=9/11با بیش برآورد  11نفر در گروه دختران زنان مطلقه و  11نفر در گروه
دختران زنان متأهل قرار گرفتند.
ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر از سه ابزار استفادهشده است که عبارتاند از مقیاس سبکهای هویت بروزنسکی،9
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ابعاد سبک هویت ،نگرش به ازدواج و نگرش به طالق در دو گروه دختران زنان مطلقه و دختران زنان

مقیاس نگرش به ازدواج براتن و روزن )9113( 1و مقیاس نگرش به طالق کینیارد و جرارد.)9131( 8

( )9131است .در این نظریه ،الگویی شناختی – اجتماعی مطرح است که در آن به تفاوتهای نوجوانان
در استفاده از فرایندهای شناختی – اجتماعی ،مهارتهای حل مسئله ،مواجهه با مشکالت زندگی ،درگیری
با تکلیف و برخورداری از سالمت عمومی روانشناختی پرداختهشده است .بر اساس این مدل ،برزونسکی
1. Berzonsky Marriage Identity Scale
2. Brateen &Rosen Marriage Attitude Scale
3. Kinnaird & Gerrard Attitude Divorce Scale
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سه نوع سبک هویتی را مشخص کرده است -9 :سبک هویت اطالعاتی -1 9سبک هویت هنجاری-8 1
سبک هویت سردرگم /اجتنابی .8این سبکهای هویتی با در نظر گرفتن دو معیار تعهد (میزان پایبندی به
اعتقادات ،باورها و ارزشهای مشخص) و اکتشاف یا میزان جستجوی فعاالنه (تالش نوجوان برای انتخاب
و دستیابی به ارزشها ،باورها ،شغل و )...و وجود یا عدم وجود این معیارها معنای روانشناختی مشخصتری
مییابند .بروزنسکی ( )9111پایایی درونی (ضریب آلفا) مقیاس اطالعاتی را  1/11مقیاس هنجاری 1/11
و مقیاس سردرگم یا اجتنابی را  1/38گزارش کرده است .بروزنسکی و سالیوان ( )9111دریافتند که مقیاس
اطالعاتی به دو عامل جداگانه تقسیم میشود که نشاندهنده سطح باال و پایین تعهد است و نشان میدهد
که نمره سبک اطالعاتی یک متغیر پیچیده است؛ بنابراین پایایی کمتر مقیاس اطالعاتی تعجب ندارد.
میتوان تغییر تعهد را بهمنظور تفکیک افراد دارای تعهد زیاد و کم در مقیاس اطالعات به کاربرد
(بروزنسکی و نیمبر 9111،به نقل از غضنفری .)9831،بهطورکلی مقیاس  ISI-6Gموازی مقیاس اصلی
سالیوان ( )9111تبدیل نمرات به نمره  Zبرای طبقهبندی افراد پیشنهاد نمودهاند .طبقهبندی افراد بر اساس
باالترین نمره خام در مقیاس یک روش ساده به نظر میرسد اما بررسی میانگین پاسخهای سؤالهای سه
سبک هویتی (با نمرات خام) در نمونههای مختلف نشان میدهد که بیشتر افراد در طبقه سبک هویت
اطالعاتی یا هنجاری قرار میگیرند که این عامل قوی پذیرش اجتماعی را نشان میدهد .وایت و
همکارانش ( )9113از طریق توافق بین اصلی  ISIو فرم ISI-6Gروایی همگرا را بررسی و مشاهده
کردند که نمرات خام هر دو مقیاس بسیار به هم شبیه است .ضریب همبستگی این دو فرم باال و در سطح
 P>1/119معنیدار بود (اطالعاتی = ،1/39هنجاری = 1/32و سردرگم یا اجتنابی = .)1/32وایت و
همکارانش همچنین با استفاده از نمرات  Zافراد را در سه سبک هویتی قرار دارند و برای هر گروه نمرات
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 ISIاصلی است و با اندازههای مالک گوناگون به شیوههای پیشبین شده ارتباط دارد .بروزنسکی و

خام پیوسته مقیاسهای شخصیتی از قبیل خوشبینی ،وابستگی متقابل و مذهبی تهیه کردند .نتایج تحلیل
نشان داد که گروهها تفاوت معنیدار دارند .غضنفری ( )9831با پژوهشی بر  9381دانشآموز مقطع
اجرا نمودند .یافتهها شامل تحلیل عاملی پرسشنامه و ضریب پایایی بوده است .در تحلیل عاملی ابتدا در
رابطه با  81ماده پرسشنامه برای تحلیل عاملی آزمون  KMOانجام شد که ضریب بهدستآمده

1. Informative Identity Scale
2. Normative Identity Scale
3. Diffusion / Avoidance Identity Scale
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رضایتبخش بود ( )KMO=1/391ضریب همبستگی قابلقبول بین هر سبک و عامل استخراجشده تعیین
گردید .نتایج تحلیل عوامل نشان داد که سه عامل قوی معنی باارزش ویژه باالتر از  9و روش مؤلفههای
اصلی قابلاستخراج  11/8درصد واریانس را تبیین میکند و پرسشنامه به سه عامل تقلیل مییابد که با
ساخت مقیاس هماهنگ است .برای ارزیابی و سنجش همسانی درونی ،ضریب آلفای کرون باخ محاسبه
شد که این ضرایب با ضرایب بهدستآمده توسط بروزنسکی ،وایت و همکارانش بسیار نزدیک است .در
پژوهشی که توسط غضنفری ( )9831انجام شد از مقیاس سالمت عمومی استفادهشده است و ضریب
همبستگی بین نمرههای آزمودنی در سه سبک هویت و مقیاس سالمت عمومی و مقیاسهای فرعی آن
محاسبه گردید و سبکهای هویتی اطالعاتی و هنجاری و تعهد با سالمت روانی ،افسردگی ،اضطراب،
اختالل در عملکرد اجتماعی و نشانههای جسمانی رابطه معنیداری داشته شدت رابطه برای سبک هنجاری
بیشتر است .سبک هویت سردرگم با سالمت روانی و مقیاسهای فرعی آن رابطه منفی دارد و در کل
برای ارزیابی شکلگیری هویت است (غضنفری .)9831،در پژوهش حاضر از نسخه جدید ( )ISIکه
مورد تجدیدنظر قرارگرفته است استفادهشده است.
مقیاس نگرش به ازدواج .مقیاس نگرش به پیوند زناشویی ( :)MASمقیاس نگرش به پیوند زناشویی در
سال  9113توسط براتن و روزن ساختهشده است .براتن و روزن ( )9113با بررسی سایر مقیاسهای ارزیابی
نگرش به پیوند زناشویی بیان نمودند که این مقیاسها قادر به سنجش نگرش افراد مجرد نبوده و پایایی
آنها ضعیف است به همین دلیل هدف آنها از ساخت مقیاس نگرش به پیوند زناشویی تهیه ابزاری برای
سنجش نگرش و باورهای افراد مجرد و متأهل نسبت به پیوند زناشویی بوده است بهطوریکه جملهبندی
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نتایج پژوهش ایشان نشان داد که پرسشنامه از اعتبار باالیی برخوردار است و درنتیجه ابزار مناسبی

گزارههای این مقیاس امکان سنجش در هر دو گروه مجرد و متأهل را فراهم سازد .این پرسشنامه دارای
 18گزاره است که باورها و نگرشهای مربوط به پیوند زناشویی را میسنجد و آزمودنی باید میزان توافق
مخالف"انتخاب کند .شش گزاره به نگرش فرد نسبت به پیوند زناشویی آتی یا فعلی او مربوط میشود.
این جمالت مسائلی را در مورد رضایت از رابطه ،اضطراب ،تعهد و ترس از فروپاشی پیوند زناشویی را
شامل میشود و سایر گزاره هابه نگرش کلی درباره پیوند زناشویی برمیگردد .براتن و روزن ( )9113این
مقیاس را به امید اینکه مفید بودن پژوهش در رابطه با پیوند زناشویی و روابط را اثبات کند گسترش دادند.
این مقیاس بر روی  111دانشجو در مقطع کارشناسی در یک دورهی روانشناسی مقدماتی هنجاریابی شده
دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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است .براتن و روزن ( )9113پایایی این مقیاس را در دانش آموزان با فاصله زمانی شش هفته به روش
آزمون مجدد  1/32و به روش آلفای کرون باخ  1/31گزارش کردند .آنان همچنین با همبسته کردن این
مقیاس با مقیاسهای مشابه همبستگی باالی  1/33را گزارش کردهاند که نشان از روایی باالی این مقیاس
است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش خجسته مهر و همکاران نیز با روش آلفای کرون باخ و تصنیف به
ترتیب  1/11و  1/19محاسبه شد (خجسته مهر و همکاران  .)9811در یافتههای پژوهش بررسی ویژگیهای
روانسنجی مقیاس نگرش به پیوند زناشویی که توسط نیلفروشان و همکاران ( )9811انجام شد قابل توضیح
است که در پژوهش مذکور نمونه پژوهش  983دانشجو بود که به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند
دادهها با استفاده از روشهای آماری تحلیل عامل ،مانوا ،ضریب همبستگی تجزیهوتحلیل شدند و برای
بررسی پایایی ،هم از روش بازآزمایی ،از  11نفر از آزمودنیها خواستند که پس از سه هفته مجدداً به
پرسشنامه پاسخ دهند .همچنین بهمنظور بررسی روایی همگرا با مقیاس نگرش به پیوند زناشویی ،مقیاس
کردند .نتایج بین مقیاس نگرش به پیوند زناشویی و مقیاس انتظار از پیوند زناشویی در کل  1/18همبستگی
وجود دارد .در پژوهش نیلفروشان و همکاران ضرایب پایایی آلفای کرون باخ برای کل نمونه  1/33به
دست آمد .ضرایب بازآزمایی سههفتهای بر روی  11از دانشجویان  1/19گزارششده است .بر اساس
گزارش براتن و روزن این مقیاس با پرسشنامه نگرش به پیوند زناشویی ( )ATMAباالیی دارد که نشان
میدهد هر دو مقیاس ابعاد بسیار مشابهی از نگرش به پیوند زناشویی را میسنجد .همچنین مقیاس نگرش
به پیوند زناشویی با برخی زیر مقیاسهای پرسشنامه باورهای ارتباطی (تغییرناپذیری همسر و نقش تخریبی
عدم توافق) همبستگی منفی معنیدار داشته است .مقیاس نگرش به پیوند زناشویی با مطلوبیت اجتماعی
همبستگی معنیدار داشته است.
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انتظار از پیوند زناشویی جونز و نلسون ( )9111که سازهای نزدیک به نگرش به پیوند زناشویی دارد استفاده

پرسشنامه نگرش به طالق ) .)ADSاین مقیاس توسط کینایرد و جرارد ( )9131ساختهشده است .در مطالعهای
سال انجامشده و ویژگیهای روانسنجی این مقیاس بررسی گردید .اعتبار پایایی و تغییرناپذیری
اندازهگیری در سراسر مردان و زنان موردبررسی قرارگرفته .این ساختار  1عامل مناسب بهاندازه کافی در
مردان و زنان بود .همسانی درونی پرسشنامه خوب (آلفای کرون باخ = )1.31بوده و روایی همگرایی خود
را با یک همبستگی مثبت با نگرش نسبت به پیوند زناشویی و تفاوتهای جنسی در نگرش به طالق حمایت
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شد .بهطورکلی نتایج نشان داد که این نسخه یک ابزار قابلاعتماد و معتبر است که میتواند برای اندازه-
گیری نگرش اسپانیایی بزرگساالن جوان نسبت به طالق مورداستفاده قرار میگیرد (گارمندیا
ویابن .)1191،در ایران برای نخستین بار در پژوهش توسط خجسته مهر و همکاران ( )9811مورداستفاده
قرار گرفت .این مقیاس  91ماده دارد که نگرشهای مثبت و منفی به طالق را ارزیابی میکند .تمرکز این
مقیاس بر روی شادکامی همراه با پیوند زناشویی ،وفاداری و اهمیت پیوند زناشویی تا هنگام مرگ است.
سؤاالت این مقیاس بهصورت طیف لیکرت به ترتیب از (9شدید ًا مخالف) تا (2کامالً موافق) نمرهگذاری
میشوند و در ضمن برخی مادهها بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .امتیازات باالتر نشاندهنده
نگرش مثبتتر به طالق است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش خجسته مهر و همکاران ( )9811با روش
آلفای کرون باخ و تنصیف به ترتیب  1/33و  1/31محاسبهشده بود.
شیوه اجرای پژوهش
منطقه کمیته امداد انتخاب شد و سپس بهطور تصادفی از بین نمونههای موردنظر دو گروه دختران زنان
مطلقه و دختران زنان متأهل انتخاب شدند 11 .نفراز کل این مناطق از دختران زنان مطلقه و به همان میزان
 11نفر از دختران زنان متأهل انتخاب شد و هر سه پرسشنامه به همراه فرم مشخصات فردی همزمان به افراد
انتخابشده ارائه شد و توضیحات الزم به هرکدام از افراد بهصورت جداگانه داده شد؛ و پس از تکمیل
پرسشنامهها ،دادهها از پرسشنامهها استخراج گردید.
یافتهها
جدول .5توصیف گروهها بر اساس سن
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

دختران زنان مطلقه
دختران زنان متأهل

22/09
29/99

2/58
3/95

جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان دارای مادر مطلقه به ترتیب  11/91و
 1/13بود .میانگین و انحراف استاندارد سن گروه شرکتکننده دختران عادی به ترتیب  11/11و
 8/11بود .استفاده از آزمون  Tمستقل نشان داد که دو گروه به لحاظ میانگین سن با یکدیگر تفاوت
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جدول  9میانگین و انحراف استاندارد سن هر یک از گروههای پژوهش را نشان میدهد .بر اساس

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-09

ابتدا مناطق شهر تهران به  2محدوده شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شدند و از هر بخش چند
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معنادار دارند ( .)T)933(=1/119 ،P>1/19این موضوع بیانگر آن است که سن شرکتکنندگان در
دو گروه همگن نیست.
جدول  .5توصیف گروهها بر اساس میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

دختران دارای مادر مطلقه

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
کل

دختران عادی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

08
90
00
1
51

21
95/8
02/2
011

09
95
03
9
51

09/9
93/3
09/9
9/5
011

بر اساس نتایج جدول فوق ،میزان تحصیالت  93نفر از دختران دارای مادر مطلقه و  91نفر از
دختران عادی کاردانی 19 ،نفر از دختران دارای مادر مطلقه و  23نفر از دختران عادی
همچنین  1نفر از گروه دختران عادی میزان تحصیالت خود را دکتری اعالم نمودند .گفتنی است
که استفاده از آزمون کای اسکوئر نشان داد که دو گروه به لحاظ میزان تحصیالت تفاوت
معناداری با یکدیگر ندارند .)5)8(=1/311 ،P=1/133
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد ،مقادیر کشیدگی ،چولگی و ضرایب آلفای کرونباخ هریک
از سبکهای هویت (سبک اطالعاتی ،سبک هنجاری و سبک سردرگم) در دو گروه دختران زنان
مطلقه و دختران زنان متأهل
میانگین

متغیرها

انحراف

سبک
اطالعاتی

دختران زنان مطلقه
دختران زنان متأهل

39/59
35/89

9/59
9/31

-1/035
-1/359

1/215
-1/981

1/938
1/551

سبک
هنجاری

دختران زنان مطلقه
دختران زنان متأهل

32/99
33/90

9/19
9/99

-1/259
-1/399

-1/938
1/932

1/593
1/952

سبک
سردرگم

دختران زنان مطلقه
دختران زنان متأهل

25/85
29/93

9/32
9/93

1/095
1/353

1/903
1/255

1/995
1/982

استاندارد

جدول  8عالوه بر میانگین و انحراف استاندارد ،شاخص چولگی و کشیدگی هر یک از سبکهای
هویت را بهصورت مجزا برای هر یک از گروهها نشان میدهد .شاخص چولگی و کشیدگی هیچیک از
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چولگی

کشیدگی

آلفای کرونباخ
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کارشناسی 99،نفر از دختران دارای مادر مطلقه و  98نفر از دختران عادی کارشناسی ارشد بود.
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سبکهای هویت در هیچیک از دو گروه از مرز  ±1عبور نکرده است .گارسون (1118؛ به نقل از کالین،
 )1112معتقد است چولگی و کشیدگی باید بین  +1و  -1باشد تا دادهها در سطح  1/12بهصورت نرمال
توزیع شوند .برخی دیگر نیز این محدوده را بین  +8و  -8در نظر میگیرند (کالین)1112 ،؛ بنابراین میتوان
گفت توزیع دادهها برای هر یک از متغیرهای پژوهش نرمال است .همچنین در جدول فوق ضرایب آلفای
کرونباخ سبکهای هویت نیز به تفکیک گروهها محاسبه و گزارششده است .بر اساس ضرایب آلفای
کرونباخ بهدستآمده میتوان گفت ،پرسشنامه استفادهشده برای سنجش سبکهای هویت در هردو گروه
از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است.
به دلیل ناهمگون بودن دو گروه به دلیل سن جهت تحلیل دادهها از آزمون  MANCOVAاستفاده شد.
با توجه به ماهیت پژوهش (که از نوع علی – مقایسهای بود) برای آزمون فرضیه فوق از تحلیل واریانس
چند متغیری ( )MANOVAاستفاده خواهد شد؛ اما با توجه به عدم همگنی دو گروه در متغیر سن و بهمنظور
( )MANCOVAآزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری اجرا و از بین آمارههای چهارگانه (اثر پیالیی،9
ویلکز المبدا ،1هاتلینگ 8و ریشه ری )1آماره ویلکز المبدا برای محاسبه  Fانتخاب شد .نتایج تحلیل
کوواریانس چند متغیری نشان داد که ارزش =1/313(Fویلکز المبدا،P>1/19 partial (1=1/121 ،
 931(= 91/311و  )F)8در سطح  1/19معنیدار است .به همین منظور تحلیل کوواریانس یکراهه انجام
شد تا معین گردد کدامیک از سبکهای هویت در بین دو گروه نمونه به لحاظ آماری متفاوت است.
جدول  1نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در مقایسه سبکهای هویت در بین دو گروه دختران زنان
مطلقه و دختران زنان متأهل را نشان میدهد.
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حذف اثر مزاحم آن متغیر ،فرضیه اول پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری

جدول  .4تحلیل کوواریانس یکراهه در مقایسه سبکهای هویت در بین دو گروه دختران
زنان مطلقه و دختران زنان متأهل
متغیرها

599/991

39/392

21/813

1/110

1/019

91/035
913/335

28/300
31/139

0/908
09/595

1/239
1/110

1/118
1/189
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سبک
اطالعاتی
سبک هنجاری
سبک سردرگم

میانگین مجذورات

میانگین مجذورات خطا

F

سطح معنیداری

η2
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بر اساس نتایج جدول  1نمرههای  Fمربوط به سبک هویت اطالعاتی (11/318 ،P>1/119
=( 933و  )F)9و سبک هویت سردرگم ( 933(= 91/321 ،P>1/119و  )F)9در سطح 1/19
معنیدار است .الزم به توضیح است که جدول  1مجذور اتا ( )η1مربوط به هر متغیر را نشان
میدهد  .مجذور اتا بدین معناست که چند درصد از واریانس متغیر وابسته بهوسیله متغیر گروه
تبیین میشود .بهعنوانمثال مجذور اتای سبک هویت اطالعاتی برابر با  1/912است ،این بدان
معناست که تقریباً  91/2درصد از واریانس سبک هویت اطالعاتی بهوسیله قرار گرفتن در گروه
تبیین میشود .در ادامه با توجه به اینکه متغیر گروه در پژوهش حاضر از دوطبقه تشکیلشده،
بنابراین برای ارزیابی جهت تفاوتها ،آزمون تعقیبی بن فرونی 9به کار گرفته شد .نتایج نشان داد
در سبک هویت اطالعاتی ( )∆x̄ =1/911،SE =1/311 ،p>1/19دختران زنان مطلقه در مقایسه
با دختران زنان متأهل میانگین پایینتر و در سبک هویت سردرگم (SE =1/393 P>1/9
] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-09

 )∆x̄ =8/811میانگین باالتری کسب کردهاند .بدین ترتیب در آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی
بر بین سبکهای هوویت (ک هنجاری ،سبک اطالعاتی و سبک سردرگم) در دختران زنان
مطلقه و دختران زنان متأهل لحاظ آماری تفاوت معنیدار جود دارد ،چنین نتیجهگیری شد که
دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل سبک هویت اطالعاتی میانگین پایینتر و در
سبک هویت سردرگم میانگین باالتری کسب میکنند.
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که ارزش  =1/331(Fویلکز المبداpartial (1 =1/191 ،

 932(= 99/191 ،P >1/19و  )F)1در سطح  1/19معنیدار است .به همین منظور تحلیل کوواریانس
یکراهه انجام شد تا معین گردد کدامیک از ابعاد نگرش به پیوند زناشویی در بین دو گروه نمونه به
لحاظ آماری متفاوت است .جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در مقایسه ابعاد نگرش
به پیوند زناشویی در بین دو گروه دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل را نشان میدهد.

دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل
متغیرها

میانگین مجذورات

میانگین مجذورات خطا

F

سطح معنیداری

بدبینانه
خوشبینانه
واقعبینانه
ایدئال گرایانه

283/599
051/035
93/122
2/985

5/858
9/259
5/995
2/395

39/105
32/029
9/591
0/091

1/110
1/110
1/105
1/285
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η

1/098
1/093
1/130
1/119
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بر اساس نتایج جدول  2نمره  Fمربوط به بعد بدبینانه ( 933(= 81/193 ،P >1/119و  )F)9و
خوشبینانه ( 933(= 81/912 ،P >1/119و  )F)9در سطح  1/19و بعد واقعبینانه (2/311 ،P >1/193
=( 933و  )F)9نگرش به پیوند زناشویی در سطح  1/12معنیدار است .استفاده از آزمون تعقیبی بن
فرونی ،نشان داد که هر سه معنیدار بعد بدبینانه ( ،)∆x̄=1/299،SE =1/193 ،P>1/19خوش ببینانه
( )∆x̄=9/111 SE =1/818 ،P>1/9و واقع بیبینانه ( )∆x̄=1/31،SE =1/113،P>1/دختران زنان
مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل میانگین پایینتری کسب کردهاند .بدین ترتیب در آزمون
فرضیه دوم پژوهش (مبنی بر بین ابعاد نگرش به ازدواج (بدبینانه ،خوشبینانه ،واقعبینانه و ایدئال
گرایانه) در دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد،
چنین نتیجهگیری شد که دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل در سه بعد نگرش
بدبینانه ،خوشبینانه و واقعبینانه میانگین پایینتری کسب میکنند( .الزم به توضیح است که میانگین
همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که ارزش =1/313(Fویلکز المبدا،
 933(= 93/113 ،P>1/19 ، Partial1=1/938و  )F)1در سطح  1/19معنیدار است .به همین منظور
تحلیل کوواریانس یکراهه انجام شد تا معین گردد کدامیک از ابعاد نگرش به طالق در بین دو
گروه نمونه به لحاظ آماری متفاوت است .جدول  8نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در مقایسه
ابعاد نگرش به طالق در بین دو گروه دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل را نشان میدهد.
جدول  .4تحلیل کوواریانس یکراهه در مقایسه ابعاد نگرش به طالق در بین دو گروه
دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل

نگرش مثبت به طالق
نگرش منفی به طالق

093/589
059/252

خطا
5/991
00/522

05/589
09/959

معنیداری
1/110
1/110

η2
1/010
1/189

بر اساس نتایج جدول  1نمرههای  Fمربوط به بعد نگرش مثبت به طالق (= 91/132 ،P>1/119
( 933و  )F)9و بعد نگرش منفی به طالق ( 933( = 91/231 ،P>1/119و  )F)9در سطح  1/19معنادار
است .در ادامه استفاده از آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که در بعد نگرش مثبت (،p>1/19
 )∆x̄=9/311،SE=1/198دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل میانگین باالتری کسب
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متغیرها

میانگین مجذورات

میانگین مجذورات

F

سطح
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کردهاند و در بعد نگرش منفی نسبت به طالق ( )∆x̄=1/133،SE =1/291 ،p>1/19دختران زنان
مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل میانگین پایینتری کسب کردهاند .بدین ترتیب در آزمون
فرضیه سوم پژوهش (مبنی بر بین ابعاد نگرش به طالق (نگرش مثبت و نگرش منفی) در دختران زنان
مطلقه و دختران زنان متأهل به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد ،چنین نتیجهگیری شد که
دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل در بعد نگرش مثبت به طالق نمرات باالتر و در
بعد نگرش منفی به طالق نمرات پایینتری کسب میکنند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت ،نگرش به پیوند زناشویی ،نگرش به طالق در دختران
زنان مطلقه و دختران زنان متأهل تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شد.
اولین فرضیه پژوهش عبارت بود از اینکه بین سبکهای هویت (سبک هنجاری ،سبک اطالعاتی
نتایج پژوهش نشان داد ،بین دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل ازنظر سبک هویت اطالعاتی و
سردرگم اجتنابی تفاوت معناداری وجود دارد .تحقیقات متعددی ازجمله بهزادی و سروقد (،)9811
فتاحی ( ،)9818کیانی ( ،)9818فرتاش ( ،)9818دادفرنیا و همکاران ( ،)9811انصاری ( ،)9811غفاری
( ،)9811ریگی کوته و همکاران ( ،)9811احمدی ( ،)9819فرمانی و سهرابی ( ،)9811شهابیزاده
( ،)9811مختاری ( ،)9811کریمی ( ،)9831فرزانهخو و همکاران ( ،)9833نجارپور ( ،)9833هاشمی
و رضوی ( ،)9833راتنر ( ،)1192ویسیولین ( ،)1191راتنر ( ،)1198نیتزبرگ ( ،)1191هافر و دیگران
( ،)1111مولیس و همکاران ( ،)1118مارش ( )9118به اهمیت نقش محیط خانواده ،کیفیت روابط
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و سبک سردرگم) در دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد.

خانواده ،جو عاطفی ،نوع ساختار و خانواده ،والدین و تعارضات آن بر هویت و سبک هویت پرداخته
و آن را مؤثر دانستهاند .چندین نظریه به روابط نوجوان و والدین تأکید کردهاند .والدین در فرایند
 .)1113نظریهپردازان ،خانواده را مهمترین نهاد در شکلگیری هویت فرزندان تلقی میکنند و
میزان روابط عاطفی موجود در خانواده از دیگر عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری هویت است
(شالتسیس و بالستین ،9111 ،9به نقل از خواجهپور و عطار .)9831،عدهای از محققان گزارش دادهاند
که بر اساس دیدگاهِ یادگیری اجتماعی وضعیت هویت والدین ،به خصوص اگر آنها دارای سبک
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هویت اطالعاتی باشند ،الگوی مناسبی را برای نوجوانان فراهم میکند تا از طریق یادگیری مشاهدهای
بتوانند هویت خود را رشد دهند .خانواده ،والدین و به دنبال آن کیفیت روابط والدین نیز بر رشد
هویت اثر دارد .ارتباط والدین با یکدیگر در شکلگیری رفتارهای فرزندان در مراحل مختلف رشد
نقش مهمی ایفا میکند (غرایی .)9833 ،احساس هویت انسان دو رکن دارد :حس تعلق و حس
مجزابودن و آزمایشگاهی که در آن این دو جزء با هم مخلوط و نسخه پیچی میشود خانواده یعنی
خاستگاه هویت است .حس تعلق ازبرون سازی کودک با گروه خانواده و مفروضات او در مورد الگو
های مراودهای در ساخت خانواده سرچشمه میگیرد که طی وقایع گوناگون زندگی ثبات و
استمراردارد .حس مجزا بودن و تفرد از راه مشارکت در زیر منظوه های مختلف خانواده در زمینه
های متفاوت خانوادگی حاصل میشود و همینطور هم از راه مشارکت در گروههای برون خانگی
طی رشد توامان کودک و خانواده برون سازی خانواده با نیازهای کودک باعث بسط حدود
حس تعلق او به گروههای مختلف است (مینوچین ،ترجمه ثنایی .)9831 ،در این میان بافت خانواده
و تعامالت والدین و فرزندان بهعنوان یک عامل مؤثر در ترجیح یک سبک هویت مورد توجه
قرارگرفته است (فرتاش .)9818
نزدیکی عاطفی فرزندان با والدین و حمایت و کنترل بیش از حد فرزندان بهوسیله والدین منجر به
ایجاد هویت زود هنگام میگردد .در مقابل فرزندانی که از جانب والدین طرد میشوند و به لحاظ
عاطفی خود فاصله دارند دچار پراکندگی هویت میشوند .این افراد هرگز فرصت همانندسازی با والد
مورد احترام خود را نداشته اند (خواجه پورو عطار .)9831 ،تعارض در محیط خانوادگی ،پیش بینی
کننده مهم سطوح پایین دستیابی به هویت ،موراتوریوم کمتر و همچنین آشفتگی بیشتر نوجوانان بود.
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خودمختاری کودک میشود که همان احساس مجزا بودن است اما حس هویت هر فردی تحت تأثیر

طبق تحقیقات نوجوانانی که در خانوادههایی بودند که آشکارا خشم و پرخاشگری نشان می دادند به
هویت باالی نرسیده بودند .الگوهای خانوادگی آشفته و پرتعارض ،والدین و نوجوانان را در دو قطب
(احدی و شمالی .)9819،طبق تحقیق ویسیولین )1191( ،نوجوانان خانوادههای طالق کمتر هویت
پیش رس داشتهاند تا نوجوانان خانوادههای واقعی و آنها کمتر به سنت های خانواده ،ارزشها و
اعتقادات وابسته هستند و نوجوانان خانوادههای طالق زودتر در بحران هویت می افتند و در آن طوالنی
تر از خانوادههای واقعی می مانند .چگونگی هویت یابی با ویژگی های شخصیت (اساس مبانی -
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زیستی رفتار و طرز تفکر) نحوه تربیت فرزندان و جو خانواده مرتبط است (به نقل از هاشمی و
رضوی .)9833،رفتارهای سوء والدین که مانع رشد هویت میشود شامل پرخاشگری والدین ،محدود
کردن و مهار بیش از حد نوجوان ،سردی و فاصله عاطفی والدین ،بی توجهی و طرد نوجوان است
(فوالد چنگ ،شیخ السالمی و صفری.)9831 ،
نقش والدین و شکلگیری هویت بهطور پویایی به هم مرتبط است (بییرز و گوسنز .)1112،نقش
پدر در شکلگیری هویت را نمیتوان نادیده گرفت سبک هویت اطالعاتی در الگوی مارسیا مطابق
با هویت موفق است و برخی یافتهها داللت بر آن دارد که وجود پدر میتواند اثر مثبتی در هویت یابی
نوجوان داشته باشد؛ و نوجوانان دارای هویت موفق در خانواده هایی رشد میکنند که گرمی،
صمیمیت و یکپارچگی در آنها باالست و اعضای خانواده با یکدیگر روابط عاطفی خوبی دارند و
در کل اعضای خانواده خود را خوشبخت تصور میکنند و از بودن در کنار یکدیگر احساس رضایت
برای خودش زندگی میکند و برنامه ریزی میکند افراد کمتر به یکدیگر نظارت دارند و نوجوانان
دارای هویت سر درگم روش ناسازگارانه در خانواده حاکم بوده است وجود پدر میتواند اثر مثبتی
در هویت یابی نوجوانان داشته باشد (هاشمی و رضوی  )9833حضور پدر در خانه اهمیت بسیاری
داشته است وحضور پدر که توسط طالق تضعیف میشود در رشد شخصیت تأثیر داشته است
وهمچنین استریتمترو جونز نیز در این رابطه بیان نمودند که تأهل والدین در زودرس بودن نوجوانی
تأثیر داشته است (به نقل از مولیس و همکاران .)1113 ،استرس های پیش از جدائی و طالق ،بی ثباتی
ها و اغتشاشات خانوادگی تأثیرات مخربی بر نوجوانان دارد و باعث چالش های رشدی خاصی نظیر
بروز اختالالتی در مفهوم هویت و استقالل میشود (هترینگتون 9118؛ به نقل از خدابخشی.)9833 ،
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میکنند و نوجوانان دارای هویت نا موفق در خانواده هایی رشد می یابند که هر یک از اعضای خانواده

اگر بی ثباتی در فرزندان ،با از دست دادن یکی از اعضای خانواده ارتباط داشته باشد منجر به
سردرگمی میشود و آن باعث میشود دختران نوجوان و جوان در سرمایه گذاری در فرصت های
1112؛ به نقل از مولیس و همکاران )1113 ،نوجوانان خانوادههای طالق در مقایسه با نوجوانان
خانوادههای عادی بیشتر دچار بحران هویت میشوند (دانکه ،پنینی و بروزنسکی (.)1113
مطالب و پژوهش های ارائه شده در فوق ،با توجه به تفاوت معنیدار در سبک هویت اطالعاتی و
سبک هویت سر درگم و نتایج حاصل از تحلیل دادهها (میانگین پایین سبک هویت اطالعاتی و
میانگین نمرات باالی سبک هویت سردرگم در دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل)
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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تائید کننده نتایج پژوهش حاضر بوده و در ادامه میتوان گفت خانواده هایی که مهارتهای مقابله
ای ارتباطی و توانایی تصمیم گیری منطقی و عقالیی در حل مسائل زندگی و رویارویی با مشکالت
احتمالی فردی و اجتماعی را تقویت میکنند سبب تشکیل هویت اطالعاتی میشوند و فرد آگاهانه و
فعال به جستجوی اطالعات و ارزیابی اطالعات خود می پرداز ند تا خود را بهتر بفهمند و بشناسند
شناخت واقعی از توانایی ها و محدودیت های خود پیدا کنند و سرانجام به تعریفی از خود دست یابند
و خود واقعی را کشف کنند و این گونه روابط در خانواده هایی که پدر حضور نداشته است کمرنگ-
تر بوده است و با توجه به رابطه انسجام خانواده با سبک هویت اطالعاتی در خانوادههای دارای پدر
انسجام خانواده بیشتر بوده است وهمچنین با در نظر گرفتن تعاریف سبک اطالعاتی که با روشن
فکری ،استراتژی مقابله مسئلهمحور ،تصمیمگیری ،پیچیدگی شناختی ،استقالل عاطفی ،همدلی،
تطبیقی خود تنظیم ،تعهد باال و وضعیت هویت به دست آورده شده مرتبط است میتوان گفت نقش
با هویت موفق است و برخی یافتهها داللت بر آن دارد که وجود پدر میتواند اثر مثبتی در هویت یابی
نوجوان داشته باشد .هویت موفق در خانواده هایی شکل میگیرد که عواطف همراه با احترام به آزادی
نوجوان ابراز میشود .در این دسته خانواده ها ضمن آن که حسی از نزدیکی و احترام دو جانبه وجود
دارد فرزندان احساس میکند برای ابراز مخالفت با والدین خود آزاد هستند (گروتوانت و کوپر 9131
به نقل از خواجه پورو عطار .)9831،بین حمایت پدر و توجه مخصوص از سوی وی با هویت یافتگی
رابطه معنیداری وجود دارد (کلدول و همکاران ،1111 ،به نقل ازسیاح سیاری و همکاران.)9831 ،
نوجوانان دارای هویت موفق در خانواده هایی رشد میکنند که گرمی ،صمیمیت و یکپارچگی در
آنها باالست و اعضای خانواده با یکدیگر روابط عاطفی خوبی دارند و در کل اعضای خانواده خود
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پدر در شکلگیری هویت را نمیتوان نادیده گرفت .سبک هویت اطالعاتی در الگوی مارسیا مطابق

را خوشبخت تصور میکنند و از بودن در کنار یکدیگر احساس رضایت میکنند و نوجوانان دارای
هویت نا موفق در خانواده هایی رشد می یابند که هر یک از اعضای خانواده برای خودش زندگی
روش ناسازگارانه در خانواده حاکم بوده است وجود پدر میتواند اثر مثبتی در هویت یابی نوجوانان
داشته باشد (هاشمی و رضوی  .)9833انسجام خانواده متعادل با سبک هویت اطالعاتی ارتباط مثبت
و با سبک هویت سردرگم اجتنابی ارتباط منفی داشته است و متارکه با سبک هویت سردرگم اجتنابی
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ارتباط داشته است وخانواده نا متعادل باعث تمایل فرزندان به اتخاذ سبک هویتی که آنها را در
معرض اختالالت اجتماعی و عاطفی قرار میدهد (به نقل از راتنر.)1198،
همچنین دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل در سبک هویت سر درگم تفاوت معنیداری
داشته و نمرات باالتری را به خود اختصاص داده اند .در تعریف افراد دارای هویت سر درگم میتوان
گفت این افراد عمدتا بی تفاوت و بی عالقه هستند و نقش های اجتماعی را امتحان نموده ،به سرعت
ترک می نمایند و خود را به دست سرنوشت و شانش می سپارند و هر کاری که جماعت انجام دهند
باآنها هم داستان میشوند ،حرمت خود کمی دارند ،تکانشی هستند و تفکری نا منظم دارند (به نقل
از برک ،ترجمه سید محمدی )9831،بهطورکلی افرادی که رشد هویتی سالمی دارند احتمال بیشتری
دارد که از خانواده هایی باشند که روابط گرم و صمیمی دارند و میتوان گفت که باتوجه به نتایج
تحقیق که میانگین هویت سردرگم در دختران زنان مطلقه باالتر از دختران زنان متأهل بوده است
فرزندان یا از روشهای سهل گیر و یا به دلیل ارائه نقش پدر از روش مستبدانه استفاده نمودهاند.
در تحقیق شهابیزاده ( )9811به این نتیجه رسید که خانواده متعادل پیش بینی کننده هویت اکتسابی
و گرفتار پیش بینی کننده سردرگم است .ریگی کوته و همکاران ( )9811تأثیر ساختار خانواده بر
سبک هویت را تایید نمودهاند .احمدی ( )9819به این نتیجه رسیدند که بین عملکرد خانواده و هویت
سردرگم رابطه معکوس و معنا داری وجود داشته است .ویسیولین ( )1191با مقایسه هویت در دوگروه
طالق و عادی که در این مقایسه به این نتیجه رسیدند که فرزندان طالق کمتر هویت پیش رس داشتهاند
و فرزندان طالق زودتر به بحران هویت می رسند .همچنین در تحقیق مارش و گرگ ( )9118بیان
داشتند که افرادی که پدر و مادرشان جدا شدهاند اکتشاف هویت بیشتر و بی میلی به تعهد داشته و
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میتوان گفت زنان مطلقه به دلیل طالق و عدم حضور پدر ،جهت جبران اشتباهات و ارائه امتیاز به

طالق را اثر گذار دانسته اند .در تحقیق مولیس و همکاران نیز ارتباط مثبت طالق با هویت زودرس
بیان گردید .راتنر  1192رابطه سبک هویت سردرگم-اجتنابی را با انسجام خانواده بیان نمودند .هافر
در خانواده متعارض و کشمکش ،هویت موفق نداشته اند .دادفرنیا ،نعیمی و یارمند ( )9811نیز تأثیر
تعارض والدین را بر سبک هویت فرزندان مؤثر دانسته و بیان نمودند که بین تعارض والدین و سبک
سردرگم رابطه وجود دارد و کریمی ( )9831نیز به این نتیجه رسیدند که بین کارکرد خانواده با سبک
هویت اطالعاتی رابطه مثبت ،مستقیم ومعنیدار وجود دارد و رابطه منفی با سبک هویت سر درگم
وجود داشته است.
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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فرضیه دوم پژوهش مطرح میکرد بین ابعاد نگرش به پیوند زناشویی (بدبینانه ،خوشبینانه،
واقعبینانه و ایدئال گرایانه) در دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل به لحاظ آماری تفاوت وجود
دارد.
نتایج پژوهش نشان داد نمرات نگرش به پیوند زناشویی در ابعاد بدبینانه و واقعبینانه وخوشبینانه
تفاوت معنیدار داشته است .تحقیقات متعددی به بررسی تأثیر طالق والدین بر فرزندان پرداخته است
و هرکدام از بعد خاص مشکالت ایجاد شده را موردبررسی قرار دادهاند .تأثیرات طالق؛ تعارض و
کشمکش در خانواده و نوع ساختار و بافت خانواده بر نگرش به پیوند زناشویی طبق تحقیقات خجسته-
مهر و همکاران ( ،)9811باقریان و کاظمیان ( ،)9811رضایی ( ،)9831رسولی و همکاران (،)9833
کریستین ( ،)1191تایید شده است طالق والدین توانایی درک فرزندان برای رسیدن به یک پیوند
زناشویی خوشحال و پایدار را تضعیف میکند بسیاری از بزرگساالن جوان خانوادههای طالق دارای
اشتباهات پدر و مادر خود نگران می باشند و به این اعتقاد داشتهاند که روابط آینده فرضی آنها به
احتمال زیاد شکست خواهد خورد (والرشتاین و لوئیس 1111،به نقل از ویتون و همکاران.)1113،
در این پژوهش ،چنین نتیجهگیری شد که دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل در
سه بعد نگرش بدبینانه ،خوشبینانه و واقعبینانه میانگین پایینتری کسب میکنند؛ و نمره پایین در بعد
بد بینی نشاندهنده بدبینی باال در دختران زنان مطلقه است .در پژوهش حاضر دختران زنان مطلقه
دارای نگرش بدبین به پیوند زناشویی خوشبینی کمتر به پیوند زناشویی و نگرش کمتر واقعبینی به
پیوند زناشویی داشتهاند؛ و نتیجه پژوهش مذکور با تحقیقات خجستهمهر و همکاران ( ،)9811باقریان
و کاظمیان ( ،)9811رضایی ( ،)9831کالردئو و اوهنبرگ ( ،)1191کوئی و همکاران ( ،)1191ریگو

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-09

یک باور عمومی بودهاند که زوج ها توانایی غلبه بر اختالفات زوجیت را نداشته و در مورد تکرار

و ویستر ( ،)1113کاپینوس ( ،)1111بویر ،پنینگتون و اسپینک ( ،)1119فرانکلین ،بالمن و رابرتبا
( ،)9111آماتو ( ،)9133اسپرگر و کینی ( )9113موافق بوده است که در این پژوهش ها تأثیر طالق
های دالین ( )1112بوده است .نگرش بدبینانه به پیوند زناشویی به مشکالتی که در پیوند زناشویی
پیش میآید ازجمله ناشادی ،نارضایتی ،عدم رعایت انصاف و همراهی و همکاری و محدودیت های
پیوند زناشویی مربوط است .نگرش خوشبینانه به پیوند زناشویی بیشتر به نگرش موفقیت ،رفاقت،
دوستی ،شادمانی و قداست پیوند زناشویی مربوط است .نگرش بدبینانه به پیوند زناشویی با مشکالتی
دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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که در پیوند زناشویی پیش میاید ازجمله ناشادی ،نارضایتی ،عدم رعایت انصاف و همراهی و همکاری
و محدودیت های پیوند زناشویی مربوط میشود .نگرش واقعبینانه به پیوند زناشویی به حقایق و
واقعیت های پیوند زناشویی مربوط میشود( .نیلفروشان و همکاران .)9811،فرزندانی که شاهد رفتار
والدینشان جهت طالق شدهاند نگرش بدبینانه ای به پیوند زناشویی داشتهاند .آنها پیوند زناشویی را
به منزله یک آزمایش بازگشت به تنهایی میدانند  .فرزندی که درد طالق را کشیده است می گوید
اول نامزدی است ،بعد عروسی و بعد از آن رنج بردن؛ و نتایجی عاطفی که به دنبال آن میآید از ترس
به وجود میآید .ترس از اینکه آنها تا پایان بهتر از والدینشان انجام نخواهند داد .آنها می ترسند از
اینکه وارد پیوند زناشویی بشوند و مخصوصا از داشتن فرزندانی از آنها می ترسند .وانها بدرستی
عمیقا متقاعد شدهاند که پیوند زناشو یی شکست خورده را با درد و صدمه دیدن پایان خواهند داد
(برنز )1119،چندین نظریه در خصوص تأثیر والدین و محیط موجود در خانواده و روابط ،تعارض ها
یادگیری اجتماعی .در نظام خانواده افراد بهوسیله عالیق و دلبستگیهای نیرومند ،پایدار و متقابل به
یکدیگر متصل میشوند .هرچند ممکن است در طول زمان این دلبستگیها نوسان یابد ولی به هر حال
در سراسر حیات خانواده به بقای خود ادامه خواهند داد .وجود همین دلبستگیها و احساس تعلقهاست
که شکل دهنده نگرشها ارزشها رفتارها و بهطورکلی ریشه در فرزندان خانواده است (گلدنبرگ و
گلدنبرگ ،ترجمه برواتی و همکاران .)9833 ،وابستگی والدین ممکن است مجموعهای از توقعات و
انتظارات را درباره چگونگی برقراری ارتباط با دیگران و چگونگی تفسیر فعالیت دیگران فراهم کند
به عبارت دیگر کودکانی که ارتباطی باز و پاسخ ده به نیاز های عاطفی را بهوسیله والدین شکل
دادهاند ،ممکن است این ویژگی را در ارتباطات دیگر نیز اتخاذ کنند (کرنز و استیونز  9113به نقل از
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و کشمکش ها در تشکیل نگرش به پیوند زناشویی وجود داشته است ازجمله نظریه دلبستگی،

یاوری.)9811،
سبک دلبستگی اگر چه در سالهای اولیه زندگی شکل میگیرد ولی در تمام طول عمر تداوم
زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهد( .داینتون 1113 ،به نقل از کاردانی )9811 ،بر اساس نظریه
یادگیری اجتماعی ،والدین ایده های خود راجع به رابطه با جنس مخالف را از طریق الگو سازی و
یادگیری جانشینی به فرزندان خود انتقال می دهند و نگرش فرزندان نسبت به صمیمیت از طریق
مشاهده والدین و روابط بین آنها الگوبرداری میشود و از طرف دیگر فرزندان تجربه رابطه خود و
والدین را بهعنوان مبنایی برای ایجاد صمیمیت در روابط به کار می برند .این یادگیری از منابع دیگری
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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مانند رسانه ها ،مدرسه و یا دوستان تیز صورت میگیرد (نیلفروشان و همکاران  .)9811ساختار و
محیط خانواده اصلی در نگرش به پیوند زناشویی و نیز خانوادگی فرزندان نقش دارد (کری  1112به
نقل از کاردانی .)9811 ،تحقیقات بر روی انتقال بین نسلی نشان داده است که کسانی که از پدرو مادر
طالق بودهاند نگرش به پیوند زناشویی منفی داشته و به پیوند زناشویی طوالنی مدت کمتر خوشبین
بودهاند وممکن است هنگام ورود به پیوند زناشویی خود اعتماد به نفس کمتری در توانایی خود برای
حفظ یک پیوند زناشویی شاد داشته باشند (به نقل از ویتون و همکاران .)1113،کالرئو و اوهنبرگ
( )1191به این نتیجه رسیدند که درگیری پدر و مادر مهمترین عامل تأثیرگذار در خوشبینی به پیوند
زناشویی بوده است .نتایج تحقیق فرانکلین و همکاران ( )9111نشان دادند که فرزندان این خانواده ها
خوشبینی کمتری به پیوند زناشویی داشتهاند .فرزندان طالق در مقایسه با فرزندان خانواده عادی
دیدگاه بدبینانهتری به پیوند زناشویی داشتهاند (آماتو  9111به نقل از کوئی ،فینچمن و
نگرش واقعبینی به پیوند زناشویی با توجه به نتایج حاصل از تحقیق نیلفروشان و همکاران معادل با
نگرش به پیوند زناشویی خود بوده است که در پژوهش حاضر دختران طالق میانگین نمرات پایینتری
در مقیاس فوق داشتهاند و نگرش آنان به پیوند زناشویی خود نسبت به دختران زنان متأهل پایینتر
بوده است که نتایج فوق موافق با نتایج تحقیقات ذیل است.
گاباردی و روزن ( )9119که با بررسی دانشجوبانی که فرزندان طالق بودند و مقایسه با فرزندان
غیر طالق به این نتیجه رسیدند که این افراد نگرش منفی به پیوند زناشویی داشتهاند .آماتو ( )9133ببا
بررسیی فرزندان طالق  93تا  81ساله به این نتیجه رسید که فرزندا ن طالق نگرش منفی به خانواده
داشتهاند .اسپرگر و کینی ( ) 9113به این نتیجه رسیدند که درک طالق پدر و مادر ممکن است
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دارستچی.)1191،

نگرشهای بعدی در مورد رفتارها و روابط عاشقانه را تحتتأثیر قراردهد .خجسته مهر و همکاران
( )9811به این نتیجه رسیدند که فرزندان طالق نگرش منفی و پایینتری به پیوند زناشویی در مقایسه
تأثیر را بر نگرش به پیوند زناشویی داشتهاند .باقریان وکاظمیان ( )9811با بررسی نگرش به پیوند
زناشویی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت بین مؤلفههای جو اجتماعی خانواده با
نگرش به پیوند زناشویی وجود داشته است .نتیجه تحقیق کریستین ( )1191ارتباط درگیری والدین و
نگرش منفی به پیوند زناشویی را نشان داد.
دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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با توجه به اینکه نگرش ایدئال گرا در دو گروه دارای تفاوت معنیدار نداشته است و در تعریف
نگرش ایدئال به پیوند زناشویی میتوان گفت ،نگرش ایدئال به ایدئال های پیوند زناشویی ازجمله
ثبات پیوند زناشویی بدون مراسم پیوند زناشویی میپردازد وبا عشق و رابطه رومانتیک همراه بوده
است .با توجه به اینکه دو گروه دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل از خانوادههای تحت
حمایت کمیته امداد بودهاند آسیب های موجود در این خانواده ها و فرهنگ موجود میتواند در
متفاوت نبودن نگرش ایدئال در این خانواده ها اثر گذار بوده باشد و نتیجه حاضر موافق با نتیجه
پژوهش کیارلو ( )1199بوده است که در بررسی در خصوص تأثیر طالق والدین بر آینده رابطه
رومانتیک در فرزندان به این نتیجه رسیدند که هر دو گروه طالق و غیر طالق پیش بینی موفقیت آمیز
از آینده کودک در روابط عاشقانه داشتهاند.
فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین ابعاد نگرش به طالق (نگرش مثبت و نگرش منفی)
سوم پژوهش ،مبنی براین که بین ابعاد نگرش به طالق (نگرش مثبت و نگرش منفی) در دختران زنان
مطلقه و دختران زنان متأهل به لحاظ آماری تفاوت معنیداری وجود دارد ،چنین نتیجهگیری شد که
دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل در بعد نگرش مثبت به طالق نمرات باالتر و در
بعد نگرش منفی به طالق نمرات پایینتری کسب میکنند .یافتههای تحقیق با یافتههای نتایج این
تحقیق موافق با نتایج تحقیقات حیدری و بخشی ( )9831رضایی ( )9831باقریان و کاظمیان (،)9811
خجسته مهر و همکاران ( ،)9811کوئی و فینچمن ( ،)1191مایل و سرواتی سیل ( ،)1191کاپینوس
( ،)1112کوئی ،فینچمن و دارستچی ( ،)1191ریچ ،جودی و اکسلز ( )1111کاپینوس ( ،)1111آماتو
و بوت ( )9119موافق بوده است.
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در دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد .در آزمون فرضیه

مهمترین مرجع برای فرزندان پدر و مادر هستند .بوسیله تعامل فرزندان با پدر و مادر کودکان
شروع به شناسایی خود وبه دست آوردن تجربه بهعنوان آماده سازی برای چالش ها در زندگی آینده
تعیین میکند (اسمیت  1113به نقل از هونگ ،النگ وعبدالرحمن وهمکاران.)1192 ،
فرد تعارضات اصلی خانواده اصلی و خصوصا تعارضات والدین خود را با خود حمل میکند و
آنها را در زندگی زناشویی خود تکرار میکند (لویس و اسپانیر 9131 ،9به نقل از ساروخانی و خرم،
)9811

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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مقایسه فرزندان خانواد ه طالق و غیر طالق نشان داده است که این افراد نگرش به طالق مثبت
داشتهاند و این افراد احساس میکنند پیوند زناشویی غیر قابل پش بینی و ناپایدار است (بوت و آماتو
 9111و کروتر و وایتمن  1118به نقل از جانینگ ،کولینز ،کام وکالج.)1199 ،
گلن و کرامر ( )9133عالوه بر پیدا کردن استعداد کودکان به طالق آنها توضیح احتمالی برای
انتقال بین نسلی طالق را توضیح داده اند آنها عواملی مانند عدم وجود مدل سازی نقش همسر،
ناتوانی در کنترل زمینه های اجتماعی ،مدل های نقش والدین نامناسب در نظر گرفته شده و پذیرش
طالق ،پیوند زناشو یی در سنین پایین ،آموزش کم و تعهد پایین را بیان نمودند .در طالق فرزندان
خانوادههای طالق یک استعداد طالق وجود داشته است و طالق والدین ازجمله فاکتور های مرتبط
با پیوند زناشویی و طالق است (نقل از هریس و کاکس .)1192 ،طالق پدر و مادر باعث تغییر
انتظارات پیوند زناشویی فرزندان با پدر و مادر طالق گرفته در مقایسه با کودکان از پدر و مادر عادی
نظریه های متعددی در تایید اثر طالق بر نگرش مثبت به طالق در فرزندان پرداخته اند ازجمله
نظریه کنش عقالنی ،یادگیری اجتماعی و فرضیه انتقال بین نسلی .طبق دیدگاه کنش عقالنی رفتار
فرد در پی زنجیره ای از عوامل تکوین مییابد .نیات افراد رفتار آنهاست .نیت های مربوط به رفتار
بهنوبه خود مبتنی بر دو عامل است فردی (نگرش فرد به رفتار) و عامل اجتماعی (آگاهی فرد از فشار
ها و هنجار های مربوط به انجام یا عدم انجام رفتار) از این رو اعتقاد درباره نتایج یک رفتار نگرش به
آن رفتار را تعیین میکند و اعتقاد یا باورها درباره انتظارات و خواسته های مهم دیگران از شخص به
انجام یا عدم انجام رفتار منجر میشود و این دو عامل یعنی گرایش به انجام رفتار و آگاهی فرد از
فشارهای اجتماهی منجر به به وجود آمدن قصد و نیت جهت انجام رفتار میگردد و آن هم موجب
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میشود و کودکان از پدر و مادر طالق گرفته نگرش مثبت تر به طالق ،داشتهاند (آماتو و بوت .)9119

بروز رفتار در شخص میشود (به نقل از بابایی .)9831 ،در مدل رشد شناختی ،بازنمودهای شناختی
از خاطرات ،ازتجارب گذشته و مشاهده تجارب رابطهای ازجمله طالق والدین تشکیل شده است.
تحت تأثیر چگونگی دریافت و رفتار کردن در روابط خود دارند (کوئی و همکاران .)1191 ،طبق
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا ( )9133نشان میدهد که کودکان و نوجوانان رابطه پدر و مادر را
مشاهده میکنند و آنها شروع به توسعه برداشت خود از آنچه پیوند زناشویی و طالق نام دارد
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میشوند .کودکان از محیط اطراف (پدر و مادر) خود یاد میگیرند و این نگرش آنها را تحت تأثیر
قرا ر میدهد (بیوونا.)1198 ،
این نظریه پیش بینی میکند که مشاهده طالق والدین میتواند نگرش به طالق جوانان را شکل
داده و در روابط عاشقانه آنها تأثیر داشته باشد (بندورا 9133؛ کوئی و همکاران .)1191 ،طالق
والدین ممکن است به نگرش منفی در میان کودکان حتی سالها بعد کمک کند .این موضوع
نشاندهنده عواقب بلندمدت منفی طالق است (به نقل از هریس و کاکس  .)1192در دیدگاه چرخه
طالق ،طالق قابل انتقال بوده و به عبارتی در نسل ها می چ رخد و هرچه فرزندان بیشتر باشد تعداد
طالق های مورد انتظار بیشتر است و با پایان یافتن یک پیوند زناشویی یک چرخه شروع میشود که
تعداد افرادی که در طول زمان در معرض تأثیرات طالق قرار میگیرند افزایش میدهد بدین ترتیب
انتقال بین نسلی طالق به روند صعودی نرخ طالق کمک کرده است .کیفیت رابطه زناشویی والدین
درجه اول به روند یادگیری الگوها و مهارتهای ارتباطی والدین از ناحیه فرزندان مربوط میشود و
از آنجایی که کودکان به کرات رفتار والدین را مشاهده میکنند به میزان مشخصی الگوهای بین
فردی مشابه با والدین خود را اکتساب میکنند و در درجه دوم به تأثیرات طالق بر فرزندان مربوط
میشود ازجمله پیوند زناشویی فرزندان ،مشکالت عاطفی رفتاری فرزندان و کیفیت پایی نتحصیلی
بهعنوان پیش در آمد عدم موفقیت شغلی و مالی در آینده (دیکمن و اسچمید هینی 1113 ،به نقل از
ساروخانی و خرم .)9811 ،نتایج پژوهش رسولی ،نوابینژاد و ثنایی ( )9833نشاندهنده همبستگی
معنیدار و مثبت بین الگوی ارتباط سازنده متقابل زوجهای دانشجو و والدین و الگوی اجتناب متقابل
زوجهای دانشجو و والدین آنها بوده است.
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از طریق مکانیسم های مداخله گر متعدد بر پیوند زناشویی فرزندان تأثیر می گذارد و چرخه طالق در

کودکانی که در خانوادههای طالق بزرگ میشوند نگرش مطلوبی نسبت به طالق داشتهاند و در
مورد پیوند زناشویی و تعهدات در زندگی بزرگسالی محتاطتر عمل میکنند و فرزندان بالغ در خانواده
نگرش در مورد پیوند زناشو یی و طالق از پدر و مادر طالق گرفته خطر ابتال به طالق را افزایش
میدهد (میوس  ،1113به نقل از بیوونا.)1198،
با توجه به نتایج پژوهش ارائه آموزشهای روانشناختی در برخی از مدارس برای فرزندان طالق
با هدف ارتقاء سطح آگاهی فرزندان را در خصوص طالق والدین و اثرات آن و افزایش توان مقابله
آنان پیشنهاد میشود.
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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