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 چکيده

 کیازدواج،  5/5اساس آمار سازمان ثبت احوال از هر  بر بوده وشاخص آمار طالق قابل توجه مقدمه: 

. فرزندان طالق است ادیطالق و به دنبال آن ازد ینرخ باالحاکی از آمارها  انجامد.یازدواج به طالق م

 و یاداعت از ناشی طالق فرزندان در استرس با مقابله راهبردهای و دلبستگی مقایسههدف این پژوهش 

ـ  شناسی پژوهش:روش بود. معتاد  والدین با فرزندان انجام شده،  یاسهیمقااین مطالعه به روش علّی 

 پوشش تحت که معتاد والدین با فرزندان و اعتیاد از ناشی طالق فرزندان از گروه دو آن را آماری جامعه

 نفر است. نمونه 319آنها  تعداد که تشکیل قم، استان( ع)العباس  ابوالفضل حضرت خیریه موسسه

ی گیراندازهشدند. ابزار  هدفمند انتخاب  گیرینمونه طریق از تعداد این انتخاب که نفر 174 آماری

هت پارکر بود. ج و اندلر پراسترس شرایط با مقابله دلبستگی و مقیاس هایسبک شامل پرسشنامه

متغیری مانوا،  چند واریانس اس و روش تحلیلاسپیآماری اس افزار از نرم هاهیفرض تحلیل و تجزیه

 دلبستگی سبک میانگین ها:یافته. شد بونفرونی استفاده تعقیبی مستقل و آزمون نمونه آزمون تی دو

 معتاد نوالدی با فرزندان از کمتر اعتیاد از ناشی طالق فرزندان دوسوگرای دلبستگی سبک و اجتنابی

 با دانفرزن از کمتر اعتیاد از ناشی طالق فرزندان اجتنابی مقابله و مدار هیجان مقابله میانگین. است

 و یاداعت از ناشی طالق فرزندان مدار مسأله مقابله ایمن و دلبستگی سبک بین. است معتاد والدین

طالق و در عین حال  هایخانواده فرزندانگيری: نتيجه .ندارد وجود تفاوت معتاد والدین با فرزندان

 به انآن داشته و نیاز قرار به مشکالت راهبردهای مقابله، استرس و اعتیاد ابتالی باالی خطر در معتاد،

 معمولی هایخانواده در که است نوجوانانی و کودکان از بیشتر بسیار پیشگیرانه خاص هایمداخله

 .کنندمی زندگی

، اعتیاد از ناشی طالق استرس، فرزندان با مقابله دلبستگی، راهبردهای واژگان کليدی:

 معتاد. والدین با فرزندان
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 معصومه امينی 

 .کارشناس ارشد مشاوره خانواده

 

   نام نویسنده مسئول:

 معصومه امينی

 قطال فرزندان در استرس با مقابله راهبردهای و دلبستگی مقایسه

 معتاد والدین با فرزندان و اعتياد از ناشی

 16/6/1399 تاریخ دریافت:

 28/8/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
فرزندان، رشد افکار فرزندان  گیری شخصیتوالدین، در شکلخانواده، تعیین کننده سالمتی و بیماری اعضای خود است و 

 یواحد اجتماع نیکوچکتر خانواده (.108، ص 1393ی، ابوالقاسمو حاجلو یی، عالی، مانییا انحراف فرزندان نقش بسزایی دارند)نر

بر فرزندان  یقیواحد کوچک گاه چنان اثر عم نیا یو فروپاش گذاردیخانواده و جامعه اثر م یبر اعضا اشیداریناپا ایاست که ثبات 

هستند، اثرات آن  یفرزندان یدارا نیکه زوج یدر موارد گذاردیم نیکه طالق بر زوج ی. گذشته از اثراتستین یدارد که باورکردن

در  یت بزه کار. نسبشوندیضربه را متحمل م نیشتریب دهیپد نیگفت فرزندان از ا توانیم یحت رد،یگیم زیآنها را ن بانیگر

و  کندیم جادیا یروان یهادر فرزندان، عقده یسرپرست یبادوام است و ب یهااز خانواده شتریب یلیشده خ یمتالش یهاخانواده

متأثر از والدین است  به طور کلی رشد شخصیت فرد (.92، ص 1394، حامدو  زادهییح)یگسترده است یلیطالق خ یجنبه منف

ی استعداد فردی را برای بیماری های تواند آثار بدی بر رشد شخصیت فرد داشته باشد و زمینه دوی آن ها میو فقدان یکی یا هر 

داری در مورد تأثیر خانواده گسسته روی کودکان انجام شده است و تحقیقات دامنه. روانی یا مشکالت رفتاری بعدی فراهم آورد

ها قرار و حتی فکری این کودکان به شکل منفی تحت تأثیر این نوع خانواده دهد که زندگی اجتماعی، عاطفیها نشان میگزارش

 گیرد و نتایج، بیانگر این واقعیت است که فرزندان متعلق بـه محیط های گرم و صمیمی در مقایسه با فرزندان متعلق به خانوادهمی

 ،طور کلی سازگارترند)خجسته مهر تند و بههای از هم گسیخته دارای مشکالت جسمی، عاطفی، اجتماعی و رفتاری کمتری هس

از نظر سازگاری فردی، اجتماعی، فیزیکی، سازگاری در منزل، مدرسه و سازگاری کل شخصیت (. 59، ص 1392ی، اصالن ی ونیممب

رفتن  نیبه منزله از ب نیطالقِ والد(. 59، ص 1392ی، اصالن ی ونیممب، بین فرزندان طالق و عادی تفاوت وجود دارد)خجسته مهر

به  ندویپ نیگسستن ا یبگذارد. البته گاه ریآنها تأث یو روان یبر سالمت اجتماع تواندیکه م رودیشمار م هفرزندان ب یتیچتر امن

که در  هابیآس یفرزند از برخ ییپدر و مادر، رها یهاهمچون مشاهده دائم نزاع یمشکالت است، مشکالت یبرخ انیمنزله پا

 ریمشکل دار نسبت به خانواده درگ یخانواده یهنوز برا یکند و... . اما برخ ربهممکن است تج یوالد با انحرافات اجتماع یخانواده

 کیفرزندان است و طالق  یو روان یو سالمت اجتماع تیدر امن یاساس خانواده عنصر مهم نیقائل هستند. بر ا تیطالق، ارجح

که براساس آمار  یقابل توجه است به طور اریامروزه شاخص آمار طالق بس(. 94ص ، 1394، حامدو  زادهییح)یعامل مخرب

 یبه طور دهد،یرا نشان م یبدتر تیرقم در تهران وضع نیو ا انجامدیازدواج به طالق م کیازدواج،  5/5سازمان ثبت احوال از هر 

طالق و به دنبال آن  یدهنده نرخ باالاساس، آمارها نشان نیبر اانجامد. یمورد به طالق م کیازدواج،  9/2که در تهران از هر 

، گرددیم(. از دیگر عواملی که باعث برهم خوردن سیستم خانوده 92، ص 1394، حامدو  زادهییح)یفرزندان طالق است ادیازد

 اعتیاد والدین است.

 یماریگسترش ب و وعیشدن نوجوانان، ش دهیکش ها، به انحرافاز خانوادهی اریبس یدر جهان امروز باعث نابود ادیاعت یدهیپد

ـ  یدر عوامل روان شهیاست که ر یعاجتما بیآس نیمهمتر ادیاعت. است دهیگرد ریمرگ و م یو حت یفراوان اقتصاد یو ضررها

واده خان یبلکه نسبت به اعضا ستند،ی. معتادان نه تنها مولد و سازنده نگذاردیم ریدارد و متقابالً بر روان فرد و اجتماع تأث اجتماعی

. روابط دانندیم گرانید یواقع ازیخود را مقدم بر ن ازیاعتماد ندارند و برآوردن ن گرانیبه د کنند،ینم تیخود هم احساس مسؤل

 یو تعهد داشته باشد)اعتماد یو وفادار یمستحکم عاطف یوندهایپ تواندیبوده و به ندرت م یو تصنع یسطح اریمعتاد بس یاجتماع

 دام مواد مخدر گرفتار باشند، فرزندان آنها نیز از هر لحاظ آسیب در صورتی که والدین در .(138، ص 1390ی، فراهان یماسترو 

 روانی، اضطراب، افسردگی و ناامیدی بیشتر، یأس و سرخوردگی،-های روحیکسالت و بیماری و مشکالتی نظیر شوندیپذیر م

پذیرترین  دارند، از آسیب رو، کودکان و نوجوانانی که والدین معتاد کند. از همیندر آنها بروز می د ابتال به بزهکاری و ...استعدا

معتاد با مشکالت  یهاوابسته به خانواده فرزندان(. 108، ص 1393ی، ابوالقاسمو حاجلو یی، عالی، مانی)نر ندیآیها به حساب مگروه

 نیا انیو.... در م یپرخاشگر اب،اضطر ،یچون افسردگ یاختالالت مزمن ای هایماری. ابتال به بکنندینرم م دست و پنجه یفراوان

و مسائل  باشدیم دیتوأم با افت شد شانیلیاست. عملکرد تحص یاست. روابط آنها با همساالن در سطح نامطلوب عیافراد به شدت شا

 د،ینمایم لیگونه فرزندان تحم نیبر ا نیکه رفتار والد ی. عالوه بر مشکالتشودیآنها مشاهده م یهادر پرونده یفراوان یانضباط

ی و )اعتماد دهدیرا بر دوش آنها قرار م یبار مضاعف زین انیافراد جامعه و اطراف ییاعتنایخشن و توأم با ب ز،یآم ریرفتار تحق

کننده مواد و الکل انجام شده است  فدر مورد فرزندان والدین مصر مطالعات متعددی که (.138، ص 1390ی، فراهان یماستر
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یرات منفی زایدی بر زندگی فرزندان مثی زیادی همراه است که اگها با تروما، تنش و آشفتاین خانواده ط، محیدهدینشان م

. کندیخانوادگی پرخطری ایجاد م طفرزندپروری مناسبی ندارند، که خود، محی یهاکنندگان مواد و الکل، مهارت ف. مصرگذارد

، فرزندی، صمیمیت و گرمی کم والدینـ  ت والدالوالدین، کیفیت ضعیف تعام الفنظارت ضعیف والدین بر رفتارهای فرزندان، اخت

در  این(. 11، ص 1393؛ به نقل از نوری، 2012و همکاران،  1اریا)است عهایی شایچنین خانواده انضباط ناپایدار یا نبود آن در

ظارات و صحبت در مورد انت ثری بین والد و فرزند، نظارت بر رفتار فرزندان، ارتباط مؤگحالی است که پیوندهای خانوادگی، دلبست

؛ به نقل 2012و همکاران،  2گبرنین) مواد هستند فهای مهم محافظت کننده در برابر مصرمثبت خانوادگی از عامل یهاو ارزش

مراقبش/  که به روابط صمیمانه و عاطفی بین کودک و باشدیم 3کی از این عوامل خانوادگی دلبستگیی(. 11، ص 1393از نوری، 

که دلبستگی  کندیادعا م( 26، ص 1396، محمدخانیو  بهاری ،اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از1969)4مراقبانش بازمی گردد. بالبی

ضمین کننده نزدیک ماندن و ارتباط کودک و مادر بوده، تا ایمنی آنها ت که باشدییک نظام محرک غریزی رفتاری یا بیولوژیک م

دلبستگی هم در کودکان و هم در بزرگساالن، تحت کنترل یک  یهابر این است که رابطه را تضمین کند. در همین راستا تصور

هم (. 26، ص 1396، محمدخانیو  بهاری ،اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از6،2000و شاور 5فرالی)باشدیبیولوژیکی م نظام واحد

که این تجارب اولیه دلبستگی، بر ایجاد  کندیبیان م( 27، ص 1396و همکاران،  اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از1969)چنین بالبی

. خواهند دادها و تجارب بین فردی آینده را تحت تأثیر قرار که ادراکات، نگرش ییهامدل ،اثرگذارند کارکردی درونی یهامدل

ابله راهبردهای مقدر نظر گرفته شود، راهبردهای مقابله با استرس است.  هاخانوادهیکی از عواملی که باید در بررسی مشکالت این 

یا  (متمرکز بر مسئله)بر یک عامل فشارهای درونی یا بیرونی نمدآرفتاری و شناختی افراد به منظور فائق  یهاتالش نبه عنوا

 ،مسعودی ،قبادزاده؛ به نقل از 1984، 8و فولکمن7زاروس)التعریف شده است ن(متمرکز بر هیجا)هیجانی و عاطفی ایجاد تضمین

یسیب پذیری او به شمار مآ خگزیند، بخشی از نیمری. راهبردهایی که فرد برای مقابله برمی(15، ص 1396 ،حسنیو  محمدخانی

 .(15، ص 1396 و همکاران، قبادزاده؛ به نقل از 2003، 10و رشف 9بن ژور) روند

 

 مبانی نظری و پيشينه
 11الیفر)دارند کودکان مشکالت هیجانی و رفتاری درکه عوامل خانوادگی نقش مهمی در توصیف منشاء و بنیان  رودیمگمان 

 یهابرای نگاره یانهی. یک دلبستگی ایمن، زم(26، ص 1396، محمدخانیو  بهاری ،اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از12،2000و شاور

 اکتشاف تا به عنوان پایگاهی ایمن برای کودکان عمل کنند که به واسطه آن کودکان قادر به آوردیمراقبان فراهم م دلبستگی یا

و  بهاری ،اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از2002، 16و دیویدسون 15، بینگلی14، براسارد13هارت)باشندیمحیط و یادگیری از آن م

 19، ایگالند18هاستون، 17)وارنکه دلبستگی ناایمن با ایجاد اختالالت اضطرابی دهندیمطالعات نشان م(. 26، ص 1396، محمدخانی

                                                           
1 . Arria 
2 . Borning 
3 . Attachment 
4 . Bowlby 
5 . Fraley  
6 . Shaver 
7 . Lazarus 
8 . Folkman  
9 . Ben ـ Zur  
10 . Reshef 
11 . Fraley  
12 . Shaver 
13 . Hart  
14 . Brassard 
15 . Binggeli 
16 . Davidson 
17 . Warren 
18 . Huston 
19 . Egeland 
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 ،22و استربروکس 21گراهام)افسردگی یهانشانه(، 26، ص 1396و همکاران،  اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از1997، 20و اسروف

 25، دیکالین24، اسپلتز23گرینبرگ)و اختالالت آشفتگی رفتاری( 26، ص 1396و همکاران،  اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از2000

راهبردهای ان به اعتقاد پژوهشگر. باشدیدر ارتباط م( 26، ص 1396و همکاران،  اکبریان فیروزآبادی ؛ به نقل از1991، 26و اندریگا

ی برخورد با آنها را تعیین کنند. استفاده از راهبرد گونگقرار داده و چ زا را تحت تأثیر رویدادهای تنش توانندیار روانی مشمقابله با ف

پایینی از استرس و فشار  ححل مسئله با سطو یی استرس و فشار روانی و استفاده از راهبرد مقابلهالبا حهیجانی با سط یمقابله

، ص 1396 و همکاران، محمدخانی ،مسعودی ،دهقبادزا؛ به نقل از 2008، 30الو مندو 29، افلک28، تنن27ناستنتو)روانی همراه است

یط شود و محدهند. محیط خوب باعث رشد افکار فرزندان میوالدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان را شکل می .(15

 خصوص)به  ها را در فرزندان شکل دهد. در چنین حالتی در صورتی که والدین دچار آلودگیتباهی نیترقیتواند عمبد نیز می

های شوند. خانواده دارای فرد معتاد محصولی همانند کسالت و بیماریپذیر میباشند، فرزندان آنها نیز از هر لحاظ آسیب مواد مخدر(

 آنها چنانکه هم است؛ بیشتر هاخانواده این در فرزندان حالی پریشان و رنجوری روان ؛آوردیم بار به فرزندان برای ـ روانی روحی

برای خود  بیمناس آینده و هستند مستعدتر بزهکاری به ابتال برای افراد این. کنندمی احساس را بیشتری ناامیدی و اضطراب نسبتاً

فرزندان والدین معتاد، بسیاری از مشکالت (. 140، ص 1390ی، فراهان یماستری و اعتماد؛ به نقل از 31،2004)کیدرف بینندنمی

پیشینه پژوهشی در این زمینه حاکی از آن است که دامنه وسیعی از  .کنندیم ی را تجربههیجانی، شناختی، اجتماعی و رفتار

 یترنییپا طور کلی دارای اعتماد به نفس . این کودکان خشن، افسرده و بهشودیفرزندان والدین معتاد دیده م مشکالت خاص در

 یهاشرفتیپ(. 109، ص 1393و همکاران، حاجلو یی، عالی، مانینر؛ به نقل از 1993، 33؛ فیتزگرالد1993، 32هستند)دمونیکو

، 1393ی و همکاران، مانینر؛ به نقل از 1991، 34پایین است و حضورشان در مدرسه نامنظم است)شر تحصیلی و توانایی زبانی آنها

کودکان از عدم  . ایندهندیاز جمله دوری از ارتباط و خشونت کالمی نشان م به عالوه، آنها رفتارهای ضداجتماعی(. 109ص 

حالی است  . این دربرندیکننده و ثابت که بتوانند در آن اعتماد و هویت استواری را پرورش دهند، رنج م حمایت وجود یک محیط

؛ به نقل از 1981، 35ضروری هستند)هاولی برای دستیابی به شخصیت بالغ و توانایی کنترل زندگی شخصی هایژگیکه این و

مشکالتی در راهبردهای  برده و دارای ها رنجها و استرسفرزندان افراد معتاد از انواع تنش(. 109، ص 1393ی و همکاران، مانینر

 والدین طالقاز طرفی  .روی کیفیت زندگی آنها تأثیر بگذارد تواندیم زاهای زندگی هستند که ای خود در برخورد با تنشمقابله

 ،یروان ،یزن و مرد مشکالت اقتصاد یجامعه. برا یافراد خانواده و هم برا یدارد، هم برا ییامدهاینادرست، پ ایدرست  ل،یبه هر دل

است، فرزند  دهیچیپ اریطالق بر فرزندان بس ری. تأثکشاندیمتارکه کرده را به انزوا م یهاو زوج کندیم جادیا یو اجتماع یعاطف

 نیک آن را دارد و نه تاب کنار آمدن با آنها را. فرزندان حاصل از چنکه نه توان در گرددیم ییتضادها ریدرگ واستهتک والد، ناخ

از  یکیکه  ی. به طوررندیگیقرار م یفراوان یو اجتماع یروان یهابیدارند در معرض آس ژهیو ییازهاین نکهیعالوه بر ا ییهاازدواج

و معضالت  هابیآس نیترمیو بدخ نیتراست. طالق از مهم یانحراف یو نوع رفتارها زانیم شیافزا ز،طالق در جوامع امرو یامدهایپ

نوجوانان  یکاراز عوامل مؤثر در بزه یکیتوجه داشت که  دیاست. با رانیگذار، مانند ادر حال ایو  یجوامع صنعت یهاخانواده
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و  شودیآنها دچار اختالل م یآور است و روابط اجتماعو عذاب زیانگکودکان بس غم نیا ییتنها یایدن. خانواده است ینابسامان

کودکان و  یروان یهابیطالق و آس نیروابط ب توانی. نمدهدیسوق م یاجتماع یهایکج رو یآنها را به سو شتریامر، ب نیهم

که  یکودکان ی. بررسگذاردیم یابر کودکان بر ج یاثرات نا مطلوب ییقبول کرد که طالق و جدا ستیگرفت؛ با دهینوجوانان را ناد

)یحیی است دیشد اریکودکان و نوجوانان بس نیوارد شده به ا یروح یهابیکه آس دهدمی نشاناند آنها از هم جدا شده نیوالد

 (.93، ص 1394زاده و حامد، 

 نیمعتاد و والد نیوالد یدلبستگ یهاسبک سهیمقا( در پژوهشی به 1398فیضی، غالمی، پستی، مایوان، کمالی و تقرایی)

راکز م نیاز ب یبه طور تصادف یو درمان یبود. سه مرکز بهداشت یمطالعه مقطع نیای پرداختند. بهداشت نیمعتاد در مراجع ریغ

 یهایژگیانتخاب شدند. نمونه گیری به این صورت انجام گرفت که کلیه افرادی که و 1394-1395در سال  شابوریشهر ن یدرمان

آنها  .پر کردند محقق توجیه شده و فرم تکمیل پرسشنامه وسطش را داشتند و رضایت شرکت در مطالعه را داشتند، تواحد پژوه

 نمرات کردند. نتایج نشان داد کهاستفاده  سیوال-و کروسکال یتنیطرفه، من و کی انسیوار زی، آنالیمجذور کا یهااز آزمون

 .معتاد بود نیوالد یاز کودکان دارا شتریب یدار یسالم به طور معن نیوالد یدر کودکان دارا منیا یدلبستگ

 میتنظ یبر راهبردها جانیه یندیفرآ جوییِ  نظم یآموزش راهبردها یِاثر بخش یبررس ( در پژوهشی به1397)عظیمی

 شیاز نوع پ یشایآزمپژوهش شبه  نی. روش اپرداختمعتاد  نیدختران نوجوان با والد یو مشکالت سالمت عموم جانیه یشناخت

 3 هناحی متوسطه دختر آموزان نفر از دانش 30در دسترس،  یرگی روش نمونه زا استفاده با. بود گواه گروه با آزمون پس-آزمون

( نمره باالتر از برش کسب کرده بودند، به صورت ریلی)گلبرگ و هعمومی سالمت شنامهمعتاد داشتند و در پرس نیکرج که والد

 افتیدر جانیه یندیفرا جویینظم  یراهبردهاجلسه آموزش  10شیو گواه قرار گرفتند.گروه آزما یشیدر دو گروه آزما یتصادف

 یشناخت میتنظ یراهبردها اسیخرده مق 7در  رییباعث تغ جانیه یندیفرا جویینظم  ینشان داد آموزش راهبردها جیکردند. نتا

( و گرانیو مالمت د یریگ دگاهید ،یزریتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه  ،ینشخوارگر رش،یپذ ش،ی)مالمت خوجانیه

 و کل( شده است.  یاضطراب، جسمان ،ی)افسردگیکاهش مشکالت سالمت عموم

 یهادلبستگی و سبک یهاشخصیتی، سبک یهایژگیبررسی تفاوت بین و ی بهپژوهش( در 1396)و پورفرج عمران پرژام

جامعه آماری، شامل کلیه  پرداختند.شهرستان بابل  یعادی هنرستآنها یهاطالق و خانواده یهاان خانوادههویت در دانش آموز

دانش آموز از خانوادهای  70و نمونه آماری  1395-96دانش آموزان دختر و پسرهنرستان های شهرستان بابل در سال تحصیلی 

 یتصادفی بدون جایگزین، گزینش شدند. همه یامونه گیری خوشهعادی که به روش ن یهادانش آموز از خانواده 70طالق و 

دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت  یها، سه پرسشنامه: سبک هویت برزنسکی، پرسشنامه سبکهایآزمودن

پژوهش  یهاهیتحلیل فرض بوده و استنباطی جهت SPSS-18 ها به کمک نرم افزارنیو را تکمیل کردند. کلیه تجزیه و تحلیل داده

 یهاشخصیتی خانواده یهایژگیبرای دو گروه مستقل و آزمون یومن ویتنی، استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین و t از آزمون

طالق بیشتر  یهادلبستگی در فرزندان خانواده یهاعادی تفاوت معناداری وجود دارد، میانگین نمرات سبک یهاطالق و خانواده

 طالق وخانواده های عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.  یهاهویت در دانش آموزان خانواده یهافرزندان عادی است و بین سبکاز 

 اکارآمدو ارتباط ن صیسوءاستفاده کننده از مواد: تجارب تشخ نیبا والد تیترب ( در پژوهشی به بررسی2018و همکاران) 36ایوا

ه سوء استفاد ی کهنینوزادان شرکت کرده بودند و والد یدر برنامه مداخله واحد روانپزشک نفر( که19ی)نیوالداز  مصاحبهپرداختند.

 .ده شداستفا میمستق یفیک یمحتوا لیها از تحلداده لیو تحل هیتجز یانجام شد. برا ،در خانواده خود تجربه کرده بودند را از مواد

تالل اخ یهانشانه جادیو توطئه سکوت در مورد سوء مصرف مواد است که باعث ا ییمصاحبه نشان داد که شناسا لیو تحل هیتجز

 .کنندیو استرس را تجربه م یتیکفا یب ت،یاز عدم کفا ییدرجه باال کودکان و والدین شودیدر کودکان م یشناخت

 نیکه والد یامداخله یهاشده در برنامه یکنترل شده تصادف اتیتجرب یبررس ( در پژوهشی به2015و همکاران) 37استیسی

نشان  یبررس نیا یهاافتهی رندیگیوالد در معرض سوء مصرف مواد قرار م کیکودکان با حداقل  ایبا مشکالت سوء مصرف مواد و 

 کودکان، ممکن است در کاهش مشکالت شوندیمتمرکز م یو عملکرد خانوادگ یفرزندپرور یهاوهیکه بر بهبود شی مداخالت داد
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( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پسران بعد از 2015) 38موکاج و زیکا مواد مؤثر باشند. مصرفمبتال به سوء  نیوالد دارای

و این امر منجر به  رندیگیمانواع فشارها قرار  ریتأثطالق به دلیل سبک جدید زندگی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و هیجانی تحت 

( در پژوهشی دریافتند که پسران بعد از طالق والدین، 2014) 39. آنتونی و آماتوشودیمء آنان به طالق انواع واکنش دهی سو

آور  انیز یامدهاینشان داد که طالق پ ی( در پژوهش2013) 40نگتونیدریه. کنندیمی تحصیلی بیشتری را تجربه هاشکست

که  افتیدر ی( در پژوهش2011)41یامر. بر دختران دارد یشتریب یمنف یامدهایپسران و ازدواج مجدد پ یبر سازگار یشتریب

 یدر مدرسه به خوب یقرار دارند؛ آنها به احتمال کمتر ینابرابر تیدر وضع قیبه چند طر ،یپسران طالق نسبت به پسران عاد

 .دارند یو روانشناخت یمشکالت اجتماع یشتریو به احتمال ب دهندینشان م یمشکالت رفتار یشتری، به احتمال بکنندیعمل م

( در پژوهشی به مقایسه میزان اضطراب در سه گروه از فرزندان دارای والدین مطلقه، متقاضی 2010)43و کوون 42هویت

نتایج نشان داد که در اضطراب بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به طالق و فرزندان دارای والدین عادی پرداختند که 

ن دست آوردند. اما بی دارای والدین مطلقه و متقاضی طالق از فرزندان دارای والدین عادی نمرات بیشتری بهدیگر فرزندان  عبارت

 .دارای والدین مطلقه و متقاضی طالق تفاوت معناداری به دست نیامد فرزندان

 

 شناسی پژوهشروش
طالق ناشی از اعتیاد و فرزندان با والدین  فرزندانمقابله با استرس در  یراهبردهاهدف این مطالعه به مقایسه دلبستگی و 

جامعه آماری مورد مطالعه را . باشدیماز نوع تحقیق کاربردی پس رویدادی و  یا یاسهیعّلی ـ مقا یها، از نوع پژوهشبود معتاد

تحت پوشش موسسه خیریه و عام المنفعه داراالکرام حضرت  که فرزندان طالق ناشی از اعتیاد و فرزندان با والدین معتادگروه از  دو

نفر  146نفر فرزندان طالق ناشی از اعتیاد و  173نفر) 319 آنهاکه تعداد  دهدیتشکیل م ،بودند قماستان  ابوالفضل العباس)ع(

که از  باشدیمنفر  174ورگان . نمونه پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری و براساس جدول مباشدیمفرزندان با والدین معتاد( 

نفر  87را فرزندان طالق ناشی از اعتیاد و  نفر از آنها 87گیری آسان )در دسترس( و هدفمند، انتخاب و از این تعداد طریق نمونه

ق بودن . معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت از شرکت در پژوهش، فرزند طالدهندیتشکیل م دیگر را فرزندان با والدین معتاد

یا داشتن والدین معتاد، نداشتن مشکل جسمی یا روحی خاص و داشتن سواد خواندن و نوشتن و معیارهای خروج از مطالعه شامل 

 پرکردن ناقص پرسشنامه و منصرف شدن از شرکت در پژوهش بود.

 یادرجه 5یک مقیاس  طریق عالمت گذاری روی گویه است که از 18این مقیاس مشتمل بر ی دلبستگی: هاسبک پرسشنامه

. شودیم سنجیده 5=تا کاماًل با خصوصیات من تطـابق دارد ، 1=خصوصیات من تطابق ندارد از به هیچ وجه با (از نـوع لیکرت)

 ر،محمّدعلی پو؛ به نقل از 1380پاکدامن،)است( A)و اضطراب(  C)نزدیک بـودن (،D): وابستگییهازیر مقیاس به نام 3دارای 

دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک -با دلبستگی اضـطرابی( A)زیر مقیاس اضطراب( 86، ص 1389، مقامیقائم و رستمی

؛ بنابراین، نزدیک بودن در دهدیایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار م یهافیتوص یک بعد دو قطبی است کـه اساساً ( C)بودن

؛ به 1380پاکدامن، )اجتنابی قرار داد تقریباً عکس دلبستگی توانیرا م (D)وابستگیبا دلبستگی ایمن است و زیر مقیاس  تطابق

ر و همکاران، محمّدعلی پو؛ به نقل از 1380پاکدامن، ؛ 1990)کولینز و رید(. 86، ص 1389ر و همکاران، محمّدعلی پونقل از 

ماه  8ماه و حتی در طول  2فاصله زمانی  ب درنزدیک بودن، وابستگی و اضطرا یهااسینشان دادند که زیر مق( 86، ص 1389

 خصوصیات با کامالً تا ،(1:)تطابق ندارد من خصوصیات با وجه هیچ به از؛ ی کهادرجه 5 لیکرت یک روی این مقیاس بر .پایدار ماندند

 .شودیم ، سنجیده(5: )دارد تطابق من

میزان آلفای کرونباخ را برای زیر مقیاس دلبستگی دلبستگی بزرگسال، کولینز و رید  در مورد قابلیت اعتماد مقیاس

؛ 1380)سوی دیگر، در پژوهش پاکدامن گزارش دادند. از 83/0و برای دلبستگی اضطرابی  80/0برای دلبستگی اجتنابی ، 82/0ایمن
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زیابی شد. با توجه به این مناسب ار استفاده از بازآزمایی میزان اعتبار آزمون با( 86، ص 1389ر و همکاران، محمّدعلی پوبه نقل از 

 .است آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است 80/0بیش از  که مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا

( تهیه شده و به وسیله اکبرزاده 1990این پرسشنامه توسط اندلر و پارکر): 44پارکر مقیاس مقابله با شرایط پر استرس اندلر و

( مشخص شده است. 5) ( تا همیشه1ها به روش لیکرت از هرگز)ماده است که پاسخ 48است. این تست شامل ترجمه شده  1376

مقابله مساله مدار یا (1 :عبارتند از پرسشنامه یهامؤلفه .ردیگیرا در بر م یااصلی رفتارهای مقابله نهی( سه زمCISS) پرسشنامه

 16هیجانی به مساله ) یهامقابله هیجان مدار یا تمرکز بر پاسخ(2 ماده(. 16)برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت و حل آن 

 16) شودیمقابله اجتنابی یا فرار از مساله، این زیر مقیاس خود به دو بعد سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی تقسیم م(3. ماده(

آزمودنی بایستی به . باشدیم 1و حداقل  5ی هر ماده حداکثر نمره برا باشدیدرجه لیکرت م 5ماده(. با توجه به اینکه به صورت 

یسؤال را جواب نداده باشد در زمان نمره گذاری پژوهشگر م 5سؤال یا کمتر از  5همه سؤاالت پاسخ دهد. اگر آزمودنی تعداد 

باشد آن پرسشنامه نمره  سؤال بدون پاسخ 5را عالمت بزند اما در غیر این صورت یعنی اگر بیش از  3به این سؤاالت گزینه  تواند

رویارویی سه گانه یعنی  هر یک از رفتارهای ی. دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی به این شکل است که نمرهشودیگذاری نم

شیوه  .ردیگیسؤال را در بر م 16رویارویی  یهاوهیاست. یعنی هر یک از ش 80تا  16مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی از 

. یعنی هر کدام از رفتارها نمره باالتری را کسب شودیمشخص م کندیکه در آزمون کسب م یارویی غالب فرد با توجه به نمرهرویا

، 1384دارایی،  و به نقل از حسن شاهی؛ 1990 ،)اندلر و پارکرشودیکند، آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته م

مقابله با استرس در گروه دانشجویان از آلفای کرونباخ استفاده شده  یهاپایایی پرسشنامه سبک. برای به دست آوردن (23ص 

و  0.85پسران  اجتنابی 0.85و دختران  0.82و هیجان مدار پسران  0.85و دختران  0.92است. که در مقابله مساله مدار پسران 

. ضریب اعتبار پرسشنامه (23، ص 1384دارایی،  و حسن شاهیبه نقل از ؛ 1380به دست آمده است)فتوت احمدی،  0.82دختران 

به دست آمده است)به نقل از حسن  0.81استرس زا از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش قریشی در سطح باالیی  یهاتیبا موقع

یده است. به منظور . روایی پرسشنامه مذکو نیز طی تحقیقاتی که در ایران انجام شده ثابت گرد(23، ص 1384دارایی،  و شاهی

 :محاسبه همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتایج ذیل به دست آمده است

نحوه اجرا: ابتدا محقق  .(23، ص 1384دارایی،  و )به نقل از حسن شاهی 0.93، اجتنابی  0.55، هیجان مدار  0.58مساله مدار 

فرزندان طالق ناشی از اعتیاد و فرزندان با والدین معتاد تحت پوشش گروه از  دو کهجامعه آماری مورد مطالعه  برای دسترسی به

قم بودند، مجوزهای الزم را کسب نموده و با مراجعه استان  موسسه خیریه و عام المنفعه داراالکرام حضرت ابوالفضل العباس )ع(

جا نمود، توانست نظر مساعد ایشان را برای همکاری جلب نماید و با سه هفته مراجعه یی که با مدیران آنهاصحبتبه آن مرکز و 

را  هاآندست یابد و با توضیحاتی که پیرامون هدف تحقق به آنان ارائه کرد توانست نظر برخی از  هایآزمودنبه آن مرکز توانست به 

از نظر اخالقی این اطمینان داده شد که اطالعات  هایزمودنآبرای شرکت در پزوهش جلب نماید. البته الزم به ذکر است که به 

 شخصی آنان به هیچ وجه در پژوهش قید نشده و محرمانه باقی خواهد ماند.

 

 هایافته

 های دلبستگی در دو گروه مستقلی توصيفی سبکهاشاخص( 1جدول )

 هاطرحواره هاگروه میانگین معیار انحراف معیار انحراف خطای

 فرزندان طالق ناشی از اعتیاد 69/14 218/3 345/0
 سبک دلبستگی ایمن

 فرزندان با والدین معتاد 02/14 726/3 399/0

 فرزندان طالق ناشی از اعتیاد 24/16 712/1 183/0
 سبک دلبستگی اجتنابی

 فرزندان با والدین معتاد 97/16 687/1 181/0

 سبک دلبستگی دوسوگرا اعتیادفرزندان طالق ناشی از  71/20 379/3 362/0

                                                           
44 . Endler and Parker 
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 فرزندان با والدین معتاد 21/22 407/3 365/0

 ی توصيفی راهبردهای مقابله با استرس در دو گروه مستقلهاشاخص( 2جدول )

 هازیر مقیاس هاگروه میانگین معیار انحراف معیار انحراف خطای

 فرزندان طالق ناشی از اعتیاد 33/45 198/3 343/0
 مسأله مدارمقابله 

 فرزندان با والدین معتاد 99/45 425/3 367/0

 فرزندان طالق ناشی از اعتیاد 56/50 533/3 379/0
 مقابله هیجان مدار

 فرزندان با والدین معتاد 99/51 425/3 367/0

 فرزندان طالق ناشی از اعتیاد 34/52 154/3 338/0
 مقابله اجتنابی

 والدین معتادفرزندان با  98/53 447/3 370/0

 با توزیع نرمال ( مقایسه توزیع نمرات متغيرهای پژوهش3جدول )

 رهایمتغ اسمیرنوف آماره کولموگروف سطح معناداری

 ایمن دلبستگی سبک 314/1 064/0

 سبک دلبستگی اجتنابی 356/1 57/0

 سبک دلبستگی دوسوگرا 120/1 162/0

 مقابله مسأله مدار 904/0 387/0

 مقابله هیجان مدار 979/0 294/0

 مقابله اجتنابی 235/1 095/0

 

 یایمن، اجتناب) دلبستگی هایاسمیرنوف در جدول باال نشان داد که: مقدار سطح معناداری سبک نتایج آزمون کولموگروف

بوده بنابراین  05/0بزرگتر از  (اجتنابی مقابله و مدار هیجان مدار، مقابله مسأله مقابله) استرس با مقابله و راهبردهای( دوسوگرا و

 ( بالمانع است.MANOVAاستفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری )

 واریانس ـ کوواریانس متغيرهای پژوهش ( آزمون ام باکس جهت بررسی پيش فرض همگنی ماتریس4جدول )

 سطح معناداری Box's M F متغیرها

 های دلبستگیسبک
718/8 850/0 580/0 

 استرس با مقابله راهبردهای

 

مقدار سطح باال،  جدولمتغیرها، در  واریانس ـ کوواریانس ماتریس باکس در بررسی پیش فرض همگنینتایج آزمون ام

 است. شده رعایت ـ کواریانس شرط همگنی ماتریس واریانس نشان داد، بنابراین 05/0متغیرهای پژوهش بزرگتر از  معناداری

  مقابله راهبردهای و واریانس چندمتغيری مربوط به نمرات دلبستگی( نتایج تحليل 5جدول )

 معتاد والدین با فرزندان و اعتياد از ناشی طالق فرزندان استرس با

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر Fمقدار آماره  مقدار نام آزمون

 000/0 167 6 831/10 280/0 آزمون اثر پیالیی

 000/0 167 6 831/10 720/0 ویلکزآزمون المبدای 

 000/0 167 6 831/10 389/0 آزمون اثر هتلینگ

 000/0 167 6 831/10 389/0 ریشه روی نیتربزرگ
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در سطح  هاآزمونچندمتغیری در تمامی  Fهای حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان دهنده آن است که مقدار یافته

001/0P<   والدین با فرزندان و اعتیاد از ناشی طالق گفت که بین دو گروه )فرزندان توانیم. لذا باشدیماز لحاظ آماری معنادار 

 معتاد( حداقل در یکی از متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد. 

  مقابله راهبردهای و دلبستگی ها روی نمرات( نتایج اثرات بين آزمودنی6جدول )

 معتاد والدین با فرزندان و اعتياد از ناشی طالق فرزندان استرس با

 آزادی درجه مجذورات مجموع متغیر وابسته منابع
 میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 گروه

 208/0 595/1 333/19 1 333/19 ایمن دلبستگی سبک

 **006/0 897/7 810/22 1 810/22 سبک دلبستگی اجتنابی

 **004/0 437/8 126/97 1 126/97 سبک دلبستگی دوسوگرا

 194/0 701/1 672/18 1 672/18 مدار مسأله مقابله

 **008/0 299/7 368/88 1 368/88 مقابله هیجان مدار

 **001/0 616/10 333/115 1 333/115 مقابله اجتنابی
     ** P < 0/01        

 

دوسوگرا(  گیدلبست سبک اجتنابی، دلبستگی دلبستگی )سبکهای سبک نتایج به دست آمده در جدول باال، بین بر اساس

 اد تفاوتمعت والدین با فرزندان و اعتیاد از ناشی طالق اجتنابی( فرزندان مدار و مقابله هیجان و راهبردهای مقابله با استرس )مقابله

معتاد تفاوتی وجود  والدین با فرزندان و اعتیاد از ناشی طالق فرزندان مدار مسئله بین سبک دلبستگی ایمن و مقابله .دارد وجود

 ندارد. 

 طالق رزندانف استرس با مقابله راهبردهای و ( نتایج تحليل تعقيبی بونفرونی برای مقایسه زوجی ميانگين دلبستگی6جدول )

 معتاد والدین با فرزندان و اعتياد از ناشی

 متغیر وابسته
 طالق میانگین فرزندان

 اعتیاد از ناشی

 اب فرزندان میانگین

 معتاد والدین

تفاوت 

 میانگین
 خطای استاندارد

سطح 

 معناداری

 006/0 258/0 -724/0 966/16 241/16 سبک دلبستگی اجتنابی

 004/0 514/0 -494/1 207/22 713/20 سبک دلبستگی دوسوگرا

 008/0 528/0 -425/1 989/51 563/50 مقابله هیجان مدار

 001/0 501/0 -632/1 977/53 345/52 مقابله اجتنابی

 

اعتیاد  از اشین طالق دوسوگرای فرزندان دلبستگی سبک اجتنابی و دلبستگی سبک های جدول باال، میانگینبر اساس یافته

 کمتر یاداعت از ناشی طالق اجتنابی فرزندان مقابله و مدار هیجان همچنین میانگین مقابله معتاد است. والدین با فرزندان کمتر از

 .است معتاد والدین با فرزندان از

 

 گيرینتيجه
 افتهی تمرکز سرپرست بی یا والدی تک فرزندان شده متالشی هایخانواده به بیشتر خانواده مسائل به مندان عالقه توجه

 توضعی اما است روشن تکلیفشان و شده مشخص ایگونه به هادشواری و مسائل همة با کودکان این وضعیت که حالی در. است

 را درپ فیزیکی حضور هاخانواده قبیل این کودکان. است مقایسه غیرقابل و تربحرانی مراتب به معتاد پدر هایخانواده در کودکان

 فرزندان که آنجایی از. است دهنده آزار و مخرب نقشی دارای و نیست پدر دیگر که پدری اما کنندمی احساس خود کنار در
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 کودکان زا بیشتر بسیار پیشگیرانه خاص هایمداخله به آنان نیاز دارند، قرار بیماری این به ابتالی باالی خطر در معتاد، هایخانواده

 که اختصاصی پیشگیری هایبرنامه کشور، در که است حالی در این. کنندمی زندگی معمولی هایخانواده در که است نوجوانانی و

 همقابل راهبردهای و دلبستگی به مقایسه پژوهش حاضر، از این رو است، محدود بپردازد، باال خطر معرض در افراد از گروه این به

معتاد پرداخته است. نتیجه حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری  والدین با فرزندان و اعتیاد از ناشی طالق فرزندان در استرس با

 قابلهدوسوگرا( و راهبردهای مقابله با استرس )م یدلبستگ سبک اجتنابی، دلبستگی های دلبستگی )سبکسبک نشان که بین

نتیجه حاصل از آزمون  .دارد وجود معتاد تفاوت والدین با فرزندان و اعتیاد از ناشی طالق اجتنابی( فرزندان مدار و مقابله هیجان

اعتیاد کمتر  از اشین طالق دوسوگرای فرزندان دلبستگی سبک اجتنابی و دلبستگی سبک تعقیبی بونفرونی نشان داد که میانگین

 از مترک اعتیاد از ناشی طالق اجتنابی فرزندان مقابله و مدار هیجان همچنین میانگین مقابله باشد.معتاد می والدین با فرزندان از

کرده، به  الدین نقشی حیاتی را در زندگی فرزندانشان ایفاو گفت توانیم فوق یافته تبیین در .باشدمی معتاد والدین با فرزندان

کنند. فرزندان تمایل دارند که رفتار والدینشان را از سنین خیلی پائین مشاهده  عنوان اولین و مهمترین الگوی نقش عمل می

های خانواده نقشی حیاتی را در ساختن نگرش ها، باورها و انتظارات  در طول دوران کودکی تجربه. کرده و به آنها توجه کنند

. گیرند که ازدواج و زندگی خانوادگی چگونه بایـد باشدکنند. فرزندان با مشاهده روابط زناشویی والدینشان یاد میفرزندان بازی می

بنابراین وقتی فرزندان در محیطی زندگی کنند که به طور مداوم بین والدین تعارض وجود داشته باشد یا والدین بعد از تعارضات 

گیرند که ازدواج برای همیشه پایدار نیست. آنان به ای یاد می اده براساس الگوگیری مشاهدهگیرند فرزندان آن خانوزیاد طالق می

 یک رزندانف بر ناخوشایندی اثرات . طالقگیرد ازدواج به صورت منفی نگریسته و نگرش آنها نسبت به ازدواج تحت تأثیرقرار می

 والدین بین نزاع از ناشی اندوه و دلتنگی احساس ،دینمایم اضطراب دچار را فرزند والدین، بین دشمنی گونه هر ،گذاردیم خانواده

 بدتر مراتب به معتاد والدین با یهاخانواده در شرایط این ولی شودیم سبب را والدین، جدایی در فرزند طردشدگی احساس یا و

 میان در طالق باالی میزان ،آنها جمله از که گذاردیم خانواده ساختار بر مخربی تأثیرات والدین توسط مواد سوءمصرف زیرا است

 دیگر یهاخانواده ازتر آشفته دارد وجود مواد به وابستگی یا مصرف سوء آنها در که ییهاخانواده همچنین،. استها خانواده این

 یهاتیمواجهة فرد با موقع یهادلبستگی، روش یهاسبکاز آنجا که . است رفته درهم بسیار ییهاخانواده چنین ارتباط. هستند

، اجتنابگرها در تصدیق رندیگیافراد ایمن ضمن تصدیق موقعیت به سادگی از دیگران کمک م. بنابراین سازندیزا را متأثر م استرس

و نشان برجستة دوسوگراها حساسیت بیش از حد نسبت به عواطف  شوندیموقعیت و جستجوی کمک و حمایت با مشکل مواجه م

 یهاتجربة ناامنی در رابطة دلبستگی با مشخصه. شودیکه سد راه خودپیروی آنها م یااست به گونه دلبستگی یهامنفی و نگاره

 والدین، قطال یا جدایی مانند زندگی وقایع از و بسیاری همبستگی دارد پذیری، حساسیت و مشکالت ارتباطی اعتمادی، آسیب بی

 یزن فشارها این و شود روانی فشار و اضطراب باعث است ممکن دارند مواد سوءمصرف با مستقیمی رابطه که آنها مرگ و بیماری

 الگوهایآمدن  وجود به باعث و گذارندیم جای بر نامطلوبی اثر فرزندان روانی و جسمی بهزیستی و عملکرد و روانی سالمت بر

 ای دارند قرار بالینی مشکالت معرض در که کودکانی در اغلب دلبستگی الگوی این. گرددیم کودکان این در ناایمن دلبستگی

 اهگاهیپن نداشتن و ناامن شرایطی در داشتن قرار یا والدین از جدایی والدین، دادن دست از مثل درونی ضربه تجربه که کودکانی

 تجارب در ریشه است ممکن استرس با مقابله یهاوهیش همچنین. شودمی مشاهده معتاد والدین با یهاخانواده مانند مطمئن

 چگونه آنها والدین که رندیگیم یاد و کنندیم مشاهده را والدین استرس با رویارویی الگوهای کودکان. باشند داشته کودکی دوران

 کاملت و تحول موجب توانندمی خانوادگی محیط و کودک تربیتی هایشیوه بنابراین،. کنندمی مقابله زا استرس رویدادهای با

و کارایی یا  کنندیمتفاوتی استفاده م یامختلف از راهبردهای مقابله یهاتی. افراد در موقعشوند استرس با رویارویی راهبردهای

ناشی فرد  از هیجانات ماًیهیجان مدار که مستقسبک . مت جسم و روان افراد داردالراهبردها نقش مهمی در س عدم کارایی این

آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت  اجتنابی ممکن است به شکل روی یامقابله رفتارهایو  دهدیتنیدگی را هدف قرار م شودمی

 با ارتباط در یپیام آشفته، های خانوده کودکان که آنجا . ازتازه و یا به شکل روی آوردن به اجتماع و افراد دیگر ظاهر شود

 رد کمی ایمنی و امنیت احساس ندارند، استرس با مقابله برای نیز مناسبی الگوی و کنندینم دریافت زا استرس یهاتیموقع

 بیشتر آنها در استرس با مقابله شیوه و دهندیم نشان کمتری خودکارآمدی استرس، با رویارویی در و دارند زا استرس هایموقعیت

 دلبستگی سبک همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین .ردیگیم صورت اجتنابی و هیجان بر متمرکز صورت به
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توان در تبیین یافته فوق می. ندارد وجود تفاوتی معتاد والدین با فرزندان و اعتیاد از ناشی طالق فرزندان مدار مسئله مقابله و ایمن

ای طالق ناشی از اعتیاد نیز همانند فرزندان خانواده های دارای والدین معتاد دارای شرایط هگفت از آنجا که فرزندان خانواده

ناایمنی بوده و از طرف پدر و مادر خود مراقبت الزم را دریافت ننموده اند و شرایطی که این فرزندان با آن مواجه بوده اند و فضای 

کل گرفتن تجارب تلخی از نزاع والدین و رفتارهای خشن آنان در ذهن پرتشجی که در این خانواده ها حاکم بوده است، باعث ش

در  آنها( همخوانی ندارد. 1398نماید. یافته فوق با پژوهش فیضی و همکاران)این کودکان شده که نتایج حاصله را توجیه می

 هی پرداختند. نتایج نشان داد کبهداشت نیمعتاد در مراجع ریغ نیمعتاد و والد نیوالد یدلبستگ یهاسبک سهیمقاپژوهشی به 

وق با . یافته فمعتاد بود نیوالد یاز کودکان دارا شتریب یدار یسالم به طور معن نیوالد یدر کودکان دارا منیا ینمرات دلبستگ

 یهاشخصیتی، سبک یهایژگیبررسی تفاوت بین و ی بهپژوهش( همخوانی دارد. آنها در 1396)و پورفرج عمران پرژامپژوهش 

ج نتای پرداختند.شهرستان بابل  یعادی هنرستآنها یهاطالق و خانواده یهاهویت در دانش آموزان خانواده یهابستگی و سبکدل

فوق  . همچنین یافتهطالق بیشتر از فرزندان عادی است هایدلبستگی در فرزندان خانواده یهانشان داد که میانگین نمرات سبک

نیمرخ روانی در دانش آموزان دختر  یاسهیبه بررسی مقا یدر پژوهشخوانی دارد. آنها هم (1396شعبانی و تات)با پژوهش 

های عادی و طالق شهر گرگان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد میان دو گروه دختران دانش آموز دبیرستانی خانواده

بالینی یعنی هیپوکندریا، افسردگی، هیستری، جامعه ستیزی، پارانویا،  یهااسیطالق و عادی در همه مق یهادبیرستانی خانواده

 سهیمقا( در پژوهشی به 1395یی)چماچا یایخشنودنو  یویگ ی. قمردضعف روانی، اسکیزوفرنی و مانیا تفاوتی معنادار وجود دار

نشان  جیتا. نپرداختند یو عاد طالقی ضمتقا مطلقه، نیدر فرزندان با والد یلیتحص و عملکرد یروان سالمت ،یاجتماعی هامهارت

در  معناداری طور به کلی روانی اختالل و افسردگی اجتماعی، عملکرد در اختالل اضطراب، عالئم، سازی داد نمرات جسمانی

 یافسردگ ،یاختالل در عملکرد اجتماع یهابوده و مؤلفه یعاد نیاز فرزندان با والد شتریطالق ب یمطلقه و متقاض نیفرزندان با والد

ارد. که با یافته فوق همخوانی د مطلقه است نیاز فرزندان با والد شتریطالق ب یمتقاض نیدر فرزندان با والد یلک یو اختالل روان

 اختالالت نیا زانیآن با م سهیپدر معتاد و مقا یدر نوجوانان دارا یاختالالت رفتار زانیم یبه بررسی پژوهش( در 1395)محامدی

پدر معتاد  یدر نوجوانان دارا یاختالالت رفتار زانیپژوهش نشان داد که م یهاافتهی پرداخت.معتاد  ریپدر غ یدارا در نوجوانان

 ریتأث در پژوهشی به بررسی (1388)امین و همکاران که با یافته فوق همخوانی دارد. معتاد بود ریپدر غ یدارا نوجواناناز  شتریب

میزان بروز اختالالت رفتاری در کودکان با اعتیاد والدین رابطه نتایج نشان داد که  پرداختند.فرزندان  رفتار بر والدین اعتیاد

اند فرزندان آنها در بزرگسالی استعداد بیشتری برای گرایش به که دارای والدین معتاد بوده ییهاخانواده %40مستقیمی دارد. در 

که با یافته فوق همخوانی دارد.  باشندیشتر از کودکان با خانواده سالم ماند و میزان افسردگی در این کودکان بیاعتیاد داشته

 قرار دارند؛ آنها به ینابرابر تیدر وضع قیبه چند طر ،یکه پسران طالق نسبت به پسران عاد افتیدر ی( در پژوهش2011)یامر

 یشتریو به احتمال ب دهندیشان من یمشکالت رفتار یشتری، به احتمال بکنندیعمل م یدر مدرسه به خوب یاحتمال کمتر

که با یافته فوق همخوانی دارد.  (315 ، ص1394و همکاران،  یحسن یدارند)به نقل از حاج یو روانشناخت یمشکالت اجتماع

( در پژوهشی به مقایسه میزان اضطراب در سه گروه از فرزندان دارای والدین مطلقه، متقاضی طالق و فرزندان 2010)هویت و کوون

دان دیگر فرزن نتایج نشان داد که در اضطراب بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتدارای والدین عادی پرداختند که 

ین دارای والد دست آوردند. اما بین فرزندان ز فرزندان دارای والدین عادی نمرات بیشتری بهدارای والدین مطلقه و متقاضی طالق ا

( که با 73، ص 1395یی، چماچا یایخشنودنو  یویگ یقمر)به نقل از مطلقه و متقاضی طالق تفاوت معناداری به دست نیامد

 ایرفتاره اند،ان و نوجوانانی که والدین آنها طالق گرفتهطی یک بررسی نشان داد که کودک( 2006بریور)یافته فوق همخوانی دارد. 

، ص 1395یی، چماچا یایخشنودنو  یویگ یقمر)به نقل از دهندینشان م انشانیمشکل ساز اجتماعی بیشتری نسبت به همتا

  ( که با یافته فوق همخوانی دارد.72

 
  

http://www.psyj.ir/


 120 -133، ص  1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 و مراجع منابع

در  یمقابله با استرس و افسردگ یبا راهبردها یهوش معنوه رابط یبررس(. 1394)محمد ،انیفواد یمهدو  حسن، اسدزاده [1]

 نامهانیپا. )ره( شهرستان دامغانینیامداد امام خم تهیکم تیتحت حما هفرزندان طالق دختر دانش آموز مقطع متوسط

  .یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،واحد شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم ی، دانشگاه آزاد اسالم ی،دولت ریغ ،ارشد یکارشناس

دلبستگی با میزان شادکامی و توافق در مسائل زناشویی در  یهارابطه سبک. (1384دانش، عصمت) و اصغری نژاد، مهناز [2]

 .14، شماره 4ها، جلد ها و پژوهشدانشجویان زن متأهل دانشگاه. تازه

 یهاو منبع کنترل نوجوانان دختر خانواده یسالمت روان تیعوض سهیمقا(. 1390)فاطمهی، فراهان یماسترو  احمدی، اعتماد [3]

 .152-137، صفحه 16، شماره 4، دوره 8 مقاله. رمعتادیمعتاد و غ

 .216 صفحه تا 191 صفحه ؛ از7 ، شماره2 دوره: اجتماعی . رفاهکودکان پدر معتاد(. 1382)حبیب اله ،آقابخشی [4]

 یهابیفرزندپروری والدین و آس یهارابطه سبک(. 1396)شهرام ،محمدخانیو  علی ،بهاری .مهسا ،اکبریان فیروزآبادی [5]

از صفحه  ؛49شماره   ،13دوره  ، فصلنامه خانواده پژوهی. دلبستگی بزرگسالی آنها یهاکودکی ادراک شده فرزندان با سبک

25-45.  

بهداشت،  طلوع .اعتیاد والدین بر رفتار فرزندان ریتأث(. 1388)محمدتقی ساربان، سمیه و جمالی، اکرم. مجرد، علی. امین، [6]

 .31 صفحه تا 31 صفحه ؛ از(پرخطر رفتارهای سراسری کنگره سومین) 4-3  شماره ، 8  دوره

سال دارای  7-12. مقایسه اختالالت رفتاری در کودکان (1396)محمدصدیق ،نکونام و محسن ،هاشمی نسب .رضا ،آهنی [7]

 . 30-23( :4) 3 ;کننده مواد با کودکان دارای والدین عادی. مجله پرستاری کودکانوالدین سوءمصرف

   عارف. تهران:. (1370)ترجمه حسین ثقفیان. روانشناسی کودک (.1950جان) بالبی، [8]

 .ارسباران(. تهران: نشر 1384)یمحمد دیس ییحیرشد. ترجمه  ی(. روان شناس2001)یبرک، لورا ا [9]

پایان  .های دلبستگی زوجین شهر اصفهان(. تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر تغییر سبک1387)میهبطالنی اصفهانی، س [10]

 دانشگاه اصفهان. ،نامه کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده

بر سالمت روان  یهامقابل یمقابله با استرس و راهبردها یآموزش مهار تها ریتأث(. 1391)محمدی، عسگر ی ونازی، بنائ [11]

 . 143-125، صفحه 12، شماره 3، دوره 13 مقاله. دختر انیدانشجو

 دوره ،8 مقاله تمایز یافتگی. یهامؤلفه و دلبستگی یهاسبک اساس بر زناشویی رضایت (. پیش بینی1391بیرامی، منصور) [12]

 .77-66 صفحه ،53 شماره ،14

هویت دردانش  یهادلبستگی و سبک یهاشخصیتی، سبک یهایژگیمقایسه و(. 1396)ویدا و پورفرج عمران، مجید ،پرژام [13]

جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم  یکنگره بین المللی دستاوردها عادی، یهاطالق و خانواده یهاآموزان خانواده

 .تربیتی، تهران، دبیرخانه دایمی کنگره

 دوم. چاپ .: دانشگاه تهراننشر. مقابله با آن یهاروشاسترس و (. 1391)محمد، فرد یاریخداو  اکرمپرند،  [14]

. بررسی نقش خانواده در اعتیاد فرزندان از دیدگاه (1391)عصمت ،نوحی و منیرالسادات ،نعمت اللهی .مهدی ،پور رابری رقیه [15]

 .72-67( :2) 3 ؛مادران دارای فرزند معتاد شهر کرمان. سالمت و بهداشت

(. رابطه بین خالقیت و راهبردهای مقابله با استرس با 1395ه. حیدری، ناصر و آریا، نازنین)چراغیان، حدیث. امرایی، عاطف [16]

 .59-40، 3شمارة  ،12دورة  ،نوین تربیتی یهاشهیاندبازیگوشی در دانشجویان. 

. شناسایی (1394)سید محمد ،کالنتر کوشه و محمدرضا ،فلسفی نژاد .کیومرث ،فرح بخش .مهرداد ،حاجی حسنی [17]

-314( :3) 4 ;روانشناختی پسران به طالق والدین: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت یهاواکنش

325. 

دانشجویان: اثر تعدیل  راهبردهای مقابله با استرس بر سالمت روان ریتأث (.1384دارایی، مریم) وحسن شاهی،محمدمهدی  [18]

 .26پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره کننده سرسختی روان شناختی. فصلنامه دانش و 

 ژهیو یامداخله برنامه یاثربخش(. 1394)زهرا ی،عاصم ی وعلدیس ،ییایمیک ی.عل ،یمشهد .عاطفه دهی، سیزدی ینیحس [19]

 .14-3( :1)2. خانواده . روانشناسیشده کودکان طالق یسازیو درون یسازیکودکان طالق بر مشکالت برون

دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  یهاشناختی و سبک یهابررسی رابطه سبک(. 1383سیدحسن) حسینی، [20]

 شهید بهشتی.
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امه دبیری. فصلن دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل یهابررسی رابطه سبک. (1386)ریدهحمیدی، ف [21]

 .9 خانواده پژوهی، سال سوم، شماره

 .چاپ اول، فروزش: آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز، انتشاراتتحول و (. 1384خانجانی، زینب) [22]

پایان نامه کارشناسی ارشد،  های شخصیتی افراد وابسته به مواد با افراد سالم، بررسی ویژگی(. 1387خلیل) زرین طال، [23]

 .واحدرودهن دانشگاه آزاد

طالق و عادی دبیرستانهای  یهامیان دانش آموزان دختر خانواده (. مقایسه نیمرخ روانی1396شعبانی، جعفر و تات، معصومه) [24]

 . 106تا صفحه  91از صفحه  ; 36، شماره 14شهرستان گرگان. خانواده و پژوهش، دوره 

طالق)علل  یشناس بیآس(. 1391)دیمج ،افراشته یوسفی .اژدر ی،شمخان .معصومه ی،خنکدار طارس .مسعود ی،صدراالشراف [25]

 .27-53، ص 74-73 شمارهی، فرهنگ یمهندس هینشرآن، از  یریشگیپ یاو عوامل(و راهکاره

طالق  یهامقایسه سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی دختران نوجوان خانواده (.1395)هاجر و مسعودی، شاهد ،عشرتی [26]

 .واحد قوچانچهارمین همایش ملی مشاوره و سالمت روان، قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی . با والد همجنس و غیر همجنس

جویی فرآیندی هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان اثربخشی آموزش راهبردهای نظم (.1397)مریم ،عظیمی [27]

  .208-189( :49)12اعتیادپژوهی.  پژوهشی-ومشکالت سالمت عمومی دختران نوجوان با والدین معتاد.فصلنامه علمی

. عوامل رفتاری، هیجانی و اجتماعی مرتبط (1396)جعفر ،حسنیو  شهرام ،محمدخانی .مرضیه ،مسعودی .سیمین ،قبادزاده [28]

 .44-13( :13) 4 ;با اعتیاد. فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد

های شخصیتی در افراد وابسته و غیر وابسته به مواد شهر ای اختالالت روانی و ویژگیبررسی مقایسه(. 1387قلعه ایها، علی) [29]

 . 47-42ص  پانزدهم، شماره یک، گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دورههمدان. مجله علمی دانش

 یلیو عملکرد تحص یسالمت روان ،یاجتماع یهامهارت سهیمقا (.1395)بهنامیی، چماچا یایخشنودنو  نیحس ی،ویگ یقمر [30]

   .69-92، صفحات 45سال دوازدهم، شماره ی. فصلنامه خانواده پژوهشی، طالق و عاد یمطلقه، متقاض نیدر فرزندان با والد

 (. تهران: نشر مرکز. 1380(. رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی)2000ماسن، پاول هنری و دیگران) [31]
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