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و بهداشت روانی در شدن با استزس  روبزرسی اثزگذاری راهکارهای  روبه

 طالقغیز های طالق ودهفزسندان خانوا
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 ساّداى ؽْزعتاى ؽاّد پغزاًِ دتغتاى اتتدایی آهَسگار 3

 

 چکیده

اثزگذاری راّکارّای رٍتِ رٍؽدى تا اعتزط ٍتْداؽت رٍاًی در فزسًداى خاًَادُ ّای طالق    ّدف افلی پضٍّؼ حاضز تزرعی

ًفز اس فزسًالداى   100ًفز کِ  200ی آهاری تا خاهؼِ  1395تحقیق تا رٍػ هقایغِ ای در اعفٌد هاُ  ایي غیز طق  هی تاؽد؛ ٍ

ًفز اسخاًَادُ ّای غیز طق  تَدًد تا هؾارکت ادارُ ی آهَسػ ٍپزٍرػ ساتل ٍ ادارُ ی تْشیغتی کالِ   100خاًَادُ ّای طق ؛ ٍ

فزسًداى طق  تِ ػلت رّا ؽدى اس طزف ٍالدیي درآى خا ًگْداری هی ؽالدًد؛ اًدالام گؾالتِ اعالت؛ تالِ رٍػ ًوًَالِ گیالزی تالا         

عتفادُ اس پزعؾٌاهِ ی راّکارّای هقاتلِ تا اعتزط راخز ًٍداریاى ٍپزعؾٌاهِ ی عالقهت ػوالَهی تالِ خوالغ آٍری اطقػالات      ا

تؼد اس تدشیِ تحلیل اطقػات ایي ًتیدِ حافل ؽد کِ راّکارّای اخزا ؽالدُ در فزسًالداى خالاًَادُ ّالای طالق        ٍ پزداختِ ؽد

تزای کاّؼ اعتزط ٍتقَیت تْداؽت رٍاًی فزسًالداى خالاًَادُ    اؽتِ اعت ًٍغثت تِ خاًَادُ ّای غیز طق  ّوثغتگی هٌفی د

 ّای غیزطق  ّوثغتگی هثثت داؽتِ اعت.

 

 .اعتزط، تْداؽت رٍاًی، خاًَادُ ّای طق ، خاًَادُ ّای غیز طق های كلیدی:  واصه

 



تزتیتی ػلَم ٍ رٍاًؾٌاعی هطالؼات  

73 -82، ففحات 1396 تْار، 1، ؽوارُ 3دٍرُ   

74 

 

 مقدمه

ٍدر عالاخت ؽصقالیت کالَدر تالزای سًالدگی       اٍلیي ٍاحد اختواػی ٍگزٍّی کِ فزسًداى تا آى هَاخِ ّغتٌد؛ خاًَادُ هی تاؽالد 

آیٌدُ ٍحضَر فؼال در اختواع ًقؼ هثثت ٍعاسًدُ ای را ایفا خَاّد کزد؛ تٌاتزایي ایداد اخالتقف ٍتشلالشل تٌیالاى ّالای خالاًَادُ      

 تاثیز غیز قاتل خثزاًی را تز فزسًداى خَاّد گذاؽت ًٍصغتیي قزتاًیاى ایي فزٍپاؽی ٍار ّن گغالیصتگی فزسًالداى خَاٌّالد تالَد،    

اس ػَاهلی کِ در عغت ؽدى پایِ ّای خاًَادُ ّا ٍاثزگذار تزٍضؼیت رٍحی ٍرٍاًی فزسًداى ایي خاًَادُ ّا هَضالَع طالق     یکی

خولِ هؾکقت رٍاًؾٌاختی ٍرفتاری کِ گزیثاى فزسًداى ایي خاًَادُ ا را هی گیزد؛ ػالشت ًفالظ پالاییي، ارتثاطالات      اس هی تاؽد،

 (1،2001آهاتَ) تاؽد. ... هیٍ هیاى فزدی ضؼیف، افت تحقیل

ٍالالدیي ًقؼ حیاتی در سًدگی فزسًداى خَد تاسی هی کٌٌد، ٍتِ ػٌَاى الگَ، رفتار ٍطزس تزخَرد آى ّا اس ّوالاى اتتالدای ؽالزٍع    

 (2،2001رچزدعَى) سًدگی فزسًد تحت ًظارت فزسًداًؾاى خَاّد تَد.

 اى طالق  ًغالثت تالِ اعالتؼداد ٍپیؾالزفت     فزسًالد  ٍپیؾزفت تحقالیلی  اعتؼداد تزطثق هطالؼات اًدام ؽدُ هؾصـ ؽدُ تاؽد، 

 (2003، 3گَلیؼ) تحقیلی فزسًداى خاًَادُ ّای غیز ػادی تغیار در عطح پایییي تزی خَاّد تَد.

اس ػَاهلی کِ هٌدز هی ؽَد کِ راتطِ ی تیي کَدر ٍٍالدیي تؼد اس طق  هٌدز تِ ایداد احغاط گیز افتالادى تالیي دٍ ٍالالد در    

ارك ٍالدیي اعت، ٍّز چِ هیشاى ایي تؼارك اس طالزف ٍالالدیي تیؾالتز تاؽالد، ایالي احغغالاط یؼٌالی        کَدر ایداد هی ؽَد، تؼ

 (2000ٍّوکاراى،  4احغاط گیز افتادى در تیي فزسًد تیؾتز هی ؽَد. )ٍٍدٍارد

یالي  اس خولِ تاثیزات دیگزی کِ طق  تز ٍضؼیت فزسًداى هی گذارد کاّؼ اػتواد کَدکاى ًغثت تِ پدرؽاى ّغت الثتِ اگالز ا 

اهز در سهاى طفَلیت کَدر رخ دادُ تاؽد، هیشاى کاّؼ اػتواد تِ ًفظ کَدر تیؾتز هی ؽَد چَى اس ّواى عال ّای آغاسیي 

 (2000، 5کیٌگ) ایي ضزتِ ی ػاطفی ٍرٍحی تشرگ تِ اى ّا ٍارد ؽدُ اعت. سًدگی

کِ در افت تحقیلی فزسًداى هَثز خَاّد تَد، ّوچٌیي هی تَاى ایي ًتیدِ را گزفت کِ طق  سٍد ٌّگام خاًَادُ ّا ػقٍُ تز ایٌ

تز افشایؼ هیشاى افغزدگی آى ّا ًیش تاثیزاتی خَاّد داؽت، چزا کِ فزسًداى ایي خاًَادُ ّا خَد را درچالؾی تشرگ گزفتار هالی  

در ٍهالادر  در سًدگی کِ دٍ قطة افاللی آى یؼٌالی پال    چَى تیٌٌد کِ تِ ٍاعطِ ی ایي چالؼ سًدگی خَد را رٍتِ اًتْا هی تیٌٌد،

راتطِ ی هٌاعة ٍػاطفی هطلَب ًداؽتِ تاؽٌد تزای ثوزُ ّای ایي سًدگی غیز قاتل تحول خَاّد تَد ٍدر ایي حالت اعالت کالِ   

 فزسًداى تِ ّیچ چیش خش هحثت اس دعت رفتِ در خاًَادُ تَخِ ًوی کٌٌد کِ در افشایؼ هیشاى افغزدگی تی تاثیز ًصَاّد تَد.

اى ّا در سهاًی کِ آى ّا در درٍاى کَدکی تَدًد اس ّن خدا ؽدًد؛ تؼارضات اختوالاػی سیالادی تالا    کَدکاى ًٍَخَاًای کِ ٍالدیي 

 تاثیزگالذاری آى تزرًٍالد تحقالیلی فزسًداًؾالاى ًیالش هؾالَْد اعالت.        کِ ّن خٌظ ّای خَد ٍحتی خَاّزٍتزادر ّای خَد دارًد

 (2001آهاتَ،)

 اًدام ّغتٌد، در اکثز هَارد ػلت آى فزسًداى طالق  ّغالتٌد.   طثق ًظز هحققاى رفتارّای خٌایی کِ در خَاهغ هصتلف در حال

 (6،1999ّتزیٌگتَى)

                                                           
1 Amato 
2 Richardson 
3 Golish 
4 Woodward and other 
5 King 
6 Etherington 
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ّودٌیي تز طثق تحقیقات اًدام ؽدُ کَدکاًی کِ خش خاًَادُ ّای طق  ّغتٌد در تشرگغالی در هقاتل اعتزط حالت هٌفؼل 

دیي دایوا تحالت فؾالار رٍاًالی ٍاعالتزط     دارًد، چزا کِ آى ّا در ّواى دٍراى کَدکی تِ ػلت ؽاّد تَدى هؾاخزُ ٍتؼارفات ٍال

 (2002، 1لَرعي) تَدًد

فَرت هی گیزد، ٍایي تِ خاطز ایي اهز اعالت کالِ    درفزسًداى خاًَادُ ّای طق  رفتارّای تیزًٍی عاسی ٍدرًٍی عاسی تیؾتزی

اهل ػاطفی ضؼیف آى ّا تِ ػلت ٍخَد ّویؾگی تضاد ٍاختقف تیي پدر ٍهادر تؼاهل ػاطفی ضؼیفی را تدزتِ کزدًد کِ ایي تؼ

فحثت کزدى تا خَد ٍاًطثا  تواهی ػَاهل رخ دادُ تِ درٍى خَد ٍّواٌّگ عاسی رفتارّای تیزًٍی خَد تالا   در ًْایت هٌدز تِ

 (2002کَّي،) اعت. افزاد تیزٍى خاًِ ؽدُ

سًاؽالَیی ًوالی   فقط تالِ ػلالت ٍخالَد اخالتقف      طق  ٍالدیي تزای آى ّا ایداد ؽدُ تزخی اس کَدکاى هؾکقتی کِ تِ ٍاعطِ ی

تیٌٌد، تلکِ اى ّا را سیز عَال تزدى ٍتصطی اس افَل ٍػقایدؽاى هی داًٌد، ٍتِ خاطز ّویي اس هؾکقت تیؾتزی رًح هالی تزًالد   

 (2002ٍّوکاراى، 2ّیپکی) در ّویي راعتا تدزتِ کزدًد. ٍهؾکقت تیؾتزی را ًیش

اى ؽٌاختِ ؽدُ اعت ٍدر ًتیدِ تَخْالات تالزای حالل    اعتزط ًٍگزاًی ّا رٍاًؾٌاختی اس خطزات ػودُ آعیة ؽٌاعی در کَدک

ی ایي ّا در خْت حل هؾکل تشرگتزی آى ّالن پیؾالگیزی    ٍّوِ ایي هؾکقت کِ درپدیدُ ّایی هثل طق  تیؾتز ؽدُ اعت،

 اس تیواری ّای رٍاًی اًدام خَاّد ؽدٍایي رٍػ پیؾگیزاًِ ی احتوالی آهَسػ ّای هقاتلِ تا اعتزط ًٍگزاًالی کَدکالاى اعالت.   

 (.1994ٍّوکاراى، 3ٌدلزع)

سهاًی اعالت   ٍایي هقاتلِ ی اختٌای یکی اس راّکارّای هَاخِ تا اعتزط ّایی اعت کِ در هقاتل فؾارّای رٍاًی ایداد هی ؽَد،

قاتل کٌتزل  کِ ػاهل رخ دادُ تزای آى ّا تِ فَرت غیز قاتل کٌتزل درر هی ؽَد، اها اگز ػاهل رخ دادُ تزای آى ّا تِ فَرت

 (2000ّوکاراى،  ٍ 4گزیفیظ) س راّکار ًشدیک ؽدى اعتفادُ هی ؽَد.درر ؽَد ا

ٍدرًٍالی کالزدى هؾالکق ت     اضالطزاب  هقاتلِ ی اختٌاتی رٍؽی اعت کِ تا عطَح تاالی هؾکقت ػاطفی طق  هثالل افغالزدگی،  

 (5،1991اتاتا) پیًَد خَردُ اعت.

سیادی ر ا تحول هی کٌٌد، ٍهی تَاًٌد تز تْداؽت رٍاًی  تا تَخِ تِ هطالة تاال کَدکاى خاًَادُ ّای طق  فؾار ٍاعتزط رٍاًی

آى ّا تاثیزات عَیی تگذارد، اها در اداهِ تِ تحث تیؾتز در هقاتلِ تا راّکارّایی خَاّین پزداخت کِ هیشاى ایي فؾالار رٍاًالی را   

 غالالة  پیالدایؼ  ػلالت  کِ آًدا کاّؼ دّد ٍتا اخزا ی آى ّا تتَاى قدری اس هؾکقت رٍحی ٍرٍاًی ایي فزسًداى را کاّؼ داد. اس

 هالَرد  پالیؼ  اس تالیؼ  گزفتِ طق  ّای خاًَادُ در یافتي اًطثا  ٍ تغییز چگًَگی تزرعی اعت، طق  ٍالدیٌی تک ّای خاًَادُ

 اعت تَخِ

 تغییزاتالی  افالزاد  ایالي  ٍرٍاًالی  اختواػی رؽد تز کِ ؽَد هی تاػث کٌٌد، هی احغاط ٍالدیي طق  اس تؼد فزسًداى کِ ّای تٌؼ

ِ  ٍتالا  هالادر  تالزای  آٍری اعتزط رٍیدادّای گزفتي ًظز در تا تٌاتزایي ؽَد، ایداد یػظیو ِ  تَخال  تالزای  رٍیالدادّا  ایدالادّویي  تال

 دادُ ًؾالاى  تحقیقالات  ؽالد،  خَاّد عاسگار خَد سًدگی تا چگًَِ کَدر کِ کزد تیٌی پیؼ تَاى هی کٌٌد، هی دریافت کَدکاى

 ارتثالا   ّالا  آى تالا  کوتالز  دارًالد،  کوتز پصتگی اًتظار خَد اى فزسًد اس ؽدُ داخ ٍالدیي ًؾدُ، خدا ٍالدیي تا هقایغِ در کِ اعت

                                                           
1 Laursen 
2 Hipke 
3 Sandler 
4 Griffith 
5 Ebata 
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ِ  ٍضالؼیت  در اختوالاػی  اًضالثا   لحالا   تیٌٌالدٍاس  هالی  هحثت ٍکوتز کٌٌد، هی تزقزار  1ًٍالدر ) .دارًالد  قالزار  هطلالَتی  چٌالداى  ًال

 (1381سًدى،

 تاؽد. هی اهز ایي ًوایاًگز فزسًداى رفتار ٍ کٌد هی اضطزاب ایداد خاًَادُ اػضای توام تزای طق  تدزتِ گفت تَاى هی کل در 

کِ هزدم آى را پدیدُ ای رًح آٍر ًٍاخَؽایٌد هی داًٌد، رٍاى پضؽکاى  اعتزط اس هفاّین هْن رٍاى ؽٌاعی ٍتْداؽت رٍاى اعت

االت تحزاًی اعتزط را تا فؾارّای ػقثی ٍهکاًیغن ّای عایکَ فیشیَلَصیک تداػی هی کٌٌد ٍرٍاًؾٌاعاى آى را تغییز رفتار ٍح

 (.1392ؽفیغ آتادی، ) هی داًٌد.

ٍخَد اعتزط ّا در سًدگی اهزی اختٌاب ًاپذیز اعت ٍتزای رؽد رٍاًی ضزٍرت دارد، اگالز اعالتزط در آعالتاًِ تحوالل  ٌّالی       

ٍخغوی فزد تاؽدخَؽایٌد، هفید ٍعاسًدُ اعت، ٍلی اگز تیؼ اس تَاًایی ٍظزفیت تحول تدى تاؽد، خَؽالایٌد، هفیالد ٍعالاسًدُ    

 (1388هیقًی فز، ) عت، ٍلی اگز تیؾتز اس ظزفیت ٍتحول تدى تاؽد، عثة ایداد هؾکقتی خَاّد ؽد.ا

اعتزط تِ اؽکال گًَاگًَی تزٍس هی کٌد، هْوتزیي ًَع اعتزط کِ تا احتوال تیؾتز عثة ایدالاد تیوالاری هالی ؽالَد، اعالتزط      

عزدرد، سخن هؼالدُ، کالاّؼ اؽالتْا، سخالن هؼالدُ، حالالت        ػاطفی هی تاؽد، اس ػقین اعتزط تاال هی تَاى تِ افشایؼ فؾار خَى،

 (1353خقلی، ) پزیؾاًی ٍتزدید اس ػقین ًٍؾاًِ ّای اعتزط در سًدگی افزاد هی تاؽد.

ٍرفتاری کِ در ادا هِ تِ تیاى ّزیک اس ایي هالَارد   کِ ػثارت اًد اس؛ فیشیَلَصیک، رٍاًی هی کٌد ػقین اعتزط تِ عِ ؽکل تزٍس

 خَاّین پزداخت:

قین فیشیَلَصیک: تغییز سپضزتاى قلة، تغییز ریتن تٌفظ، تغییز فؾار خَى، عز درد، عزدردر، سخن هؼدُ، اخالتقل در عیغالتن   ػ

 عَخت ٍعاس تدى.

 ػقین رٍاًی: ػقثاًیت، اضطزاب، دل ؽَرُ، افغزدگی، کاّؼ قدرت توزکش.

 اهَر، افشایؼ هقزف عیگار. ًؾاًِ ّای رفتاری اعتزط: تی خَاب، تی اؽتْایی، پز اؽتْایی، تؼدیل در

تاال رفتي ٍپاییي رفتي هقدار آدرًالیي ًٍَر آدرًالیي در ادرار اس ػقین ؽٌاختِ ؽدُ ی در حال افشایؼ اعتزط هی تاؽالد، طثالق   

 (1392ؽفیغ آتادی،) اعت. تحقیقات اًدام ؽدُ تزؽح آدرًالیي ٌّگام اعتزط ؽدید عِ تزاتز تیؾتزاس حالت آراهؼ

 رت اند اسمزاحل استزس عبا

هزحلِ ی اػقم خطز کِ تِ دٍ سیز هزحلِ ی ؽَر ٍ ضد ؽَر تقغین هی ؽَد؛ پاییي آهدى فؾار خَى، ٍدرخِ حزارت تدى اس 

 ػقین هزحلِ ی ؽَر، ٍضؼف ؽدید، پزیدگی رًگ، ػز  کزدى اس ػقین هزحلِ ی ضد ؽَر هی تاؽد.

هزحلِ ی آخز یالا   ٍدر ٍتدشیِ اًفَعیت ّا فَرت هی گیزد،هزحلِ ی دٍم: هزحلِ ی هقاٍهت ٍعاسػ، افشایؼ تزؽح کَرتیشٍل 

 (1370پَر افکاری، ) رٍاًی ٍخغواًی رخ هی دّد. –خغتگی، اختقل در عیغتن ّای ػقثی 

اعتزط تز اثز هحزر ّای فزدی ٍگزٍّی ایداد هی ؽَد، تؼارك در ًقؼ، یکی اس ػَاهل اعتزط سای فزدی تِ ؽوار هالی رٍد،  

تیي ایي ًقؼ ّا تؼارك ایداد ؽَد اعتزط پدیالدار هالی ؽالَد، ایدالاد      اگز ی ًقؼ ّای هتفاٍتی اعت،ّز فزدی در سًدگی دارا

تؼارك در ٍظایف ٍاّداف ؽغلی ًیش هٌدز تِ اعتزط هی ؽَد؛ تؼارك تیي فزد ٍعاسهاى خالش  ػَاهالل گزٍّالی تالزٍس اعالتزط      

                                                           
1 Warner 
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ؽالاهلَ،  ) ػَاهل اعتزط سا هحغَب هی ؽًَد. اس ...ٍ هحغَب هی ؽَد، هزگ ّوغز، طق ، سًداًی ؽدى، اسدٍاج، هزگ، حاهلگی

1388) 

هٌاعة تزیي ؽیَُ ی هقاتلِ تا اعتزط تزداؽتي ػاهل ایداد کٌٌدُ ی آى هی تاؽد، ٍدر فَرتی کِ ایي ػاهل هیغز ًثاؽالد السم  

یداد ؽزایطی اعت کِ افزاد تا اعتزط عاسگار ؽًَد، ؽٌاعایی هَقؼیت ّای دردًار، ؽٌاخت تَاًایی ّای خَد ٍایواى تِ خدا، ا

 (1389حغي سادُ، ) تزای احغاط فویویت، حوایت گزٍّی ٍداؽتي ّدف اس خولِ راّکارّای کاّؼ اعتزط ّغتٌد.

 روش

 طالق   ّای خاًَادُ فزسًداى در رٍاًی ٍتْداؽت اعتزط تا رٍؽدى رٍتِ راّکارّای اثزگذاری تزرعی حاضز پضٍّؼ افلی ّدف

 فزسًالداى  اس ًفالز  100 کِ ًفز 200 آهاری ی خاهؼِ تا 1395 هاُ اعفٌد در ای ایغِهق رٍػ تا تحقیق ایي تاؽد؛ هی طق  ٍغیز

ِ  تْشیغتی ی ادارُ ٍ ساتل ٍپزٍرػ آهَسػ ی ادارُ هؾارکت تا تَدًد طق  غیز ّای اسخاًَادُ ًفز 100ٍ طق ؛ ّای خاًَادُ  کال

ِ  دالام اً ؽدًد؛ هی داری ًگِ خا درآى ٍالدیي طزف اس ؽدى رّا ػلت تِ طق  فزسًداى ِ  اعالت؛  گؾالت ِ  رٍػ تال  تالا  گیالزی  ًوًَال

ِ  ػوالَهی  عالقهت  ی ٍپزعؾٌاهِ ًٍداریاى راخز اعتزط تا هقاتلِ راّکارّای ی پزعؾٌاهِ اس اعتفادُ  اطقػالات  آٍری خوالغ  تال

 ؽد پزداختِ

 اجزا

 ها در ایي پضٍّؼ تِ دًثال اثثات دٍ فزضیِ ّغتین، ایي دٍ فزضیِ ػثارت اًد اس:

 ى طق  غیز طق  هتفاٍت اعت.هیشاى تْداؽت رٍاًی فزسًدا

 تاثیز ؽیَُ ّا ٍراّکارُ ای اعتفادُ ؽدُ در کاّؼ اعتزط فزسًداى طق  ٍغیز طق  هتفاٍت اعت

 ابشار انداسه گیزی:

 پزعؾٌاهِ ی راّکارّای هقاتلِ ای:

تِ ؽدُ اعت؛ ًوزُ در کؾَر اًگلغتاى عاخ 1993کِ تَعط ًداریاى ٍراخزس درعال  هادُ ای 60ایي پزعؾٌاهِ ی هداد کاغذی 

ِ  ; اغلالة، دٍ گذاری ایي پزعؾٌاهِ هحدٍدُ ی ًوزات یک تا عِ را در تزهی گیزد تدیي فَرت کِ )یک ; ّزگش، ; ّویؾالِ(،  عال

 تَدُ اعت. 812/0ضزیة الفای کزًٍثاخ تزای ایي پزعؾٌاهِ 

گزفتِ اعت ػثارت اًد اس: هقاتلِ ی ؽٌاختی ٍ هقاتلالِ  دٍ هَرد اس ایي راّکارّای هقاتلِ ای کِ در ایي پضٍّؼ هَرد اعتفادُ قزار 

 ی اختٌاتی.

 پزعؾٌاهِ ی عقهت ػوَهی:

 گشیٌِ ای اعالت،  4عَال  28ؽاهل  پزعؾٌاهِ تزگ، ّیلز طزاحی ٍتدٍیي ؽدُ اعت، گلد تَعط، 1979ایي پزعؾٌاهِ در عال 

ای ارسػ گذاری ًٍوزُ گذاری اعالتفادُ اس ؽالیَُ   ؽیَُ تز تْتزیي عَال هی تاؽد، 7کِ ّز هقیاط دارای  هقیاط اعت 4 ٍدارای

 .اعت 0،1،2،3ی لیکزت یا ّواى ًوزُ گذاری تِ فَرت 

 (1377َّهي،) ًؾاًگزػدم عقهت رٍاًی افزاد اعت، 23ًؾاًِ ی عقهت رٍاًی ًٍوزُ ی تاالتز اس  23ًوزُ ی پاییي تز اس 
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 گشارػ ؽدُ اعت. 85/0ضزیة الفای کزًٍثاخ تزای کل پزعؾٌاهِ ی عقهت ػوَهی تزاتز

 در خدٍل ؽوارُ ی یک تِ تزرعی فزضیِ ی اٍل یؼٌی تزرعی تْداؽت رٍاًی در فزسًداى طق  ٍغیز طق  خَاّین پزداخت.

 اٍل ی فزضیِ تزرعی: 1خدٍل 

عالالالالالالطح 

 هؼٌاداری

تفالالالالالاٍت 

 هیاًگیي

اًحالالالالالالزاف 

 اعتاًدارد
 گزٍُ فزاٍاًی هیاًگیي

01/0 65/5 
80/5 

5/21 

 
 فزسًداى طق  100

 فزسًداى غیز طق  100 85/15 70/5

 

تزداؽت هی ؽَد، خاهؼِ ی اهاری ها ؽاهل دٍ گزٍُ هی تاؽد کِ اس دٍطیف خالاًَادُ ّالای    1ّواى طَر کِ اس خدٍل ؽوارُ ی 

طق  ٍغیز طق  هی تاؽٌد، فزاٍاًی ّز دٍ گزٍُ یکغاى هی تاؽٌد، طثق اطقػات تِ دعت آهدُ تفاٍت هیاًگیي تالیي دٍ گالزٍُ   

ی تاؽد ٍهیاًگیي گزٍُ فزسًداى طق  تیؾتز اس گزٍُ غیز طالق  اعالت ٍّوچٌالیي در هقَلالِ ی اًحالزاف اعالتاًدارد ًیالش        ه 65/5

اًحزاف اعتاًدارد فزسًداى طق  اس فزسًداى غیز طق  تیؾتز هی تاؽد، تٌاتزایي هی تَاى تایید کزد کِ تْداؽت رٍاًالی فزسًالداى   

 اعت. 01/0عطح هؼٌاداری  طق  تا فزسًداى غیز طق  هتفاٍت اعت ٍدر

 تِ تزرعی ؽیَُ ّای هقاتلِ ای در تزرعی هیشاى کاّؼ اعتزط در فزسًداى دٍ گزٍُ خَاّین پزداخت. 2در خدٍل 

 ؽیَُ ّا ٍراّکارّای هقاتلِ تا اعتزط در فزسًداى خاًَادُ ّای طق  ٍغیز طق  تزرعی :2خدٍل 

عالالالالالالطح 

 هؼٌاداری

درخالالالالِ 

 آسادی

تفالالالالالاٍت 

 هیاًگیي

اًحالالالالزاف 

 تاًدارداع
 هتغیزّا فزاٍاًی هیاًگیي

ؽیَُ ّا ی 

 هقاتلِ

12/0 
 

198 
86/1 

814/0 90/19 
 

100 
 فزسًداى طق 

 اختٌاتی

 فزسًداى غیز طق  100 04/18 628/0

043/0 198 87/1- 

 فزسًداى طق  100 43/28 836/0

 ؽٌاختی
90/0 30/30 

 

100 
 فزسًداى غیز طق 

 

دریافت هی ؽَد، ؽیَُ ّای هقاتلِ ی اختٌاتی در فزسًالداى خالاًَادُ ّالای طالق       2خدٍل ؽوارُ ی  ّواى طَر کِ اس اطقػات

هی تاؽد ٍدر عطح  86/1تاؽد ٍایي تفاٍت هیاًگیي حدٍد دارای هیاًگیي تیؾتزی ًغثت تِ فزسًداى خاًَادُ ّای غیز طق  هی

ختٌاتی ٍدٍری گشیي اعت ف پظ تالا تَخالِ تالِ اطقػالات     ًیش قزار دارد، چَى ؽیَُ ی هَرد تزرعی ؽیَُ ّای ا 12/0هؼٌاداری 

هَخَد تاثیز گذاری ؽیَُ ّای اختٌاتی تز کاّؼ هیشاى اعتزط در فزسًداى خاًَادُ ّای ػیز طق  هَثز تز اس کالاّؼ اعالتزط   

غیز طالق    هیاًگیي فزسًداى خاًَادُ ّای فزسًداى خاًَادُ ّای طق  هی تاؽد، ّوچٌیي در ؽیَُ ی هقاتلِ ای ؽٌاختی تفاٍت

هؼٌی دار هی تاؽد، تٌاتزایي هی تَاى ًتیدِ گزفالت کالِ تالِ     043/0هی تاؽد کِ در عطح  -87/1طق   فزسًداى خاًَادُ ّای اس

 کارگیزی ؽیَُ ای ؽٌاختی در کاّؼ اعتزط فزسًداى خاًَادُ ّای غیز طق  اس خاًَادُ ّای طق  هَثز تز هی تاؽد.
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تیي تْداؽت رٍاًی تا راّکارّا ٍؽیَُ ّای هقاتلِ تا اعتزط تالِ کالار رفتالِ در تحقیالق      تِ تزرعی ارتثا  ّوثغتگی 3در خدٍل 

 خَاّین پزداخت.

 تزرعی ارتثا  ّوثغتگی تیي تْداؽت رٍاًی تا راّکارّا ٍؽیَُ ّای هقاتلِ تا اعتزط :3خدٍل 

 هقاتلِ ی اختٌاتی هقاتلِ ی ؽٌاختی
 هتغیزّا

 

 تْداؽت رٍاى 35/0 -45/0

 

تِ دعت هی اید تیي، تْداؽت رٍاى تا ؽیَُ ّالای هقاتلالِ ی اختٌالاتی ّوثغالتگی      3اس اطقػات خدٍل ؽوارُ ی ّواى طَر کِ 

ٍخَد دارد ٍایي ًؾاى دٌّدُ ی ٍخَد ارتثا  هؼٌا دار تیي ایي دٍ هتغیز هی تاؽد؛ ّوچٌیي تیي هتغیز تْداؽت رٍاًی تالا   35/0

هؼٌا دار تیي ایي دٍ هتغیالز هالی    ایي ػاهل ًیش ًؾاى دٌّدُ ی ارتثا ٍخَد دارد کِ  -45/0ؽیَُ هقاتلِ ای ؽٌاختی ّوثغتگی 

 تاؽد.

 نتیجه گیزی

 سًالدگی  تالزای  کالَدر  ؽصقالیت  عالاخت  ٍدر تاؽد هی خاًَادُ ّغتٌد؛ هَاخِ آى تا فزسًداى کِ ٍگزٍّی اختواػی ٍاحد اٍلیي 

 خالاًَادُ  ّالای  تٌیالاى  ٍتشلالشل  اخالتقف  ایداد يتٌاتزای کزد؛ خَاّد ایفا را ای ٍعاسًدُ هثثت ًقؼ اختواع در فؼال ٍحضَر آیٌدُ

 تالَد،  خَاٌّالد  فزسًالداى  گغالیصتگی  ّن ٍار فزٍپاؽی ایي قزتاًیاى ًٍصغتیي گذاؽت خَاّد فزسًداى تز را خثزاًی قاتل غیز تاثیز

َ  ّا خاًَادُ ایي فزسًداى ٍرٍاًی رٍحی تزٍضؼیت ٍاثزگذار ّا خاًَادُ ّای پایِ ؽدى عغت در کِ ػَاهلی اس یکی  طالق   عهَضال

 ارتثاطالات  پالاییي،  ًفالظ  ػالشت  گیزد؛ هی را ا خاًَادُ ایي فزسًداى گزیثاى کِ ٍرفتاری رٍاًؾٌاختی هؾکقت خولِ اس تاؽد، هی

 اػتوالاد  کالاّؼ  گذارد هی فزسًداى ٍضؼیت تز طق  کِ دیگزی تاثیزات خولِ تاؽد، اس هی... ٍ تحقیل افت ضؼیف، فزدی هیاى

 کالَدر  ًفظ تِ اػتواد کاّؼ هیشاى تاؽد، دادُ رخ کَدر طفَلیت سهاى در اهز ایي اگز ِالثت ّغت پدرؽاى تِ ًغثت کَدکاى

 اعالتزط  اعالت،  ؽالدُ  ٍارد ّالا  اى تِ تشرگ ٍرٍحی ػاطفی ی ضزتِ ایي سًدگی آغاسیي ّای عال ّواى اس چَى ؽَد هی تیؾتز

ِ  ٍدر اعالت  ؽالدُ  ؽٌاختِ کَدکاى در ؽٌاعی آعیة ػودُ خطزات اس رٍاًؾٌاختی ّا ًٍگزاًی  ایالي  حالل  تالزای  تَخْالات  ًتیدال

 اس پیؾالگیزی  ّالن  آى تشرگتالزی  هؾالکل  حل خْت در ّا ایي ی ٍّوِ اعت، ؽدُ تیؾتز طق  هثل ّایی درپدیدُ کِ هؾکقت

اعالت، در   کَدکالاى  ًٍگزاًی اعتزط تا هقاتلِ ّای آهَسػ احتوالی ی پیؾگیزاًِ رٍػ ؽدٍایي خَاّد اًدام رٍاًی ّای تیواری

اّویت هَضَع طق  ٍتاثیزات تد آى تز ؽصقیت ٍٍخَد فزسًداى تِ تزرعی اثزگالذاری راّکارّالای هَاخالِ     ایي هقالِ تا تَخِ تِ

ؽدى تا اعتزط ٍتاثیز آى تز تْداؽت پزداختین کِ تِ ایي ًتیدِ رعیدین کِ فزسًداى خاًَادُ ّای طق  تِ ًغثت فزسًداى غیز 

گذاری راّکارّای اختٌاتی ٍؽٌاختی تزرعی ؽالدُ در تحقیالق تالز     تاثیز ّوچٌیي طق  تْداؽت رٍاًی ًِ چٌداى هطلَتی دارًد،

 کاّؼ اعتزط فزسًداى خاًَادُ ّای غیز طق  هَثز تز اس فزسًداى خاًَادُ ّای طق  هی تاؽد

پیؾٌْاد هی ؽَد کِ در تحقیقات تؼدی تِ تزرعی تاثیز گذاری تواهی ؽیَُ ّای هقاتلِ تا اعالتزط در فزسًالداى خالاًَادُ ّالای     

 زطق  پزداختِ ؽَد.طق  ٍغی

داًؼ اهالَساى   تواهی ؽیَُ ّای کاّؼ اعتزط در تیي پیؾٌْاد هی ؽَد در تحقیقات تؼدی تِ تزرعی هقایغِ ای تاثیز گذاری

 دارای اعتزط تاال پزداختِ ؽَد.
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اختالِ  پیؾٌْاد هی ؽَد در تحقیقات تؼدی تِ راّکارّای کاّؼ اعتزط در تیي داًالؼ آهالَساى دارای اخالتقالت یالادگیزی پزد    

 ؽَد.

پیؾٌْاد هی ؽَد در کقط ّای ضوي خدهت تِ تثییي راّکارّای کاّؼ اعتزط تزای اعتفادُ ی هؼلویي در کاّؼ اعتزط 

 داًؼ آهَساى پزداختِ ؽَد.
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Abstract 

The main objective of this study is to evaluate the effectiveness of strategies used for coping with stress and 

mental health in children of divorced and non-divorced families. This is a comparative study conducted in March 

2017 with a population of 200 children including 100 children of divorced families and 100 children of non-

divorced families, in partnership with the Education Department of Zabol and Social Welfare Department of 

Zabol where children of divorced parents are kept. The required data were collected using Roger and Najarian's 

Questionnaire of strategies of coping with stress as well as the general health questionnaire. Having analyzed the 

information obtained from the questionnaires, we came to the conclusion that the strategies used for children of 

divorced families have had negative correlation as compared with the strategies used for children of non-

divorced families, and the strategies used for reducing stress and improving the general health among the 

children of non-divorced families have had positive correlation. 

Keywords: stress, mental health, divorced families, non-divorced families 

 

 


