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 آموزانتأثیر طالق والدین بر آموزش و یادگیری دانش
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 چکیده

رود و تنها ها نقشی اساسی و تعیین کننده به شمار میرفتار و نگرش انسان های کلیدی است که درخانواده یکی از مولفه

کند. این وسلیۀ ارتباطی با سایر نهادهای اجتماعی خانواده است که به عنوان عضو کوچک سهم بزرگی در اجتماع را ایفا می

یکی از این مشکالت ، یادی روبرو خواهد کردنهاد کوچک و موثر گاه مورد تهدید و آسیب قرار گرفته و افراد آن را با مشکالت ز

پدیدۀ طالق است و به تبع آن کودکان و دانش آموزان آسیب پذیرترین این قشر هستند که بر آموزش و یادگیری آنان در 

 ت واس یکدیگر از همسران شدن جدا و ازدواج قانونی پایان معنی به ناپذیر است. طالقمدرسه تأثیر زیادی دارد و گاها جبران

این  .دارد وجود تنش و ناسازگاری شوهر و زن میان رود ومی بین از زناشویی رابطه استحکام که افتدمی اتفاق وقتی معموالً

 نتایج به استناد گذارد. بامی جای بر جبران غیرقابل و مخرب تأثیری جامعه عوامل و هاپدیده سایر روی بر پدیده اجتماعی

است. در این مقاله  طالق عامل، عوامل موثرترین اجتماعی هایآسیب بروز در که کرد استدالل توانمی علمی تحقیقات برخی

-ای صورت گرفته است برآنیم به برخی از مسائل و مشکالت دانشکه به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

های آموزش آن بپردازیم. نتایج این جستار نشان کالت و آسیببپردازیم و به مش، اندآموزانی که والدین آنان از هم طالق گرفته

 هستند. مادر و پدر دارای کودکان از ضعیفتر درسی نظر از طالق هایخانواده به متعلق دهد که کودکانمی

 

 آموزدانش، آموزش و یادگیری، والدین، طالقهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

پایه او فکری معیارهای و هاارزش، شده سرشته در آنجا او شخصیت خمیرمایۀ و کندمی شروع خانواده از را خود زندگی انسان 

 در رفته هم روی و آینده در اطراف محیط با سازگاری و با دیگران فرد ارتباطات، رفتارها در اولیه این تأثیرات شود.می گذاری

 دارد. کننده تعیین نقش اشزندگی کلّ

 بدیهی حقیقیت کودک رفتار با والدین منش رابطه که این آید بادرمی خانواده عاطفی طمحی رنگ به همیشه شخصیت کودک 

 ریشه والدینی رفتار در نامطلوب هایو خصیصه رفتارها اند.برده پی آن اهمیت به که بیش نیست چندی ولی، است آشکار و

 شناس وظیفه حد از بیش و طردکننده، کننده ظوع، دارند گانهاخالق بچه، اندکننده حمایت و عاطفی حد از بیش که دارند

 (.0934، یزدانی) هستند.

 آنان پناهگاه و خویش اعضای خاستگاه، کلمه مفهوم ترینوسیع در و است زندگی سازنده سلول و اجتماع اساسی پایه خانواده 

 مؤثرترین و پایدارترین الس هزاران طی و بخشدمی آرامش و امنیت احساس خود اعضای که به است نهادی است. خانواده

پایه اگر که است صدفی همچون خانواده است. بوده های بعدینسل به ها آن انتقال عامل و فرهنگی هایویژگی حفظ وسیله

 به هاخانواده در هاو ارزش آرامش و امنیت احساس امروزه پرورد. نخواهد مرواریدی هرگز نشود بنا درست و سنجیده آن های

 رود.می شمار به جامعه سالمت برای مهمی تهدید و شده مواجه مخرب نیروهای با ایفزاینده گونه به خانواده و هگرایید سستی

، باشد ترمناسب درون خانواده روابط اندازه هر و گیردمی شکل خانواده در مناسب روابط براساس جامعه در مناسبی روابط 

 تواندنمی سالم هایخانواده بدون داشتن ایجامعه هیچ است. برخوردار بیشتری ماستحکا و ثبات از جامعه آن تبع به و خانواده

 کاهش و خانواده بنیاد و سستی اند. تزلزلنیامده پدید خانواده از تاثیربی اجتماعی هایآسیب از یک هیچ و کند سالمت ادعای

 بنای سنگ خانواده به اینکه توجه با اما، است روزام صنعتی و متمدن جامعه پیامدهای جمله از افراد میان در محبت و عاطفه

 شود.می اجتماعی تبدیل ساخت در عام مساله به خصوصی گرفتاری یک از طالق پدیده، رودمی شمار به جامعه

 وجود به هاخانواده و افراد برای را زیادی مشکالت، اجتماعی معضل و مسأله یک شکل به ایران در پدیده این حاضر حال در 

 به عنوان متمادی هایقرن طی و دهدمی امنیت و آرامش احساس خود اعضای به که است نهادی خانواده واقع است. در وردهآ

 است. بوده بعدی هاینسل به آنها انتقال عامل و فرهنگی هایویژگی حفظ وسیله مؤثرترین و پایدارترین

های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست؛ چرا که مسئولین تحصیلی و مسائل مربوط به آن یکی از دغدغهپیشرفت یا افت 

شناسان را در توسعه و فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا توسعه و پیشرفت جامعه، اقتصادی، گیرندگان سیاسیو تصمیم

س درس آموزان در مدرسه و کالدانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی دانشپیشرفت نظام آموزشی می

 گردد.عملیاتی می

 نظر صرف طالق از خاطر همین به آنها از برخی و هستند خود کودکان روی بر طالق منفی اثرات نگران والدین از بسیاری 

 تأثیرات از بتوانند تا باشند داشته روشنی درک کودکان روی بر طالق تأثیرات میزان از والدین که دارد زیادی کنند. اهمیتمی

 متعدد هایآسیب با خود زندگی طول در کودکان این که دهدمی نشان مورد این در گرفته تحقیقات صورت بکاهند. آن منفی

 اند.مواجه فراوانی اجتماعی و روانی

آموزان هستند که به تبع در روند تحصیل و افت تحصیلی آنان موثر است. پذیر ناشی از پدیدۀ طالق دانشاز جمله افراد آسیب 

ای صورت گرفته است برآنیم به برخی از مسائل و مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهدر این 

 های آموزش آن بپردازیم.بپردازیم و به مشکالت و آسیب، اندآموزانی که والدین آنان از هم طالق گرفتهمشکالت دانش
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 تحقیق روش

 طالق به نقش تا است آن دنبال به ایکتابخانه اسنادی اطالعات از استفاده با و یلیتحل و توصیفی روش با در پژوهش حاضر 

 نگاهی آمد خواهد جستار در این قرار دهد. آنچه مورد بررسی آموزش و پرورش را مبانی و اصول در کنار عالی آموزش امر در

 میان به سخن آن و نقد آموزش در امر ب طالقو تأثیر مخر آموزانعنصر طالق والدین در بین دانش به گذرا و کوتاه است

  گردد.آمده و در پایان پیشنهاداتی ارائه می عمل به گیرینتیجه سپس، آمد خواهد

 

 اهمیت موضوع 

جایی که سالمت  تأثیر بسزایی دارد و از آن، بر سالمت روانی، فرهنگی و اقتصادی، موقعیت اجتماعی، جایی که طالق از آن 

بایست می، آموز تأثیر داردبر آموزش و پرورش و بهداشت روحی و روانی و رشد و تربیت دانش، تگی روانیروانی و یا آشف

مشکالت خانوادگی کودک و حتی غنا و فقر ، هاترس، هادست آوریم و به اضطراب تری از طالق و اثرات آن بهشناخت عمیق

به برخی از مسائل و مشکالت  پژوهش برآنیم اده کنیم. در اینآموز استفتر به دانشپی برده و در جهت خدمت صحیح، کودک

 های آموزش آن بپردازیم.بپردازیم و به مشکالت و آسیب، اندآموزانی که والدین آنان از هم طالق گرفتهدانش

 

 اهداف پژوهش

  هدف کلی:

 آموزانتأثیر طالق والدین بر آموزش و یادگیری دانش -

  اهداف جزئی:

 جایگاه خانوادهتعریف و تبیین  .0

 طالق تعریف و بررسی تاریخچه .2

 خانوادگی و اجتماعی، بررسی آثار طالق در سه بعد فردی .9

 آموزان در یادگیری و تحصیلبررسی و تحلیل مشکالت دانش .4

 تغییر نگرش منفی و سطحی والدین نسبت به طالق .0

 آشنایی و آموزش والدین در مورد طالق .6

 آموزان دارای والدین طالقبرای دانش های مدون و قابل قبولاتخاذ برنامه .7

 

 تعاریف مختلف خانواده

اندیشمندان بوده است. با  خانواده واحدی اجتماعی با ابعاد گوناگون است که به دلیل جایگاه ویژه اش از دیر باز مورد توجه 

خانواده ارائه شده است که برخی از تعاریف متعددی از ، های متفاوتهایی با نگرشدر کتاب، توجه به اهمیت خانواده در اجتماع

گیرد و با وجود فرزندان گردد. خانواده یک سلول یا واحد اجتماعی است که با ازدواج یک زن و مرد تشکیل میآنها ذکر می

 یابد. تکامل می
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، آموزشی، درمانی، بهداشتی، کردن زمینه زیستی و ژنتیکی حمایتیتواند با فراهمخانواده اولین واحد اجتماعی است که می 

پس مفهوم خانواده در لغت فقط  (2230920، جهان فر)خود را تضمین نماید. ، آفرینی اعضاءنشاط، نظارتی و کنترل امیدبخش

 شود. در قلمرو فرزندان و خانوادۀ مرد نیست؛ بلکه نزدیکان و خویشاوندان را نیز شامل می

های جامعه که بر اساس یکی از هسته( »4730923، بستان) «آید.پدید میخانواده واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج » 

، آصفی) «والدین و فرزندان و مانند اینها، خواهر و برادر، ازدواج یا خویشاوندی قرار گرفته از قبیل روایط میان زن و شوهر

330903) 

 آن اهمیت و است عمومی وظایف انجام و اعیاجتم زندگی به ورود برای ایمقدمه و انسانی جامعه اساسی رکن، خانواده» 

 (9230900، قائمی) «است. ناپذیر تردید

، پدر، مادر، زن عنوان به یکدیگر با فرزند پذیرش یا خونیهم، زناشویی پیوند طریق از که است از افرادی متشکل خانوده» 

 «کنند می زندگی خاصی واحد در و آورندمیپدید  مشترک فرهنگ و هستند متقابل ارتباط در فرزند و خواهر، برادر، شوهر

 (04230907، قنادان(

 اجتماعی و کارکرد اند خورده پیوند هم به فرزندخواندگی یا ازدواج طریق از داند کهمی افراد از گروهی را ساروخانی خانواده 

 (09030973، ساروخانی)است.  مثل تولید آنها اصلی

، زناشویی پیوند طریق از که افرادی از است متشکل گروهی خانواده نویسند3( می0390، خانواده)اثرشان  در الک و برگس 

 مشترکی فرهنگ و هستند متقابل ارتباط در خواهر و برادر، پدر، مادر، زن، عنوان شوهر به یکدیگر پذیرش با یا و همخونی

 (.09030973، ساروخانی) کنند.زندگی می خاصی واحد در و آورده پدید

  نظر  توان در این سیستم، البته با پس می دارد؛ یک واحد اجتماعی است و همانند هر اداره یا سـازمانی، نیاز به مدیریتخانواده  

  شود، استفاده کرد. های مختلف به کار برده می با آنچه که در ادارۀ سازمان ها، از اصولی مشابهداشت تفاوت

که یک   آنچه است.  درباره مناسبات اعـضای خـانواده مربوط هایی به توصیه ع(کریم و امامان )های قرآن بخش مهمی از آموزه 

آیات  از همسران، والدین، فرزندان. ای با یکدیگر دارند که عبارتند های ویژه دهد، افرادی هستند که نسبت می خانواده را تشکیل

به  است. افـراد خـانواده پرداخته  تعامالت  وه مدیریتگرفتن این مناسبات، به بیان نح با در نظر ع(قرآنی و روایات معصومین )

تواند نقش مهمی در تنظیم روابط خانواده و در نتیجه،  اخروی، می ط خانواده، افزون بر پاداشۀ محیکار بستن این تعالیم در ادار

 .محیطی سالم و پویا داشته باشد ایجاد

 

 جایگاه خانواده

شود؛ رشد می کند؛ رفع نیاز کند؛ بدین معنی است که آن فرد متولد میود زندگی میشود فرد در خانواده خوقتی گفته می 

شود؛ از محبت لذت می برد؛ با ازدواج و امتزاج دو روحیه کند؛ بیمار و یا سالم میکند؛ سکون و آرامش عاطفی پیدا میمی

های ه و پایگاه برای انتقال عناصر فرهنگی به نسلرسند؛ یعنی اولین و پایدارترین جایگاشود و به هدف متعالی میهماهنگ می

 کند3خانواده را نیز شکوفا می تمامی استعدادهای اعضای، گیرد که این جایگاه خانوادگیجدید شکل می

 روی کردهایی که روزن باوم از کشور آلمان برای تعیین جایگاه خانواده مطرح کرده است عبارتند از3

 های اجتماعی است.رویی با بعضی از نارساییخانواده ساختاری برای رویا .0

 های بعدی است.های فرهنگی به نسلخانواده عامل انتقال میراث .2
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 خانواده عامل توسعه فرهنگی از طریق ارتباط فکری بین اعضای خانواده است. .9

یت افراد به ظهور گیرد و با تشکیل خانواده بخشی از هوخانواده عامل تکوین هویت است که هویت در نوجوانی شکل می .4

 رسد.می

 از نظر روزن باوم دو وجهه عمده و مشترک خانواده عبارت است از3

 خانواده گروه کوچک بسیار صمیمی است.

 (2930920، جهان فر)ترین وظیفه خانواده است. اجتماعی کردن نسل آینده اساسی

 اجتماعی هایتوسعه مهارت و اجتماعی ردهایبازخو و هانگرش گیریشکل در بسزایی نقش خانواده درون روابط کیفیت 

 و سالم در ارتباط مشکل وجود نماد عاطفی طالق و زن روابط محور بر خانواده درون روابط اساس و پایه و دارد خانواده اعضای

 است. شوهر و زن بین صحیح

 

 طالق تعریف و تاریخچه

 کنستانتین است. داشته وجود چین و مصر، ایران، یونان، میان رودان جمله از باستانی هایسرزمین از بسیاری در طالق 

 برای هشتم هنری دانست. ممنوع را آن مسیحی کلیسای میالدی دهم قرن در و کرد طالق ایجاد برای بسیاری هایمحدودیت

 حق سیحیم و اروپایی کشورهای زمان مرور به نماید. فسخ او را ازدواج که خواست انگلیس کلیسای مجلس از بار نخستین

 در کرد. اعالم غیرقانونی را پارلمان طالق ایرلند در 0326 سال در، این حال با شناختند. رسمیت به شوهر و زن برای را طالق

 بین آسانتر کرد. شوهر و زن برای را طالق گرفتن که رسید تصویب به طالق اصالح قانونی الیحه 0363 سال در، انگلستان

شد.  برابر دو دهه آن طی در و یافت افزایش درصد 3 سال هر ثابت طور به بریتانیا در طالق نمیزا، 0375 و 0365 هایسال

 (.0930، جواهری و اسماعیلی) است. یافته افزایش طالق میزان، اروپایی از جوامع بسیاری در امروزه

 به منجر و مخصوص بالفظی ازدواج پیوند گسستن و جدایی نوعی است و کردن آزاد و رها کردن معنای به لغت در طالق 

 در زوجین بین متقابلی تکالیف و حقوق آن پی در و است یکدیگر از همسران شدن جدا و قانونی ازدواج پایان شود.می جدایی

، زارعی) شود.می منجر طالق به که دارد وجود تنش و ناسازگاری میان زوجین رودمی بین از داشته وجود ازدواج هنگام

0935.) 

دهد تا ای است قراردادی که به زن و مرد امکان میر لغت به معنی رها شدن از عقد ازدواج و فسخ عقد بوده و پدیدهطالق د 

تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسسته و از همدیگر جدا شوند؛ به عبارتی طالق شیوۀ نهادی شده اختیاری پایان یک 

 (.0972، گروه پژوهشگران مسائل زنان) ازدواج است.

 استحکام که افتدمی اتفاق وقتی معموالً طالق . است یکدیگر از همسرش شدن جدا و ازدواج قانونی پایان معنی به طالق 

 سایر و هادوستی در تغییرات، اجتماعی طالق . دارد وجود تنش و ناسازگاری شوهر و زن و میان رودمی بین از زناشویی رابطه

 پیوندهای فرد آن طریق از که است موقعیتی، روانی طالق دارد. آنها سروکار با گرفته طالق نز یا مرد که است اجتماعی روابط

 (.0937، نصیری و خدامرادی) در دهد. تن زیستن تنها به و کند قطع را همسرش به عاطفی وابستگی
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 تعریف یادگیری

صورت فعاالنه با نزدیک شدن به اطالعات، مرتبط شود که فراگیر در آن به یادگیری غالباً به عنوان یک فرآیندی تعریف می 

کند. یادگیری فرآیندی است که براساس تجربه ها با دانش قبلی خود و کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود عمل میکردن آن

، و 0ان واتسونگرایانی از قبیل ج کند. رفتارآید و تغییراتی نسبت دایمی در احساس، تفکر و رفتار فرد ایجاد میبه وجود می

کنند، چنانکه آموزش دانستند و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا میپذیر می، انسان را انعطاف29 2اسکیند

ها، نژاد، و اجداد به ارث برد او را به هر نوع ها، تواناییتواند صرف نظر از آنچه کودک از استعدادها تمایالت عالقهاولیه می

تأثیر رویدادهای تواند تحتفطری است، می -رسد تابع برنامه زیستی هان معتقد بود آنچه که به نظر می. لی تبدیل کندبزرگسا

  .های رشدی نقشی ندارند( معتقدند که یادگیری و تجربه در تفاوت2552) گرا، دنیس، گزل و تامسونمحیطی قرار بگیرد، مک

تواند تا حدودی رفتارهای حرکتی را تسریع کند. هند که تمرین با تحریک بیشتر میدهای اخیر نشان میبا این حال پژوهش 

آموزند، ولی امکان به کارگرفتن این شود چون افراد، بسیاری از چیزها را میضمنا صرف یادگیری منجر به عملکرد نمی

را تغییرات کم و بیش دائمی رفتار در نتیجه  شود و آنآید. با توجه به تعریفی که از یادگیری میها برایشان پیش نمیآموخته

توان تصور کرد که با انواع یادگیری در زندگی مواجه خواهیم بود، به این دلیل که فرد از زمان تولد تا دانند، میتجربه می

ارتباط  گفتن، غذاخوردن،های مکرر برای راه رفتن، سخنکند. تالشهای مختلف کسب میسالمندی تجارب مختلفی در حوزه

های مختلف یادگیری را های مثل رانندگی یادگیری مشاغل و... نمونهبا همساالن، دفاع از خود، مطالب آموزشگاهی مهارت

  (.360 0923اند. )صفوی، معرفی کرده

به دنبال  فرآیند عموماً متغیرهایی درحال تعامل هستند. نوع پیشرفت، تغییراتی را بنابراین یادگیری یک فرآیند است در هر 

 .پذیر نیستآورد بررسی همه عوامل مؤثّر در فرآیند یادگیری امکانمی

 

 آثار طالق 

 خانوادگی و اجتماعی وجود دارد که عبارتند از3، بخشی از آثار طالق در سطح فردی

 

 الف: بعدی فردی

 ترس از آینده -

 احساس تنهایی -

 احساس گناه -

 مشکالت روحی و جسمی -

 های ازدواجکاهش فرصت -

 

 تأثیر بر فرزندان() ب: بعد خانوادگی

 ارتکاب به جرم و بزهکاری  -

                                                           
1 - John B.Watson 
2 - Vaskynd 
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 مشکالت روحی و جسمانی -

 مشکالت تربیتی -

 مشکالت زندگی آتی -

 اختالل در هویت فردی و خانوادگی -

 احساس گناه و سردرگمی -

 های ناتنیایجاد خانواده -

 تأثیر بر سایر اعضای خانواده -

 ادهبه هم خوردن تعادل روحی و روانی اعضا خانو -

 تقسیم کار مجدد در خانواده -

 مشکالت ازدواج سایر اعضاء خانواده -

 طرد اجتماعی اعضاء خانواده -

 

 ج: بعد اجتماعی

 آثار سوء طالق بر فرد و جامعه -

 ارتباط جنسی عامل مهم و فراموش شده در طالق -

 

 تأثیرات کوتاه مدت طالق بر کودکان

شوند. برخی بینند ناراحت مینکه دیگر والدین خود را در کنار یکدیگر نمیبا تصور ای، کودکانی که شاهد طالق والدین هستند 

 3فوری طالق بر کودکان عبارتند ازاز تاثیرات کوتاه مدت و 

 اضطراب -1

و اضطراب شود و در این میان کودکان خردسال نسبت به  عصبانیت، شود کودک دچار تنشیعواقب ناشی از طالق باعث م 

تمرکز کودک را ، اضطرابکودکان بزرگتر بیشتر مستعد ابتال به این عواقب هستند؛ زیرا وابستگی بیشتری به والدین خود دارند. 

 اش کاهش دهد.در تحصیل دشوار خواهد کرد و ممکن است میل او را نسبت به فعالیت های مورد عالقه

 مداوم  استرس -2

دانند و مسئولیت خود را دلیل طالق والدین شان می، بسیاری از کودکان ،طبق بررسی آکادمی کودک و روانپزشکی نوجوانان 

تواند فشار و تنش زیادی را به ذهن آنها وارد کند و عواقب مختلفی مانند افکار گیرند. این امر میاصالح رابطه را بر عهده می

 منفی و کابوس شبانه را به همراه داشته باشد.

 پذیرینوسانات روحی و تحریک -3

شوند. بعضی از پذیر میتحریک، کودکان خردسال دچار نوسانات خلقی شده و حتی در هنگام برقراری ارتباط با افراد آشنا 

 دهند وقت خود را به تنهایی سپری کنند.گیر شده و ترجیح میگوشه، کودکان نیز با قطع ارتباط با دیگران

https://namnak.com/از-بین-بردن-دلشوره-اضطراب.p337
https://namnak.com/درمان-عصبانیت.p34526
https://namnak.com/رهایی-از-استرس.p6716
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 غم و اندوه شدید -4

شود به طوری که او به هیچ چیز در زندگی احساس خوبی ر قلب و ذهن کودک جاری میغم حادی د، در پی طالق والدین 

 او ختم خواهد شد. افسردگیبه ، ندارد و ادامه دار بودن این غم

 سرخوردگی و پریشانی  -5

، ممکن است احساس ناامیدی و سرخوردگی کنند؛ زیرا آنها از حمایت عاطفی جامع والدین برخوردار نیستند فرزندان طالق 

 همچنین گاه مراقبت از کودک توسط ناپدری و یا نامادری این وضعیت را بدتر خواهد کرد. 

ر طوالنی مدت نیز به همراه داشته تواند رشد روانی و فیزیولوژیکی کودک را مختل کند و تأثیتأثیرات کوتاه مدت طالق می 

 باشد.

 

 آموزانتأثیر طالق والدین بر آموزش و یادگیری دانش

 نقش خانواده تاریخ در طول است. خانواده سالمت گرو در جامعه سالمت واقع دارد و در جامعه در را نقش مهمترین خانواده 

 الزم شرایط خانواده است. رفته شمار افراد به روانی و بدن سالمتی مؤثر بر هایمحیط مهمترین از و یکی داشته بخشیهستی

  آورد.می فراهم و اجتماعی روانی، جسمی توازن به برای رشد و رسیدن را

شوند که این های فرزندان طالق، مشکالت تحصیلی است. پس از طالق اصوال فرزندان دچار افت شدید تحصیلی میاز چالش 

ها اصوال در تمرکز و میل به این بچه هدفی برای آینده مبهم و متفاوت است.برای تحصیل و بیامر برگرفته از کاهش انگیزه 

حضور نامنظم در مدرسه، غیبت های  .دهندشوند و تکالیف درسی خود را به سختی انجام میدرس خواندن دچار مشکل می

ای به پایبندی نسبت به ها دیگر عالقهچنین آنهم گیرد.ها شکل میها و قضاوتمکرر به دلیل انزوا طلبی و ترس از حرف

 کند.لذا این موارد نیز به نوعی نشات گرفته از افسردگی پس از طالق والدین نمود پیدا می قوانین و مقررات مدرسه ندارند.

 کاهش تمرکز ذهنی و اختالل یادگیری -1

 است؛ استدالل و تفکر نیازمند که دروسی در به ویژه ،یادگیری اختالل به ابتال احتمال افزایش و فرزندان ذهنی تمرکز کاهش 

 اجتماعی تعامالت برقراری در اختالل، استداللی دروس در به ویژه تحصیلی افت، آمارها اساس بر والدین است. جدایی تبعات از

 زمان هر از بیش، ادرم و پدر جدایی از پس سال دو تا افسردگی و اضطراب مشکالتی مانند به ابتال احتمال افزایش و عاطفی و

 کند.می تهدید را فرزندان روانی و ذهنی سالمت دیگری

 بیشتر، دارند اول هایسال در را والدینشان جدایی تجربه که کودکانی که است آن گویای، دبستانی کودک تحقیقی بر نتایج 

 شود.یم مشاهده بیشتر آنها در یادگیری اختالل و گرفته محیطی قرار هایآسیب تأثیر تحت

 طبیعی طور به، هستند سالم و روانی عاطفی نظر از و شاد روحیه دارای که نوجوانانی و کودکان است داده نشان مطالعات 

 نیز برخوردارند. خوبی تحصیلی پیشرفت از معموالً و دهندمی نشان مختلف مسائل فهم و درک برای زیادی کنجکاوی و تالش

 ندارند ایعالقه مدرسه و درس به، اندشده جدا یکدیگر از آنها والدین که هاییخانواده واناننوج و کودکان که است حالی در این

 است. آشکار کامالً آنها در افت تحصیلی و

 خود و رفتارهای احساسات، هیجانات توانندمی کمتر و شوندمی نامنظم و پرخاشگر شدت به والدین طالق از بعد فرزندان این 

 عادی هایخانواده نوجوانان و کودکان به نسبت ترینامعقوالنه رفتار، بازی هنگام خانه مانند نیز مدرسه در آنها کنند. کنترل را

 (.0932، طاهری و عباسیه) کند.می پیدا کاهش آنها یادگیری و انگیزه، آن به تبع و دارند

https://namnak.com/درمان-افسردگی.p4680
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 انزوا -2

 و مسائل درباره که نیستند مایل رسندمی نظر به گراندی از متفاوت که مسئله این از ترس دلیل به معموالً طالق هایبچه 

 گزارشات طریق از سال هر ابتدای در تا کندمی بیشتر را معلم مسئولیت این که صحبت نمایند خود خانوادگی مشکالت

 کند. شناسایی را طالق های بچه دیگر طریق از یا مدرسه

 در شود. اضطراب دچار سریعاً و شده خود کنار والدین حضور دمع از ناشی روانی حسرت دچار کودک که شودمی طالق باعث 

 مشکالت و مسائل بتواند او تا شوندمی ایوسیله درسی موضوعات و دهدمی دست از را یادگیری خود به یعالقه کودک، واقع

 را او تربیتی و آموزشی عالیتف راندمان امر این و نکند فکر رقابت و و رتبه جایزه کسب به دیگر و بسپارد فراموشی به را خود

 آورد.می پایین

 حسی لحاظ به حتی کودکان این کند. کم خود ناراحتی و از کند سرگرم را خود بتواند که آیدمی مدرسه اینکه برای فقط او 

 (.0934، همکاران و منصوری( شوندمی خواب و خوردن اختالل دچار و شده مشکل دچار حرکتی

 این هستند. ضعیف، اجتماعی تعامالت و جمعیدسته هایبازی در کردن مشارکت و مدرسه گروهی یکارها در طالق کودکان 

 (.0930، شفق) ندارند. دیگران با ارتباط به تمایلی و هستند و انزواطلب افسرده اغلب کودکان

 افسردگی و نداشتن تمرکز در تحصیل -3

در  اما این عالئم، هم عالئم جسمی و هم عالئم روانی دارند افراد افسرده بیک بیماری ذهنی و جسمی است. اغل افسردگی 

 (.300 0932، کوام مک کنزی ) کند.مورد افراد مختلف فرق می

شود روابط او با  هنگامی که کسی به افسردگی دچار می .کندافسردگی روحیه انسان را ضعیف و شادمانی را از او سلب می 

های شناختی خاصی به وجود آید تحریف هتواند در نتیجگردد. افسردگی میو انزواطلب میگیر  یابد و گوشه اطرافیان کاهش می

 دهیم.زا نام میهای افسردگیوارههای طرحمستعد افسردگی وجود دارد که به آنها تحریف دکه در افرا

-چرخه معیوب می کگرفتار یگذارند و دانش آموزان را نظران معتقدند مسائل تحصیلی وافسردگی روی هم تاثیر میصاحب 

-خود را دانش، دهدمی تاعتماد به نفس خود را از دس، شودوقتی دانش آموز در تحصیل موفق نمی، کنند. به عبارت دیگر

، آموزاندانش ننگرش کلی مؤلفه افسردگی در بی کشود. دریکند و در نتیجه بیشتر افسرده میآموزی ناشایست ارزیابی می

 آموزان مقطع ابتدایی در کشورمان دارد.دانش نامیدی واحساس شکست است که شیوع نسبتا فراوانی در بینا، احساس غمگینی

 (.0937، و همکاران، گهتوئی)

، شناختیعوامل زیست، فقدان؛ جدایی، تأثیر عوامل مختلفی نظیر روابط مادر و کودکافسردگی در کودکان و نوجوانان تحت 

 یابد. د و تداوم میکنمحیطی و اجتماعی بروز می

 توان به موارد زیر اشاره کرد3اند میاز عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی که به ویژه پژوهشگران ایرانی آن را پیگیری کرده 

 پرخاشگری والدین -

 طالق والدین -

 مقررات تبیهی و محرومیت -

 اختالالت زناشویی و سپر بال قرار دادن یا طرد کودکان در خانواده -

 های خانوادگیمحیطی و بحران تغییرات -

 شودواره منفی در نوجوانان که بیشتر باعث تدوام افسردگی میوجود طرح -
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 فقدان توانایی حل مسأله -

 افت تحصیلی -

 جنسیت -

 کودکان بی سرپناه() فقدان حمایت اجتماعی و خانوادگی -

 شود.س ناامنی در کودکان میفرزندان شهدا( به ویژه پسران که باعث احسا) فقدان حمیات اجتماعی و خانوادگی -

 محیط تربیتی به ویژه نقش مادران افسرده -

 های جسمیوجود بیماری -

 کالس در کافی تمرکز طالق آموزانکه دانش شودمی موجب مختلف هایدغدغه داشتن، افسردگی مثل مشکالتی به ابتال 

 و آن هایو ناآرامی خانواده مشکالت دلیل به ینهمچن. باشند نداشته معلم هایخواسته انجام و دروس فهمیدن برای را درس

 دهند. انجام خوبی به را تکالیفشان نتوانند است ممکن کوچکتر برادر و خواهر از مراقبت و خانه کارهای انجام اوقات گاهی

 (.0932، عابدنیا)

 را بیشتری هایاسترس افراد ینا همچنین افتدمی اتفاق بیشتر طالق فزندان در تحصیلی افت که است آن از حاکی هاپژوهش 

 هم دوستدار و هم کنار در را خود مادر و پدر دارند دوست باشند که سنی هر در کنند. فرزندانمی خود تجربه زندگی در

 از یکی وجود از فرزندان محرومیت و مادر و پدر جدایی طبیعتاً گردند. مندبهره طور همزمان به آنها دوی هر محبت از و ببینند

، سلطانی و همکاران) شود.می فرزندان در بزهکارانه به اعمال گرایش حتی و نفس به اعتماد کاهش، افسردگی موجب هاآن

0934.) 

 سهل انگاری در انجام تکالیف درسی -4

 است ممکن حتی و شوند رو به رو مشکل با مدرسه وظایف و تکالیف دادن انجام در است ممکن والدین جدایی از پس کودکان 

 ایتجربه، مدرسه سنین در ویژه به نوجوانان و کودکان برای والدین جدایی و طالق کنند. گیریاجتماعی کناره هایعالیتف از

 خواهد کمک آنها به کسی چه، کنند برآورده را خود نیازهای باید چگونه و بعد چطور به این از که دانندنمی آنها است دردناک

 نوع فکر به، مدرسه هایفعالیت در، سال 2 تا 6 سنین در، کودکان دبستانی بود. خواهد گونهچ آنها آینده و زندگی روال و کرد

 والدین طالق از بعد کودکان این، متفاوت است اوضاع، طالق کودکان در، هستند تحصیلی رشد و همساالن با گرفتن ارتباط

-کناره های اجتماعیفعالیت از است ممکن حتی و دشون رو به رو مشکل با مدرسه وظایف و تکالیف دادن انجام در است ممکن

 کنند. گیری

نظر  زیر را والدینشان رفتارهای دقت به و پذیرندآسیب بسیار کودکان این، سال 02 تا 3 سنی گروه در طالق تاثیر به توجه با 

 به آنکه جای به تا شودمی عثبا والدینشان روحی وضعیت درک از کودکان این توانایی، دهند شکل را خود رفتارهای تا دارند

 به، بگیرند عهده به را والدینشان از روانی مراقبت مسئولیت ناچار به، بروند مدرسه و درس هایو فعالیت خود کارهای دنبال

 دهند. نشان خود از پرخطر و سازمشکل رفتارهای و باشند داشته عملکرد ضعیفی مدرسه در است ممکن ترتیب این

 والدین از هرکدام خانه در حضور برای گیریتصمیم، والدین از یکی با کردن زندگی برای کودکان گیریتصمیم ملزو به توجه با 

 نسبت خود انتظار از، کنند درک را خود فرزندان باید والدین، تحصیلی مشکالت وجود صورت در باشد. مشورت کودکان با باید

 طالق از پس سازگاری دشوار مرحله بتوانند تا کنند یاری را آنها، عاطفی حمایت و همزمان درس به کمک با و بکاهند آنها به

 (.0939، الریجانی) کنند. سپری آسیبی و خطر کمترین با را
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های غیر مطلقه دچار افت تحصیلی هستند طالق به عنوان یک آموزان خانوادههای مطلقه نسبت به دانشآموزان خانوادهدانش 

 باشدها مطرح میسردگی و عزت نفس پایین فرزندان این خانودهساز برای افعامل زمینه

 انس گرفتن به فضای مجازی و اینترنت -5

نقش  کاهش به آن جمله از که است آورده بوجود تغییراتی نیز والدین و فرزندان رابطه حوزه در مجازی فضای گسترش 

و  فرزندان بین حریم رفتن بین از، تکنولوژی رشد دلیل به نسلی شکاف، فرزند با والدین ارتباط کاهش، مرجع عنوان به خانواده

 .برد نام توانمی را دو هر یا والدین از یکی برابر در ایستادن و والدین

کنند. رایانه یکی از وسایلی است که امروزه در اغلب آموزان برای پرکردن اوقات فراغت خود از اینترنت استفاده میاغلب دانش 

شیوه کار کردن ، خود باز کرده است و کاربران آن اغلب کودکان و نوجوانان هستند و چه بسا برخی از والدینمنازل جایی برای 

کند. دلیل ها پای رایانه چه میدانند فرزندشان ساعتدانند و حتی کششی برای آموزش آن ندارند. حتی برخی نمیبا آن را نمی

 آموزش است. ، شبکه اینترنت در منزلها از خرید رایانه و ارتباط با اصلی خانواده

ای برای ارتقای دانش آنها است؛ اما با بخشد و وسیلهوالدین اعتقاد دارند که این ابزار نگرش کودک را به مدرسه بهبود می 

روزه تأثیر آن بر ارتباطات بین اعضای خانواده است. ام، شودپرسش مهمی که ایجاد می، گسترش سریع استفاده از این فناوری

تر و متنوع، ترها پیدا کرده است و رایانه به عنوان یک وسیله؛ اما با کاربردی متفاوتای در ساختار خانوادهجایگاه ویژه، اینترنت

های نوین در ها شده و عرصه اجتماعی را دچار تغییر و تحول کرده و روابط اجتماعی جدیدی با ویژگیتر وارد خانهشخصی

 ت.جامعه حاکم کرده اس

یکدیگر است. وقتی به دنبال موضوع خاصی در اینترنت  از معایب بزرگ اینترنت ارائه مطالب و موضوعات خوب و بد در کنار 

تفکیک موضوع مورد  سراغ یکی از موتورهای جستجو بروید. این موتورهای جستجو نیز غالبا توان گردید ناگزیر باید به می

 استفاده میلیون 47 میان از که طوری به است آن به اعتیاد، اینترنت هایآسیب از یکیدرخواستی را به شکل مفهومی ندارند. 

، اکبری) گیر هستند.گریبان زیادی معضالت با و اندشده اینترنتی اعتیاد دچار میلیون5 تا 2 امریکا در اینترنت از کننده

00230935.)  

 که دهدمی نشان کشور در شده انجام تحقیقات نتیجه هستیم. مسأله این شاهد اینترنت روزافزون با گسترش نیز ما جامعه در 

 را اینترنت از دوری ماه یک مدت به نتوانند از اینترنت آموزاندانش هستند. اگر نوجوانان اینترنت از استفاده کنندگان بیشترین

 از برخی که طوری به، آنان هستیم میان در این پدیده شاهد ما متأسفانه دارند. قرار آن به اعتیاد خطر معرض در کنند تحمل

می نیز دیگر متعدد هایآسیب آغازگر مسأله این و خواب هستند را صبح تمام و گذرانندمی اینترنت با صبح تا را هاشب آنان

 کرد. اشاره و تحصیلی جسمی، روانی، عاطفی، ارتباطی، خانوادگی هایآسیب به توانمی هاآسیب این جمله از شود

 هاینیمه تا زیادی آموزاندانش شب بیداری است.، آموزاینترنت دانش از حد از بیش استفادۀ به وجود آمدۀ مشکالت دیگر از 

هستند.  اینترنتی کاربران مشوق امر این در هاسرویس از بیدارند. برخی فضای مجازی هایسرویس از مندیبهره برای شب

 مهیا آموزدانش شب بیداری برای زمینه را ...و اپراتورها قیمت ارزان یمکالمه ،شبانه رایگان اینترنت همچون هاییسرویس

 باشند. شب بیداری نشاطبی و در محل تحصیل شده کمبود خواب دچار، شودمی موجب سازند. شب بیداری دانش آموزمی

برای درس و  تالش به را روز هاینک جای به که شودمی آن نتیجه و کندمی سلب از او را جوان و نوجوان استراحت وقت

 پیشرفت خود بگذارد با افت تحصیلی مواجه خواهد شد.
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 آموزنقش نظام آموزشی در کاهش مشکالت طالق والدین دانش

 ابعاد در موثری نقش (. و330920، بندعالقه) باشد.می انسانی نیروی گذاریسرمایه نمود بارزترین عنوان به آموزشی نظام 

 خصوصیات و رفتاری هایویژگی و هاناسازگاری، نیازها، هاتوانایی شناخت، دارد جامعه سیاسی و فرهنگی، اعیاجتم، اقتصادی

-برنامه در و شود داده تشخیص باید آنها نابهنجار و بهنجار رفتارهای و است برخوردار ایاهمیت ویژه از وجوانان نوجوانان روانی

  (7330922، فرجاد) شود. نظر گرفته در نآنا شرایط با مطابق انتظاراتی، هاریزی

، شود که هدف آن ایجاد تغییرات مناسب و مطلوب در ابعاد شناختیفعالیت واحدی را شامل می، هرچند که آموزش و پرورش 

ها و رفتارهای درونی شده و نهادی به نحو چشمگیری از انتثال صرف و لیکن ایجاد نگرش، آموز استعاطفی و رفتاری دانش

ها قابل تفکیک و تشخیص است. بدین لحاظ است که مسامحتا به انتقال نظری مطالب بدون توجه ای از دانستهظری مجموعهن

گیری شخصیت که منشاء رفتارهای بهنجار و مطلوب های جدید و شکلآموزش و به ایجاد نگرش، به تغییرات رفتاری و عاطفی

 شود. پرورش گفته می، است

 مسلما تربیت و نظم این سازد هماهنگ آن و قوانین نظم با را خود است ناچار ونوجوان کودک که است طیمحی اولین مدرسه 

معلم باید مانند سربازی فداکار در راه خدمت به  است. الزم آن از و اطاعت تررسمی خانواده در حاکم قوانین و مقررات از

، کنندتوجهی در حضیض پستی و نابخردی سقوط میر اثر غفلت و بیرسند و بهایی که به کمک تربیت به اوج تعالی میانسان

کن کردن صفات زشتی که آموزان را در دست داشته باشد و در راه ریشهنبض یکایک دانش، تالش کند. باید مانند یک پزشک

ش داده و آنها را به گوهر هنر تر است از جان و دل مایه بگذارد تا صفات عالی انسانی را در نهانشان پروراز هر بیماری خطرناک

 و فضیلت بیاراید. 

تحقیر و توبیخی از سوی او را ملکه ذهن خود ، تاثیر رفتار و گفتار و کردار معلم قرار دارند و کمترین توهینآموزان تحتدانش 

، شوندد. آنان خسته نمیآموزان ارتباط برقرار سازنتوانند با دشوارترین دانشکنند. معلمان بهترین کسانی هستند که میمی

 .آموزان توجه همدالنه دایمی دارندترسند و نسبت به دانشنمی

 توانند با انجام این اقدامات در کاهش طالق سهیم باشد که عبارتند از3مدارس می

 ها.های آناز نظرات و دیدگاه همشارکت دادن والدین در برخی از امورات آموزشی و پرورشی و استفاد 

  ها.آموزان و سعی در جهت شکوفایی آنو رغبت دانش ، عالئقاستعدادتوجه به 

 آموزانتوجه به ابعاد روحی و روانی و عاطفی دانش. 

 هاآموزان و درک شرایط سنی و موقعیت آنتوجه به روحیات دانش . 

 فوق العاده موثر می الفت و دوستی بین والدین و دبیران که به جهت احساس تعلق درتحصیل و آینده نیز دسعی در ایجا-

 باشد.

 

 گیرینتیجه

 تواندمی شود ایجاد نهاد این کار در ایوقفه اگر شودمی تربیت و کندمی رشد آن در کودک که است نهادی اولین خانواده 

 و نوجوان یا کودک که است محیطی خانواده محیط کند. وارد ارزشمند نهاد این پیکر به جبران غیرقابل و ضربه سهمگین

 دیرباز از که است انسان جانبه همه رشد بستر مهمترین و نخستین، خانواده بی شککند.می آرامش آن احساس در جوان

 منفی وجوه از یکی است. بوده تربیت و تعلیم و متخصصان شناسانجامعه، شناسانروان توجه مورد کارکردهایش و هانقش
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 سایه در شودمی بسیاری ناهنجاریهای اجتماعی بروز موجب که است القط نام به آسیبی، اجتماعی نهاد این از آمده پدید

  .را آنها با آمدن کنار تاب نه و دارند را آنها درک توان نه که شوندمی تضادهایی درگیر ناخواسته فرزندان، طالق

آموزانی که والدینشان ا دانشایجاد تعامل ب .آیدمی شمار به آموزان دانش تحصیلی افت در موثر عوامل از یکی والدین طالق 

ای که به صورت عمدی و از پیش اند گام مؤثری در پیشرفت آموزشی و بهبود عملکرد یادگیری دارد. ایجاد انگیزهطالق گرفته

 های علم تعلیم و تربیت محسوب کرد. توان به عنوان یکی از مهمترین سازهریزی شده برای بهبود عملکرد تحصیلی را میبرنامه

-تا از این طریق بتوانند بازدهی یـادگیری دانـش  ، معلمان و مربیان همواره باید به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش باشند 

شـود  ترین کاهایی که انجام داده میتوسعه دهند. در فرایند یادگیری ابتدائی، های آموزشی به حداکثر امکانآموزان را در محیط

سـاز یـادگیری مـؤثّر    شوند. زمینـه های آموزشی انتخاب میسپس روش، باشدآموزان میدانش مشخص نمودن اهداف و شناخت

آمـوزان  پیشرفت تحصـیلی دانـش   ای وباعث توسعۀ صالحیت حرفه آموزان است و این رغبت بایدایجاد رغبت به درس در دانش

 گردد.  

 

 آموزانهای ناشی از طالق برای دانشآسیب کاهش پیشنهاداتی برای

برای آگاهی از مشکالت  نشریات، مجالت، هاروزنامه، شنیداری و دیداری هایرسانه همچون هاییظرفیت از استفاده -

 آموزاندانش

 در والدین به رسانیاطالع و نمودن آشنا منظور به هاشهرستان در فرهنگی امور مصادر سوی از آموزشی جلسات برگزاری -

 .آموزانمورد مشکالت دانش

طالق و اثرات آن بر  معایب مورد در جوانان و نوجوانان به دادن آگاهی جهت مدارس در آموزشی هایالسک برگزاری -

 آموزان.یادگیری و تحصیل دانش

 والدین توسط رفتارها گونه این تقویت و اجتماعی هایفعالیت در شرکت به تشویق -

 خصوص در هاخانواده آگاهی افزایش جهت در یونتلویز و رادیو در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سوی از سازیاطالع -

 طالق. از ناشی خطرات

 شخص. هر توسط اجتماعی کنترل نوعی عنوان به منکر از نهی و معروف به امر جمله از دینی هایآموزه از استفاده -

 ایجاد مراکز مشاوره خانواده رایگان و صحبت کردن با اشخاص متخصص -

 رس برای آگاهی فرزندان طالقهای آموزشی در مداایجاد پایگاه -
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Abstract 
Family is one of the key components that plays an essential and decisive role in human behavior and attitude and 

is the only relationship with other social institutions of the family that plays a large role in society as a small 

member. This small and effective institution is sometimes threatened and damaged and its people will face many 

problems, one of these problems is the phenomenon of divorce and consequently children and students are the 

most vulnerable of this group, which has a great impact on their education and learning in school and sometimes 

it is irreparable. Divorce means the legal end of marriage and separation of spouses, and usually occurs when the 

strength of the marital relationship disappears and there is inconsistency and tension between the husband and 

wife. This social phenomenon has a destructive and irreparable effect on other phenomena and factors of society. 

Based on the results of some scientific researches, it can be argued that in the occurrence of social damages, the 

most effective factors are divorce. In this paper, which has been done by descriptive and analytical method based 

on library studies, we aim to deal with some of the problems and problems of students whose parents are 

divorced and to address the problems and harms of its education. The results of this study show that children 

belonging to divorced families are weaker in terms of curriculum than children with parents . 
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