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گذارد و مي تأثيربه ويژه وجوه منفي آن، هم به صورت عمومي بر اركان مختلف جامعه  طالق يامدهايپ: چكيده

هاي اجتماعي اهميت هاي جنسيتي توسعه و سياستگذارياي كه بر زنان دارد، در تحليلات ويژهتأثيرهم به واسطه 

در حوزه پيامدها و آثار طالق در ايران در بازه  هاي صورت گرفتهمروري خواهد داشت بر پژوهش ، اين مقالهيابدمي

گري اوليه،  سند به دست آمد كه پس از بررسي و غربال 197ه، ياول يج جستجويبر اساس نتا .1390الي  1376زماني 

مشخصات عمومي  -1هاي به دست آمده از اين تحقيقات در سطوح افتهيسپس، . ديتحقيق استخراج گرد 23محتواي 

ها و نتايج تحقيقات،  يافته -5و  انواع متغيرهاي مورد بررسي -4ت، متدولوژي تحقيقا -3ت تحقيق، سؤاالاهداف و  -2

تواند باعث صدمه كلي مي طور هدهد كه نه تنها طالق بنشان ميپژوهش اين  هاييافته.بندي و ارزيابي گرديدندطبقه

آفريني زنان در فرايند تواند مانع نقشدر تحليلي حساس به جنسيت، مي نساني و اقتصادي جامعه شود، بلكهبه سرمايه ا

دهد كه محققان زن بيشتر از به عالوه، اين تحقيق نشان مي. زنان شودبه حاشيه راندن و استثمار در نتيجه توسعه و 

نظير آسيب هاي  محققان مرد به مسائل روانشناختي و اقتصادي پيامدهاي طالق توجه داشته و كمتر به مسائلي

  .اندف مواد مخدر توجه داشتهاجتماعي و سوءمصر

  .آثار طالق جنسيتي،تحليل ،مندمرور نظام ،طالق، پيامدهاي طالق، :واژگان كليدي
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لحسين باشد كه توسط دكتر عبدا اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي بررسي تحوالت نرخ طالق در كشور طي سه دهه اخير مي

  .كالنتري و با اعتبار پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان انجام شده است
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  مقدمه

طالق داراي آثار و پيامدهاي عميق اقتصادي، اجتماعي، رواني، قانوني و والديني بر مردان و زنان 

هاي انجام شده، از رابطه بين طالق بسياري از بررسي). 1975، 1ويس(مطلقه، فرزندان طالق و اجتماع است 

- ل آموزشي و تربيتي، خودكشي، جامعهئتعادل شخصيتي، مساعدمپريشي، با اعتياد، جرم و بزهكاري، روان

اجتماعي  مسائلكه بسياري از آنها مانع توسعه بوده و سياست گذاران  .كنندستيزي و نظاير آن حكايت مي

هاي اخير به مسئله  از منظر مباحثي كه طي دهه. ات مستقيم و غيرمستقيم آن غافل شوندتأثيرنبايد از 

هاي جنسيتي از  ه توجه نشان داده است موضوع پيامدهاي طالق اهميت خود را در تحليلجنسيت در توسع

يابد كه اثرات طالق بر زنان هم ممكن است مانع نقش آفريني آنها در توسعه شود و هم  گونه مي توسعه اين

را مخدوش ) آنهازنان در توسعه يا ادغام  ناي شد اعم از حاشيه(تواند پيامدهاي جاري توسعه براي زنان  مي

توانند نشان دهند كه  گيرند كه مي به عالوه، اين تحقيقات از اين منظر نيز مورد توجه قرار مي. گرداند

دهند و تحقيقات چقدر به عامل جنسيت حساس بوده و در تحليل پيامدها به موقعيت خاص زنان ارجاع مي

برخي از  .ا چه آرايشي توجه نشان مي دهندبه هر يك از انواع پيامدهاي طالق ب ،نيز محققان زن و مرد

دهد كه اختالالت رواني در بين افراد مجرد، بيوه، جداشده و طالق گرفته، بيش از افراد ها نشان ميپژوهش

است  ]اثر مرگ همسر مثال بر[ متأهل بوده و خطر طالق براي ايجاد افسردگي بيشتر از بيوه شدن

ساس برخي از تحقيقات، افراد طالق گرفته بيشتر از افراد متأهل دچار برا). 1382فر، ظهيرالدين و خدايي(

شوند و اختالالت جسمي و روحي از جمله اعتياد به مشروبات الكلي، خودكشي و ضعف قواي ذهني مي

، شواهد )1991( 3دومنيان و ديگران). 283: 1987، 2كاالن و نولر(رضايت خاطر كمتري از زندگي دارند 

اي از زندگي مشترك، با مجموعه گسترده يپاشيدگدهد ازهماند كه نشان ميه كردهئدي ارامفصل و ارزشمن

  ). 252: 1384، 4برناردز(هاي سالمتي در ارتباط است  شاخص

هاي اين تحقيقات در حوزه. در زمينه پيامدها و آثار طالق در ايران، تحقيقات متعددي انجام شده است

گي گستردگي و پراكند. انديرمستقيم به بررسي پيامدهاي طالق پرداختهمختلف و از جوانب مستقيم و غ

مغشوش از سوي ديگر،  يهاي غيرعلمي در فضايو همچنين رواج تحليل تحقيقات در اين حوزه از يك سو

                                                           
1. Weiss, Robert S. 
2. Victor J. Callan, Patricia Noller 
3. Dominion et al (1991) 
4. Jon Bernardes 
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هاي علمي در حوزه پيامدها و آثار طالق ها و يافتهانداز و تصوير منسجمي از دادهسبب شده است كه چشم

شناسي مند بر تحقيقات علمي انجام شده و ارزيابي روش بدين منظور، انجام مروري نظام. اشته باشدوجود ند

عالوه،  هب. نگر در اين رابطه باشد تواند كمك مفيدي براي ترسيم تصويري كلهاي اين تحقيقات ميو يافته

هاي روشن و نيز خألو  تواند نقاط تيرهاي با مشخص نمودن جغرافياي تحقيقات مرتبط ميچنين بررسي

  .موجود را احصاء نموده و از اين مسير راه را براي تحقيقات موردنياز آتي هموار نمايد

  مدل مفهومي

هاي اجتماعي، در راه پايان دادن به پيوند شده و تحت نظارت سازماناي نهاديتوان شيوهطالق را مي

يوند زناشويي تحت شرايط خاص قانوني، شرعي و به عبارت ديگر، طالق خاتمه دادن به پ. زناشويي دانست

از نظر ). 1369پيران، ( به يكديگر حقوق و تكاليفي ندارندعرفي است كه پس از آن زن و شوهر نسبت 

شود و با سعي در يندي است كه با تجربه بحران عاطفي هر دو زوج شروع ميآ، طالق فر)1985( 1وايزمن

ها و سبك زندگي متفاوت خاتمه ، با ورود به موقعيتي جديد با نقشحل تعارضات زناشويي، از طريق جدايي

  ).1985 وايزمن،(ابد يمي

و اگاهانه يا ناآگاهانه،  پس از طالق، خواه نا خواه. نيست داشت كه طالق پايان ماجرا توجهاما بايد 

اي نيز بر اين موضوع  و شرايط زمينه گيردثير قرار ميأجوانب و ابعاد مختلف زندگي اعضاي خانواده تحت ت

بررسي تطبيقي وضعيت زنان و مردان مطلقه هند و آمريكا، هاي به دست آمده از بر اساس يافته. گذارد اثر مي

و آمريكايي پس از طالق بيشتر از مردان از مشكالت اقتصادي، عاطفي و حمايت اجتماعي رنج  يزنان هند

نتايج بررسي ). 1378به نقل از اخوان تفتي، (است وضعيت زنان هندي به مراتب بدتر  هرچندبرند، مي

هاي اقتصادي و تأمين نيازهاي فرزندان بر دوش حاكي از آن است كه اگر پس از طالق مسئوليت 2ديگري

مادر و  يكند، خطر افت تحصيلي، افزايش رفتارهاي بزهكارانه و مشكالت بهداشت روانمادر سنگيني 

 3)1997(سسه تحقيقات خانواده استراليا ؤ، نتايج طرح ملي مطالعه طالق مهمچنين. ابديفرزندان افزايش مي

نشان داده است كه مسائل و مشكالت مالي تجربه شده به وسيله مادران سرپرست خانواده، زنان مسن و 

شايان ذكر است كه ). 136، همان(اند بيشتر از سايرين است شان قرار گرفتهزناني كه مورد خشونت همسران

                                                           
1. Lenore J. Weitzman 
2. www.penpages.edu/refrence/28507/2850725.html 
3. www.oup.co.uk/lawfam/current/160095.sgm.abs.html 
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شود، بلكه از عوارض اجتماعي و روانشناختي آن ر و عوارض طالق تنها به مسائل اقتصادي منتهي نميآثا

هايي كه براي كند؛ از جمله هزينههايي را به جامعه تحميل ميهم نبايد غافل بود كه در برخي موارد هزينه

بر  .شودجامعه پرداخته ميتوسط  ،هاي اجتماعي به وجود آمده از طالقكنترل و پيشگيري جرايم و بزه

مدهاي پيا: توان پيامدها و آثار طالق را در سه حوزه طبقه بندي كرداساس مرور مطالعات انجام شده، مي

مستقيم يا  هر يك از اين پيامدها به صورت. و پيامدهاي روانشناختي اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي

دلي مفهومي براي طبقه بندي و ارزيابي تحقيقات انجام در نمودار زير، م. ثير دارندأغيرمستقيم بر ديگري ت

  :شده در حوزه پيامدها و آثار طالق طراحي شده است

  پيامدهاي طالق يمدل مفهوم: )1(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش انجام پژوهش

 مرورنها از شناخته شده ترين آهاي مختلفي انجام مي شود كه يكي  مرور تحقيقات گذشته به شيوه

مند، جستجوي  به عبارتي، مرور نظام. نوعي مطالعه و تحليل ثانويه مطالعات پيشين استاست كه  مند نظام

صه اصلي مرور يدو خص. شود اي است كه بر اساس قوانين و ضوابط از قبل تعيين شده انجام مي يافته ساخت

شود و  در چند مرحله انجام مي -2و  يي باال است يعني تكرار پذير استداراي پايا -1: عبارتست ازمند  نظام

 طالق

پيامدهاي 

 اجتماعي

پيامدهاي 

 شناختي روان

پيامدهاي 

 اقتصادي

 ياختالالت رفتار -

 اضطراب و استرس -

 يافسردگ -

تاثيرات رواني بر  -

مطلقين بر اساس 

 جنسيت

  كودكان  يها بيآس -

 سوءمصرف مواد -

مشكالت حضانت و  -

 ت فرزندانيترب

ت يعدم امن -

 زنان ياجتماع
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؛ 1981گالس،( ت و در مراحل آخر اختصاصي مي شوددر ابتدا، جستجو بسيار گسترده و با حساسيت باال اس

   1.)1996كنت،

آنچه . مجموعه تحقيقات علمي در حوزه پيامدهاي طالق انجام شده استمرور  هدفاين پژوهش با 

در دسترس،  ههاي اولينگ براي شناسائي سيستماتيك كليه پژوهشعبارت است از اقدام هماهصورت گرفته 

يند آشود كه فرهايي موجب مي كاربست چنين روش .مطالعاتاين هاي ها و سنتز دادهارزيابي اين پژوهش

سفانه در جامعة ايران با مشكالت أو مت باشدكه از مقدمات و مقومات توليد علم مي -  حياتي انباشت تجارب

مند صورت پذيرد و بدين طريق مسير آتي تحقيقات مرتبط ، با دقت و به نحوي نظام- جه استاساسي موا

كنون انجام شده چند ديدي كلي نسبت به آنچه تا ها هر گونه پژوهش بايد توجه داشت كه اين .روشن شود

تحقيقات پيشين  هاي باشند از جمله اين كه همواره بر اساس يافته هايي نيز مي اما داراي محدوديت ،دهد مي

هاي پيشين  هاي پژوهش توان زمينه قضاوت يافته مي توان به تبييني قابل تعميم دست يافت بلكه عموماً نمي

ها  هاي ديگر هستند و يافته اين گونه تحقيقات خود پژوهش در) موضوع پژوهش(در واقع ابژه . را فراهم نمود

  .گيرد مي هاي آنها از اين منظر مورد توجه قرار و تبيين

مند شامل تحقيقاتي است كه از جوانب مختلف به موضوع پيامدهاي  مطالعه نظام اين يجامعه آمار

، »پيامد طالق«، »طالق« يهادواژهين مطالعه، در مرحله نخست كليدر جريان اجراي ا. اند طالق پرداخته

و ) SID( ياطالعات علمگاه يپا يها، در مركز داده»طالق يپيامد اجتماع«و » طالق يپيامد اقتصاد«

و براي تكميل كار با مراجعه به  شد جستجو )MagIran( يبانك اطالعات نشريات و مجالت ايران

سند به دست  197در مرحله دوم، بر اساس نتايج جستجوي اوليه، . ها و مراكز پژوهشي كنترل شد كتابخانه

تباط و تناسب با موضوع، با داوري پنج داور مورد پس از خوانش چكيده و تعيين ار 23آمد؛ و در مرحله سوم، 

 5بر اساس هاي موجود در منابع  در نهايت داده. ديها انتخاب گرد همتخصص، غربال شده و براي استخراج داد

متدولوژي  -3ت تحقيق، سؤاالاهداف و  - 2مشخصات عمومي  -1 موضوع اصلي تلخيص شده است؛

بندي  هاي طبقهدر ادامه، يافته .ها و نتايج تحقيقات يافته -5 و انواع متغيرهاي مورد بررسي -4ت، تحقيقا

  :شودمند ارائه مي شده اين مطالعه نظام

  

                                                           
1. Glass,1981; Kenneth,1996 
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  هايافته

  مورد مطالعه يهاپژوهش يسيما

 23هاي انجام شده در جريان مرور سيستماتيك، در نهايت تعداد گري پژوهش پس از استخراج و غربال

، شامل پوشش زماني ها در ادامه مشخصات عمومي اين پژوهش. گرفتبررسي و مطالعه قرار  موردپژوهش 

  .شود ميبررسي خذ مورد مطالعه ألفان و نوع مؤآنها، جنسيت م

  يها و پوشش زمانفراواني پژوهش

الي  1386و  1385الي  1381، 1380الي  1376ها، در سه دوره بندي محدوده زماني انجام پژوهشطبقه

عمده تحقيقات و مطالعات انجام شده در حوزه پيامدهاي طالق مربوط به دوره  حاكي از آن است كه 1390

هاي انجام شده در خصوص پيامدهاي طالق در بازه درصد پژوهش 65به طوري كه حدود  ،پاياني است

هاي مورد مطالعه، در دوره درصد پژوهش 30پس از آن، حدود . انجام شده است 1390الي  1386زماني 

هاي ها بر اساس دههبندي پژوهشالزم به ذكر است كه طبقه. است اجرا شده 1385الي  1381زماني 

هاي مربوط  زماني، مربوط به زمان انجام و پايان پژوهش است، اين در حالي است كه برخي از تحقيقات داده

ا سير اي كه بياما به هر صورت چنين پراكنش زمان ،هاي پيشين را نيز مورد بررسي قرار داده بودندبه سال

ايران نيز هماهنگي دارد، گوياي آن است كه پروبلماتيك محققان و  ي هصعودي افزايش طالق در جامع

ثر از فضاي عمومي و گفتمان غالب در جامعه بوده و بر همين اساس، به أهاي تحقيقاتي به شدت مت سياست

  .از طالق صورت گرفته است »بندي موضوعي صورت«بياني فوكويي، 

  هاي مورد مطالعهپوشش زماني پژوهش: )1( ول شمارهجد

 درصد تجمعي درصد فراواني پوشش زماني

1380-1376 1 34/4 34/4 

1385-1381 7 44/30 77/34 

1390-1386 15 22/65 100 

 - 100,0 23 مجموع
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  پژوهش گرانجنسيت 

در بين موضوعات  زنان در پژوهش را مشخص نمايد و همم تواند سه ميهم گران  جنسيت پژوهش

با توجه به افزايش سهم زنان در . باشد آنها ثر از جنسيتأهاي متفاوت محققان متمنديمختلف نشانگر عالقه

طي اين سه دهه و همچنين افزايش سهم زنان ) درصد 60تا حدود( هاي علوم انساني بين دانشجويان رشته

 جنسيتدر بررسي  .باشد نيزحققان جنسيت تواند مورد توجه م در توليد مقاالت علمي اين موضوع مي

به طوري . هاي مورد مطالعه، مشخص شد كه نسبت محققان زن نسبت به مرد بيشتر استمحققان پژوهش

اين . دادندتشكيل مي )نفر11( درصد را مردان 42و حدود  )نفر15( ن را زنانادرصد محقق 58كه حدود 

دهد كه پراكنش جنسيتي تحقيقات را در ساير ي نشان ميدرست هپراكنش جنسيتي، آنگاه معناي خود را ب

محققان مرد بيش از سهم موضوعات، حتي موضوعاتي نزديك به موضوع طالق، در نظر آوريم كه در آنها 

توان به طرح اين ادعا خطر كرد كه از آنجا كه بار معنايي و تبعات و پيامدهاي بر اين اساس، مي. زنان است

ن موضوع از از مردان است و مستقيماً با مفهوم و چارچوب خانواده در ارتباط است، اي طالق براي زنان بيش

كه  الزم به ذكر است. زنان محقق، در قياس با مردان محقق برخوردار است ي عاهميت بيشتري در جامع

ي مورد هااز تعداد پژوهش بعديول الفان در جدؤم لذا تعداد. لف داشتندؤبرخي از تحقيقات بيش از يك م

  . مطالعه بيشتر است

 بين در هم و نمايد مشخص را پژوهش در زنان سهم تواند مي هم لفاندر مجموع، جنسيت مؤ

افزايش  به توجه با. باشد آنها جنسيت از ثرمتأ محققان متفاوت هاي مندي عالقه مختلف نشانگر موضوعات

 و همچنين دهه سه اين طي) درصد 60حدود تا( انساني علوم هاي رشته دانشجويان بين در زنان سهم

 البته .باشد محققان جنسيت توجه مورد تواند مي موضوع اين علمي مقاالت توليد در زنان سهم افزايش

 در زنان. نيست بخش رضايت توسعه و تحقيق حوزه در زنان سهم مورد در جهان كل در حاصله هاي پيشرفت

 كه اند داده اختصاص خود به را كل پژوهشگران از درصد 8/26 اسالمي كنفرانس سازمان عضو كشورهاي

 در گر پژوهش زنان تعداد كه است بيشتر زماني شكاف،. است) درصد 5/29( جهاني متوسط از كمتر قدري

و ) درصد 37( نروژ مثل يافته توسعه كشورهاي از بعضي و) درصد 4/34( اروپا با اتحاديه اسالمي كشورهاي

 از ديگر بعضي از اسالمي بيشتر كشورهاي متوسط هنوز همه، اين با. شود مي مقايسه) درصد 3/43( زالندنو

 آمارهاي كه آنجا از.باشد مي) درصد 2/18( ژاپن و) درصد 5/20( جنوبي كره مانند يافته توسعه كشورهاي

  .باشد برآوردها براي مبنايي تواند مي دست اين از هايي داده شود، نمي يونسكو ارائه به منظم طور به ايران



   1390 پاييز، 3 ة، شمار9 ة، دورزن در توسعه و سياست  118

 

  خذأنوع م

ي دو گروه اصلي از محصوالت علمي مورد بررسي دانشگاه يهانامه انيو پا پژوهشي –مقاالت علمي

و  هاي مرور شده، مقاله بودنددرصد پژوهش 95بر اين اساس، اكثريت مطلق تحقيقات، يعني حدود . بودند

الزم به ذكر است كه در جريان . نددادهاي دانشگاهي تشكيل مينامهدرصد باقيمانده را پايان 5حدود 

ها تدوين شده بودند،  نامه ، مقاالتي بودند كه بر اساس نتايج برخي از پايانهاگري پژوهش جستجو و غربال

دهي  تاما در مجموع اين يافته حاكي از ضرورت جه ،كه در خصوص اين موارد، تنها قالب مقاله لحاظ گرديد

فضاي . است -ازجمله طالق- مهم جامعه  مسائلبه موضوعات و  هاي دانشجويي و حمايت پايان نامه

هاي علوم اجتماعي گاه ممكن است موضوعات جديد و مد روز را به ضرر اين گونه  ترجيحات دانشكده

  .اي و تكراري به نظر برسد حاكم كند موضوعات مهم كه ممكن است كليشه

  نوع ماخذ پژوهش هاي مورد مطالعه: )2(جدول شماره

 درصد فراواني اخذنوع م

 65/95 22 مقاله

 35/4 1 پايان نامه

 100 23 مجموع

  ها پروبلماتيك پژوهش

هاي انجام شده، حاكي از آن است كه در سطح ت يا فرضيات پژوهشسؤاالبندي  بررسي و طبقه

را سه گروه توان طالق است، مي يثيرات و پيامدهاي پسينأكه جوياي ت» پيامدهاي طالق«تيك پروبلما

هاي پرسش. 3و  اقتصادي هايپرسش. 2شناختي، جمعيت –شناختيهاي جامعه پرسش. 1: برشمرد

جمعيتي  –، جنبه اجتماعيتسؤاالدرصد  50توان استدالل كرد كه حدود بر اين اساس، مي. روانشناختي

درصد  11دود ها جنبه روانشناختي داشتند؛ و در نهايت، تنها حدرصد پرسش 39داشتند؛ پس از آن، حدود 

توان از زواياي مختلف مورد چنين پراكنشي را نيز مي. پرداختندت بودند كه به عوامل اقتصادي ميسؤاال

بررسي قرار داد و تفسير نمود؛ به عنوان مثال، از وجهي چنين پراكنشي گوياي آن است كه براي محققان 

جلوه و روانشناختي و حتي وجوه اقتصادي آن فردي  هتر از وجو ايراني وجوه و پيامدهاي اجتماعي طالق مهم

اين . گران باشد ها بر ديدگاه پژوهش فرهنگ و ارزش تأثيرممكن است نشان از ، چنين ترجيحي كرده است
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محققان گران ايراني با  پژوهشنظامات ترجيحي  هايي در رويكرد به موضوع يا امر ممكن است موجد تفاوت

شايان ذكر است  .ايجاد كند ماترياليستيمحور و فردگراي  هاي اقتصاد ظامكشورهاي ديگر، به عنوان نمونه، ن

كه با توجه به اينكه در برخي تحقيقات از چندين رويكرد پروبلماتيك استفاده شده بود، تعداد مجموع 

  .رويكردها بيشتر از تعداد خام مقاالت است

  هاي مرور شدهوهشت پژسؤاالبندي  رويكرد پروبلماتيك و مقوله: )3(جدول شماره 

 درصد فراواني تسؤاالبندي  مقوله

 50 14 جمعيتي -اجتماعي 

 3/39 11 روانشناختي

 7/10 3 اقتصادي

 100 28 مجموع

  

كند كه البته اين موضوعي پيشا  هاي محقق در انتخاب موضوع تحقيق بيشترين نمود را پيدا مي ارزش

. ها تعيين كننده سرنوشت كار پژوهشي خواهد بود و داده يند تحقيق متدولوژييقاتي است و در طول فرآتحق

و يا از اوضاع و ..) جنسيت، قوميت، طبقه و(اي محقق  ثر از متغيرهاي زمينهها ممكن است متأ اين ارزش

حليل و تفسير اين موارد زياد هاي اين بررسي ثانويه، در ت از داده. هاي غالب باشد احوال زمانه يا گفتمان

  .آورد ها نكاتي را به نظر مي ش رفت اما تقاطع جنسيت و ادوار زماني با پروبلماتيك پژوهشتوان پي نمي

هاي پژوهش با جنسيت مولفانت سؤاالبندي  رويكرد پروبلماتيك و مقوله مقايسه :)4(جدول شماره

  مرور شده

 اقتصادي روانشناختي جمعيتي - اجتماعي تسؤاالبندي  مقوله

جنسيت 

 لفانؤم

 زن
 3 8 6 فراواني

 7/10 6/28 4/21 درصد

 مرد
 0 3 8 فراواني

 0 7/10 6/28 درصد

 مجموع
 3 11 14 فراواني

  7/10  3/39  50 درصد

05/0 p> ,  Df=2   , 478/4 X
2
 =   
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ت سؤاالآيد زنان بيشتر از مردان به رويكرد پروبلماتيك و  ميهاي جدول بر همان طور كه از يافته

در حوزه پيامدهاي طالق توجه داشته و در مقابل مردان بيشتر متوجه حوزه اجتماعي روانشناختي و اقتصادي 

مردان بيشتر به مواردي  همچنين الزم به ذكر است كه در سطح مقوالت اجتماعي نيز،. اند و جمعيتي بوده

ضوعاتي همچون كودك آزاري ها و سوءمصرف مواد توجه داشتند و زنان بيشتر به مو همچون آسيب

  . اند ختهپردا

هاي پژوهش با پوشش زماني تسؤاالبندي  رويكرد پروبلماتيك و مقوله مقايسه :)5( جدول شماره

  مرور شده

 اقتصادي روانشناختي جمعيتي - اجتماعي تسؤاالبندي  مقوله

پوشش 

 زماني

80-76 
 0 0 1 فراواني

 0/0 0/0 6/3 درصد

85-81 
 2 2 8 فراواني

 1/7 1/7 6/28 درصد

90-86  
 1 9 5 فراواني

 6/3 1/32 8/17 درصد

 مجموع
  3  11  14 فراواني

  7/10  3/39  50 درصد

05/0 p> ,  Df=2   , 327/6 X
2
 =   

  

ت سؤاالها و  شود، بررسي رويكردهاي پروبلماتيك پژوهش همان گونه كه در جدول نيز مشاهده مي

ت سؤاالكه در طول زمان، توجه محققان به مورد توجه محققان در حوزه پيامدهاي طالق حاكي از آن است 

اي از  به طوري كه، در پنج سال نخست مورد بررسي، هيچ نمونه. روانشناختي و اقتصادي افزايش يافته است

در پنج ساله دوم، نيز با اينكه مواردي از . شود تحقيقات با موضوع روانشناسي و اقتصادي مشاهده نمي

ت جامعه شناختي و جمعيتي رويكرد سؤاالاند، اما  وانشناختي و اقتصادي بودهتحقيقات با رويكرد پروبلماتيك ر

ت روانشناختي از تعداد سؤاالجالب اينكه، در پنج ساله سوم است كه تعداد تحقيقات با . اند غالب را داشته

 .گيرد ت جامعه شناختي پيشي ميسؤاالتحقيقات با 
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  هاي مورد مطالعه پژوهش يشناسروش

  قيقنوع روش تح

بندي متدولوژي به كار رفته در تحقيقات مرور شده، حاكي از آن است كه بيش از نيمي از  بررسي و دسته

درصد  17پس از آن، حدود . با استفاده از روش پيمايش انجام شده است) درصد 65حدود (تحقيقات 

و در  اندمايشي انجام شدهآزهاي شبهتحقيقات كه عمدتاً رويكردي روانشناختي داشتند، با استفاده از روش

  . درصد باقي تحقيقات نيز مطالعه اسنادي بوده است 17نهايت، روش اجراي 

  هاي مورد مطالعهنوع روش به كار رفته در پژوهش: )6(جدول شماره 

 درصد فراواني نوع روش

 2/65 15 پيمايش

 4/17 4 آزمايشيشبه

 4/17 4 اسنادي

 100 23 مجموع

  يشناخترويكرد روش

شناختي تحقيقات مورد مطالعه، مشخص شد كه نزديك به يك سوم تحقيقات در بررسي، رويكرد روش

 -درصد تحقيقات، رويكردي قياسي 13 پس از آنها، حدود. داشتند، رويكرد توصيفي )درصد 69حدود (

شايان ذكر . قياسي داشتند ها نيز رويكرديدرصد پژوهش 17اتخاذ كرده بودند، و در نهايت حدود  يآزمايش

پوشاني داشته و در برخي تحقيقات  شناختي با يكديگر هم ها، رويكردهاي روشدر برخي از پژوهش است كه

  .نيز اطالعات كافي در اين خصوص مشاهده نشد

  شناختي تحقيقات مورد مطالعه رويكرد روش: )7(جدول شماره 

 درصد فراواني رويكرد روش

 5/69 16 يتوصيف

 1/13 3 تبييني

 4/17 4 قياسي

 100 23 مجموع
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  يمورد بررس يجوامع آمار

بندي توان در قالب سه دسته طبقههاي آماري مورد بررسي در تحقيقات مرور شده، را مي مقياس جامعه

بر اساس محاسبات انجام شده، جامعه آماري . اجتماع كوچك. 3، شهريجامعه . 2كشوري و ملي، . 1: كرد

درصد تحقيقات در مقياس  13پس از آن، حدود . مقياس شهري بوده است درصد تحقيقات در 74حدود 

  . درصد تحقيقات در سطح ملي انجام گرفته بود 13اجتماعات كوچك انجام شده و همچنين 

  مقياس جوامع آماري مورد بررسي: )8(جدول شماره

 درصد فراواني مقياس بررسي

 0/74 17 يجامعه شهر

 0/13 3 اجتماع كوچك

 0/13 3 ملي – يكشور

 100 23 مجموع

  هاي مورد بررسيحجم نمونه

نمونه آماري، مورد بررسي  8320بر اساس محاسبات انجام شده، در مجموع تحقيقات مرور شده، معادل 

هاي هاي گردآوري داده، حاكي از آن است كه دادهها بر اساس تكنيك بندي اين نمونهدسته. قرار گرفت

هاي مربوط به ها با تكنيك پرسشنامه گردآوري گرديده، پس از آن، داده نهدرصد نمو 6/98مربوط به

ها نيز از درصد نمونه 6/0 استخراج گرديده، و در نهايت) پرونده(ها در قالب مطالعه سند  درصد نمونه8/0

  . گردآوري شدند) DAF(طريق آزمون ترسيم خانواده 

  هاي گردآوري داده كنيكحجم نمونه به تفكيك ت: )9( جدول شماره

 درصد فراواني حجم نمونه

 6/98 8210 تعداد پرسشنامه

 8/0 60 )پرونده(تعداد سند 

 DAF( 50 6/0(ترسيم خانواده 

 100 8320 مجموع
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  مورد بررسي يانواع متغيرها

 يقات مرور شده، در دو دسته كليدر تحق يمورد بررس يرهايمتغ يها و محاسبه نسبت يبندطبقه

  :ر ارائه شده استيمستقل در ز يرهايمتغوابسته و  يرهايغمت

  متغيرهاي مستقل

از آنجائي كه موضوع پژوهش مرور تحقيقات مربوط به پيامدهاي طالق بوده است طبيعي است كه 

سابقه طالق والدين، فرزند طالق ( متغير مستقل عمده خود طالق يا متاثر بودن از آن به طرق گوناگون

مستقيم ات مستقيم و غيرتأثيردر نظر گرفته شده تا ...) اده تك والدي يا بدون سرپرست بودن وبودن، در خانو

متغيرهايي بودند كه بيشترين » سابقه طالق والدين«و » طالق«. طالق بر پيماد حاصل شده را پوشش دهد

هاي بعدي قرار ي در رتبهاو متغيرهاي زمينه» فرزند طالق«پس از آن دو، به ترتيب متغير . فراواني را داشتند

والدي، خانواده گسسته، طالق زودهنگام، تعارض  حضانت، خانواده تك/يت سرپرستيمتغيرهاي وضع. داشتند

شوند كه در تحقيقات مرور شده طالق ساير متغيرهاي مستقلي را شامل مي ي، زنان مطلقه و متقاضييزناشو

  .كاربرد داشتند

  ها مستقل بررسي شده در پژوهش انواع متغيرهاي: )10(جدول شماره 

 درصد فراواني مستقل يانواع متغيرها

 5/18 5 طالق

 5/18 5 سابقه طالق والدين

 8/14 4 فرزند طالق

 2/11 3 ايمتغيرهاي زمينه

 4/7 2 حضانت/وضعيت سرپرستي

 4/7 2 والدي خانواده تك

 4/7 2 خانواده گسسته

 8/14 4 )، سابقه طالق در زنشوييتعارض زنا ،طالق زودهنگام( ساير موارد

 100 27 مجموع
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  متغيرهاي وابسته

ترين متغير وابسته مورد بررسي در تحقيقات مرور شده،  درصد، رايج 17با نسبت حدود » كودك آزاري«

اختالالت «، »سالمت روان«، »ادياعت/گرايش به مصرف مواد مخدر«پس از آن، متغيرهاي . بوده است

در . ديگري بودند كه در رتبه بعدي قرار داشتند وابسته، متغيرهاي »ياب، استرس، افسردگاضطر«و  »يرفتار

مشكالت تربيت «، »طالق ياقتصاد يامدهايپ«، »اجتماعي طالق يامدهايپ«ادامه، مواردي همچون 

، »كودكان يميعملكرد ترس«؛ »كودكان يپرخاشگر«، »مصرف الكل«، »احساس تنهايي«، »فرزندان

ف يصندر ت يمشكالت حقوق«و  »كيفيت زندگي زنان«، »كودك يعاطف يهابيآس«، »ودكانك يخودكش«

ثيرات أت ي هشدند كه حكايت از تنوع و گسترديگر متغيرهاي وابسته تحقيقات مرور شده را شامل مي» ييدارا

اي كه پيامد  يك از اين متغيرها به عنوان متغير وابسته قرارگرفتن هر. باشدميها  در پژوهشطالق مفروض 

 وجود كدام بايد داراي پشتوانه نظري باشد اما اين مسئله كه واقعاً شود عموماً ن بررسي ميطالق بر آ تأثيريا 

  .به آن خواهيم پرداخت 12شود موضوعي است كه در جدول شماره  يك از اين روابط اثبات مي

  اه انواع متغيرهاي وابسته بررسي شده در پژوهش: )11(جدول شماره 

 درصد فراواني درصد فراواني انواع متغيرهاي وابسته  

  اجتماعي

 2/17 5 كودك آزاري

13  84/44  

 3/10 3 اعتياد/گرايش به مصرف مواد مخدر

 4/3 1 مشكالت تربيت فرزندان

 4/3 1 مصرف الكل

 4/3 1 كيفيت زندگي زنان

 7 2 پيامدهاي اجتماعي طالق

  روانشناختي

 3/10 3 استرس، افسردگي اضطراب،

14  27/48  

 4/3 1 احساس تنهايي

 3/10 3 سالمت روان

 3/10 3 اختالالت رفتاري

 ،پرخاشگري كودكان(مشكالت كودكان

 يخودكش ،عملكرد ترسيمي كودكان

 )هاي عاطفي كودكآسيب ،كودكان

4 6/13 

  اقتصادي
 4/3 1 پيامدهاي اقتصادي طالق

2  89/6  
 4/3 1 ييف دارايصنحقوقي در ت مشكالت

  100  29 100 29 مجموع  
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  بررسي شده تحقيقات و نتايج هايافته

هاي تحقيقات مورد مطالعه، پيامدهاي طالق در قالب سه دسته اجتماعي، اقتصادي و در بررسي يافته

از آن اجتماعي و در بر اين اساس، بيشترين پيامدها در سطح روانشناختي، پس . بندي شدند طبقه يروانشناخت

در جدول زير، فراواني هر يك از سطوح پيامدها به تفكيك مقوالت آن . نهايت اقتصادي مشخص گرديد

  :آمده است

  ها هاي مربوط به پيامدهاي طالق در پژوهشيافته ):12(جدول شماره

 درصد فراواني درصد فراواني پيامدهاي طالق

 1/11 3 1/11 3 اقتصادي

 اجتماعي

 5/18 5 زاريكودك آ

13  1/48  

 1/11 3 هاي اجتماعي كودكان و نوجوانانآسيب

 4/7 2 سوءمصرف مواد

 7/3 1 حضانت و تربيت فرزندان

 7/3 1 خودكشي كودكان

 7/3 1 عدم امنيت اجتماعي زنان

 روانشناختي
 9/25 7 اختالالت رفتاري و رواني در كودكان

11  8/40  
 8/14 4 ر مطلقين بر اساس جنسيتتاثيرات رواني ب

 100 27 100 27 مجموع

  

بيشترين پيامدي بود » اختالالت رفتاري و رواني در كودكان«، شود گونه كه در جدول مشاهده مي همان

به عنوان نمونه، در . درصد تحقيقات به عنوان يافته تحقيق مورد اشاره قرار گرفته بود 26كه در حدود 

مقايسه وضعيت بهداشت رواني نوجوانان طالق و يتيم محروم از مادر و عادي سنين بين «تحقيقي با عنوان 

تفاوت معني انجام شده، مشخص گرديد كه  مقايسه اي – يروش علّ، كه با »سال شهر اصفهان 18تا  15

رآمدي، شريفي د(ميان نوجوانان طالق و نوجوانان عادي از نظر ابعاد مختلف بهداشت روان وجود دارد  داري

در همين رابطه، در سطح اختالالت رفتاري نيز، تفاوت معناداري ميان كودكان طالق و كودكان ). 1386
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ميزان پرخاشگري كودكان طالق بيشتر از ميزان عادي، در تحقيق ديگري مشاهده شد؛ به طوري كه 

   .)1390يعقوبي و ديگران، ( مشاهده شدپرخاشگري كودكان عادي 

ي كه به طور مستقيم به رابطه ميان طالق و اختالالت رفتاري و رواني كودكان عالوه بر تحقيقات

به . ها، طالق به عنوان علل بروز اين اختالالت شناسايي شده بود پرداخته بودند، در بعضي ديگر از پژوهش

به طور  .عبارت ديگر، در اين تحقيقات، پيامدهاي طالق به طور غير مستقيم مورد پژوهش قرار گرفته بودند

بررسي ميزان شيوع اختالالت رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان «مثال، در تحقيقي با عنوان 

خوشابي، ( درطالق والدين با بروز اختالالت رفتاري در كودكان رابطه معناداري دا، مشخص شد كه »ايالم

1386 .(  

دومين  عنوان پيامد اجتماعي طالق، به »كودك آزاري«، اختالالت رواني و رفتاري كودكانپس از 

به عنوان نمونه،  .استدرصد تحقيقات به عنوان يافته پژوهش استخراج شده 5/18كه در  استي مورد

بررسي مقايسه اي شيوع كودك آزاري در دانش آموزان مقطع متوسطه برحسب «هاي تحقيقي با عنوان  يافته

داري در ميزان شيوع كه تفاوت معناكي از آن است حا» جنس، مقطع تحصيلي و سابقه طالق در خانواده

 و سابقه طالق والدين در خانواده وجود دارد –توجهي و عاطفي جسمي، بي هاي در حيطه –كودك آزاري

بررسي عوامل مؤثر بر كودك آزاري جسمي در «همچنين، نتايج تحقيق ديگري با عنوان  .)1387ويزه، (

بين وضعيت سرپرستي و بروز كودك آزاري رابطه دهد كه  نشان مي» مراكز مداخله در بحران شهر تهران

در واقع، در اين تحقيق، طالق به عنوان يكي از عواملي كه تعيين  .)1388بهاري، (وجود دارد  يمعني دار

  . فرض گرفته شده است كننده وضعيت سرپرستي كودكان است، پيش

سومين مورد از پيامدهاي  درصد، 8/14با  ،»تين بر اساس جنسيبر مطلق ي طالقرات روانيثأت«مقوله 

 يمدهاياپ«با عنوان  يقيتحقهاي  به عنوان نمونه، يافته. شود طالق در تحقيقات مرور شده را شامل مي

طالق  يروان -ياز مردان از مشكالت عاطف شتريزنان ب حاكي از آن است كه» طالق در گذار از مراحل آن

مورد فرزندان و سرنوشت آنها در  در يو نگران كرده ياز گفته مردم ابراز نگران از مردان شتري، زنان ب رنج برده

توجه اينكه، در برخي تحقيقات،  جالب .)1382اخوان تفتي، ( از پدران مشاهده شده است شتريمادران ب

ر به طور مثال، د. ثيرات و پيامدهاي طالق بر كودكان نيز به لحاظ جنسيتي متفاوت ارزيابي شده استتأ

در شش بعد تحقيقي كه به بررسي وضعيت بهداشت رواني كودكان طالق پرداخته است، مشخص شد كه 

، افسردگي، اضطراب، شكايات جسماني، حساسيت در روابط متقابل، اضطراب فوبيك و افكار پارانوئيد
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ان بيشتر از در بعد پرخاشگري ميانگين نمرات پسر و در عوض است بيشتر از پسران ميانگين نمرات دختران

 .)1386، شريفي درآمدي( باشد ميدختران 

، »پيامدهاي اقتصادي طالق«و » كودكان و نوجوانان ياجتماع يهابيآس«در نهايت، دو مقوله 

پس از . شوند كه در تحقيقات مورد بررسي، به آنها پرداخته شده بود پيامدهايي را شامل مي چهارمين مورد از

حضانت و و در ادامه مواردي درباره  گيرد اي است كه در رتبه بعدي قرار مي لهاين دو، سوءمصرف مواد، مقو

، ساير پيامدهاي بررسي شده را تشكيل زنان ياجتماع تيامن عدمو  كودكان يخودكش، فرزندان تيترب

  .دهند مي

  جمع بندي و بحث

انشجويان زيادي به باشد محققان و دايران مي ي هطالق كماكان يكي از موضوعات بسيار مهم در جامع

ز تحقيقاتي اند، مراكصورت خودانگيخته و بر اساس تجارب نزديك خود تحقيقاتي را در اين حوزه انجام داده

اند؛ ها و اهداف خود، از منظر يا مناظري خاص اين موضوع را رصد نموده موريتأمختلفي، با توجه به م

ص مصلحت نظام، شوراي عالي انقالب فرهنگي يگذار در سطوح مختلف، نظير مجمع تشخ نهادهاي سياست

هايي را در اين مسير تدارك ها و برنامه تسو مجلس شوراي اسالمي، نيز درگير اين مسئله شده و سيا

هاي مختلف، از مسيري  ها و ساير وسايل ارتباط جمعي در قالبو اين همه، از كانال، رسانه اند ديده

   .اندهاي آنها را شكل داده كنش و ها رششده و نگبازانديشانه وارد زندگي مردم ايران 

مرور سيستماتيك فوق نشان داد كه نه تنها طالق امري جنسيتي است كه نيز با سهم محققان زن در 

اي مي توان به طرح اين فرضيه خطر كرد كه بررسي طالق نيز بررسي ن مرد در اين زمينه،امقايسه با محقق

  .اي كه ذهن زنان محقق را بيشتر از مردان به خود مشغول داشته است به گونه .حساس به جنسيت است

پيامدها يعني كه تصويري منقح از جغرافياي يكي از وجوه مهم بحث طالق،  در اين مقاله، به منظور آن

و نتايج داده مند مورد بررسي قرار و آثار طالق داشته باشيم، تحقيقات مربوط به طالق را به صورت نظام

  . ز اين بررسي را گزارش نموديمحاصل ا

هاي تحقيقات مرور شده، متناسب و در ارتباط با نتايج تحقيقات كشورهاي بايد اذعان داشت كه يافته

هم به (ها  بر توسعه از طريق آسيب رساندن به انسان ات منفي طالقتأثيرو جملگي بر  ديگر بوده است

به عنوان نمونه، در مطالعات ه بر زنان داللت دارند؛ و به ويژ) عنوان عامل و هم به عنوان هدف توسعه
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سه قرار يكه ازدواج مجدد داشتند مورد مقا يو افراد مطلقه با افراد –افت يانتشار  1990كه در دهه  متعددي

و  يدرماندگ يهان، نشانهييپا يروانشناخت يستيزان بهزيم يج نشان داد كه افراد مطلقه، داراينتا –گرفتند

كه ازدواج مجدد كرده بودند، هستند  ينسبت به افراد يترفيشتر و خودپنداره ضعيب يتشناخروان

در زنان مطلقه ) و ابعاد آن(مقايسه كيفيت زندگي «توان در تحقيقمشابه اين يافته را مي). 1384، ينيكردتم(

هاي اين يافتهطبق . مشاهده كرد» شناختي در شهر شيرازهاي جمعيت و غيرمطلقه و رابطه آن با ويژگي

شناختي، روابط اجتماعي و محيط سالمت فيزيكي، روان(تحقيق، ميانگين نمرات كليه ابعاد كيفيت زندگي 

   ).1388حفاريان، (زنان مطلقه به طور معناداري كمتر از زنان غيرمطلقه است ) زندگي

طالق بر زنان اشاره  هاي به دست آمده در خصوص آثار و پيامدهايتوان به يافتهدر نمونه ديگري مي

ار يهاي انجام شده در كشورهاي ديگر، در اكثر موارد آثار مخرب طالق بر زنان بس طبق نتايج پژوهش. كرد

، پت وامپولد، )1999(، لمب، استرن برگ و تامسون )1986(ن يكستيد). 1987پوتن، (دتر از مردان است يشد

كنند، يشان را تجربه مكه گسسته شدن خانواده يز زنانا يارياند كه بسافتهيدر) 1999(ترنز و واگان كول 

به ( اندرا در خود گزارش كرده ي، عدم كنترل و درماندگيماني، خشم، پشيي، تنهاي، افسردگيشانيش پريافزا

با عنوان ) 1382( يق اخوان تفتياي، در تحقمشابه چنين يافته ).2000، 1نقل از استوارت و همكاران

در شهر تهران انجام شده ) مرد 53زن و  63(نفر  116 يكه بر رو» گذار از مراحل آن طالق در يمدهاياپ«

شتر از مردان از گفته مردم ابراز ي، زنان ب طالق رنج برده يروان - يشتر از مردان از مشكالت عاطفينيز زنان ب

اين . مشاهده شده استشتر از پدران يدر مورد فرزندان و سرنوشت آنها در مادران ب يكرده، و نگران ينگران

  .هاي جنسيتي در توسعه شده و آنها را غنا بخشد تواند دست مايه تحليل ها مي يافته

، با الزم است شناختي تحقيقات مرور شدههاي روشدر خصوص ويژگيدر پايان ذكر يك تذكر فني 

انجام ) درصد 65(ش ، و با روش پيماي)درصد 69(ها با رويكردي توصيفي توجه به اينكه اكثر اين پژوهش

ويستي در بررسي يتوان استدالل كرد كه تحقيقات انجام شده، عمدتاً گرايشي كّمي و پوزيتشده است؛ مي

هاي توان، بر اساس انطباق ميان متغيرهاي وابسته و يافته اين موضوع را مي. اندپيامدها و آثار طالق داشته

به عنوان يكي از پيامدهاي » كودك آزاري«وان نمونه، به عن. به دست آمده از تحقيقات نيز مشاهده كرد

» كودك آزاري«، تقريباً هم طراز و هم نسبت با متغير )درصد 5/18با نسبت (طالق مورد اشاره در تحقيقات 

توان در مقايسه ساير متغيرهاي وابسته و اين موضوع را مي. ، است)2/17با نسبت (به عنوان متغير وابسته 

                                                           
1. Stewart, K. & Colleagues. 



  129 آثار و پيامدهاي طالق                                                                                                            

 

توان استدالل كرد كه رويكرد محققان در بررسي و ترتيب، ميبدين. قات نيز مشاهده كردهاي تحقييافته

و در واقع جاي خالي تحقيقات كيفي،  د به دايره مشخصي از متغيرها استتحليل پيامدها و آثار طالق محدو

پيامدهاي طالق  ترتر و پنهانبراي شناخت ابعاد گسترده» نظريه مبنايي«اكتشافي و بر اساس  يبا رويكرد

  . شودبيشتر احساس مي

ثيرات طالق بررسي أشناختي، ابعاد مختلف پيامدها و تهاي اجتماعي و روانچه در حوزه در مجموع، اگر

ثيرات اقتصادي أشته، حوزه پيامدها و تاي كه كمتر در تحقيقات مرور شده، مورد توجه قرار داشده است، حوزه

همچنين  .تري انجام گيردتر و كاملرورت دارد تا تحقيقات جامعكه در اين خصوص نيز ض بوده است

گران و  هاي مهمي براي پژوهش تواند حاوي داللت ها مي هاي جنسيتي در اين پژوهش سازي تحليل برجسته

  .گذاران حوزه زنان باشد سياست

  عبمنا

ز و ييران، پايانجمن مشاوره ا يهشپژو-ي، فصل نامه علمشوك پس از طالق) 1378( نسف، سوي، مهناز و سياخوان تفت

  .زمستان

  .، زمستان3، مطالعات زنان، سال اول، ش يامدهاي طالق درمراحل گذار از آنپ) 1382( اخوان تفتي، مهناز

  ،)1379-1382(مطالعه وضعيت اعتياد در فرزندان طالق ارجاع داده شده به مركز اصالح و تربيت تهران ) 1386( آخوندي، نيال

    .95-81):ويژه علوم اجتماعي( 1علوم انساني، بهار، سال پنجم، ش -پيك نور

رمانه شرارت در كودكان آزار رابطه بين كودك آزاري والدين و الگوي مج )1384( اسداللهي، عبدالرحيم و برات وند، محمد

 .، زمستان19فصلنامه رفاه اجتماعي، ش  ،ديده

ناگسسته در آزمون ترسيم  هاي گسسته و ص هاي ترسيمي كودكان خانوادهمقايسه ي شاخ )1386( ايرواني، محمود و ديگران

 .، پاييز5، روانشناسي كاربردي، دوره دوم، ش خانواده

 .ينشر ن: ان، تهرانين قاضيحس :به مطالعات خانواده، ترجمه يدر آمد) 1384( برناردز، جان

 پژوهش فصلنامه تهران، شهر بحران در مداخله اكزمر در جسمي آزاري كودك بر مؤثر عوامل بررسي) 1388( هيرق ،يبهار

  .زييپا ،4 ش دوم، سال ،ياجتماع

  .1ه رونق، سال اول، ش ي، نشرطالق ين جامعه شناختييتب يدر پ) 1369( زيران، پرويپ

و  15، فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران، سال پنجم، ش خودكشي در كودكان ايراني) 1385( ثقه االسالم، طاهره و ديگران

 .، پاييز و زمستان16

هاي جمعيت  در زنان مطلقه و غيرمطلقه و رابطه آن با ويژگي) و ابعاد آن(مقايسه كيفيت زندگي ) 1388( حفاريان، ليال و ديگران

   .، پاييز41، ش11در روانشناسي كاربردي، سال ، فصلنامه دانش و پژوهش شناختي در شهر شيراز
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 پژوهش گرگان، شهر مدرسه سن كودكان در آن با مرتبط عوامل برخي و رفتاري اختالالت )1388( گرانيد و رايحم خدام،  

 .زييپا ،14ش ،4 دوره ،يپرستار

بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك ) 1386( خالصه زاده، گلرسته و ديگران

  .، بهار22مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، ش  ،1383دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان اعتياد

، فصلنامه آموزان دوره ابتدايي استان ايالمبررسي ميزان شيوع اختالالت رفتاري در دانش ) 1386( خوشابي، كتايون و ديگران

  .، بهار29توانبخشي، ش 

  .هارب ،35 ش زنان، يراهبرد مطالعات ،ييدارا فيصنت چالش و طالق) 1386( اليل دژخواه،

تا  15نين بين مقايسه وضعيت بهداشت رواني نوجوانان طالق و يتيم محروم از مادر و عادي س) 1386( شريفي درآمدي، پرويز

 .98-71: 8، ش 2تابستان، سال  فصلنامه روان شناسي و علوم تربيتي، ،سال شهر اصفهان 18

ه دادگاه خانواده تهران سال يتي مراجعين طالق بهاي شخص رخ بررسي نيم) 1382( خدايي فر فاطمه ظهيرالدين عليرضا،

 .7- 1: 25، پياپي 1، ش 7، فيض، بهار، سال 1380

شناسي  ، مجله روان)ص(در بيمارستان حضرت رسول اكرم مصرف الكل در بيمارارن بستري ) 1383( عطار، حميدرضا و ديگران

 .، تابستان و پاييز38و  37انديشه و رفتار، ش  و علوم تربيتي

 ،آسيب شناختي عاطفي و رفتاري كودكهاي  نقش تعارض زناشويي و رابطه والدين با كودك در نشانه) 1389( ه باغي، فاطمهقر

 .108-89: 25، پياپي 1، ش 3، سال 1389تابستان  هاي روان شناختي، پژوهش

، فصلنامه ن در منطقه دولت آبادد مطلقه ساكوضعيت طالق و برخي عوامل موثر بر آن در افرا) 1383( قطبي، مرجان و ديگران

 .12، ش 3لمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ع

ن با توجه به آمار و بررسي توصيفي علل و عوامل موثر در بروز آسيب اجتماعي طالق در جامعه ايرا) 1386( كاملي، محمدجواد

 .179- 180: 3 ، ش9امه دانش انتظامي، پاييز، سال ، فصلناسناد موجود

، پايان »نقش ازدواج مجدد در سالمت روان همسران و فرزندان شاهد تهران و سيستان و بلوچستان« )1384( همنكرد تميني، ب

  .نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

 آزاد دانشگاه: تهران ارشد، يكارشناس مهنا انيپا ،ييزدا جرم اي يانگار جرم: مخدر مواد به ادياعت) 1378( يعل خامنه، يمحمد گل

  .ياسالم

، فصلنامه اصول بهداشت گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر بررسي عوامل موثر در) 1383( مولوي، پرويز؛ رسول زاده، بهزاد

 .، بهار و تابستان22رواني، ش 

، مجله دانشگاه 1382م در سال تحصيلي هاي شهر ب بررسي شيوع كودك آزاري در دبيرستان) 1384( ميري، سكينه و ديگران

  .، زمستان49علوم پزشكي كرمان، ش 

بررسي مقايسه اي شيوع كودك آزاري در دانش آموزان مقطع متوسطه برحسب جنس، مقطع ) 1387( ويزه، اورزوال و ديگران

 .، تابستان14، ش4فصلنامه خانواده پژوهي، سال  ،سابقه طالق در خانوادهتحصيلي و 
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ان طالق در بررسي احساس تمايل و تقصير با استرس، افسردگي و اضطراب متقاضي) 1387( ي، حامد و ديگرانيزدخواست

 .275-263: 15، ش 4خانواده پژوهي، پاييز، سال  ، فصلنامهشهرهاي اصفهان و اراك

، فصلنامه عادي طالق ويزان پرخاشگري كودكان بررسي و مقايسه م )1390( مفيدي، فرخنده كژال؛ سهرابي، فرامرز؛ يعقوبي،

  .، بهار25مطالعات روانشناختي، ش 

وزان دختر مقطع راهنمايي وليت پذيري دانش آمئمقايسه سالمت روان، عزت نفس و مس) 1389( ونسي، فلورا و ديگراني

  .، زن و جامعه، سال اول، ش دوم، تابستان87-88ستان فيروزآباد سال تحصيلي هاي طالق و عادي شهر خانواده
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