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چکیده

افزایش طالق یکی از معظالت بزرگ جوامع امروزی است که نگرانیهای فزایندهای را به دلیل اثرات مخرب
همه جانبه آن بخصوص در باورهای نوجوانان و راهبردهای مقابله با استرس آنها ،ایجاد نموده است .با توجه
به اینکه کیفیت دلبستگی نقش کلیدی در نوع بکارگیری راهبردهای مقابله با استرس دارد ،هدف از پژوهش
حاضر آزمون اثر آن در رابطه میان باورهای دانش آموزان درباره طالق والدین و راهبردهای مقابله با استرس
بود .نمونه پژوهش حاضر شامل  242دانش آموز دختر مقطع اول متوسطه شهر تهران در سال 1397بود که به
روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند که به مقیاس باورهای کودکان درباره طالق والدین (،)CBAPS
مقیاس کیفیت دلبستگی به والد (مادر یا پدر) و همسال ( ،)IPPAمقیاس راهبردهای مقابله با شرایط پر
استرس ( )CISSپاسخ دادند .نتایج مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد که رابطه بین باورهای دانش آموزان
درباره طالق والدین با کیفیت دلبستگی و راهبردهای مقابله با استرس و همچنین رابطه بین کیفیت دلبستگی
با راهبردهای مقابله با استرس ،منفی و معنادار میباشد .عالوه بر این ،مدل مفروض بعد از اصالح با توجه به
نمرات شاخصهای  CFI ،AGFI ،GFI ،χو  RMSEAکه به ترتیب برابر با ،0/922 ،0/946 ،98/797
 0/961و  0/039میباشد ،دارای برازش قابل قبولی است و روش بوت استراپ با سطح اطمینان  90تاییدکننده
میانجی گری کیفیت دلبستگی به والد و همساالن بود .نتایج کلی نشان داد از یکسوی ،سرزنش خود و سرزنش
مادر در باورهای نوجوانان درباره طالق تاثیر بسزایی داشته و بیشترین اثر را از پدیده طالق میگیرند و از
سوی دیگر کیفیت دلبستگی به والد نقش مهمتری نسبت به دلبستگی به همسال در ایجاد شرایط مناسب تر
بعد از طالق ایفا مینماید و همچنین راهبرد مقابلهای اجتنابی پرکاربردترین نوع مقابله در نوجوانان متاثر از
طالق میباشد.
واژگان کلیدی :باورهای نوجوانان ،طالق ،کیفیت دلبستگی ،راهبردهای مقابله با استرس.
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*** روانپزشک ،مرکز ملی مطالعات اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
**** استاد گروه روانشناسی صنعتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

ایمانی و همکاران

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،40زمستان 99 | 1399

 -1مقدمه
دوران اولیه رشد بدلیل اثرات طوالنی مدت در کل زندگی ،بسیار بااهمیت می باشد (پول ،دابسون و
پوش )2017 ،1و بسیاری از تغییرات مهم در نوجوانی ( 12تا  15سالگی) رخ می
دهد (استینبرگ )1993 ،2و این سن دوره گذار از کودکی به بزرگسالی میباشد (اکلز )1999 ،3و
برخی از تغییرات اولیه که مربوط به بلوغ ،هویت و استقالل میباشد ،در این مدت زمان شکل می-
گیرد (اسپانو )2004 ،4که اهمیتی مضاعف حتی نسبت به دوران کودکی در تحقیقات علمی به این
دوره خواهد داد .فلذا ،تحقیقات اخیر تاکید فراوانی بر یافتن عواملی مینمایند که نقش برجسته در
رشد نوجوان دارند و موضوع مذکور باالخص در زمانی اهمیت مییابد که این افراد عضوی از
خانوادههای تک والدی و مطلقه باشند (دلیا و کرانسنی .)2018 ،5به طور کلی تعریف خانواده بر
اساس ساختار و حضور یا عدم حضور اعضاء آن و تعامالت و ارتباطات بین اعضاء خانواده ،بیان
میشود (ونجلیستی2012 ،؛ چری )2016 ،6که می تواند در خانوادههای تک والدی به دلیل نگرشهای
بعد از طالق ،ارزشهای خانوادگی ،سن و تعداد کودکان و همچنین سن والدین در هنگام طالق،
شرایط اجتماعی اقتصادی خانواده 7و عوامل بسیار دیگر و تاثیرات بر کودکان بسیار متفاوت و
غیرهمسان باشد (جورکالند ،جیندر و ساندستروم .)2007 ،8به طور مثال کیتن و کلی الگوهای ارتباطی
کودکان در خانواده را در درک ،مدیریت و شناسایی احساسات دیگر اعضاء خانواده موثر میدانند
(کیتن و کلی )2008 ،9که به دلیل تغییرات جهانی فرهنگ و افزایش خانواده های طالق در حال تغییر
هستند (سویینی2010 ،10؛ اندرسون2014 ،11؛ دیکرسون2014 ،12؛ مابوسال2014 ،13؛ آماتو و آنتونی،14
2014؛ نیکسون ،گرین و هوگان .)2015 ،15همچنین احتمال وجود احساسات خصمانه و نگرشهای
1. Poole, Dobson & Pusch
2. Steinberg
3. Eccles
4. Spano
5. Delia & Krasny
6. Cherry
)7. Family Socioeconomic Status (SES
8 .Björklund, Ginther & Sundstrom
9. Keaten & Kelly
10. Sweeney
11. Anderson
12. Dickerson
13. Mabusela
14. Amato & Anthony
15. Nixon, Greene & Hogan
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منفی و بی اعتمادیها در طالق پدیده ای رایج است (بیبالرز و گوتینر2000 ،16؛ آماتو2001 ،؛ پانیانونت
کارتر2008 ،17؛ فیف ،لی نلسون و مسر اسمیت.)2014 ،18
طالق عالوه بر ایجاد تغییر در ساختار خانواده و ایجاد نقشهای جدید (گلدنبرگ 19و گلدنبرگ،
ترجمه حسین شاهی و نقشبندی )1396 ،مشکالتی مانند از دست دادن امنیت عاطفی و

هیجانی20

(میلر و دیویس ،)1997 ،21از دست دادن امنیت اقتصادی( 22چتی ،هندرن ،کلین و سائز،)2014 ،23
تغییرات تحصیلی و موفقیت تحصیلی 24و رشد دانشگاهی( 25آماتو ،پترسون و بیتی2015 ،26؛ علی،27
 ،)2016مشکالت رفتاری( 28براملت و رادل )2014 ،29و عاطفی ،رشدی ،30و سالمت جسمی و
آینده 31آنها (آماتو و همکاران 2015 ،ایجاد مینماید .ماحصل کلیهی این یافتهها نقش کلیدی است
که طالق بر باورهای نوجوانان درباره طالق دارد و این مولفه را به نوعی میتوان آغازی برای
پیامدهای روانشناختی مثبت یا منفی دانست که در آینده تجربه مینمایند (جکسون 32و فیف2018 ،؛
قمری و خشنودنیای )1395 ،که میتواند در طوالنی مدت و در صورت عدم رسیدگی و مداخله به
موقع عمیقتر شوند (مونی ،اولیور و اسمیت )2009 ،33و این مشکالت خواه زندگی فرزند بعد از
طالق با پدر باشد خواه با مادر اتفاق میافتد (آماتو )2001 ،و میتواند با آموزش مهارتها و ارتباط
موثر بین فردی که در جریان روند طالق مختل شده است ،بهبود پیدا کنند (بریگس ،میلر ،اورالنا،
بریگس و کوکس .)2013 ،34بدینسان ،تحقیقات از اهمیت بعدی بسیار مهم حکایت دارند که اثرات
ناشی از ادراکات ذهنی و فشارهای روانی ناشی از طالق را بر راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان
16. Biblarz & Gottainer
17. Punyanunt-Carter
18. Fife, Leigh Nelson & Messersmith
19. Goldenberg
20. Emotional Security
21. Miller & Davis
22. Economic Security
23. Chetty, Hendren, Kline & Saez
24. Academic Success
25. Academic Achievement
26. Patterson, Beattie
27. Ali
28. Conduct
29. Bramlett & Radel
30. Development
31. Future Health
32. Jackson
33. Mooney, Oliver & Smith
34. Briggs, Miller, Orellana & Cox
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میانجی گری میکنند و این مولفه کیفیت دلبستگی نوجوانان با والد و همساالن میباشد (وو ،هوآنگ،
وانگ و چن2018 ،35؛ البرزی ،خوشبخت ،گلزار و صبری.)1393 ،
حال مساله اساسی که برای محققان روانشناسی مطرح میشود اینست که چگونه با اثرات متعارض
طالق بر روی نوجوانان به شکلی صحیح مقابله نموده و جریان رشد آنها را در مسیری صحیح قرار
دهند؟ بعبارتی چه فاکتورهایی نقش اساسی در جریان رشد این دسته از نوجوانان دارند؟ در بررسی
این مساله الزم است مدل و الگویی در این پژوهش طراحی گردد که مبین مکانیسم اساسی موجود
در این تاثیرات باشد .حال با استناد به مدل آسیب روان شناختی ویلسون ( )2004در مورد راهبردهای
مقابله با استرس نوجوانان و همچنین ارزیابی شناختی الزاروس و فولکمن درباره فشار روانی و
همچنین بررسی متغیرهای موثر توسط پژوهشگر ،میتوان فرآیند تاثیر عامل باورهای دانش آموزان
نوجوان دختر درباره طالق والدین بر راهبردهای مقابله با استرس (شامل راهبردهای مساله مدار،
هیجان مدار و اجتنابی) که میتواند احتماالً توسط متغیر کیفیت دلبستگی (از طریق والد و همساالن)
میانجی گری شود را برای بررسی انتخاب نمود که در آن باورهای کودکان درباره طالق والدین
عبارتند از عقاید مشکل سازی که در نتیجه جدایی والدین کودک بخصوص در سنین کم در آنها
ایجاد میشود (کوردک و برگ )1987 ،36و همچنین کیفیت دلبستگی به ادراک نوجوانان از بعد مثبت،
منفی و عاطفی -ذهنی روابط آنها با والدین و همساالن اشاره دارد و موضوع آن این است که چگونه
این افراد (والدین و همساالن) میتوانند منبع امنیت روانشناختی برای فرد باشند (آرمسدن و
گرینبرگ1987 ،37؛ نمازی و سهرابی شگفتی )1397 ،و نیز راهبردهای مقابله ای با استرس به
راهبردهایی اطالق میشود که بیانگر تواناییهای شناختی رفتاری هستند که فرد مضطرب به منظور
کنترل نیازهای خاص درونی و بیرونی فشار آور بکار میگیرد .بعبارت دیگر راهبرهای مقابله ،فرآیندی
است که در آن فرد فشارهای وارده ناشی از موقعیتهای متفاوت را مدیریت میکند و از فردی به
فرد دیگر متفاوت میباشد (اندلر و پارکر1990،38؛ مهدوی و همکاران1398 ،؛ فرنام.)1395 ،1397 ،

35. Wu, Huang, Wang & Chen
36. Kurdek & Berg
37. Armsden & Greenberg
38. Endler & Parker
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 -2روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش کمی ،مقطعی و به روش همبستگی بوده و طراحی مدل در آن
از طریق الگویابی معادالت ساختاری )SEM( 39صورت میگیرد .جامعه آماری پژوهش حاضر دانش
آموزان دختر مقطع اول متوسطه بین سنین  12الی  15سال شهر تهران در سال 1397بود که در
خانوادههای تکوالدی زندگی مینمودند .به منظور انتخاب شرکتکنندگان در پژوهش از روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شد که دلیل آن محدود بودن امکان استفاده گسترده از مدارس برای
پژوهش میباشد و براساس مالکهای ورودی پژوهش (تک والد بودن قطعی یعنی زندگی با پدر یا
مادر بصورت جداگانه و بدون نامادری و ناپدری ،سن بین حداقل 12حداکثر  15سال ،دانش آموز
مقطع راهنمایی باشد و موافقت برای شرکت در پژوهش) پرسشنامهها به دانش آموزان تحویل داده
شد .براساس ادبیات پژوهشی برای تعیین حجم نمونه در مطالعات مدلسازی معادالت ساختاری
( )SEMراهبرد یکسانی وجود ندارد و محققان مختلف ،روشهای متفاوتی را پیشنهاد کرده اند .برای
مثال ،برخی محققان به طور کلی برای این تعداد متغیر تعداد  200نفر از افراد جامعه را برای حجم
نمونه در معادالت ساختاری مناسب میدانند (بشلیده .)1393 ،از سوی دیگر ،با توجه به دیدگاه
لوهلین )2004( 40حداقل حجم نمونه در معادالت ساختاری  100نفر و حجم نمونه مکفی معموال
 200نفر است .هومن ( )1381نیز عنوان میکند در روش آماری  SEMو با در نظر گرفتن نرخ ریزش،
حجم نمونه  300نفری خوب 500 ،نفر خیلی خوب و  1000نفر عالی خواهد بود .بنابراین با توجه
به دیدگاههای موجود و با احتساب نرخ ریزش احتمالی و هم چنین احتمال پایین بودن نوجوانان
خانوادههای تک والدی مقطع اول متوسطه در شهر تهران (نسبت به کلیه نوجوانان این مقطع) ،حجم
نمونه حدوداً  200نفر در نظر گرفته شد که بعد از جمع آوری دادهها ،نمرات  242نفر در پژوهش
وارد گردید.

39. Structural Equation Modeling
40. Loehlin

ایمانی و همکاران

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،40زمستان 103 | 1399

 -3ابزارهای گردآوری دادهها
 .1-3مقیاس باورهای کودکان درباره طالق والدین (:)CBAPS41
این مقیاس یک ابزار  36آیتمی دو گزینه ای میباشد (بله ( –)2خیر ( ))1که به منظور ارزیابی باورهای
کودکان درباره طالق والدین توسط کوردک و برگ )1987( 42تهیه شده است و روایی و پایایی آن
در حد مطلوب گزارش شده است و به این سبب مورد استفاده قرار میگیرد .این مقیاس خودسنجی
دارای شش بعد سرزنش مادر( 43سواالت  28 ،22 ،16 ،10 ،4و  ،)34سرزنش پدر( 44سواالت ،8 ،2
 26 ،20 ،14و  ،)32سرزنش خود( 45سواالت  30 ،24 ،18 ،12 ،6و ،)36

تمسخر همساالن و اجتناب46

(سواالت  25 ،19 ،13 ،7 ،1و  ،)31ترس از رها شدن( 47سواالت  27 ،21 ،15 ،9 ،3و  )33و امید به
بهم پیوستن مجدد اعضاء خانواده( 48سواالت  29 ،23 ،17 ،11 ،5و  )35میباشد که نمرات سواالت
 33 ،32 ،31 ،28 ،26 ،25 ،24 ،21 ،13 ،10 ،8 ،7 ،5و  34بصورت معکوس نمرهگذاری میشوند که
حداقل نمره هر زیرمقیاس  6و حداکثر  12میباشد و نمرات باالتر در هر زیرمقیاس بیانگر تاثیر منفی
بیشتر طالق بر باورهای کودک در زیرمقیاسهای ذکر شده میباشد .در تحقیق محسنی مقدم و میرزا
حسینی ( )1394در میان کودکان طالق استان قم ،نتایج به دست آمده در تحلیل عاملی صورت گرفته
نشان از روایی باالی این پرسشنامه دارد .همچنین در تحقیق دیگر (اله وردی زاده ،)1395 ،مقدار
پایایی سواالت آزمون عقاید کودکان در مورد طالق  0/82میباشد که پایایی آزمون مورد قبول واقع
شد و نتایج تحلیل عاملی ساختار پرسشنامه تایید گردید.
 .2-3مقیاس کیفیت دلبستگی به والد (مادر یا پدر) و همسال (:)IPPA49
این پرسشنامه به منظور ارزیابی ادراک نوجوانان از بعد مثبت ،منفی و عاطفی -ذهنی روابط آنها با
والدین و همساالن ،توسط آرمسدن و گرینبرگ )1987( 50تدوین شده است .هدف از تدوین یا
ساخت این پرسشنامه ،بررسی این موضوع است که چگونه این افراد (والدین و همساالن) میتوانند
منبع امنیت روانشناختی برای فرد باشند که پایایی بازآزمایی (آزمون بازآزمون) سه هفته ای آن برای
41. Children’s Beliefs About Parental Divorce Scale
42. Kurdek & Berg
43. Maternal Blame
44. Paternal Blame
45. Self-Blame
46. Peer Ridicule and Avoidance
47. Fear of Abandonment
48. Hope of Reunification
49. The Inventory of Parent and Peer Attachment
50. Armsden & Greenberg
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والدین  0/93و برای همساالن  0/86و ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برای مقیاسهای دلبستگی
به مادر ،پدر و همساالن به ترتیب  0/89 ،0/87و  0/92گزارش شده است (آرمسدن و گرینبرگ،
 .)1987فرم کوتاه این پرسشنامه حاوی  45سؤال است که هر چه نمرهها باالتر باشد ،ایمنی بیشتری
در روابط وجود دارد (ویکینسون و گووه .)2014 ،51شرکتکنندگان در این پژوهش تنها به سواالت
مرتبط با جنسیت والد خود پاسخ خواهند داد و در نتیجه تنها به  15سوال مرتبط با والد و  15سوال
مرتبط با همساالن پاسخ خواهند داد که حداقل نمره به دست آمده  5و حداکثر آن  25میباشد .میزان
تطاب ق هر جمله در مورد خود در این مقیاس بر روی یک طیف پنج گزینه ای لیکرت اصالً درست
نیست ( ،)1درست نیست ( ،)2نظری ندارم ( ،)3درست است ( )4و کامالً درست است ( )5نشان
داده میشود که هر دو مقیاس والدین و همساالن دارای  3زیر مقیاس اعتماد( 52سواالت مختص مادر
و پدر  7 ،3 ،2 ،1و  8و سواالت مختص همساالن  10 ،8 ،7 ،6و  ،)11ارتباط( 53سواالت مختص
مادر و پدر  11 ،9 ،5 ،4و  14و سواالت مختص همساالن  14 ،9 ،3 ،1و  )15و بیگانگی( 54سواالت
مختص مادر و پدر  13 ،12 ،10 ،6و  15و سواالت مختص همساالن  12 ،5 ،4 ،2و  )13میباشد
(ویلکینسون و گووه .)2014 ،در پژوهش مهرابی زاده هنرمند ،شهنی و فتحی ( )1387ضریب پایایی
برای این پرسشنامه  0/93به دست آمد .در پژوهشی دیگر به منظور هنجاریابی این پرسشنامه ،در
مجموع اعتبار و پایایی مناسبی برای این پرسشنامه بدست آمد (ناصری محمدآبادی ،عسکری ،بهرامی،
صادق و عابدی .)1391 ،همچنین در پژوهشی دیگر به منظور تعیین پایایی برای دلبستگی به پدر و
مادر از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب  0/87برای دلبستگی به مادر و ضریب  0/84برای
دلبستگی به پدر به دست آمد که حکایت از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت (مهبد و فوالدچنگ،
 .)1391در پژوهش اصالنی ،قمری ،رمضانی و خبازی ( )1392ضریب پایایی از طریق روش آلفای
کرونباخ در دلبستگی حاضر در دلبستگی به مادر  0/89و در دلبستگی به پدر  0/88گزارش شده
است .در پژوهشی دیگر ،پایایی به ترتیب در مورد دلبستگی به مادر ،پدر و همساالن  0/92 ،0/92و
 0/85به دست آمد (بیابانی علی آباد ،اسعدی و برزگر .)1395 ،در پژوهش افشاریان و کدیور ()1395
نیـز ضـریب همسانی درونی به ترتیب برای مقیاسهای دلبستگی به مادر ،دلبستگی بـه پـدر و
دلبسـتگی بـه همساالن نیز ضریب همسانی درونـی  0/90 ،0/89و  0/92بـه دسـت آمـد که مطالب
51. Wilkinson & Goh
52. Trust
53. Communication
54. Alienation
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بیان شده بیانگر مناسب بودن این ابزار برای مقاصد علمی و عملی می باشد .هاشمی و جوکار ()1392
نیز ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای دلبستگی به والدین و همساالن را به ترتیب  0/82و
 0/72به دست آوردهاند .همچنین در پژوهشی دیگر با استفاده از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی،
عدد  0/78به دست آمد (بیرامی و محبی.)1395 ،
 .3-3مقیاس راهبردهای مقابله با شرایط پر استرس (:)CISS55
فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس توسط اندلر و پارکر )1990( 56ساخته شده است .این
آزمون به عنوان فرم بزرگساالن و نوجوانان قابل استفاده بوده و از  48ماده تشکیل شده است .هر
سوال بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت هرگز ( ،)1گاهی ( ،)2معموالً ( ،)3بیشتر اوقات ( )4و
همیشه ( )5نمره گذاری میشود .شیوه این پرسشنامه سبک مقابلهای مسئله محور( 57سواالت ،2 ،1
 46 ،43 ،42 ،41 ،36 ،35 ،34 ،27 ،24 ،21 ،15 ،10 ،6و  ،)47هیجان محور( 58سواالت ،8 ،7 ،5
 44 ،39 ،38 ،30 ،28 ،26 ،25 ،22 ،19 ،17 ،14 ،13و  )45و اجتنابی( 59سواالت ،12 ،11 ،9 ،4 ،3
 40 ،37 ،33 ،32 ،31 ،29 ،23 ،20 ،18 ،16و  )48را نشان میدهد که حداقل نمره در هر زیرمقیاس
 16و حداکثر آن  80میباشد که باالترین نمره سه مقیاس ،نشان دهنده شیوه مقابلهای غالب فرد
میباشد .این آزمون بر اساس سازههای نظریه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر ،تدوین گردیده
است و روایی آن به روش محتوایی و سازه مورد تایید میباشد .اندلر و پارکر ضریب کرونباخ را
برای عامل مقابله ی مسئله مدار از  %90برای دختران نوجوان تا  %92برای پسران نوجوان و برای
عامل مقابله ی هیجان مدار از  %85برای دختران تا  %82برای پسران و برای عامل مقابله ی اجتنابی
از  %82برای دختران تا  %85برای پسران گزارش کرده اند (اندلر و پارکر 1990 ،و .)1999 ،1994
این پرسشنامه اولین بار در ایران توسط اکبرزاده خویی ( )1376ترجمه و مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفته است و از آن پس در پژوهشهای متعدد اعتبار آن سنجیده شده است .از جمله قریشی راد
( )1389در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را در حد باالی  0/83برای کل مقیاس و برای خرده
مقیاسهای مسئله مدار ،هیجان مدار و اجتنابی به ترتیب  0/81 ،0/86و  0/79به دست آورده است و
در پژوهش علیلو ،خانجانی و بیات ( )1395پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/75به دست
55. Coping Inventory for Stressful Situations
56. Endler & Parker
57. Task-Oreinted
58. Emotion-Oreinted
59. Avoidant-Distracted
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آمده است .همچنین در پژوهشی دیگر با استفاده از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ،عدد  0/83به
دست آمد (بیرامی و محبی.)1395 ،
 -4مالحظات اخالقی
در تمای مراحل اجرا ،جمع آوری و تفسیر دادههای پژوهش اصل محرمانه بودن لحاظ گردید و این
اطمینان به والدین آزمودنیها داده شد که در هیچکدام از مراحل پژوهش استفاده نادرستی از این
اطالعات نخواهد شد (کد  3-4 ،1-4و  ،9-8نظام نامه اخالقی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
جمهوری اسالمی ایران )1386 ،و از این اطالعات تنها در موارد پژوهشی استفاده خواهد شد (کد
 .)3-2در همین راستا ،رضایت والدین آزمودنیها و همچنین قطع همکاری در هر زمانی که تمایل
داشتند لحاظ گردیده است (کد 1-5-8 ، 8-8 ،9-3 ،8-3 ،4-3و .)4-5-8
 -5نتایج
در مجموع روابط بین متغیرهای مدل پیشنهادی در مورد دادههای قابل قبول دریافت شده  242نفری
مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها و شاخصهای توصیفی مربوط به کلیه آزمودنیها در جدول  1نشان
داده شده است.
جدول  :1یافتههای توصیفی
متغیر

سرپرست خانواده

پایه تحصیلی
پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

مادر

پدر

فراوانی

76

76

90

159

83

درصد

31/4

31/4

37/2

65/7

34/3

n = 242

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،شرکت کنندگان در این پژوهش متشکل از  242دختر
میباشد که از میان آنها  76نفر در پایه هفتم ( 31/4درصد) 76 ،نفر در پایه هشتم ( 31/4درصد) و
 90نفر در پایه نهم ( 37/2درصد) مشغول به تحصیل بوده اند و از این تعداد  159نفر با مادر (65/7
درصد) و  83نفر با پدر ( 34/3درصد) زندگی مینمودند.
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جدول  :2شاخص های توصیفی
مقیاسها

شاخصهای توصیفی

باورهای نوجوانان درباره طالق والدین

میانگین

انحراف معیار

سرزنش مادر

8/86

1/98

سرزنش پدر

8/87

2/00

سرزنش خود

9/18

2/07

تمسخر همساالن و اجتناب

9/30

1/84

ترس از رها شدن

9/19

2/09

9/24

2/12

15/95

5/82

ارتباط

15/88

6/02

بیگانگی

15/30

6/13

اعتماد

15/41

6/37

ارتباط

14/93

5/76

بیگانگی

14/91

6/04

مسئله محور

38/13

15/34

هیجان محور

49/82

16/36

اجتنابی

44/16

16/35

امید به بهم پیوستن مجدد
اعضاء خانواده
اعتماد
والد
کیفیت دلبستگی
همساالن

راهبردهای مقابله با استرس

همانگونه که مندرجات جدول  2نشان میدهند ،میانگین و انحراف معیار کل آزمودنیهای نمونه
( 242نفر) در باورهای نوجوانان درباره طالق والدین (سرزنش مادر  ،)1/98( 8/86سرزنش پدر
 ،)2/00( 8/87سرزنش خود  ،)2/07( 9/18تمسخر همساالن و اجتناب  ،)1/84( 9/30ترس از رها
شدن  ،)2/09( 9/19امید به بهم پیوستن مجدد اعضاء  ،))2/12( 9/24در کیفیت دلبستگی به والد
(اعتماد  ،)5/82( 15/95ارتباط  ،)6/02( 15/88بیگانگی  ،))6/13( 15/30در کیفیت دلبستگی به
همساالن (اعتماد  ،)6/37( 15/41ارتباط  ،)5/76( 14/93بیگانگی  ))6/04( 14/91و راهبردهای مقابله
ای (مسئله محور  ،)15/34( 38/13هیجان محور  ،)16/36( 49/82اجتنابی  ))16/35( 44/16میباشد.
جدول  3نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد مختلف باورهای نوجوانان درباره طالق والدین با کیفیت
دلبستگی و راهبردهای مقابله با استرس را نشان میدهد .نتایج جدول زیر نشان میدهد که رابطه بین
ابعاد مختلف باورهای نوجوانان درباره طالق والدین با کیفیت دلبستگی (بجز بیگانگی) و راهبردهای
مقابله با استرس در بیشتر زیرمقیاسها منفی و معنادار و در زیرمقیاس بیگانگی والد و همساالن این
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همبستگی مثبت و معنادار میباشد (به دلیل ماهیت منفی آن) و تنها در برخی از ضرایب مرتبط با
اعتماد و ارتباط در کیفیت دلبستگی همساالن و یک ضریب مرتبط با راهبرد هیجان محور ،همبستگی
معنادار نشده است.
جدول  :3ماتریس ضرایب همبستگی بین ابعاد مختلف باورهای نوجوانان
درباره طالق والدین با کیفیت دلبستگی و راهبردهای مقابله با استرس
باورهای نوجوانان درباره طالق والدین
سرزنش

سرزنش

سرزنش

مادر

پدر

خود

اعتماد

**-0/433

**-0/324

ارتباط

**-0/408

**-0/294

**

بیگانگی

**0/426

**0/312

**0/333

اعتماد

-0/240

**

*

-0/217

مقیاسها

والد
کیفیت
دلبستگی

مقابله
با استرس

**

-0/333

-0/148

**

ارتباط

**-0/227

-0/117

-0/078

بیگانگی

**0/201

**0/241

**0/234

مسئله محور

**-0/312

**-0/259

هیجان محور

**-0/246

*-0/152

اجتنابی

**-0/270

**-0/396

همساالن

راهبردهای

-0/456

* سطح معناداری کمتر از 0/05

-0/269
**

-0/214
**

-0/390
**

تمسخر
همساالن و
اجتناب
**-0/294

ترس از
رها شدن
-0/345
**

-0/369

**-0/257

**

**0/188

**0/377

**

-0/419

-0/183
**

امید به بهم
پیوستن مجدد
اعضاء خانواده
**-0/292
**-0/214
**0/221

-0/088

**-0/488

-0/120

-0/066

**0/483

**0/193

*0/143

*-0/151
**-0/180
*-0/128

-0/291
**

-0/140
*

-0/330
**

**-0/267

-0/123
**-0/319

** سطح معناداری کمتر از 0/01

جدول  4نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد مختلف کیفیت دلبستگی با راهبردهای مقابله با
استرس را نشان میدهد .نتایج جدول زیر نشان میدهد که رابطه بین ابعاد کیفیت دلبستگی والد (بجز
بیگانگی) و راهبردهای مقابله با استرس مثبت و معنادار و در زیرمقیاس بیگانگی والد و همساالن این
همبستگی منفی و معنادار میباشد (به دلیل ماهیت منفی آن) و در رابطه بین ابعاد کیفیت دلبستگی
همساالن و راهبردهای مقابله با استرس ،تنها رابطه بین بیگانگی و راهبرد مقابله ای هیجان محور و
اجتنابی منفی ومعنادار میباشد (به دلیل ماهیت منفی آن).
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جدول  :4ماتریس ضرایب همبستگی بین ابعاد مختلف کیفیت دلبستگی با راهبردهای مقابله با استرس
راهبردهای مقابله با استرس

مقیاسها

والد
کیفیت دلبستگی
همساالن
* سطح معناداری کمتر از 0/05

اجتنابی

مسئله محور

هیجان محور

اعتماد

**0/193

**0/255

**0/297

ارتباط

**0/230

**0/230

**0/233

بیگانگی

*-0/150

**-0/194

**-0/207

اعتماد

0/118

0/094

0/068

ارتباط

0/059

0/087

0/020

بیگانگی

0/037

**-0/173

*-0/135

** سطح معناداری کمتر از 0/01

به منظور ارزیابی مدل مفروض ،از الگویابی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد (شکل  )1و
تمامی تحلیلها با استفاده از نرم افزار  SPSSویراست  25و  AMOSویراست  24انجام گرفتند .در
ضمن جهت تعیین کفایت برازش مدل مفروض با دادهها ،ترکیبی از شاخصهای برازندگی به شرح
زیر مورد استفاده قرار گرفتند )1 :مقدار مجذور کای )2 ،)2χ( 60شاخص هنجارشده مجذور

کای61

(نسبت مجذور کای بر درجات آزادی) )3 ،شاخص نیکویی برازش )4 ،)GFI( 62شاخص نیکویی
برازش انطباقی )5 ،)AGFI( 63شاخص برازندگی تطبیقی )CFI( 64و  )6جذر میانگین مجذورات
خطای تقریب )RMSEA( 65که به ترتیب برابر با  0/836 ،0/839 ،0/883 ،2/553 ،222/101و 0/080
به دست آمد (جدول  .)5براساس قوانین پیشنهادی هو و بنتلر ( )1999هنگامی که جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبیشتر از  0/06و شاخص نیکویی برازش انطباقی ( )AGFIکمتر
از  0/9باشد ،اصالح مدل مفروض با هدف کمک به بهبود برازش مدل ضرورت پیدا مینماید (بشلیده،
.)1393

60. Chi- Square
61. Normed χ2 Measure
62. Goodness of Fit
63. Adjusted Goodness of Fit
64. Comparative Fit Index
65. Root Mean Square Error of Approximation
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شکل  : 1مدل مفروض اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره
طالق والدین و راهبردهای مقابله با استرس قبل از اصالح

الگوهای اصالحی پیشنهادی توسط نرم افزار  AMOSنشان داد که زیرمقیاس تمسخر همساالن و
اجتناب به دلیل همبستگی باال و یکسانی پاسخهای داده شده با تمامی زیرمقیاسهای کیفیت دلبستگی
به همساالن ،به منظور برازش بهتر ،باید از مدل حذف شود و همچنین با ایجاد کوواریانس مابین
باقیماندههای خطا برای مقیاسهای "ترس از رها شدن و امید بهم پیوستن مجدد اعضاء خانواده" در
متغیر مکنون باورهای نوجوانان دختر درباره طالق والدین و همچنین " اعتماد و ارتباط با همساالن"
در متغیر مکنون کیفیت دلبستگی به والد و همساالن ،میتوان شاخصهای نیکویی برازش بهتری برای
مدل مفروض بدست آورد (شکل .)2
جدول  :5شاخصهای نیکویی برازش مدل مفروض قبل و بعد از اصالح
شاخصهای
برازندگی

2

Df

2/df

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

قبل از اصالح مدل

222/101

87

2/553

0/883

0/839

0/836

0/080

بعد از اصالح مدل

98/797

72

1/372

0/946

0/922

0/961

0/039

مدل
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شکل  2مدل مفروض اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان
دختر درباره طالق والدین و راهبردهای مقابله با استرس بعد از اصالح را نشان میدهد .برای این
مدل اصالح شده شاخصهای برازندگی مجذور کای ( ،)χشاخص هنجارشده مجذور کای (نسبت
مجذور کای بر درجات آزادی) ،شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش انطباقی
( ،)AGFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبه
ترتیب برابر با  0/961 ،0/922 ،0/946 ،1/372 ،98/797و  0/039به دست آمد که نشاندهنده برازش
مطلوب مدل مفروض بعد از اصالح میباشد (جدول .)5

شکل  :2مدل مفروض اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانشآموزان نوجوان دختر درباره
طالق والدین و راهبردهای مقابله با استرس بعد از اصالح

نتایج حاصل از بوت استرپ نشان میدهد که در الگوی مفروض ،تمامی ضرایب مسیر مابین
متغیرهای مکنون از لحاظ آماری معنادار میباشد و همچنین رابطه مابین باورهای دانش آموزان
نوجوان دختر درباره طالق والدین و کیفیت دلبستگی به والد و همساالن و راهبردهای مقابله با
استرس منفی و معنادار و نیز رابطه مابین کیفیت دلبستگی به والد و همساالن و راهبردهای مقابله با
استرس منفی و معنادار میباشد (شکل  .)2نتایج حاصل از رابطه واسطه ای با استفاده از روش بوت
استراپ در جدول  6نشان داده شده اند .فاصلههای اطمینان برای مسیر مندرج در جدول  6حاکی از
قرار نگرفتن صفر در این فاصله در ارتباط با مسیر غیرمستقیم و در نتیجه تایید میانجیگری کیفیت
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دلبستگی به والد و همساالن میباشد .سطح اطمینان برای این فاصله  90و تعداد نمونه گیری مجدد
( )Resamplingبوت استرپ  5000است.
جدول  :6نتایج بوت استرپ برای مسیر میانجی گری مدل مفروض بعد از اصالح
مسیر
غیر مستقیم از طریق کیفیت دلبستگی به والد و
همساالن

اثر غیرمستقیم

معناداری دوسویه

حد پایین

حد باال

19/224

0/015

5/577

133/923

 -6بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق بررسی مدلی از اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای
دانشآموزان نوجوان دختر درباره طالق والدین و راهبردهای مقابله با استرس و تاثیرات مستقیم و
غیرمستقیم آنها میباشد .یافتههای این پژوهش حاکی از تایید اثرات مستقیم و غیرمستقیم در این مدل
میباشد و باالخص تایید اثر غیرمستقیم باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره طالق والدین و
راهبردهای مقابله با استرس آنها نشان از آن دارد که در حادثه تروماتیک طالق ،براساس ارزیابی
شناختی الزاروس و فولکمن درباره فشار روانی ،فرد عالوه بر استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر
برای مقابله با استرس ناشی از طالق ،میبایست از کیفیت دلبستگی مناسبی برخوردار باشد که بر
طبق نتایج حاصله کیفیت دلبستگی به والدین از درجه اهمیت باالتری نسبت به کیفیت دلبستگی به
همساالن برخوردار میباشد که این امر لزوم مداخله در این سازه را آشکار میسازد که با نتایج
تحقیقات هاوارد و میدوی )2004( 66و افیفی )2003( 67همخوان میباشد .درضمن ،نتایج آشکار
نمودند که هر  6مولفه مربوط به سازه باورهای نوجوانان درباره طالق والدین بجز تمسخر همساالن
و اجتناب نقش مهمی در این مدل ایفا مینمایند و از میان آنها ،نقش متغیر سرزنش خود و سرزنش
مادر برجسته تر میباشد .یافتههای این پژوهش همخوان با تحقیقاتی هم چون کیتن و کلی (،)2008
آماتو ( ،)2001بیبالرز و همکاران ( )2000میباشد .به عبارت دیگر باورهای نوجوانان درباره طالق
والدین بیشتر از آن که به صورت مستقیم بر روی راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان تاثیرگذار
باشد ،عوامل روان شناختی دیگری را به مرور زمان تحت تاثیر قرار میدهد که این عوامل به نوبه
خود تاثیر روان شناختی باورهای نوجوانان درباره طالق والدین را به راهبردهای مقابله با استرس
66. Howard & Medway
67. Afifi
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انتقال میدهند (افیفی و

اشروت،68

 .)2003ای ن جمله دقیقاً تصدیق کننده همان تبیینی است که در

مدل ارزیابی شناختی الزاروس و فولکمن ( )1986ارائه گردیده است؛ بدین معنا که تجربه طالق
برخی باورهای روانشناختی وی درباره این پدیده را تحت تاثیر قرار میدهد و او به ارزیابی منابع
فردی و محیطی (مانند کیفیت دلبستگی) خویش میپردازد و این ارزیابی راهبردهای اتخاذ شده او
در جهت مقابله با شرایط جدید را مشخص مینماید (و این یعنی آیا او متناسب با میزان راهبردهای
مقابله با استرس خویش احساس توانمندی در مقابله با پدیده طالق مینماید یا خیر) .همچنین میتوان
گفت که نقش بار عاملی متغیرهای سرزنش خود و سرزنش مادر در سازه باورهای نوجوانان درباره
طالق والدین برجسته تر میباشد که طبق رویکرد درمانی  69CBTکه در آن عمده منابع استرس را
ناشی از افکار فرد درباره موقعیتهای پیش آمده میداند ،اثرات سرزنش چه معطوف به خود و چه
معطوف به دیگران باشد ،سطح استرس را در فرد باال برده و تداوم آن باعث کاهش استفاده از
راهبردهای مقابله با استرس موثر در فرد میشود .از این میان میتوان باال بودن نقش خودسرزنشی
در کاهش تاب آوری را ناشی از کمی سن نوجوانان و عدم توانایی برای ابراز هیجانات و برون ریزی
دانست و همچنین اثر افزایش سرزنش مادر بر تاب آوری پایین را ناشی از اهمیت نقش رفتارهای
مادر در تواناییهای بالقوه و بالفعل نوجوان برای مقابله با استرس تلقی نمود .شایان ذکر است از میان
نمونههای پژوهش  65/7درصد با مادر زندگی مینمودند که طبیعتاً نمرات این نوجوانان و اثرپذیری
آنها از مادر ،تاثیرات باالیی در نتایج پژوهش داشته است( .همسو با تحقیقات لمب2018 ،70؛
مکالناهان  ،تاچ و اشنایدر .)2013 ،71در نهایت از آنجا که بار عاملی مولفه راهبرد مقابله ای اجتنابی
در سازه راهبردهای مقابله ای با استرس ،باالتر از بقیه مولفهها میباشد ،میتوان پی برد که پس از
وقوع رویداد آسیب زای طالق والدین و ارزیابیهای شناختی اولیه نوجوانان ایرانی ،آنها احتماالً
بیشتر بوسیله اجتناب نمودن با موقعیت مواجه میشوند که مقابله ای غیرموثر در طوالنی مدت
میباشد .در هرحال با وجود اثر پررنگ تر راهبرد مقابله ای اجتنابی در این پژوهش ،نتایج آن کماکان
بر تاثیر باالی راهبرد مقابله ای هیجان محور تاکید دارد و پایین ترین نقش را برای راهبرد مقابله ای
مسئله محور قائل است که این میتواند ناشی از بافت فرهنگی قالب در جامعه ایرانی باشد و وابستگی
زیادی به فرهنگ هر فرد داشته باشد و خانواده و تعامالت درونی آن و دلبستگیهای ایجاد شده در
68. Schrodt
69. Cognitive Behavioral Therapy
70. Lamb
71. McLanahan, Tach & Schneider
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بافت خانوادگی میتواند بر روی آن اثرات قوی بر جای گذارد (همسو با تحقیقات لی و سانگ،72
2017؛ بوور2014 ،73؛ بیرامی و محبی.)1395 ،
 -7محدودیتهای تحقیق
هر تحقیقی اگرچه ماهیتاً بدنبال ارتباط بین عوامل و میزان تاثیر آنها میباشد ،در بطن خود با
محدودیتهایی مواجه است که بر سر راه تحقیق ظاهر شده و آنرا دچار مشکالتی نموده و تعمیم نتایج
را با دشواری مواجه مینماید ،مانند برخی محدودیتهایی پژوهش حاضر :محدود بودن نمونه آماری
به دختران و در دسترس بودن آن ،عدم امکان نمونه گیری کامال تصادفی ،عدم امکان کنترل متغیرهای
مزاحم از قبیل جو فرهنگی و مسائل اجتماعی ،مسائل ژنتیکی ،میزان سواد والدین ،شخصیت و
بیماریهای احتمالی جسمانی و روانی والدین و  ،...محدودیتهای اجرایی و عدم امکان استفاده از
ابزارهای عینی تر و مبسوطتر مانند مشاهده و مصاحبه ،خودگزارشی بودن و زمان نسبتاً زیاد مصروف
در هر سری پرسشنامه ،مکانهای تکمیل نمودن آنها و عدم تبحر کافی آزمون شوندهها و در نتیجه غیر
قابل اجتناب بودن اشتباهات در فهم سئواالت یا پاسخهای خود کم برآورد یا بیش برآورد ،عدم
استفاده از متغیرهای موثر دیگر در مدل که میتوانند بر راهبردهای مقابله با استرس موثر باشند ،مانند:
حمایت اجتماعی ،هوش و متغیرهای شخصیتی و در آخر مقطعی بودن پژوهش با وجود استفاده از
روش آماری  SEMکه نسبت به دیگر روشهای سنتی برای آزمون روابط علی بین متغیرها برتری
دارد ولی محدودیتهایی در استنباط علیت همچنان وجود دارد و به اعتقاد اندرسون و گربینگ
( )1998با وجود این که استفاده از رویکرد الگویابی معادالت ساختاری توانایی دستیابی به استنباط
های علی را فراهم میآورد ،اما باید جوانب احتیاط را رعایت نمود (چرخ آبی.)1390 ،
 -8پیشنهادهای نظری و کاربردی برای پژوهشهای آتی
گزارش هر پژوهشی به امید ادامه یافتن راه تحقیق و پژوهش در مورد آن موضوع نگارش و به جامعه
پژوهشگران ارائه میشود ،بنابراین الزمه هر گزارش پیشنهاداتی است که راه را برای پژوهشهای آتی
هموار سازد ،از جمله انجام پژوهش مشابهی تحت شرایط کنترلی مناسبتر آزمایشی یا طولی جهت
امکان تبیین علی و معلولی با نمونه گیری کامال تصادفی ،بررسی شدت و مدت اثر طالق ،گسترش
جامعه آماری و حجم نمونه و در صورت امکان جداگانه دخترها و پسرها و لحاظ نمودن تنوع

72. Lee & Sung
73. Bouwer
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فرهنگی ،علمی ،اجتماعی-اقتصادی و ،...بررسی اختاللهای بالینی مرتبط با طالق در والدین و
نوجوانان ،استفاده از فناوریهای نوین جهت گردآوری اطالعات ،همگی میتوانند به تحقق این امر
را یاری رسانند.
 -9تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران که بـا همکـاری خـود امکـان
انجام این پژوهش را میسر نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری

میکنند.

 -10تعارض در منافع
نویسندگان اظهار میدارند هیچ گونه تعارض منافعی در مورد این مقاله وجود ندارد.
 -11منابع
 .1اصالنی ،خالد؛ قمری ،مرضیه؛ رمضانی ،شکوفه و خبازی ،ملیحه .)1392( .آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با
اضطراب و افسردگی با میانجیگیری دلبستگی به خدا .فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده ،سال سوم ،شماره ،3
.437-419
 .2افشاریان ،ندا و کدیور ،پروین .)1395( .نقش دلبستگی به والدین و همساالن و ازخودبیگانگی روانی در پیشبینی
رفتار خرابکارانۀ نوجوانان .فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی ،دوره  ،12شماره .78-61 ،1
 .3اکبرزاده خویی ،نسرین .)1376( .گذر از نوجوانی به پیری (روانشناسی رشد و تحول) .تهران ،چاپخانه دانشگاه الزهرا.
 .4البرزی ،محبوبه؛ خوشبخت ،فریبا؛ گلزار ،حمیدرضا و صبری ،مصطفی .)1393( .رابطه بین سبکهای دلبستگی و تاب
آوری :نقش واسطه ای هوش هیجانی .روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ،سال یازدهم ،شماره .436-425 ،44
 .5الهوردیزاده ،کبری .)1395( .بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس عقاید کودکان به طالق والدین و رابطه آن با
احساس تنهایی .پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ،گرایش روانسنجی ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد تهران مرکزی.
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