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رضا خجسته مهر ،1مسعود فالحی خشکناب ،2سارا حجاری ،3منصور سودانی
مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :فرزندپروری یکی از تکالیف حساس پیش روی والدین و از عوامل مؤثر در سالمت روانی فرزندان به شمار میرود .یکی از موارد تأثیرگذار بر فرایند فرزندپروری،
طالق است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تجارب والدین از فرزندپروری پس از طالق بود.
مواد و روشها :این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصی فی انجام شد .جامعه هدف شامل زنان و مردانی بود که تجربه فرزندپروری پس از طالق را
داشتند .مشارکت کنندگان پژوهش 13 ،نفر (زن و مرد) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع ،از میان مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره دعوت به
مشارکت شدند و به وسیله مصاحبه عمیق و اکتشافی مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها با روش هفت مرحلهای  Colaizziتجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :تحلیل تجارب مشارکت کنندگان منجر به شناسایی  10مضمون اصلی شامل «رابطه والدین ،نیازهای فردی والد ،شبکه حمایتی والد پس از طالق ،نگرش ،هیجانات و
چالشهای والد ،پاسخگویی و نظارت والد ،پختگی والد -فرزند و آسیب روانی والد -فرزند در فرایند فرزندپروری» گردید.
نتیجهگیري :والدین ،فرزندپروری پس از طالق را تکلیف چالش برانگیزی توصیف میکنند .چگونگی ارتباط والدین ،نیازهای فردی و منابع حمایتی آنها پس از طالق ،میتواند
نگرش و هیجانات والدین نسبت به فرزندپروری را تحت تأثیر قرار دهد .آسیب روانی ،رشد و پختگی ،از تجارب والدین در جریان فرزندپروری پس از طالق میباشد.
واژههاي کلیدي :فرزندپروری ،طالق ،پژوهش کیفی
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پذیرش مقاله1396/4/8 :

دریافت مقاله1396/2/11 :

مقدمه
فرزندپروری تکلیف حساسی پیش روی والدین است کهه مهیتوانهد بهه رهورت
گسههترده ،بهزیسههتی فرزنههدان را تحههت تههدهیر سههرار دهههد .س ه فرزنههدپروری،
مجموعه ای از بازخوردهای والدین در ارت اط با فرزندان ( )1و همچنین ،الگوهای
مشخصی است که بر اساس اعمال معیارهای والهدین نسه ت بهه رفتهار کهود
شکل میگیرد و دارای دو بعهد ماال ههگهری ( )Demandingnessو پاسهخگو
بههودن ( )Responsivenessوالههدین مههیباشههد ( .)2متخصصههان در فراینههد
فرزندپروری بر شش بعد شامل «پذیرش ،استدار ،ساختارمندی ،حمایت ،تحمیل و
تهدید» تدکید میکنند (.)3
فرزندپروری تحت تدهیر عوامل متعددی سرار دارد .رمیمت زندگی زناشهویی
( ،)4نگرش والدین به والدگری ( )5 ،6و هیجانات منفی و مث تی کهه والهدین در
فراینههد فرزنههدپروری و تحههت تههدهیر اسههناددهی خههود تجربههه مههیکننههد ( ،)7بههر
فرزندپروری تدهیر می گذارد .طالق والدین نیز از عهواملی اسهت کهه بهه رهورت
گسترده فرزندپروری را تحت تدهیر سرار میدهد .طالق والدین بر نگرش فرزندان
نس ت به زندگی زوجی آنها در آینده ( )8و چگهونگی ادرا سهاختار خهانواده و

تعامل والدین با فرزندان ( )9اهرگذار است .نوجوانانی که خهانواده خهود را پهز از
طالق والدین همچنان سالم توریف میکنند ،در مقایسه با گروه همتایی کهه آن
را ناسالم میدانند ،انتظارات خوشبینانهتری نس ت به ازدواج دارند (.)10
پیامد طالق بر فرزنهدپروری پیچیهده اسهت .برخهی پووهشهگران بهه تهدهیر
متناسض طالق بر رشد اخالسی با در نظر داشتن عامل سن ،اشاره کردهانهد ()11؛
در حالی که سایر ماالعهات ،مشهکالت استصهادی و رفتهاری ،انهزوای اجتمهاعی،
ضعف عملکرد تحصیلی و اختالل در سازگاری فرزنهدان ،آسهی روانهی و تهنش
ارت اطی والد -فرزند را به عنوان پیامدهای منفی طالق بیان نمودند ( .)12-19بر
این اساس ،برخی تحقیقات بر لزوم و اهمیت شکلگیری مداخالت روانشهناختی
برای خانوادههای طالق پرداختهاند ( .)20دیدگاهههای خهوشبینانههتهری نیهز در
زمینه پیامدهای طالق بر فرزندان و تابآوری والدین ،در رهورت وجهود شهرای
خاص ارایه شده است ( .)21مالسات منظم با والدی که حضانت بهه عههده او نیسهت و
رواب خوب والدین پز از طالق ،بر ارتقای سالمت روان فرزندان مؤهر میباشهد (.)22
یادگیری از اشت اهات ارت اطی والدین و تصهحی آن در روابه رمانتیه آینهده توسه
فرزندان ،از پیامدهای مالوب طالق گزارش شده است (.)23

 -1استاد ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشیار ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -4دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
نویسنده مسؤول :رضا خجسته مهر
تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 15شماره 1396 / 2

Email: khojasteh_r@scu.ac.ir

239
www.mui.ac.ir

فرزندپروری پس از طالق

مشارکت والدین در سرپرستی فرزندان پز از طالق ،یکی از پیچیهدهتهرین
مسایل پیش روی سیاستگذاران و دادگاههای خانواده است؛ امری که مهیتوانهد
کیفیت فرزندپروری و سالمت روان فرزندان را تحت تدهیر سهرار دههد .دسترسهی
هیجهانی ( )Emotional availabilityو فیزیکههی فرزنههد بههه والههد و کیفیههت
وکمیت حضور والد به خصوص پدر در ش که حمهایتی فرزنهد ،از جملهه مهواردی
است که پز از طالق تحت تدهیر سرار میگیهرد ( .)24پووهشهگران بهر اهمیهت
مشارکت والدین با یکدیگر و مشارکت در روند مالسات فرزنهدان پهز از طهالق
تدکید کردهاند ( .)25-27ارت اط پرتنش والدین ،تدهیری منفهی بهر فرزنهدپروری و
میههزان حضههور فیزیکههی و هیجههانی والههد در دوران نوجههوانی دارد ( .)28برخ هی
پووهشگران نیز بر اهمیت س فرزندپروری مقتدرانه پدران پز از طالق اشاره
کردهاند (.)29
کهدام سه فرزنههدپروری بههرای مههدیریت کودکههان پههز از طههالق روش
کارامدتری است؟ و کدام روش مدیریت فرزندان پز از طهالق ،کمتهرین پیامهد
منفی را به دن ال دارد؟ پاسخ به این پرسشها همواره برای متخصصان خانواده و
والدین چالش برانگیز بوده است.
فرزندپروری و طالق ،محور پووهش های بسیاری در داخل و خارج از کشور
بوده است .طالقپووهی در ایران اغل بر علهتپووههی و پیامهدپووهی متمرکهز
می باشد و ماالعات اندکی به بررسهی فرزنهدپروری پهز از طهالق پرداختههانهد.
چالشهای روانشناختی ،اجتماعی ،سانونی و استصادی افراد پز از طهالق امهری
دانسته و تدیید شده است ( )30که بر لزوم شناخت چالشهای اختصاری والهدین
و نگرش آنها به فرزندپروری پز از طالق ،به عنوان پدیدهای که پووهشهگران
کمتر به آن پرداختهاند ،تدکید میکند .بها توجهه بهه تدکیهد ماالعهات پیشهین بهر
فرز ندپروری و طالق بهه عنهوان عوامهل تدهیرگهذار بهر بهداشهت روان فرزنهدان،
استفاده از ی روش تحقیق ژرفنگر به منظور شناخت تجارب والدین ایرانهی از
فرزندپروری پز از طالق ،ضروری به نظر میرسد .بنابراین ،تحقیهق حاضهر بها
استفاده از روش کیفی پدیدارشناسی ،به دن ال پاسخگویی به این سؤال بهود کهه
«تجارب والدین ایرانی از فرزندپروری پز از طالق چیست؟».

مواد و روشها
در این پووهش از روش پدیدارشناسی توریفی استفاده گردید .مشارکت کننهدگان از
فهههروردین تههها اسهههفند سهههال  1395بهههه روش نمونههههگیهههری هدفمنهههد
( )Purposeful samplingبا حداکثر تنوع انتخاب شدند .معیارهای ورود نمونههها
به پووهش شامل «تمایل آنها به شهرکت در ماالعهه ،در اختیهار گذاشهتن تجهارب
خویش ،داشتن سواد شناختی الزم برای در اختیار گذاشتن تجارب خویش و داشهتن
تجربه طالق و فرزندپروری پز از آن» بود .با توجهه بهه معیارههای ورود ،از میهان
افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره که واجد شرای مذکور و عالسمند بهه مشهارکت
در پووهش بودند ،دعوت به مصاح ه شد .بها توجهه بهه روش نمونههگیهری و بهرای
توریف بهتر و سابل اعتمادتر پدیده مورد بررسی ،از نمونهههای نهاهمگون و متنهوع
استفاده گردید .بنابراین ،سعی شد افرادی انتخاب شوند کهه در مهورد پدیهده ارهلی
دیدگاههای متفاوتی داشته باشند و همچنین ،از نظر جنسیت ،میزان سهواد ،وضهعیت
استصادی و شرای حضانت متفاوت باشند .بر اسهاس ارهل اشه اع در نمونههگیهری
کیفی ،تا زمانی که داده جدیدی به دست میآمد ،نمونهگیری ادامه یافت .زمانی کهه
دادهها به مرحله تکرار رسید ،روند نمونهگیری متوسهف گردیهد .مشهارکت کننهدگان

پووهش حاضر 13 ،نفر (زن و مرد) بودند.
دادهها با استفاده از مصاح ه عمیهق و بهدون سهاختار جمه آوری گردیهد .از
پرسشهای باز پاسخ همچون «روز خود را با فرزند خود چگونه میگذرانید؟ ،بعهد
از طالق اوضاع چاور پیش میرود؟ و طالق چه تدهیری بر راباه شما با بچههها
گذاشته است؟» در روند انجام مصاح ه استفاده شد.
دادهها ط ق رویکرد پدیدارشناسهی تورهیفی ،بها اسهتفاده از روش Colaizzi
تجزیه و تحلیل شد .ماالعه دست نوشته مصاح ه به منظور کشف معنای ارهلی آن،
ه ت اظهارات و ع ارات مهم در کنار هر مصهاح ه ،فرمولهه کهردن ع هارات معنهایی،
فرموله کردن واحدهای معنایی به منظور دسهتیابی بهه ط قهات و زیرمضهمون هها و
مضامین ،یکپارچه کردن یافتهها به منظور توریف پدیده مورد بررسی و دستیابی بهه
ی ساختار کلی از پدیده مورد ماالعه و در نهایت ،اعت اریابی یافته ها با برگشت بهه
سوی مشارکت کنندگان ،هفت مرحله ای است که  Colaizziدر تحلیل یافته ههای
ی پووهش پدیدارشناسی الزم و ضروری میداند ( .)31پز از ض هر مصهاح ه،
پیادهسازی نوشتاری ،مصاح ه و دریافت معنای ارلی مورد نظهر مشهارکت کننهده و
نکات م هم هر مصاح ه مشخص گردیهد .بهه منظهور روشهنسهازی نکهات مه هم،
مصاح ه تکمیلی رورت گرفت .در مرحله دوم ،ع ارتهای مههم در راسهتای ههدف
ارلی پووهش استخراج گردید .در مرحله سوم ،ع ارات به رورت واحدهای معنهایی
فرمولبندی شد .این مراحل برای ههر یه از مصهاح ههها دن هال گردیهد .پهز از
رسیدن به اش اع ،نمونهگیری متوسف شد .در مرحله چهارم ،واحدهای معنایی مشهابه
در مصاح هها دستهبندی شد .در مرحله پنجم ،بر اساس مشابهت دسهتهبنهدیههای
حارل شده ،زیرمضمونها شکل گرفت و توریفات م هم و غیر مرت بها موضهوع
مورد بررسی حذف گردید .در مرحله ششم ،مضامین ارلی بر م نای ادغام مضهامین
فرعی که همچنان ش اهت معنایی داشتند ،آشکار شد .در مرحله هفتم نیز اعت اریهابی
رورت گرفت.
جهت اعت اریابی ،از روش اعت اریابی  Colaizziاستفاده شهد .چههار معیهار
باورپهههههذیری ( ،)Credibilityانتقهههههالپهههههذیری (،)Transformability
اطمینان پذیری ( ،)Dependabilityتدییدپذیری ( )Confirmabilityو اعت هار
نهایی ( )32( )Final validityبه منظور افزایش سابلیت اعتماد و اعت ار پووهش
دن ال شد .پووهشگر به منظور رعایت ارل باورپذیری ،به ماالعه کت و مقاالت
متعدد در زمینه روش کیفی پرداخت .دو کارگاه تخصصهی روش کیفهی گذرانهده
شد .مصاح ههای مقدماتی به منظور افزایش مهارت مصاح هگری انجهام گرفهت.
به منظور افزایش تدییدپذیری ،تمامی مراحل کدگذاری و جزییهات ه هت گردیهد.
جهت رعایت ارل اطمینان پذیری ،پیرو تحلیل هر مصهاح ه ،از مشهارکت کننهده
در مورد رحت معنای دریافت شده از مصاح ه پرس و جو گردید .در انتها نتهای
به دست آمده به مشارکت کنندگان ارایهه شهد و نظهرات آنهان در مهورد رهحت
معانی استخراج شده مورد بررسی سرار گرفت .مشارکت کنندگان نتهای اسهتخراج
شده را با گفته های خود منا ق برآورد کردند .در تمامی مراحل کدگذاری از ناظر
خارجی متخصص کم گرفته شد.
به منظور رعایت ارل اخالق در پووهش ،مصاح هها با توجه به رضایت کت هی
مشارکت کننده ض و زمان مصاح ه نیز با هماهنگی آنها تنظیم شد .طول زمهان
مصاح ه ،به تمایل مشارکت کننده بهرای ادامهه گفتگهو بسهتگی داشهت .مشهارکت
کنندگان میتوانستند در هر زمان که مایل بودند به همکاری خود در رونهد پهووهش
خاتمه دهند .همچنین ،ارل محرمانه بودن مصاح هها رعایت گردید.
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رضا خجسته مهر و همکاران

جدول  .1توصیف مشخصات جمعیتشناختی مشارکت کنندگان
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

جنسیت
زن
زن
مرد
زن
زن
زن
زن
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن

سن (سال)
36
47
45
35
35
49
40
47
48
35
38
42
40

يافتهها
میانگین سنی  13مشارکت کننده زن و مرد 38 ،سهال بهود .سهایر ویوگهیههای
جمعیتشناختی نمونهها در جدول  1ارایه شده است.
تحلیل تجارب مشارکت کنندگان منجر به شناسایی  766کد اولیهه گردیهد.
واحدهای معانی فرمولهبندی و بر اساس شه اهت معنهایی ط قههبنهدی گردیهد و
 30زیرمضمون ایجاد شد .بر م نای ریشهگیری نهایی مشهابهت زیرمضهمونهها،
 10مضمون ارلی به دست آمد .مضمون های ارلی این پووهش شامل «راباهه
والدین ،نیازهای فردی والد ،ش که حمایتی ،نگرش و هیجانات والد ،پاسهخگویی،
نظارت و چالشهای والد ،پختگی والد -فرزنهد و آسهی روانهی والهد -فرزنهد در
فرزندپروری» بود.
رابطه والدین در فرزندپروری :چگونگی مشارکت والدین ،همکاری و
اعت ار دادن به یکدیگر و مشارکت در روند مالسات ،از جمله زیرمضمونهایی بود
که در این بخش آشکار گردید .در زیرمضمون مشارکت والدین مواردی همچهون
هماهنگی در شیوه تعامل با فرزند ،بیتفاوتی والدین به فرزندپروری ،غی ت یکهی
از والدین و عدم تمایل به شرکت در فرزندپروری از مهمترین موارد ماهر شهده
بود« .من مامئن هستم اگر پدرش را مدرسه بخواهد نمیداند که پسرش متولهد
چه سالیه ،چه کالسی هست( »...،مشارکت کننده  .)1بدگویی نکهردن والهدین از
یکدیگر در حضور فرزند نیز از مهواردی بهود کهه والهدین بهه آن اشهاره داشهتند.
مشارکت کنندهای گفت« :شوهر سابقم بهشون گفته من مهریه گرفتم .بچهههها
میگن تو تمهام پهول ههای بابهارو گرفتهی ...باباشهون ایهن طهوری کهرده تهوی
مغزشان( »....مشارکت کننده  .)5تسهیل یا مان تراشی در روند مالسات فرزند نیز
از مواردی بود که مشارکت کنندگان مار کردند .در حالی که برخهی از والهدین
در امر مالسات والد دیگر با فرزند مان تراشی میکنند ،برخی از والدین خود نیز در
امر مالسات بهانه تراشی نموده ،از مالسات فرزند خود سر باز مهیزننهد .مشهارکت
کننده  11بیان کرد« :خ بچهها خیلی دوست داشتند ب ینندش ...مهن حسهام را
فرستادم ،ولی دو ساعت بعد پز فرستادش و گفت نمهیخهوام بهه مهن وابسهته
بشوند ...اینا بهانه است ،من ارالً س ول ندارم».
نیازهای فردی والد در فرزندپروری :در این مضمون دو زیرمضهمون
نیازهای عاطفی و مالی -شغلی والد مار شهد .نیهاز بهه ازدواج ،داشهتن روابه
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عاطفی ،استقالل در رواب میان فردی و احترام از سوی مشارکت کنندگان طهر
گردید .نیازهای مالی و داشتن شغل نیز از دیگر مواردی است که والد بهه نهوعی
با آن دست به گری ان میباشد .مشارکت کننده  2اظهار نمود« :بچهها میگوینهد
ارالً به ازدواج فکر نکن .خ من هم ی زن هستم و باآلخره نیاز به مح هت و
حمایت ی نفر دیگه دارم ...نمیتوانند این را در کنند».
شبکه حماایتی والاد در فرزنادپروری :ایهن مضهمون در برگیرنهده
مواردی همچهون فامیهل ،مدرسهه ،سیسهتم مشهاوره و خهدمات روانشهناختی و
حمایتهای شغلی میباشد .اطرافیان والد واکنشهای متنوعی را نشان میدهنهد
که از طرد تا پشتی انی و مشارکت در فرزندپروری گسترده است .مشارکت کننهده
 12عنوان کرد« :همه دغدغه من ،برادر و خهواهر و والهدینم ایهن دختهر شهده...
خانواده پدریاش کمکی نمیکنند» .مدرسه نیز با توجه به ارت اط والد با مربیان و
توریه های ارایه شده از سوی آنها ،جایگاه ویوهای در ش که حمایتی والهد دارد.
مشارکت کننده  11گفت« :بعد هم با مدیر مدرسهه رهح ت کهردم و جریهان را
گفتم .با اون پسر هم برخورد کردیم» .مداخالت روانشناختی از جایگاه ویهوهای
در میان مشارکت کنندگان برخهوردار بهود .مشهارکت کننهدگان  5 ،7 ،8 ،13و 4
همگی در مورد اهمیت مشاوره رح ت کردند .مجموع این رهح تهها در ساله
خأل ناشی از فقدان آموزش های الزم در زمینه فرزندپروری پز از طالق ،نیاز به
وجود چنین آموزشهایی ،استفاده از مداخالت روانشناختی و آموزشهای موجود
در فضای مجازی دسته بندی شد .مشارکت کننده  8بیان نمود« :خود من میگم
نیاز به مشاوره الزامیه ....من سواد کافی توی تربیت بچه نهدارم ،بعهد طهالق کهه
دیگه هیچ چی نمی دونم؛ ال ته هنوز دن ال مشاور نرفتم ،ولی میدونم نیاز هسهت
و پیگیرم» .نیاز به حمایتهای شغلی و انعاافپذیری شرای کهاری نیهز ماهر
گردید .ی پدر مشارکت کننده گفت« :کم ود وست هست ...باید یهه تسههیالتی
برای ت والدها باشه ،باید شرای جدید ما در کار در نظهر گرفتهه بشهه ...بهرای
مرخصی دادن یا شیفت کاری باید تجدید نظر بشه» (مشارکت کننده .)10
نگرش والد در فرزندپروری :نگرش والدین بهه فرزنهدپروری پهز از
طالق در دو زیرمضمون نگرش منفی و نگرش مث ت ط قهبندی گردید .نگهرش
منفی والدین اغل با ع اراتی مانند وزنه سنگین ،فعالیتی انرژیبر و دست و پاگیر
بیان شد .در مقابل ،والدین دارای نگرش مث هت بهه فرزنهدپروری ،آن را فعهالیتی
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کاهش دهنده تنش ،فررتی جدید و رشد دهنده میدانستند .مشارکت کننهده 10
بیان کرد« :نگهداری بچه بدون مادر کار سختی هسهت ...ولهی شهاید بچههداری
تلخی طالق و تنشها را هم کم میکنه؛ یعنی هم سخته و هم شیرین.»...
هیجانات والد در فرزندپروری :دو زیرمضمون هیجانات منفی و مث ت
تشکیل دهنده این مضمون میباشد .به طور کلی ،هیجانات طیهف گسهتردهای را
در جریان فرزندپروری پز از طالق دارد و اغل والهدین بها هیجانهات متنهوعی
مانند خشم ،احسهاس گنهاه ،انهدوه ،احسهاس کالفگهی ،درمانهدگی و همچنهین،
هیجانات مث تی همچون آرامش ،امیدواری و خوشبینهی روبههرو هسهتند« .کهار
ارلی تربیت با منه و من را گاهی درمانده میکنهه .فشهار تربیهت بچهههها روی
منه ...حز کالفگی اذیتم میکنه» (مشارکت کننده .)4
پاسخگویی در فرزندپروری :مشارکت کننهدگان بهه نحهوه گذرانهدن
اوسات مشتر خود با فرزند ،ارت اط کالمی بها او و پاسهخگویی هیجهانی اشهاره
نمودند .مشارکت کننده  7اظهار داشت« :مسایل مالی باعث میشهه دسهت مهن
بیشتر بسته بشه ...نمیتونم بذارمش کالس فوق برنامه ...ب ینیهد کهی مهیخهواد
باهاش بازی کنه یا براش وست بذاره ...من که خودم یه سر دارم با هزار سودا.»...
مشارکت کننده  6در مورد برنامهریزی برای فراغت فرزنهدان مهیگویهد« :مهن و
همسرم سعی داشتیم شادی و عادی بودن را داخل زندگی بچهها حفه کنهیم...
برنامهریزی برای دیدن فیلمهای روز از کارهای تفریحی بود یها پدرشهون خیلهی
سفر کاری میرفت ،بچهها را با خودش میبرد سفر.»...
نظارت در فرزنادپروری :همسهو بها مضهمون پاسهخگویی در فراینهد
فرزندپروری ،یکی دیگر از مضامین به دست آمهده ،مضهمون نظهارت در فراینهد
فرزندپروری بود که با زیرمضمونهای نظارت بر رواب فرزنهد ،امهور تحصهیلی و
امور تربیتی و اعتقادی مشخص گردید .مشارکت کننده  10بهه نظهارت مسهتقیم
خود بر امور تربیتی دخترش اشاره میکند« :به زبون خودش میگم ن اید این کار
را بکنه .کت نمی زنم ،ولی زود بهش میگم نه که بدونهه اشهت اهه .نمهیخهوام
هرج و مرجی بار بیاد که پز فردا بگن مادر نداشته ادبهش کنهه» .در حهالی کهه
برخی والدین تدکید بیشتری بر کنترل رفت و آمد فرزند خود دارنهد« :مهدتی کهه
بیرون هست من مرت زنگ میزنم و میپرسم کجایی با کی هستی ...اسم مهن
را گذاشته برج مراس ت( »...مشارکت کننده .)12
چالشهای والد در فرزندپروری :مشارکت کنندگان به مهوارد چهالش
برانگیزی اشاره کردند که در زیرمضمونهای ت والدی بهودن ،جنسهیت والهد-
فرزند ،دوران نوجوانی ،ازدواج والد ،ازدواج ،اشتغال ،ویوگیهای سنی و شخصیتی
فرزند دسته بندی شد .مشارکت کننده  8گفت« :من ازدواج مجدد کردم ...پسهر و
زنم با هم نمیسازند» .مشارکت کننده  6نیز بیهان کهرد« :مها در دوره نوجهوانی
بچه ها جدا شدیم ...مدیریت سه تا دختر نوجهوان سهخت بهود» .مهادر مشهارکت
کنندهای نیز از تدهیرگذاری جنسیت خود بر نظارت فرزند پسرش میگویهد« :مهن
ی خانم هستم ،نمی تونم ب ینم با کی هسهت و نیسهت ...خیلهی سهخته ...ایهن
دغدغه من شده» (مشارکت کننده .)1
پختگی والد -فرزند در فرزندپروری :مشهارکت کننهدگان بهه وسهوع
پختگی در فرزندان و خودشان در فرایند فرزندپروری پز از طالق اشاره نمودند.
تعدادی از والدین به تغییرات مث ت س زندگی ،تغییر نگاهشان به دوران رشهد
و هدفمند شدن در زندگی اشاره کردند .مشارکت کنندگان  1 ،2 ،6 ،8و  9در این
زمینه اظهاراتی داشتند .مشارکت کننده  2چنین گفت« :بعد طالق رفتم سرکار و

مستقل شدم .بعد از مدتها گواهینامه گرفتم .بچهها خیلی تشهویق کردنهد کهه
رانندگی کنم ...بچهها از زندگی اآلن راضیند» .مشهارکت کننهده  6اظههار نمهود:
«حتی به رشد من و دیدگاه من کم کرد ایهن چهالش ...بهه نظهرم باعهث شهد
عمیقتر به مسایل نوجوانان نگاه کنم».
آسهی روانهی والههد -فرزنهد در فرزنهدپروری :آسههی ههای روانشههناختی و
ارت اطی در دو زیرمضمون آسی های روانی فرزند و تهنشههای ارت هاطی والهد-
فرزند ط قه بندی شد .اضاراب ،بیاختیاری ادرار ،پرخاشگری در مدرسهه ،گوشهه
گیری و انزواطل ی از جمله مشکالت رفتاری بود که والهدین مشهارکت کننهدگان
 1 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،12و  13به آن اشاره داشهتند .مهتهمسهازی والهد از سهوی
فرزند ،پرخاشگری والد -فرزند و تحکم فرزند به والد از جمله آسی های ارت اطی
والد -فرزند بود که مشارکت کنندگان به آن اذعان نمودند .مشهارکت کننهده 12
گفت« :با تحکم میگه برای من ر حانه بیار ...وستی بهش معترض میشهم کهه
چه طرز برخورد هست ،میگه دوست دارم».

بحث و نتیجهگیری
چگونگی راباه والدین با یکدیگر و نیازهای فردی آنان پز از طالق در تعامل با
ش که حمایتی والدین ،نگرش والد به فرزندپروری پز از طهالق را تحهت تهدهیر
سرار میدههد و در عهین حهال مهیتوانهد فرزنهدپروری را از فعهالیتی خوشهایند و
برانگیزاننده هیجانات مث ت ،به فعهالیتی ناخوشهایند و محهر هیجانهات منفهی
ت دیل سازد .شیوه پاسخگویی و نظارت والدین نس ت به فرزندان نیز وابسهته بهه
نگرش و هیجانات والد نس ت به فرزندپروری اسهت .والهدین ایرانهی در تورهیف
تجربه خود از فرزندپروری پز از طالق به چالشهایی همچهون دوره نوجهوانی،
ت والدی بودن ،ازدواج والد ،ازدواج و اشتغال فرزند اشاره کردند .پختگی والهد-
فرزند در فرایند فرزندپروری از جمله تجارب مث هت و آسهی روانهی نمونههای از
تجارب منفی بود که والدین به توریف آن پرداختند.
مشارکت والدین در مالسات فرزندان ،یکی از مضامین فرعی پووهش بهود و
با نتای تحقیقی که با رویکرد کیفی پدیدارشناسی ،به بررسی تجربه زیسته پدران
از دیدار با فرزندان در مراکز مالسات پرداخت ( ،)25همخوانی داشت .در حالی که
مضامین فرعی نیازهای عاطفی ،مالی و شغلی والد در پووهش حاضر ،در ادبیهات
پووهشی موجود کمتر مورد توجه بود.
در برخی ماالعات به اهمیت وجود مداخالت روانشناختی برای خانوادهها و
فرزندان طالق تدکید شهده اسهت ( )20کهه همسهو بها نتهای ایهن پهووهشهها،
زیرمضمون حمایتهای روانشناختی و تدکید مشارکت کنندگان بهر لهزوم وجهود
این خدمات در تحقیق حاضر به دست آمد .زیرمضهمونههای دیگهری همچهون
ش که فامیلی و حمایت مدرسه نیز از جملهه مفهاهیمی اسهت کهه بسهیار کهم در
ادبیات پووهشی به آن توجه شده است؛ در حالی که در دیدگاه مشارکت کنندگان
پووهش فعلی به آن اشاره گردید.
یکی دیگر از مضمونهای ارهلی ماالعهه حاضهر ،نگهرش والهد در فراینهد
فرزندپروری میباشد .پووهشها نگرش به فرزندپروری را در س فرزنهدپروری
و به دن ال آن در پیشرفت تحصیلی فرزنهدان مهؤهر دانسهتند ( .)5همچنهین ،بهر
عامل نگرش والدین ،پذیرش و عدم پهذیرش فرزنهدپروری و تهدهیر آن بهر رشهد
مهارت همدلی در نوجوانان تدکید شده است ( .)6مضمون ارلی نگرش والهد بهه
فرزندپروری با نتای گزارشهای مذکور ( )5 ،6مشابهت داشت.
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مضمون هیجانات والد در فرایند فرزندپروری نیز با نتای ی تحقیق علمی
که به هیجانات منفی و مث ت تجربه شده والدین در فرایند فرزندپروری و تحهت
اسناددهی خود اشاره کرده است ( ،)7همخهوانی داشهت .پووهشهگران بهه وجهود
شش بعد در فرزندپروری شامل پذیرش ،استدار ،ساختارمندی ،حمایت ،تحمیهل و
تهدید اذعان نمودنهد ( )3کهه مضهمون ارهلی پاسهخگویی و نظهارت در فراینهد
فرزندپروری استخراج شده در ماالعه حاضر ،با نتای آنها ( )3همسو بود.
مضمون ارلی چالشهای والدین در تحقیق حاضهر و زیرمضهمون شهرای
سنی فرزندان ،با نتای ماالعهای که به بررسی تهدهیر طهالق بهر رفتهار کودکهان
پیشدبستانی پرداخت ( ،)30هماهنگ است .در پووهش مذکور مشهخص گردیهد
که زمینه فرهنگی و طالق در تعامل با سن پایین کودکان ،مهیتوانهد بهه عنهوان
عامل تشدید کنندهای در بروز رفتارهای ناسازگارانه کودکهان طهالق باشهد (.)10
در بررسی حاضر نیز عامل سن بارها از سوی والدین به عنوان عامهل مهؤهری در
رفتارهای سازگارانه فرزندان مار شد .همچنین ،پووهشگران کیفهی بهه وجهود
چالشهای روانشناختی و سانونی و استصادی و اجتمهاعی پهز از طهالق اشهاره
کردند ( )30که با چالشهای به دست آمده از والدین مشارکت کننده در پووهش
حاضر همسو میباشد.
مضمون ارلی پختگی والد -فرزند در تحقیق حاضر با یافتههای ماالعهاتی
که به تهده یر دوگانهه طهالق بهر رشهد اخالسهی دانشهجویان پرداختههانهد ( )11و
همچنین ،به تدهیرگذاری طالق بر یادگیری فرزندان از اشت اهات ارت اطی والهدین
و تصحی آن در رواب رمانتی آینده توس فرزندان اشاره داشتند ( ،)33همسهو
میباشد .پختگی و تغییرات هدفمند والدین در جریان فرزندپروری پز از طهالق
با نتای پووهشهایی که به رشد تابآوری و تغییرات مث ت والدین پز از طالق
پرداختند ( ،)21هماهنگ است.
مضمون ارلی آسی روانی والد -فرزند با نتای پووهشهایی کهه گهزارش

میکنند برخی آسی ها همچون آسی محسوس مهارت خواندن و در ماله
کودکان ،افزایش اسدام به خودکشی در فرزنهدان و سهایر مشهکالت رفتهاری ،بها
طالق و وابستگی به الکل والدین افزایش مییابد ( ،)15-19همسو است.
دسترسی بیشتر به مشارکت کنندگان زن در مقایسه با مشهارکت کننهدگان
مرد با توجه به تمایل بیشتر زنان برای در اختیار سرار دادن تجهارب و شهرکت در
مصاح ه ،از محدودیت های بررسی حاضر بود که میتواند نتای به دست آمهده را
تحت تدهیر سرار دهد .همچنین ،مشارکت کننهدگان از میهان مراجعهان بهه مراکهز
مشاوره انتخاب شدند و از آنجا که اغل افراد مراجعه کننده بهه مراکهز مشهاوره،
افرادی درگیر مسایل روان شناختی و سازگاری می باشند ،این امر میتواند به نوبه
خود نتای پووهش را متدهر سازد.
پیشنهاد می شود در پووهش های آینهده ،فرزنهدپروری از دیهدگاه مشهارکت
کنندگان مرد مورد بررسی سرار گیرد .همچنین ،پیشنهاد مهیگهردد بها توجهه بهه
مضمون ارلی پختگی والد -فرزند ،به بررسی پیامدهای مث ت طالق بر والهدین
و فرزندان پرداخته شود .با در نظر داشتن آسی روانی والد -فرزند ،بررسی کیفی
و عمیق مشکالت رفتاری فرزندان و همچنین ،مسایل ارت اطی والد -فرزند پهز
از طالق توریه میشود .بها توجهه بهه زیرمضهمون حمایهتههای روانشهناختی،
میتوان از یافتههای این ماالعه جهت تدوین برنامهههای مداخلههای و آموزشهی
روانشناختی به منظور به ود کیفیت فرزندپروری پز از طالق استفاده نمود.

سپاسگزاری
تحقیق حاضر برگرفته از پایاننامه مقا دکتری رشهته مشهاوره دانشهگاه شههید
چمران اهواز می باشد .بدین وسیله از کلیه مشارکت کننهدگان و دانشهگاه شههید
چمران اهواز که در انجام این پووهش همکهاری نمودنهد ،تشهکر و سهدردانی بهه
عمل میآید.
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Original Article

Abstract
Aim and Background: Parenting is one of the hardest tasks of parents and a determining factor in children�
s
psychological health. One of the factors influencing parenting is divorce. The objective of the present study was to
examine parents�experience of parenting after divorce.
Methods and Materials: This qualitative study was conducted using descriptive phenomenology method. The
statistical population in this study included men and women who had experienced parenting after divorce. The
participants were 13 men and women who were chosen from among the clients of consultation centers using
purposive sampling with maximum variation. They were invited for in-depth and exploratory interviews. Data were
analyzed using seven-stage Colaizzi method.
Findings: The analysis of these experiences led to the identification of the 10 major themes of parents�relationship,
parent�
s individual needs, parent�
s support network after divorce, parent�
s attitude, emotions, and challenges, parent�
s
responsibility and supervision, parent-child maturity, and parent-child psychological damage in the parenting process.
Conclusions: Parents describe parenting after divorce as a challenging task. The nature of the parents�relationship,
and their individual needs and support sources after divorce can influence their attitude and emotions towards
parenting. Psychological damage, growth, and maturity are among the parents�experiences during the parenting
process after divorce.
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