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Abstract 
Introduction: The divorce is a public health issue in the family and society; that has irreparable damage to 
family members, especially children. One of the prominent themes in divorce is child custody. Due to the 
pivotal role of emotions and feelings in women, this study aimed at the psychological challenges of divorcing 
women over acquiring the rights of custody of the child. 
Methods: The method of research was qualitative based on a descriptive phenomenological approach. For 
collecting data, using the semi-structured interview. Seventeen participants were referring to counseling 
services for acquiring the right of custody of their children in the City of Islam-Shahr, the Tehran province, 
by 2018. The data analysis method was based on a seven-step Colaizzi’s way. 
Results: The results of the study indicated that the psychological of these women divided into four main 
categories: negative and disturbance feeling, social isolation and stigma, Economical and Pressure and charge 
cost, and finally, concerns about the future of their child. 
Conclusions: According to the results, it was concluded that; the most prominent psychological challenges 
of divorcing women might be categorized as two main concerns, including; economic, financial issues, and 
socio-cultural issues such as the stigma of divorce. On the other hand, the emotional and psychological 
problems that these women were facing after divorce. It seems that the psycho-educational interventions 
besides the social and financial advocacy and support are emerging. 
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 مقاله پژوهشی           نشریه پرستاری کودکان

مطالعه  کیحق حضانت کودک در مادران در حال طالق:  یهاچالش

 دارشناسانهیپد
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 23/06/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   30/05/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
ان فرزند ژهیخانواده به و یبر اعضا یریجبران ناپذ یهابیخانواده است که آس یدر نهاد اجتماع یمعضل سالمت عموم کیطالق  مقدمه:

احساس و عواطف مادرانه  ینقش محور لیباشدکه به دل یاز مسائل مهم در بحث طالق، مسئله حق حضانت کودک م یکی. کندیوارد م
 حق حضانت کودک در مادران در حال طالق پرداخته شده است. یهادر زنان، در پژوهش حاضر، به چالش

و  یاست، براساس هدف؛ از نوع کاربرد یفیتوص یشناس داریپد کردیو با رو یفیها؛ کداده تیروش پژوهش بر اساس ماه روش کار:
زنان  یهیپژوهش را کل نیاست. مشارکت کنندگان ا افتهیساختار مهین یاز نوع مصاحبه یفیاطالعات، توص یبراساس نحوه گردآور
مراجعه  ۱397هرستان اسالمشهر در سال در ش یستیحق حضانت کودک که به مراکز مشاوره وابسته به بهز یدر حال طالق متقاض

 لی. تحلدیشرکت کننده به اشباع رس ۱7تا با  افتیادامه  یبراساس قاعده اشباع نظر یریدادند. نمونه گ لینموده بودند، تشک
 انجام شده است. یزیکال یاها بر اساس روش هفت مرحلهمصاحبه

در  توانیحق حضانت فرزندشان، را م یزنان در حال طالق متقاض یروان شناخت یهاکه چالش دهدینشان م هایبررس جینتا ها:یافته
 تیو در نها یاقتصاد یهانهیفشار و بار هز ،یاجتماع یگمایطرد و است ،یروان یو آشفتگ یاحساسات منف "شامل؛  یچهار مضمون اصل

 کرد. یبند میتقس "فرزند ندهیمادر از آ یهادغدغه
 یوناگونگ یهاگرفتن حق حضانت فرزندشان، با چالش یکه زنان در حال طالق، برا افتیدست  جهینت نیا پژوهشگر به نتیجه گیری:

 رگیاست. بخش د یاجتماع -یو فرهنگ یاقتصاد - یشتیمع یهادر مسائل و دغدغه شهیاز آنها ر یکه بخش یهامواجه هستند. چالش
 دیروان شناسان و مشاوران با ،یمتخصصان علوم اجتماع یهاگردد. مداخله یبازم آنها یو احساسات منف یفرد نیو ب یبه مشکالت فرد

و  یاگاه ساز ،یکه قصد حضانت فرزند را دارند، توجه کنند. آماده ساز یکاهش اثرات طالق بر زنان و زنان یدو بخش برا نیبه ا
 زنان بکاهد. یجانیو ه یروان یامدهایاز پ تواندیزنان م یتوانمندساز

 یفیزنان، طالق، حضانت، کودک، مطالعه ک ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 با را خانواده نظام جهانی، سطح در اخیر هایدهه اجتماعی تحوالت

 در را آن و ساخته رو به رو جدید نیازهای و مسائل ها،چالش تغییرات،

 قبیل از خانواده کارکردهای که زمانی. است داده قرار تهدید معرض

 ازدیگری پس یکی عاطفی، و شناختی اجتماعی، زیستی، کارکردهای

 ستد از را خود رضایتمندی احساس تدریج به آن اعضای ببیند، آسیب

 موجب ابتدا خانواده، اعضای رضایتمندی تدریجی کاهش. دهندیم

 واقعه هب منجر نهایت در و اجتماعی گسستگی سپس و روانی گسستگی

 که طالق. شودمی نامیده طالق گسستگی این که شودمی حقوقی

 دهپیچی رویدادی آید،می شمار به خانواده بنیان علیه تهدید ترینمهم

 تهنگریس آن به فرهنگی و اجتماعی روانی، مختلف هایجنبه از که است

 عنوان به را طالق که زنان برای ویژه به افراد، برای آن وقوع و شودمی

 یدنمامیدشوار  بسیار یابند،یم خود بعدی روابط در اساسی مشکل یک

 یاریبس که مهمی مسائل از یکی طالق آمار رفتن باال با متاسفانه. [۱]

 حضانت مسئله شوند،یم رو روبه آن با جدایی از پس شوهرها و زن از

 زندگی مشترک یادگار این خواهندیم طرفین از یک هر. است کودک

 این به عالقه و مهر با شاید تا دارند نگه خود راپیش خورده شکست

 برای. کنند فراموش زودتر را جدایی یهارنج و دردها بتوانند کودک

 زندگی خاطره تریندردناک فرزند، و همسر از همزمان جدایی هاآن

 کنندیم تالش همین برای و بیایند کنار آن با توانندینم هرگز که است

 و کنند جلوگیری او جدایی از فرزند کنار در حضور با مفارقت، از بعد
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 بیشتر در که غربی کشورهای. برخالف [2] گیرند عهده بر را او حضانت

 تد،افمی اتفاق یزآممسالمت فضایی در و طرفین توافق با طالق مواقع

 یلالد. پیوندندیم وقوع بهها خانواده در استرس و تنش ایجاد با ایران در

 ینقوان دالیل، این از یکی که کندیم تبیین را موضوع این متعددی

 مردان از متفاوت زنان برای را طالق تجربه که است طالق به مربوط

 .[3]سازد یم

 رو به رو زندگی در جدیدی شرایط با طالق ازپس  مطلقه، مادران

 انیزم روانی، هاییآشفتگ و زندگی زای استرس وقایع اثرات. هستند

 مادران غالب. دهدیم قرار یرتأث تحترا  هاآن روانی بهداشت و سازگاری

 هاییآن چه و دارند عهده به را فرزندان حضانتکه  هاآن چه) مطلقه

 وروبر جدید شرایط با که هنگامی( استشده سلب هاآن از حضانتکه 

 و باالاضطراب  پایین، نفسعزت  مادری، یتضادها شوند،یم

 به موارد این همگی که کنندیم تجربه را زندگی شدید یهااسترس

 خواهد یرتأث کودکان باشان و ارتباط هاآن پروری فرزند ییوهش بر نوعی

 مادران چون که ساخت آشکار پژوهشی طیدر  Gottman گذاشت 

 از نند،ک یبرقرارم نزدیک و صمیمی روابط در پدران از بیش مسئولیتی

 در که دارند بیشتری تمایل کودکان طالق، و جدایی از پس رو، این

 هک فرزندانی که شوند یادآورمی هاآن طرفی، از. بمانند باقی مادر کنار

 خود مادران با که هاییآن با مقایسه در کنند مییزندگ مادرشان با

 پذیرش برای بیشتری تمایل و بهتر سازگاری کنند،ینم زندگی

 [4]دارند  اجتماعی هاییتمسئول

 توسط کودک حضانت حق مسئله اهمیت بر تاکید با حاضر پژوهش

 پیرامون طالق حال در زنان شناختی روان یهاچالش بررسی به زنان،

 حال در زنان تجارب و هادیدگاه تا است پرداخته کودک حضانت حق

 از. کند بررسی را مختلف زوایای از را کودک حضانت حق اخذ پیرامون

 الح در زنان که شد انجام سئوال این به پاسخ برای پژوهش این رو، این

 کنند؟یم تجربه کودک حضانت برای یهاچالش چه طالق

 کارروش

 صیفیتو پدیدارشناسی یشیوه به و کیفی یمطالعه نوع از پژوهش این

 توصیف به کنندگان مشارکت پژوهش، از شیوه این در. شد انجام

. [5]پردازند یم شده تجربه "پدیده " یک پیرامون خود یهاتجربه

 متقاضی و طالق حال در زن ۱7 شامل؛ پژوهش در کنندگان مشارکت

 تیبهزیس به وابسته مشاوره مراکز بهکه  بودند کودک حضانت حق اخذ

. نمودند مراجعه ۱397 سال در تهران استان در اسالمشهر شهرستان در

 مبتنی گیری نمونه روش از پژوهش، این در اطالعات آوری جمع برای

 کتکنی از استفاده با گیری نمونه پایان. است شده استفاده هدف بر

 افرادانتخاب  مذکور، تکنیک براساس. شد تعیین اشباع نظری

 عاتاطال جدید، افراد با مصاحبه که یابدیم ادامه جایی تاکننده شرکت

 پژوهشگر مبنا براین. [6]ندهند  قرار پژوهشگر اختیار در را یترتازه

 حضانت، حق متقاضی طالق حال در زنان ازنفر  ۱7 با مصاحبه از پس

 یمهنمصاحبه  پژوهش، این در استفاده مورد ابزار. رسید نظری اشباع به

تر شنرو منظور به لزوم صورت در و هاخپاس به توجه با. بود ساختاریافته

 جلسه هر پایان در و شد مطرح نیز دیگری سئواالت مفهوم، شدن

 رایب دیگری مطلب چنانچه شد درخواست کنندگان شرکتاز  مصاحبه،

 رایب مثال عنوان به. نمایند بیان بود، نشده اشاره آن به که دارند ارائه

 حق متقاضی طالق حال در زنان در کودک حضانت چالشهای شناسایی

 :شد پرسیده زیر شرح به سئواالتی کودک حضانت

 فرزندتان حضانت حق برای که هیجانی و شناختی روان چالشهای چه-

 ید؟اکرده تجربه

 بوده هچگون شما برای گرفته طالق یا تنها مادر عنوان به زندگی تجربه-

 است؟

 تصور طور چه را فرزندتان آینده برای شما روی پیش یهادغدغه-

 کنید؟یم

 یفیتوص پدیدارشناسی نوع از و کیفی پژوهش روش که این به توجه با

 Colaizzi یامرحله هفت محتوای تحلیل روش از پژوهشگر بود،

 با هماهنگی طریق از کنندگانشرکت انتخاب. [7] کرداستفاده 

 ستا ذکر به الزم. گردید میسر پژوهشگر برای مشاوره مراکز مسئولین

 رضایت با و پژوهشگر طرف از الزم توضیحات از پس مصاحبه انجام

 صورتها به مصاحبه تمامی. پذیرفت صورت کنندگانشرکت کامل

 کنندگانشرکت که این از پس و گردید انجام مذکور مراکز در حضوری

 بطض گفتگوها کردند، اعالم مصاحبه ضبط با ارتباط در را خود رضایت

 دلیل به که دقیقه 60 تا 45 بین زمانیها درفاصله . مصاحبهگردید

 مصاحبه دقیقه 980 درمجموع و بود متغیر شوندگان مصاحبه شرایط

 اطالعات آوردن دست به عدم و اشباع دلیل به مدت ایندر  گردید، اجرا

 متقاضی طالق درحال زنان از نفر ۱7 با حضوری مصاحبه ازپس  جدید،

 ازها مصاحبه انجام بازه. رسید اتمام به روند این کودک حضانت حق

 سپس. شد انجام ماه پنج مدت به ۱397 ماه مرداد تا ۱397 فروردین

 اساسبر  اطالعات پژوهش، مراحل تمامی در اخالقی مالحظات رعایت با

 مرحله. در [7] یدگرد تحلیل و تجزیه یزیکال یامرحله هفت تحلیل

 ره یاندر پاکنندگان شرکت توسط شده ارائه هایتوصیف تمام اول،

 و احساس درک جهت و شد نوشته کاغذ روی کلمه به کلمه ،مصاحبه

 جمالت دوم، مرحله در. گردید مطالعه بار چند کنندگانشرکت تجارب

 مورد پدیده با مرتبط جمالت بامعنی، اطالعات یر. زشد استحراج مهم

. در شدند مشخص مهم عبارات طریق این به و شد کشیده خط بحث

 هر مهم عبارات کردن مشخص ازبعد  مفاهیم استخراج سوم، مرحله

 متقس و معنی بیانگر که مفهوم یک عبارت هر از تا شد یسع مصاحبه

 این بکس از پس البته. شود استخراج بود کننده شرکت تفکر اساسی

 اب شده تدوین معنی بودن مرتبط تا شد سعی شده تدوین مفاهیم

 ینب ارتباط صحت از و گیرد قرار بررسی مورد نخستین و اصلی جمالت

 استخراج کدها مرحله این در عبارتی به. شود حاصل یناناطم هاآن

 تدوین مفاهیمپژوهشگر  کدها، ازاستخراجبعد  چهارم، مرحله در. شدند

 دستهرا  هاآن مفاهیم تشابه اساس بر و کرد مطالعه دقت به را شده

 شده تدوین مفاهیم از موضوعی یهادسته گونه ینبد نمود، بندی

 تتح پدیده از توصیف برای پنجم، نتایج مرحله در. شدند تشکیل

. دآوردن وجود به را ترییکل یهادسته و شدند داده پیوند هم به مطالعه

. دش ارائه مطالعه تحت پدیده از جامعی یفتوص ششم، مرحله در سپس

 هکنند شرکت هر به ارجاع با بخشی اعتبار هفتم، مرحله در نهایت در

 اعتبار و صحت به دستیابی منظوربه. شدانجام  هایافته درباره پرسیدن و

 روش با اعتمادپذیری ( وCredibility) یریاعتبارپذ معیارهای مطالعه

Lincoln و Guba بر تأکید با. [8]گرفت  قرار استفاده و توجه مورد 

 حاصل هایداده (Triangulation) همسوسازی مناسب، بستر انتخاب

 عموان و طالق تبعات حوزه در پیشین یهاپژوهش با مصاحبه، نتایج از
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 حال در زنان تجارب همچنین و زنان برای کودک حضانت چالشهای و

 نزدیک تعامل و مشارکت همچنین و کنندگانمشارکت نظرات و طالق

 جددم مراجعه تفسیر، امر در کنندگانمشارکت کردن درگیر و مستمر و

 فرایندها چگونگی و مراحل ترواضح هرچه نمودن مشخص نیز و آنان به

 مهم این به دیگران توسط آن درک و بررسی در سهولت منظوربه

 لحاص اطمینان بیشتر چه هر مطالعه، صحت و اعتبار از تا شد پرداخته

 خروج و ورود آنها، ضبط وها مصاحبه انجام برای نامه رضایت. گردد

 فرادا نشانی وها شماره و نام ماندن محفوظ کنندگان، شرکت داوطلبانه

 هپیاد از پس همچنین،. شد اخذ کتبی صورت به کنندگان شرکت از

 یساز پیاده باها مصاحبه کامل نگارش و شده ضبط یهامصاحبه سازی

 پاک شده ضبط یصداها سپس شد، انجام شده ضبط یهامصاحبه

 اخالقی کمیته ییدتأ به پژوهش این اجرای: اخالقی ییدیه. تأشدند

 .است رسیده KH:96.S.100.2582 اختصاصی کد با خاتم دانشگاه

 نتایج

 این در کنندگانشرکت سن میانگین دهد،مینشان ۱جدول  بررسی

 تحصیالت سطح ترینیینپا همچنین و باشدیم 76/32 پژوهش

 یکارشناس آن سطح باالترین و ابتدایی پژوهش، در کنندگانشرکت

 .باشدمی ارشد

 در طالق درحال زنان در کودک حضانت یهاچالش از حاصل هاییافته

 که گردید مشخص ها زیرمضمون و اصلی یهامضمون مایه، درون قالب

 .است آمده 2 جدول در

 
 پژوهش در کودک حضانت حق اخذ متقاضی طالق حال در زنان شناختی جمعیت هایویژگی توصیف .1 جدول

 فرزندان تعداد شغل تحصیالت سن کنندگان شرکت کد

 ۱ پرستار کمک دیپلم فوق 33 1

 2 قنادی کارگر ابتدایی 34 2

 2 دارخانه دیپلم 26 3

 2 مدرسه مدیر ارشدکارشناسی 42 4

 2 دارخانه سیکل 25 5

 ۱ ناظر مهندس لیسانس 40 6

 2 دارخانه دیپلم 36 7

 ۱ دارخانه دیپلم فوق 3۱ 8

 ۱ دارخانه دیپلم 33 9

 3 فرودگاه کارمند دیپلم 38 10

 ۱ دارخانه کارشناسیدانشجوی 2۱ 11

 2 بیمه کارمند دیپلم 34 12

 ۱ دارخانه دیپلم 35 13

 2 زبان مربی زبان دیپلم فوق 3۱ 14

 ۱ تولیدی کارگر دیپلم 36 15

 ۱ دارخانه سیکل 25 16

 ۱ آرایشگر سیکل 37 17

 

 پژوهش در طالق حال در زنان برای کودک حضانت حق یهاچالش .2 جدول

 ها زیرمضمون اصلی های مضمون

 تحت و آور رنج زندگی

 مادر فشار

 

 و منفی احساسات

 روانی آشفتگی

 حقارت احساس پناهی،بی و امنیت عدم احساس ، زندگی از لذت عدم و خستگی احساس نیستی، احساس غم، احساس گناه، احساس ، نگرانی و خشم احساس

 استیگمای و طرد

 اجتماعی

 معد علت به فرزند اجتماعی انحرافات احتمال ، جامعه در بودن طالق فرزند از ناشی مشکالت ، اصلی خانواده سوی از شده اعمال هایمحدودیت ، مطلقه زنان به جامعه منفی نگاه

 حضانت داشتن علت به مادر مجدد ازدواج امکان عدم مطلقه، زنان زندگی در جامعه افراد کنجکاوی ، حضورپدر

 های هزینه بار و فشار

 اقتصادی

 مسکن ، دفرزن پدری خانواده و پدر مالی حمایت به نیاز ، سوم یا دوم شغل به اشتغال ویا زندگی مخارج تامین برای اشتغال لزوم ، فرزند سن افزایش با اقتصادی مشکالت افزایش

 فرزند مایحتاج و مخارج تامین با مرتبط مشکالت آن، با مرتبط مشکالت و

 از مادر  های دغذغه

 فرزند آینده

 رتباطا عدم از نگرانی مادر، توسط حضانت از فرزندبعد پشیمانی احساس از نگرانی فرزند، اجتماعی سالمت برابر در مسئولیت احساس فرزند، آینده از اضطراب و ترس احساس

 فرزند در طالق فرهنگ شدن عادی از نگرانی آینده، در فرزند مناسب ازدواج یا خواستگار وجود عدم از نگرانی همساالن، گروه با فرزند مناسب

 

 ان،کنندگ شرکت با مصاحبه در: روانی آشفتگی و منفی احساسات

 به خود، هیجانی و روانشناختی تجربیات بیان در طالق، حال در زنان

 است شده اشاره آنان به مضمون زیر 7 در که نمودند اشاره احساساتی

 .است شده داده توضیح قول نقل ذکر با کدام هر اختصار به که

 نظر از که است طبیعی احساس یک خشم: نگرانی و خشم احساس

 غییراتت با و کندمی تغییر شدید عصبانیت تا مالیم تحریک از شدت

 در که است طبیعی واکنش یک نگرانی و است همراه شناختی زیست

 را آن جلوی و کند مبارزه بیرونی تهدید باعامل کندمی تالش ذهن آن

 زندگی حفظ برای من: »گویدیم ۱ کد باکننده . شرکتبگیرد

 که خواستمیاصاًل نم و دادم انجام زیادی یهاتالش مشترکمان

 افتدمی اتفاق دارد جدایی این که بینمیم وقتی بپاشد هم از زندگیمان

 زا جدایی این در را فرزندم اینکه از نگرانم و هستم خشمگین خیلی

 ندهد. من به اورا حضانت دادگاه و بدهم دست

 یناراحت یا پشیمانی از ناخوشایند حسی گناه احساس: گناه احساس

 یک از بعد گناه احساس. است داده رخ گذشته در که است یاواقعه از

 2 دک باکننده . شرکتمسئله آن در خود دانستن مقصر یعنی رویداد،
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 چیزیام داده طالق درخواست که زمانی از: »گویدیم خود مصاحبه در

 دارند گناهی چه هابچه این گویمیم خودم با دهدیم آزارم وجودم در

 ادنی این به خود خواست با خود که هاآن بسوزند ما آتش به باید که

 را اهآن که کنمیم گناه احساس من بیایند، که خواستیم ما اندنیامده

 آوردم. دنیا این به

 دادن دست از نتیجه در که است احساسی اندوه یا غم: غم احساس

 اما است طبیعی امر یک افراد در احساس این وجود. شودمی ایجاد

. دباش رسانیبوآس ناخوشایند تواندیم احساس این استمرار و افزایش

 غصه از بگیرند من از را هابچه اگر: »گویدیم خصوص این در ۱0 کد

. افتمیم داشت هاآن با پدرشان که بدی خاطرات یاد. کردخواهم دق

 ۱4 موقع آن که دخترم حال دیدم آمدم خانه بهسرکار  از که روز یک

 چه که پرسیدم دیگرم دختران از است بد خیلی نداشت بیشتر سال

 جواب پدرشان ترس از و من شدن ناراحت ترس از هاآن ولی شده

 یهاباسل دیدم بشویم لباسشویی در را یمهالباس خواستم وقتی. ندادند

 زا تعجب با است لباسشویی داخل در بود خون به آغشته که دخترم

 هک گفت گریه با دخترم افتاده اتفاقی چه که پرسیدم کوچکم دختر

 .«"!مردیم داشت آبجی که زد قدر آن رو آبجی بابا"

. است نابودی و زوال معنای به نیستی: نیستی احساس

 پیش شرایطی که صورتی در کنیدیم فکر "سئوال به کنندگانشرکت

:. دادند اسخپ گونه این " بیفتد؟ اتفاقی چه نباشید فرزندتان با که بیاید

 است، مادر وجود از یاپاره و تکه بچه: »گویدمی خصوص این در 8کد 

 را او قلب کند، جدا مادرش از را یابچه کسی اگر. است مادر قلباصالً 

 کند؟ زندگی تواندیم کسی شما نظر به قلب بدون گرفته، او از

 منفی احساسات که زمانی: زندگی از لذت عدم و خستگی احساس

 دست از را مبارزه توان فرد و شودمی ایجاد افراد زندگی در امیدی نا و

. شودیم ایجاد او در زندگی از لذت عدم و خستگیاحساس  دهد،می

 مشترک زندگی سال ۱7: »کندیم بیان چنین خود مصاحبه در ۱7 کد

 از مکنیم فکر مسئله این به وقتی!! طالق آخر و مشکل تحمل کلی و

 رفتارهای و فحش کتک، همه این که من شومیم منصرف زندگی ادامه

 احساسواقعاً  االن کردم تحمل زندگی در را روانی فرد یک ناشایست

 ندارد. خوشی روی زندگی کنمیم احساس کنم،یم خستگی

 مراتب سلسله هرم در مازلو، آبراهام: پناهیبی و امنیت عدم احساس

 ار ناامنی وی دهد،یم نشــان امنیت به نیاز را فرد نیاز دومین نیازها،

 و عشق مورد طردشدن، احساس. داندیم مرکب و پیچیده احساسی

 ــهب خصمانه و انگیز نفرت احساس داشتن نشدن، دیده نبودن، عالقه

 و تنیدگی بودن، خطر معرض در همیشــه انزوا، و تنهایی دیگران،

 بیش و جویی عیب آید،یم پرخاشگری و خستگی دنبالش به که تعارض

 زندگی آن در ما که ایجامعه در: »گویدیم ۱7 کد. بودن وسواسی ازحد

 زن یک که این به برسد چه ندارد وجود امنیت از اثری هیچ کنیمیم

 رفتنگ از بعد کنمیم فکر من کند اداره را اشیزندگ بخواهد تنهایی به

 ناهیپیب و امنیتییب احساس من روانی دغدغه مهمترین پسرم حضانت

 خود کار محل در حتی مطلقه زنان که بودم شاهد همیشه من. باشد

 احساس هاآن که فهممیم واالن هستند مطلقه که کردندینم عنوان

 گفتند.ینم را حقیقت خاطر همین به و کردندینم امنیت

 در دائم و واقعی غیر عمیق، باور یک حقارت: احساس حقارت احساس

 کاهش به که است جسمانی و عقالنی هایییتوانا بودن پایین مورد

 بیان برای واژه این. شودمی منجر فرد سازیناارزنده  و هاارزش سطح

 امساله ۱3 دختر: »گویدیم ۱2 کد. است مطرح نفس عزت نداشتن

 "شویم جدا هم ازقراراست  قطعی طور به پدرش و من که فهمید وقتی

 سک هیچ پیش آمده پیش که اوضاع این با رفت آبرومون وای ای گفت

 است، این دخترم نظر بینممی وقتی "کنیم بلند را سرمان توانیمنمی

 کنممی حقارت احساس تصمیم این خاطربه 

 ودب مواردی از دیگر یکی تجربیات این: اجتماعی استیگمای و طرد

 این در. گردید استخراج و بررسی شده انجام یهامصاحبه طی در که

 قول نقل با کدام هر و اختصار به که گرفت جای مضمون زیر 6 طبقه

 .است شده داده توضیح

 جامعه بر حاکم فرهنگ: مطلقه زنان به جامعه منفی نگاه

 هب نسبت را منفی نگاه و بازخوردها طالق، امر در زنان بامقصرانگاری

 طالق هنگام در زنان که زمانیمخصوصاً  دهدمی نشان مطلقه زنان

 دک. گردندمی روروبه مضاعفی منفی بازخوردهای با باشند فرزند دارای

 تاس بد بسیار مطلقه زن به جامعه نگاه: »گویدیم خود مصاحبه در ۱

 توجهاصالً  و داندمی آبروریزی مایه را مطلقگی هم جامعه فرهنگ و

 ادافر را مطلقه زنان جامعه افراد متاسفانه. چیست طالق علت که ندارد

 از من واند نداشته فرزندشان آینده به توجهی که دانندمی بوالهوسی

 ندگیز این مدتها که نگاهه همین خاطر به شاید ناراحتم خیلی بابت این

 کردم. تحمل را

 از منظور: اصلی خانواده سوی از شده اعمال هایمحدودیت

 محل انتخاب در محدودیت مصاحبه، در شده اعمال هامحدودیت

: گویدیم 3 کد. باشدمی تنهایی به فرزندان نگهداری و زندگی

 کوچک هایمبچه چون و هستند ناراحت خیلی من جدایی از امخانواده»

 نای از. من کنم زندگی تنها من که دهندنمی اجازه وجه هیج به هستند

 توجه با هک است زمانی برای من نگرانی یشترینب. نیستم ناراحت بابت

 هاآن. کنند دخالت من کارهای همه در امخانواده آمده پیش شرایط به

 گفتیم پدرممثالً  کنندمی دخالت هم هایمبچه تربیت در حتی

 لمث میشن یکی آخرش نکن، محبت بهشون هستند پسر هایتبچه"

 هم طالق از بعد حتی من که شودمی باعثها حرف همین "باباشون

 باشم. نداشته آرامش احساس

 مجبور که والدینی: جامعه در بودن طالق فرزند از ناشی مشکالت

 که هستند نگران خود ذهن پس در همیشه شوندمی طالق به

 است ممکن احساسی چه باشد طالق فرزند که این از فرزندانشان

 به االن هستندساله  ۱0و  8 هایمبچه: »گویدیم 4 کد. باشندداشته

 هک ایناز  فهمم،یم رفتارهایشان از من. کنندمی درک را مسائل خوبی

 من به بارها پسرم. مخصوصاً ناراحتند اندشده جدا هم از مادرشان و پدر

 فتهه حتی "داریم حالی چه االن ما که کنیدیم فکر ما بهاصاًل  "گفته

 یمبگ بشه چی که بریم "فتگ نرفت هماش دخترخاله تولد به پیش

 شیم. می طالق فرزند داریم

 و پدر: پدر حضور عدم علت به فرزند اجتماعی انحرافات احتمال

 هب فرزند تربیت در متعادل و متوازن وضعی ترازو کفه دو همچون مادر

 تربیت باشند غایب کفه دو این از یکی اگر مطمئنأ آورندمی وجود

 در و ساله ۱4 پسرم: »گویدیم ۱7 کد. شد خواهد عارضه دچار کودک

 شنوی حرف من ازاصالً  و است پرخاشگر بسیار او. است نوجوانی دوران

 دکن صحبت خودش جنس از کسی با که دارد نیاز سن این در او. ندارد
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 هب دیر شبها گاهی. کنم او به کمکی خصوص این در توانمنمی من و

 درپ نبود درمطمئنًا  کندمی دوستی محله شر هایبچه وبا آیدمی خانه

 را تالشم من چند هروجوددارد  پسرم شدن کشیده انحراف به احتمال

 م.شو موفق بتوانم چقدر دانمنمی نیفتدولی اتفاق این که کنممی

 هک مسائلی از یکی: مطلقه زنان زندگی در جامعه افراد کنجکاوی

 ندنمود یاد تلخ تجربه عنوان به آن از کننده شرکت طالق حال در زنان

 کردن بزرگ نحوه و زندگی در آنان کنجکاوی و اطرافیان درک عدم

 وقتی افراد بیشتر: »گویدیم 9 کد. است آنان حضانت تحت فرزندان

 لجویید یا کمک قصد به است گرفتن طالق حال در کسی که شنوندمی

 برای یابرنامه چه بدانند که هستند کنجکاو ولی شوندمی نزدیک

 سعی که باوجودی کنم بزرگ را فرزندم خواهممی چگونه دارم امیزندگ

 من در و دهدمی آزارم برخوردشان ولی کنم دوری آنان از کنممی

 کند.می ایجاد اضطراب

 شرایط در: حضانت داشتن علت به مادر مجدد ازدواج امکان عدم

 فقط که است مانعی یگانه مادر، مجددازدواج  حضانت، اخذ برای الزم

 شود شناخته دار مادرصالحیت طالق، از پس هرگاه. شود یمادرم شامل

 انتخاب دیگری شوهر دوره، این در و شود واگذار مادر به طفل حضانت و

 و شودیم ساقط او حضانت حق مدنی، قانون ۱۱70 ماده مطابق نماید،

 مردان نفع به همیشه قانون: »گویدیم 7 کد. بود خواهد پدر با حضانت

 کند ازدواج تواندمی باشدداشته را هایشبچه حضانت مردی اگر است

 را بچه ناتنی پدر طرف از که مشکلی همان خب. تواندنمی زن ولی

 و بود الیق نا پدری اگروجوددارد.  هم ناتنی مادر کنددربارهمی تهدید

 سال 36 من نباشد گونهینا دیگر پدری شاید خب شد جدا او از مادر

 هم دیر کمی من نظر به البته کنم مجدد ازدواج توانممی االن و دارم

 که نباشد کسی دیگر شاید شوند بزرگ هابچه شوم منتظر اگر. هست

 ندارد. جذابیتی دیگر باشد هم اگر کند ازدواج من با

 یمعیشت و اقتصادی حوزه بررسی: از اقتصادی هایینههز بار و فشار

 زیر 5 کودک، حضانت حق متقاضی طالق حال در زنان با مصاحبه در

 .شودمی اشاره قول نقل ذکر با آن شرح به آمدکه دست به مضمون

 درحال زنان: فرزند سن افزایش با اقتصادی مشکالت افزایش

 عنوان به را اقتصادی مسئله حاضر، پژوهش در کننده شرکت طالق

 تربزرگ با کردندمی تصور که نمودند عنوان هادغدغه مهمترین از یکی

در  ۱ کد. شودیم حادتر مسئله این ها،آن حضانت تحت فرزندان شدن

 فکر ولی است خوب چیز همه حاضر حال در: »گویدیم خود مصاحبه

 برود ایدب که مختلفی یهاکالس نظر از شود بزرگتر پسرم وقتی کنممی

 ثلم فراغتش اوقات مخارج همچنین زبان کالس و کامپیوتر کالس مثل

 من و شود بیشتر ازدواجش و دانشگاه مخارج همه ازتر مهم و باشگاه

 شوم. روبرو بیشتری مشکالت با اقتصادی ازنظر

 یا مدو شغل به اشتغال ویا زندگی مخارج ینتأم برای اشتغال لزوم

 عالوه هم دیگری نقش طالق، از دانندبعدمی طالق، حال در زنان: سوم

 برعهده فرزندان مایحتاج و مخارج مسئولیت و داشت خواهند مادری بر

 ار تالشش باید است، شاغل حاضر درحال اگر بنابراین بود خواهدها آن

 غلیش باید فرزندان و خود مالی اداره برایداراست خانه اگر و کند بیشتر

 من به تمام وقاحت با همسرم که روزی: »گویدیم 3 کد. باشد داشته

 اراختی که گفت من به و کند ازدواج دیگری خانم با خواهدمی که گفت

 چیزی اولین بروم، یا کند، ازدواج او که دهم اجازه و بمانم است، من با

. داشتم درآمدی و بودم شاغل کاش یاکه بود این رسید ذهنم به که

 که وجودی با. ترسیدمنمی طالق از سال همه این صورت آن در چون

 ینتأم برایحتماً  ولی پذیرندمی مرا باز روی با لحاظ هر از امخانواده

 شد.خواهم مشغول کاری به زندگیم مخارج

 ماده اساس بر: فرزند پدری خانواده و پدر مالی حمایت به نیاز

 تحضان پدر که این چه. است پدر برعهده اوالد نفقه مدنی، قانون ۱۱90

 ،منصورباشد ) مادر عهده بر حضانت که این یا باشد داشته عهده بر را

 کار به مشغولفعاًل  من که این به توجه با: »گویدیم 5 کد(. ۱396

 هر. داشتخواهم هابچه پدر طرف از مالی کمک به نیازحتماً  امنشده

 امنشده کاری به مشغول تا من و دارد زیادی مخارج بچه دوتا باشد چه

 .کند کمکم که باشد کسی باید

 زنان مشکالت مهمترین جمله از: آن با مرتبط مشکالت و مسکن

 به جهتو با زندگی برای محلی یافتن. است مسکن مسئله طالق حال در

 فیمن اجتماعی دید مسکن، خرید یا اجاره هزینه جدید، وضعیت تغییر

 حال رد زنان که بود شکایاتی ها،آن به مسکن اجاره برای مطلقه زنان به

 ولی هستم شاغل که وجودی با: »گویدیم ۱. کد نمودند بیان طالق

 یاخانه بتوانم هایزود این به که دانممی بعید دارم کمی حقوق چون

. بمانم باقی مستأجر هامدت کنممی فکر خاطر همین به باشم داشته

 فرزندم دو همراه به کردم ترک را خانه که این از بعد: »گویدیم ۱4 کد

 تمرف که جاهایی اکثر ولی کنم زندگی آن در که بودم جایی دنبال به

 دگیزن فرزندانم با همسر بدون و تنهایی به خواهمیم من فهمیدندیم تا

 یمدهنمی اجاره خانه مطلقه زن به ما گفتندومی شدندمی منصرف کنم

 .شودمی دردسر باعث چون

 این هب توجه با: فرزند مایحتاج و مخارج ینتأم با مرتبط مشکالت

 فرزندان مایحتاج و مخارج تأمینعماًل  فرزندان حضانت اخذ از بعد که

 رودمی انتظار بنابراین است مادر عهده بر جدید نقش یک عنوان به

 وضعیت این در: »گویدیم 2 کد. باشد داشته پی در را مشکالتی

 اداره ار زندگی یک تنهایی به بخواهد هم مرد یک اگر حتی بد اقتصادی

 هارسیدگیبچه به باید هم که زن حال به وای شودمی دچارمشکل کند

 یاصل برکار عالوه هم دیگری جای در که این با من. کند کار هم و کند

 چون هستم مشکل دچار زندگی مخارج ینتأم در هم باز کنممی کار

 شوندمیتر گران روز هر اجناس ولی هستند ثابتها حقوق

 برتجربیاتی عالوه پژوهش این: در فرزند آینده از مادر هایدغدغه

 هاییینگران نمودند، بیان گوناگون یهاحوزه در طالق حال در زنان که

 شناسایی مضمون زیر 6 شده انجام بررسی در که دارند فرزندان آینده از

 .است شده داده توضیح قول نقل ذکر با شدکه

 هب احساسی واکنش یک ترس: فرزند آینده از اضطراب و ترس احساس

 .دهدمی روی خاص منفی محرک یک به پاسخ در و است خطر یا تهدید

 ۱5 کد. است روانی فشار برابر درها انسان طبیعی واکنشواضطراب 

 ضانتح حق گرفتن صورت در که مشکالتی از یکی نظرم به: »گویدیم

 رتیکنزد جدایی به که االن. است دخترم آینده از ترس باشم داشته

 آیا پرسمیم خودم از دائم وام شده اضطراب و ترس دچار شومیم

 در توانممی آیا کنم؟ نگهداری امساله 6 دختر از تنهایی به توانمیم

 .کنم ینتأم اورا نیازهای آینده

 احساس: فرزند اجتماعی سالمت برابر در مسئولیت احساس

 انجام برای فرد سوی از درونی تعهد و الزام یک عنوان به مسئولیت



 1399 بهار، 3، شماره 6، دوره پرستاری کودکان نشریه

59 

 درون از که است، شده گذاشته او عهده بر که هاییفعالیت همه مطلوب

 بر نظارت مانند کاری مسئولیت که فردی. گیردمی سرچشمه فرد

 رییکس که کندمی توافق گیرد،می عهده بر را فرزند اجتماعی سالمت

 دیگران توسط کارها این انجام بر یا دهد انجام را کارها و هافعالیت

 مسئول باهم پدرش و منقبالً : »گویدیم ۱۱. کد باشد داشته نظارت

 که حاال. بود ولی بود معتاد پدرش هرچند بودیم دخترمان تربیت

 کار ،همین و است من عهده بر تنهایی به مسئولیت این نباشدقراراست 

 وا مخارج ینتأم مشغول نکند ترسمیم گاهی. کندیم سخت کمی مرا،

 هم.بد جامعه تحویل الیقی فرد نتوانم و شوم غافل او تربیت از و شوم

 به: مادر توسط حضانت از فرزندبعد پشیمانی احساس از نگرانی

 ظاهر در مادر اگرچه پژوهش، دراین طالق، درحال زنان اکثر گفته

 در ولی کند،می محول فرزندش به را باپدر زندگی برای گیرییمتصم

 زنان، بیشتر برای زیرا. ندارد قلبی رضایت فرزندش، از جدایی به نهایت

. کندمی ایجاد هاآن در را زندگی ادامه شوق طالق، از بعد فرزند وجود

 حال در زنان برای هاییینگران فرزندان نگهداری برای تالش بنابراین،

 رفتنگ از بعد فرزندان پشیمانی احساس هاینگران این از یکی دارد طالق

 که االن هایمبچه: »گویدیم 3 کد. است مادر توسط حضانت حق

 آیدمی بدشان او از کندمی اخالقی بد هاآن با پدرشان و هستند کوچک

 که این احتمال هستند پسر چون ولی دارند تمایل من سمت به و

 ارمند امیدزیادی من. است زیاد خیلی باشندداشته پدر بخواهد دلشان

 یالحظه آن نگران همیشه و کنند زندگی من با همیشه هابچه که

 متس به و کنیم زندگی تو با خواهیمنمی ما بگویند هابچه که هستم

 بروند. پدرشان

 هب فرزندان: همساالن گروه با فرزند مناسب ارتباط عدم از نگرانی

 در ن،والدی بین تعارض از ناشی ثباتبی و نابهنجار محیط در رشد علت

 به منجر. که هستند هاحوزه از تعدادی در بدکارکردی خطر معرض

 کمخود گیری،گوشه دروغگویی، حسادت، پرخاشگری،: مانند رفتارهایی

 االنهمس گروه با برخورد در نفس به اعتماد کاهش و لجبازی قهر، بینی،

 و حضانت که شودمی مادرانی نگرانی باعث عامل همین شودمی

 همیشه هابچه: »گویدیم 7 کد. دارند برعهده را فرزندانشان نگهداری

 دبودن کوچک هابچه که وقتی از همسرم و من. کنندمی مادر و پدر نگاه

 در هاآن. هستند عصبی خیلی هایمبچه االن. کردیممی دعوا همیشه

 هستند ناراضی هاآن از همه مدرسه ودر کنندمی دعوا هم با خانه

 داشت مدرسه در که دعواهایی خاطر به بار چند که پسرممخصوصاً 

 با یامسئله کوچکترین با هم دخترم. شود اخراج مدرسه از بود نزدیک

 مطالق از بعد را دو هرقصددارم  رابطه این در من. کندمی قهر دوستانش

 دارند. احتیاجواقعاً  چون ببرم روانشناس پیش

 در فرزند مناسب ازدواج یا خواستگار وجود عدم از نگرانی

 به دور نگاهیمعموالً  حضانت، حق داشتن با طالق درحال زنان: آینده

 احساس هاآن. دارد دنبال به را هاییینگران که دارند فرزندانشان آینده

 انفرزندانش ازدواج برای مساعد زمینه آنان طالق که این از کنندمی گناه

 افتد،می اتفاق طالق وقتی: »گویدیم 2 کد. نماید مواجه مشکل با را

 ندبینمی آسیب که هستند هابچه این ولی شوند راحت مرد و زن شاید

 زندگی این هم دلیل همین وبه دانممی خوب خیلی را مسئله این من

 بخواهند هایمبچه درآینده اگر دانستممی چون. کردم تحمل االن تا را

 دختری شودمی راضی کسی کمتر. شوندمی مشکل دچار کنند ازدواج

 که بدهد کسی به دختر یا اندجداشده هم از پدرومادرش که بگیرد را

 اهمب نتوانستند که مادری و پدر گویندمی خودشان با است طالق فرزند

 .اند؟داده یاد هایشانبچه به را کردن زندگی چطور کنند زندگی

 انفرزند پذیری الگو: فرزند در طالق فرهنگ شدن عادی از نگرانی

 د،رومی آن بیم و است تأملی قابل مسئله طالق، خصوص در والدین از

 جلوه عادی امری طالق و برود بین از فرزندان برای طالق موضوع قبح

 در فرزندان کهوجوددارد  مادران برای نگرانی این بنابراین، ،شودداده

 من: »گویدیم ۱0 کد. نمایند طالق به اقدام مشکل، کمترین با آینده

 ونچ برنیاوردم دم و کردم تحمل را مشکالت علت این به سالها تمام در

 به اقدام وقتی ولی آمدیم حساب به زشتی عمل طالق ما خانواده در

 رایب امر این که است این بزرگم هاینگرانی از یکی شاید کردم طالق

 شود. عادی هایمبچه

 بحث

 درحال زنان شناختی روان یهاچالش بررسی هدف با حاضر پژوهش

 هایبررس نتایج. گرفت صورت کودک، حضانت حق اخذ پیرامون طالق

 و منفی احساسات -۱ اصلی؛ مضمون چهار درها چالش که داد نشان

 هایینههز بار و فشار -3 اجتماعی استیگمای و طرد -2 روانی، آشفتگی

 راستای در .آمد دست به فرزند آینده از مادر یهادغدغه -4 اقتصادی

 زنان که، یافتند دست نتیجه این به Tomas and Rayan یافته، این

 که راهی در هستند فرزندشان حضانت حق متقاضی که طالق درحال

 و ضد و پیچیده احساسات ،اندقدم گذاشته حضانت، حق اخذ برای

 احساس نگرانی، و خشم احساس طرفی، از. کنندمی تجربه را نقیضی

 صورت در زنان این که است احساساتی جمله از نیستی احساس و غم

 برای زیرامعتقدند. کنندیتجربه م فرزندشان، حضانت حق نداشتن

 فرزندشان کردن بزرگ و آوردن دنیا به برای و مشترکشان زندگی

 هم و مادر به فرزندشان هم عاطفی لحاظ واز اندکشیده زیادی زحمت

 اییجد تحمل به قادر مادری کمتر و دارد زیادی وابستگی فرزند به مادر

 تهگسس هم از پیوستگی این طالق با باشد قرار اگر است فرزندش از

 منطقی،درحالت  دیگر، طرفی از. [9]شود می هاآن خشم باعث شود

 که است خطری بدهد طالق درخواست زن یک شده باعث که دالیلی

 هاچهب باشد قرار اگر بنابراین کردهمی تهدید رافرزند  زن، خود از بیشتر

 نگرانی جای کنند زندگی مادر، حضور بدون بار این و پدر همان با باز

 دست از مادر یک برای خودرا معنای زندگی صورت این در و. است

 .[۱0]نخواهدبود  ممکن وخواهدداد 

 احساس: جمله از احساساتی حضانت حق اخذ صورت در همچنین،

 عدم و خستگیاحساس  فرزند، آینده از اضطراب و ترساحساس  گناه،

 ار فرزند اجتماعی سالمت برابر در مسئولیت احساس و زندگی از لذت

 مادر، توسط حضانت حق گرفتن و طالق صورت در ؛.دهندمی گزارش

 محروم معمول و طورروزانه به پدر با ارتباط و دیدار از فرزندان

 دست از را پدر الگویی نقش فرزندان ترتیب، این به ،خواهدشد

 با زنان، اظهارات طبق. [۱0, 4]خواهندشد  آسیب دچار وخواهندداد 

 یزندگ والد دو هر با بتواند فرزندی که را حق این حضانت، حق گرفتن

 تدس از را چیزی فرزندشان که است درحالی این گیرند،می او از را کند

 باعث افکار این خاطر همین به. است نبوده آن مسبب خود که دهدمی

 حضانت حق متقاضی مادران ین. همچنشودمی مادران در گناه احساس

 چون. کنندمی مسئولیت احساس فرزندان اجتماعی سالمت برابر در
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 فرزندان از محافظت و نگهداریعماًل  فرزندان، حضانت حق اخذ از بعد

 نیز را پدر نقش باید مادری نقش بر عالوه یعنی است آنان عهده بر

 به نجرم که گذشته، زندگی مشکالت دلیل به آنان ولی. بگیرند برعهده

 و کنندمی توانایی و انرژی کمبود احساس است،شده طالق درخواست

 نند،کاداره تنهایی به را زندگی سرسختی، با باید بینندیم که حاال

 ستنی قرار کنندمیاحساس که یاگونه به کنند،می خستگی احساس

 .[۱۱]ببرند  لذت زندگیشان از

 یتنهای در فقط و آورندنمی زبان به هرگز را احساسات این زنان گرچه، 

 این در کنندگان شرکت بیان به استناد. با کنندمی فکر آن به خود

 برابر در دارند طالق و جدایی قصد دلیل هر به اینکه از هاآن پژوهش،

 وجودی با معتقدند و کنندمی حقارت احساس وخانواده فرزندان نگاه

 طالق قصد باهمسرشان زندگی نامساعد شرایط علت بهعماًل  که که

 هیپنابی و امنیت عدم احساس طالق، از پس کنندمی تصور ولی دارند

 زنان برای شده ایجاد اجتماعی یهاتجربه و هاچالش همچنین، .کنند

 هب جامعه افراد کنجکاوی و منفی نگاه ویژهبه  حضانت، حق متقاضی

 اعمالها خانواده سوی از که هایییتمحدود و طالق حال در زنان

 حق گرفتن صورت در زنان این که مشکالتی و طرف، یک از شودیم

 از کنندمی تجربه جامعه افراد و فرهنگ سوی از فرزندشان حضانت

 قوانین به توجه با. است کرده روبرو مشکالتی با را هاآن دیگر طرف

 هاآن است، جامعه رسوم و آداب و فرهنگ از برخاسته که حاکم

 ملزم عمأل و داده دست از را فرزندشان حضانت مجدد ازدواج درصورت

 معهجا فرهنگ در طالق قبح به توجه با. هستند همسر بدون زندگی به

 افراد همدلی و حمایت جای به و نبوده امان در هم هاآن فرزندان حتی

 برای را زمینه خود، این که شوندمی خطاب طالق فرزند جامعه،

 .کندمی ایجاد هاآن اجتماعی انحرافات

 اخذ صورت در طالق، درحال زنان که، دهندیم نشانها پژوهش برخی 

 که دهستن روبرو مشکالتی با معیشتی و اقتصادی نظر از حضانت حق

 بنابراین،. [۱3, ۱2]شود می بیشتر مشکالت این فرزندان سن افزایش با

 حمایت بر عالوه دانند ملزم را خود حضانت داشتن صورت در زنان، این

 اگر تصور دراین که باشند نیز فرزندانشان مالی کننده حمایت عاطفی،

 و تندهس شاغل اگر و باشند مناسب شغلی دنبال به باید ندارند شغلی

 نظر زا باید چراکه باشند، سوم یا دوم شغل دنبال به ندارند کافی درآمد

 یتحما را فرزندشان بتوانند زندگی، مایحتاج و مخارج ینتأم و مسکن،

 مادر، وسطت حضانت اخذ صورت در قانون طبق البته. [۱6-۱4]کنند 

 .نماید پرداخت فرزند به نفقه عنوان به را مبلغی باید نیز پدر

 توسط حضانت اخذ خصوص در شده ذکر مشکالت وها چالش بر عالوه

 نیز، حضانت حق داشتن صورت در زنان این طالق، حال در زنان

 اثر رد فرزندشان معتقدند هاآن. دارند فرزندانشان آینده از هاییینگران

 انآن مناسب ارتباط عدم نگران و اندیدهد آسیب والدین یهاکشمکش

 این، بر عالوه. هستند وارده هاییبآس علت به خود همساالن گروه با

 مادر توسط حضانت از بعد فرزندشان پشیمانی احساس نگرانها آن

 طرفی از. دارند وابستگی فرزندشان به عاطفی لحاط از زیرا. هستند

 خصوص در زیادی هراس و هستند خود فرزندان مناسب ازدواج نگران

 طالق خصوص در والدین از که الگویی توجه با طالق شدن عادی

 با پژوهشگران پژوهش، این انجام (. در۱،3)هستند  ،اندگرفته

 وها مصاحبه انجام دشواری جمله؛ ازاند بوده مواجه محدودیتهای

 محدودیت و شده تعیین زمان از بیش پژوهش انجام روند شدن طوالنی

 این از کشور از خارج و داخل در حضانت درباره کیفی یهاپژوهش

 تحمای راستای در هاییبرنامه که شودیم پیشنهاد نهایت دراند. جمله

 تحت فرزندان و طالق درحال زنان از اجتماعی و روانشناختی یابی

 آموزشی یهامداخله و نهاد مرم حمایتی یهاگروه قالب در آنها حضانت

 طالق حال در زنان تا شود تشکیل حضانت و طالق اثرات کاهش برای

 خود به احتمالی هاییبآس از طالق فرایند از بهتری درک و آگاهی با

 ای استیگما زمینه در کیفی یهاپژوهش همچنین،. بکاهند فرزندان و

 .بگیرد صورت طالق از ناشی اجتماعی ننگ

 گیرینتیجه

 یهاجنبه در ریشه طالق حال در زنان در کودک حضانت یهاچالش

 شناختی، روان یهاجنبه از تواندیم که دارد زن یک زندگی گوناگون

 یهامداخله که، رسدیم نظر به. پرداخت آن به اقتصادی و اجتماعی

 دو این به باید حقوقدانان ومشاوران  اجتماعی، مددکاران متخصصان

 ارائه در معیشتی و اقتصادی و اجتماعی -شناختی روان بخش

 از را زنان تصمیمی هر از قبل و کنند دقت خود یامشاوره راهکارهای

 شناختی روان اثرات کاهش برای همچنین،. سازند آگاه رو پیش عواقب

 هآماد. شود ویژه توجه دارند، را فرزند حضانت قصد که زنانی بر طالق

 و روانی پیامدهای از تواندیم زنان توانمندسازی و سازی اگاه سازی،

 .بکاهد زنان هیجانی

 قدردانی و تشکر
 خانواده مشاوره ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته پژوهش این

 سازمان از مقاله نویسندگان. باشدیم خاتم دانشگاه در اول نویسنده

 یتمام و شهرستان این مشاوره مراکز اسالمشهر، شهرستان بهزیستی

 د،کردن یاری پژوهش این انجام در را ما صمیمانه که کنندگانی شرکت

 .دارند را قدردانی و تشکر کمال

 اخالقی مالحضات
 کد با خاتم دانشگاه اخالقی کمیته ییدتأ به پژوهش این اجرای

 .است رسیده KH:96.S.100.2582 اختصاصی

 منافع تعارض
 گریکدی با منافعی تعارض گونه هیچ که کنندیم اعالم نویسندگان

 .ندارند

 مالی منابع
 نابعم به دسترسی و است دانشجویی نامه پایان از اقتباس پژوهش این

.اشت نداشته حمایتی مالی
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