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تجربه زیسته فرزندان طالق در شهر تهران

عاطفی،  اجتماعی،  پیامدهای  اجتماعی  مسئله  یك  به عنوان  مقدمه: طالق 
اقتصادی زیادی برای فرزندان به همراه دارد اما تاكنون این مسائل از نظرگاه 
فرزندان موردتوجه قرار نگرفته است. اگرچه در سایر كشورها نیز تعداد كمی 
از تحقیقات به آن پرداخته اند اما نتایج آنها نشان دهنده تجربیاتی بیان نشده و 
شناخته نشده از سوی جامعه علمی است و این واقعیت خود منجر به تحمیل 
فشارهای بیشتر به كودكان شده است. بر این اساس در این پژوهش تالش 
شده است اولین گام برای حل مشكالت فرزندان طالق كه همانا شناخت 

آنهاست، برداشته شود.
با مصاحبه  مبنایی( و  این پژوهش به روش گرانددتئوری )نظریه  روش: 
عمیق با 24 نفر از فرزندان خانواده های طالق در گروه سنی 13 تا 18 ساكن 

شهر تهران، در سال 1395 انجام شد.
یافته ها: تجربه مشترک فرزندان طالق در مقوله ای با عنوان »معلق بودگی 
فضای  در  نابسامانی  ماحصل  كه  است  تشریح  و  توصیف  قابل  رانشی« 
اجتماعی، خانواده بازسازی شده و سایر فضاهای زندگی فرد است و علی رغم 
به كارگیری استراتژیهای انطباقی مختلف توسط كودک، در بسیاری از مواقع 
قادر به سازگار شدن با شرایط نیست و این امر پیامدهای اجتماعی و روانی 

زیادی را برای او به همراه دارد.
بحث: هرچقدر محیطی كه كودک در آن زندگی می كند، طالق را انگ آلودتر 
بداند، هرچه تغییرات ایجادشده در زندگی كودک بیشتر به عنوان استرس واره 
عمل كند و هرچه تاب آوری فضای زندگی كودک شكننده تر باشد و هرچقدر 
توانایی كودک در به كارگیری استراتژیهای كارآمد كمتر باشد، پیامدهایی كه از 
طالق نصیبش می شود، سخت تر و آسیب زننده تر خواهد بود. بر این اساس 
در كنار تالشهایی كه برای كاهش طالق در جامعه صورت می گیرد پیشنهاد 
و  طالق  از  زدایی  برچسب  شود.  توجه  نیز  كم آسیب«  »طالق  به  می شود 
از  این گروه  برای  امن  به جامعه ای  برای رسیدن  گام  اولین  كودكان طالق 

كودكان است.
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Introduction: Divorce as a social problem has many so-
cial, emotional, and economic consequences for chil-
dren; however, these issues, despite their importance, 
have not been addressed from children’s viewpoint yet. 
Some studies conducted in other countries show the un-
explained and unknown knowledge of these children by 
the scientific community, and this fact has put more pres-
sure on the children. Accordingly, this study attempts to 
take the first step in solving the problems of divorce chil-
dren, which is their recognition.
Methodology: This research was conducted using 
Grounded Theory and a in-depth interviews with 24 chil-
dren of divorced families whose age range was 13-18.
Findings: The common experience of divorced children 
is described in “Suspension and rejection “, which is 
the result of a disorder in the social, family-related, and 
other living spaces of a person, and despite the use of 
different adaptive strategies by the children, they are un-
able to adapt to situations, and it has many social and 
psychological consequences for them.
Discussion: In the event of divorce, if the changes in the 
child’s life are more likely to be stressful, the child’s liv-
ing space will be slightly resilient, and the child’s ability 
to use effective strategies will decrease, and the conse-
quences of divorce will be harder and more harmful. Ac-
cordingly, along with efforts to reduce divorce in society, 
it is suggested that “divorce with less harm” be consid-
ered. The social environment and social issues should 
be such that society does not act as a crisis for the child. 
Eliminating the label of divorce and divorce children is 
the first step towards achieving a safe society for this 
group of children.
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Extended Abstract
Introduction: Divorce is a phenomenon that is rising in many societies, including 
Iran, and often leads to great harm and dilemma for family members, especially 
children. Given that parental divorce usually occurs in the particular ages of the 
child’s psychosocial development, it causes children to suffer from various prob-
lems and injuries because the family is both the main support institution of the 
individual, especially in childhood and the most important factor in the devel-
opment of their personality. Divorce can have negative and destructive impacts 
on children’s personalities. The sense of insecurity and abandonment in children, 
which occurs after a breakdown in the family system, has many and often devas-
tating effects on the child.
Studies show that the lack of adaptation of children with parental divorce can be 
seen in various aspects of life, such as unfavorable academic performance, behav-
ioral problems, psychological incongruity, defective self-concept, social incom-
patibility, and undesirable parent-child relationships (Amato, 2000). Therefore, di-
vorce as a social problem has many social, emotional, and economic consequences 
for children, these issues, despite their importance, have not been addressed from 
children’s viewpoint in Iran yet. Some studies conducted in other countries show 
the unexplained and unknown knowledge of these children by the scientific com-
munity, and this fact has put more pressure on the children. Accordingly, this study 
attempts to take the first step in solving the problems of divorce children, which 
is their recognition.
Method: In this study, the constructivist-interpretive approach has been used. The 
main reason for paying attention to the constructivist approach in this study is its 
emphasis on the direct perception of individuals from specific experiences. The 
main emphasis of the research has been on how children interpret their experi-
ences as regards divorce. For this purpose, the Grounded Theory method, derived 
from the aforementioned approach, has been selected as the research method and 
was conducted using tin-depth interviews with 24 children of divorced families at 
the age of 13-18.
Findings: The results of the code analysis in three stages appeared in the form of 
six categories: “rough social space” (context); “suspension and rejection “ (phe-
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nomenon); “restored family” (causative conditions); “fragile resilience of living 
space” (Intervening conditions); “coping strategies” (strategies); “fragile adapt-
ability” (outcomes).
The common experience of divorced children is described in “suspension and re-
jection “, which is the result of a disorder in the social, family, and other living 
spaces of a person, and despite the use of different adaptive strategies by the chil-
dren, most of the times, they are unable to adapt to situations, and it leads to many 
social and psychological consequences for them.
Children in divorced families experience a sense of insecurity, rejection, deficien-
cy, and a kind of alienation through the major changes that have occurred in their 
lives. The restored family has very different characteristics from its early family, 
the change in members, roles, and changes in parental parenting ability (and in 
addition to other factors), the environment and the child’s living space, have lost 
their protective capability. (The fragile resilience of the living space), and they cre-
ate a “suspension and rejection “atmosphere in close coordination with each other.
The child uses different tactics to escape from this disturbing environment, which 
varies according to his or her living environment. The use of tactics has sometimes 
a temporary effect and sometimes it is inefficient and leads to a lack of adaptation 
of children to conditions.
Some of the effective tactics used by the child include cognitive strategies, such 
as the reinterpretation of the phenomenon of divorce and the acceptance of reality. 
Children who are successful in believing positive attitudes toward divorce and 
positive aspects or trying to believe their situation, are adapted easier to it, and the 
effects of divorce are less on them. But children who are incapable of applying 
these strategies are more likely to suffer psychological and social harm and social 
disruption.
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Figure (1) Paradigm Model of Research 

Discussion: On the one hand, divorce is an extremely stressful process for children, 
and on the other hand, children have a limited ability to understand “what happens 
during divorce”, “what they feel” and to answer the questions that arise in this 
regard; therefore, experiencing parental divorce is painful for most children, and 
most of them are not easily adjusted to this phenomenon.
In the event of divorce, if the changes in the child’s life are more likely to be 
stressful, the child’s living space will be slightly resilient, and the child’s ability 
to use effective strategies will reduce, the consequences of divorce will be harder 
and more harmful. Accordingly, along with efforts to reduce divorce in society, 
it is suggested that “divorce with less harm” be considered. The social environ-
ment and social issues should be such that society does not act as a crisis for the 
child. Eliminating the label of divorce and divorce children is the first step towards 
achieving a safe society for this group of children.
Divorce children are excluded from society, rather than receiving social support 
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because of the lack of awareness of society and, consequently, they will experi-
ence stereotypical encounters with the facts. stereotype - which only considers 
individuals as groups, regardless of individual differences, single-faced view, and 
linear analysis of phenomena-is among the major factors by which all children are 
affected. Evasion of social responsibility seems to prevent community members 
from thinking and abandoning stereotypes.
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مقدمه
طالق پدیده ای است كه در بسیاری از جوامع ازجمله ایران رو به افزایش است و در اغلب 
موارد برای اعضای خانواده منجر به آسیب و معضالت فراوان، به ویژه برای فرزندان، می شود. 
نظر به اینكه اغلب طالق والدین در سنین ویژه رشد روانی- اجتماعی فرزندان رخ می دهد، 
به عنوان اصلی ترین  كودكان را دچار مشكالت و آسیبهای مختلف می كند؛ چراكه خانواده 
نهاد حمایتی از فرد، به ویژه در دوران كودكی و مهم ترین عامل در پی ریزی و چگونگی رشد 
شخصیت وی، فرومی ریزد. حس ناامنی و رهاشدگی در فرزندان كه به دنبال گسستگی در 

سیستم خانواده رخ می دهد، تأثیرات مختلف و اغلب مخربی بر كودک می گذارد.
 مشاهدات پژوهشگر نشان می دهد فرزندان در خانواده های طالق بر اساس تجربه ای 
كه در فرایند طالق والدین داشته اند، رفتارهایی از خود بروز دهند كه بیانگر تفاوت آنها با 
كودكان در خانواده های عادی دارد. هرچه سن این كودكان باال می رود به نظر می رسد مسائل 
و مشكالت جدیدی را تجربه می كنند كه گاه منجر به واكنشهای روانی و اجتماعی نامطلوب 
در آنها می شود. این مشاهدات این سؤال را در ذهن مطرح می كند كه »فرزندان طالق چه 

چیزهایی را به فراخور طالق والدینشان تجربه می كنند؟«.
با مسئله« در زندگی فرزندان طالق  نیز مؤید وجود یك »تجربه خاص توأم  مطالعات 
هستند1 )یحیی زاده و حامد، 2015(. پژوهشهای داخلی كه اغلب به بررسی وضعیت سالمت 
روانی فرزندان طالق پرداخته اند، نشان می دهند كه این كودكان اغلب از سطح سالمت روانی 
خانواده های  فرزندان  به  نسبت  بیشتری  جسمانی  و  رفتاری  عاطفی،  مشكالت  و  پایین تر 
عادی، برخوردارند. در این خصوص، درویزه )1992( نشان داد طالق بر وضعیت اضطراب، 
نزاع و درگیری، بدخوابی و بی خوابی،  انتقام جویی،  بهانه جویی،  گوشه گیری، پرخاشگری، 
و  اعتمادبه نفس  بر  و  داشته  فزاینده  اثر  دودلی،  و  منزل و شك  از  فرار  زندگی،  از  بیزاری 
1. Yahyazadeh and Hamed
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كنجكاوی اثر كاهنده دارد. همچنین نتایج پژوهش شریفی درآمدی )2010( بیانگر این مسئله 
است كه افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، شكایات جسمانی، افكار پارانویید در نوجوانان 
خانواده های طالق )محروم از مادر( به طور معنی داری، بیشتر از نوجوانان خانواده های عادی 

و حتی نوجوانان یتیِم محروم از مادر است.
 از یك سو طالق برای كودكان یك فرآیند فوق العاده استرس زا است و از سوی دیگر، 
كودكان توانایی محدودی برای فهمیدن »آنچه در جریان طالق روی می دهد«، »آنچه احساس 
بنابراین تجربه  برایشان پیش می آید، دارند؛  این زمینه  می كنند« و پاسخ به سؤاالتی كه در 
طالِق والدین، برای اكثر كودكان رنج آور است و بخش عمده ای از آنها به راحتی با این پدیده 
سازگار نمی شوند. ناسازگاری كودكان با طالق والدین می تواند در جوانب گوناگون زندگی 
نظیر: »عملكرد تحصیلی نامطلوب، مشكالت رفتاری، ناسازگاری روان شناختی، خودپنداره 
معیوب، ناسازگاری اجتماعی و روابط نامطلوب والدی-فرزندی« خود را نشان دهد1 )آماتو، 

)2000
پیامدها  این  به  منجر  فرآیندی  كه طالق طی چه  است  این  می آید  پیش  كه  اما سؤالی 
می شود. پژوهشهای كیفی كه در خارج از ایران انجام شده است، نشان می دهد این كودكان 
اغلب احساس گناه می كنند و گرفتار این باور نادرستند كه به نوعی عامل طالق والدینشان 
بوده اند و یا اغلب آنها احساس تنهایی و متفاوت بودن از كودكان دیگر می كنند2 )نیومن، 
2006 الف و 2006 ب( این احساسات باعث می شود آنها در ابعاد مختلفی آسیب پذیر شوند، 
به عنوان مثال اعتمادبه نفس خود را از دست بدهند. گرچه ممكن است اشتراكات زیادی میان 
تفاوتهای  فراخور  به  بی شك  اما  باشد،  داشته  در كشورهای مختلف وجود  فرزندان طالق 
فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاست گذاریهای متفاوت، این مشكالت ممكن است از نقطه ای 

1. Amato
2. Neuman
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تأثیرپذیری  است  باشد. همچنین ممكن  متفاوت  كیفیت  و  نوع، كمیت  ازلحاظ  نقطه ای  به 
مشكالت مشابه فرزندان طالق از جدایی والدینشان در نقاط مختلف از كانالهای فرهنگی-

با  زندگی  از  كودكان  این  تجربه  مطالعه  اساس  بر همین  گیرد.  متفاوت، صورت  اجتماعی 
طالق والدینشان در ایران، به صورت اختصاصی ضرورت می یابد، امری كه در پژوهشهای 
داخلی مغفول مانده است. نتایج این تحقیق می تواند بخشی از خأل مطالعاتی موجود در حوزه 
فرزندان طالق را پر كند. بر این اساس، این تحقیق اهداف زیر را به دنبال دارد: 1( دستیابی به 
عوامل مرتبط با سازگاری )یا ناسازگاری( در فرزندان طالق، 2( شناخت پیامدهای طالق در 
ابعاد اجتماعی، روانی، عاطفی و رفتاری در فرزندان1 و 3( كشف نحوه مواجهه و كنار آمدن 

با طالق والدین و مسائل مرتبط با آن، از جانب فرزندان نوجوان.

روش
پارادایم و روش تحقیق: پارادایم یا رویكردی كه پژوهشگر در بررسی و شناخت مسائل 
و به طور ویژه به انسان دارد از عمده عواملی كه تعیین كننده روش پژوهش در علوم انسانی 
است. در پژوهش حاضر از رویكرد سازه گرا- تفسیرگرا2 به موضوع پژوهش نگریسته شده 
است. فرض بنیادی رویكرد سازه گرا- تفسیرگرا آن است كه انسانها موجوداتی خالق، مبتكر 
و معنا ساز هستند كه به جهان اجتماعی خود معنا و نظم می بخشند و در تعریف انسان، بر 
اراده گرایی تأكید دارد. بر این اساس، كنشهای انسانی یا عامالن اجتماعی مبتنی بر انتخابهای 
ذهنی و دالیل فردی هستند. ازنظر رویكرد تفسیری، افراد عادی از طریق مكانیسم تعاملهای 
روزمره، در فرایند خلق نظامهای معنا درگیر هستند. این معانی همواره در بستر روابط عادی 
و  بازاندیشی  مورد  بسترهای خاص  و  موقعیتها  به تناسب  و  روزمره ساخته شده  متعارف  و 

بازتعریف قرار می گیرند )محمدپور، 2010(.
1. این تأثیرات از طریق مقایسه كودكان با سازگاری كمتر با كودكان با سازگاری بیشتر حاصل می شود.

2. Constructivist-interpretive approach



      176      176

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، بهار 99، شماره 76

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Spring 2020, No 75

      176

سازه گرایان )برساختگرایان( اجتماعی معتقدند كه هیچ واقعیت عینی برای مردم وجود 
ندارد، بلكه »آن چیزی كه واقعیت دارد این است كه یك برساخته در ذهن افراد وجود دارد«. 
بر اساس این رویكرد آگاهی و حقیقت خلق می شوند، نه آنكه به وسیله مغز كشف شوند. آنها 
وجود یك واقعیت عینی را انكار می كنند و »در عوض، ادعا می كنند واقعیت برساخته های 
اجتماعی ذهنی هستند و دیگر اینكه به تعداد افراد چنین برساخته هایی وجود دارد. )گر چه 
تعداد زیادی از این برساخته ها به صورت شفافی میان افراد می تواند به اشتراک گذاشته شود 

)میلز، 2006(1.
پژوهش حاضر، انسان )در اینجا فرزندان طالق( را به عنوان سوژه ای در نظر گرفته است 
كه واقعیتی به نام »طالق والدین« )به عنوان یك برساخته اجتماعی ذهنی( را در ذهن شكل 
می دهد. باور به اینكه فهم و تفسیری كه فرزندان از طالق والدین در ذهن دارند، این واقعیت 
)مفهوم طالق والدین( را شكل می دهد، ما را به این مسئله رهنمون می كند كه برای شناسایی 
اثرات و مسائلی كه طالق والدین برای فرزندان به همراه دارد، جز از دریچه دید فرزندان 
نمی توان به شناخت دقیق و در پی آن به ارائه راه حل پرداخت، زیرا طالق به نوبه خود یك 
واقعیت مجزا نیست، بلكه شكلی از تعامالت و روابطی است كه شناخت و مفهوم جدیدی 
را در ذهن فرزند ایجاد می كند )كه همانا »طالق والدین« است( كه می تواند- به فراخور زمینه 
زندگی فرد- منحصربه فرد باشد. این شناخت جز از راه تعامل دوجانبه كنشگر و پژوهشگر، 
به واسطه زبان، حاصل نمی شود. برای این منظور روش پژوهش گرانددتئوری )نظریه مبنایی( 
مبتنی بر نظریه اشتراس و كوربین )1998( كه با رویكرد مذكور همسوست به عنوان روش 

پژوهش انتخاب شده است.

متنی- داده های  گردآوری  مستلزم  مبنایی  نظریه  یك  ارائه  اطالعات:  گردآوری  روش 
مصاحبه  حاضر  پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  فن  عمده ترین  است.  عمیق  مصاحبه ای 

1. Mills
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نیمه ساخت یافته1 و مسئله محور2 است. همچنین عالوه بر مصاحبه »یادداشت میدانی« مبتنی 
بر مشاهدات، به كمك تحلیل یافته ها، آمده اند. مصاحبه ها در مدرسه، كلینیك مددكاری و 
روانشناسی و تعداد كمی در منزل كودک )البته در تمام موارد به دوراز حضور فرد سوم( و 
در بازه زمانی با میانگین 50 دقیقه، انجام گرفت. سؤاالت اولیه كه در قالب پرسشنامه نیمه 

ساخت یافته مورداستفاده قرار گرفت كه برخی از سؤاالت اولیه عبارتند از؛
چه موقع متوجه طالق والدینتان یا تصمیم آنها به طالق شدید؟ احساس و واكنش شما . 1

چه بود؟
دلیل جدایی والدینت به نظر تو چه بوده است؟. 2
شرایط زندگی شما قبل و بعد از جدایی والدینت چگونه بود؟ چه چیز خوب یا بدی . 3

در زندگیتان بود؟
بعد از طالق تغییری در رفتار پدر و مادر نسبت به شما پیش آمد؟ چه تغییراتی؟. 4
كسی از دوستان و اقوام از تصمیم والدینتان به طالق برای شما توضیحی داد؟ در مورد . 5

برنامه و وضعیت آینده شما چطور؟
و . 6 ناپدری، خواهر  نامادری،  با  رابطه ات  كرده اند(  مجدد  ازدواج  والدی  )درصورتی كه   

برادر ناتنی چطوری است؟
بر . 7 اثراتی  بیایی؟ چطور؟ چقدر طول كشید؟ چه  این قضیه كنار  با  درمجموع توانستی 

زندگی شما داشت یا خواهد داشت؟
سؤاالت اولیه در طی مصاحبه ها و تحلیل هم زمان، با توجه به خألهای اطالعاتی به تدریج 

تكمیل گردید.
تهران و سال  پژوهش كه در  این  در  آنها: مشاركت كنندگان  تعداد  مشاركت كنندگان و 

1. Semi-structured interview
2. Problem centered
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1395 انجام شده است شامل 11 پسر و 13 دختر از خانواده های طالق بودند كه در زمان 
مصاحبه بین 13 تا 18 سال سن داشته اند. طول دوره جدایی والدین ایشان تا لحظه جدایی 
بین 2 تا 16 و سن كودک در زمان جدایی والدین بین 2 تا 15 ساله )7 نفر زیر 5 سال، 12 

نفر بین 6 تا 10 سال و 5 نفر بین 11 تا 15 ساله( بوده است.
 مشاركت كنندگان موردنظر از طریق مدارس، كلینیكهای مشاوره و مددكاری اجتماعی، 

كمیته امداد شناسایی شدند.
روش انتخاب و دسترسی به مشاركت كنندگان، نمونه گیری نظری بوده و حجم نمونه ای 
كه با آن اشباع داده ها حاصل شده 17 مصاحبه بود، اما پژوهشگر جهت اطمینان مصاحبه ها 

را تا 24 مورد ادامه داد.
معیارهای ورود و خروج افراد به نمونه: معیارهای ورود مشاركت كننده عبارت بودند از: 
1( سن )بازه 13 تا 18 سال(؛ 2( عمر طالق والدین )باالی 6 ماه( 3( رضایت فرد به انجام 

مصاحبه؛ 4( رضایت والدین به مصاحبه با كودک؛5( عدم اشباع داده ها.
معیارهای خروج فرد از مصاحبه عبارتند: از عدم تمایل مشاركت كننده به ادامه مصاحبه، 
ناتوانی در ارائه اطالعات درست و پشیمانی مشاركت كننده از پاسخگویی پس از آغاز مصاحبه
روش تحلیل داده ها: نظر به روش پژوهش )كیفی(، تحلیل با كدگذاری )سه مرحله ای( 
به  پرسش سؤاالت،  و  داده ها  مداوم  مقایسه  رویه  دو  از  تحلیل  برای  و محقق  بوده  همراه 

اقتضای اهداف پژوهش، سود جست.
»اعتبارپذیری«  معیار  از  پژوهش  كیفیت  ارزیابی  جهت  پژوهش  این  در  پژوهش:  ارزیابی 
)تائیدپذیری( با شیوه های درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی، استفاده داوران بیرونی 
و دریافت نظر مشاركت كنندگان و نیز معیارهای »اطمینان پذیری« )قابلیت وابستگی( با شیوه های 

»چك كردن رونوشتها«، »مقایسه پیوسته داده ها با كدها« و »توافق كدگذاران« استفاده شده است.
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مالحظات اخالقی: در این مطالعه برای رعایت اخالق در پژوهش، چند اصل رعایت شده 
است؛ كه عبارتند از: رضایت آگاهانه مشاركت كننده، كسب اجازه و جلب رضایت والدین 
به صورت شفاهی و كتبی، رازداری در گزارش، پرهیز از آسیب رساندن به مشاركت كننده و 
محافظت از اطالعات گردآوری شده. جهت دستیابی به رضایت آگاهانه مشاركت كننده در 
ابتدا موضوع پژوهش، اهمیت اطالعاتی كه مشاركت كننده ارائه می دهد و نیز تعهد پژوهشگر 
به اصل رازداری و اینكه هیچ اطالعاتی به نام ایشان در هیچ كجا منتشر نخواهد شد برای 
انجام  تنها در صورت رضایت مصاحبه  مصاحبه شونده تشریح شد، مصاحبه و ضبط صدا 
اجازه ضبط صدا  اما  نشان می داد  به مصاحبه  تمایل  مواقعی كه مصاحبه شونده  در  می شد. 
نمی داد، محقق مجبور بود تنها به نوشتن سخنان او اكتفا كند كه تعداد كمی از نمونه ها در 

این دسته قرار گرفتند.
تالش شد در حین مصاحبه با مشاركت كننده همدلی الزم به عمل آمده و چنانچه موضوعی 
كودک را دچار فشار روانی می كرد، یا از آن پرهیز شد یا به گونه ای همدلی الزم با وی به 
عمل آید. البته ذكر این نكته الزم است كه به هرروی طالق والدین برای اغلب فرزندان تلخ 
است و انجام شدن مصاحبه با همدلی، موجب تخلیه روانی فرد هم می شد. تمایز میان این دو 
حالت برای پیشگیری از آسیب رساندن به كودكان، موردتوجه و مداقه پژوهشگر بوده است.

یافته ها
نتایج حاصل از تحلیل كدها در سه مرحله در قالب شش مقوله پدیدار شدند: »فضای 
)شرایط  بازسازی شده«  »خانواده  )پدیده(؛  رانشی«  »معلق بودگی  )زمینه(؛  خشن«  اجتماعی 
مقابله ای«  »استراتژیهای  مداخله ای(؛  )شرایط  زندگی«  فضای  شكننده  »تاب آوری  عّلی(؛ 

)استراتژیها(؛ »سازگاری شكننده« )پیامد(.
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معلق بودگی رانشی
رانشی«  »معلق بودگی  یعنی  پژوهش،  این  در  پارادایمی(  مدل  )در  كشف شده  هسته   
)پدیده( را می توان وجه مشترک تجربیات كودكان طالق، تلقی نمود. این مفهوم فضای را از 
دنیای كودكاِن طالق به تصویر می كشد كه تجربه های غالبا رنج آور ایشان را در خود جای 
)مطرودیت(،  رانده شدن  شده،  مخدوش  هویت  از:  عبارتند  تجربه ها  این  ازجمله  می دهد، 

احساس ناامنی و بی پناهی، فقدان و محرومیت.
و  اجتماعی  سرگشتگی  احساس  بیانگر  رانشی«  »معلق بودگی  تركیبِی  اصطالح  جز  دو 
فردی )معلق بودگی( و طردشدن از تعامالت اطراف ازجمله جامعه، والدین، اقوام و دوستان 

است؛ كه در حقیقت طردشدگی )رانده شدگی( زمینه ساز احساس سرگشتگی است.
مشاركت كننده ای در خصوص اینكه تمایل دارد هویتش را با حضور والدینش به مردم 

نشان دهد می گوید:

»]اگه جدا نشده بودند[ مردم می دیدند كه من پدرم میاد دنبالم! مادرم میاد دنبالم!«)پسر، 
13 ساله، 7 ساله در زمان جدایی(.

این نقل قول نشان می دهد كه این كودكان همان طور كه از مفهوم »خود آیینه سان« كولی 
بازتاب نگرش دیگران در مورد خودش وام می گیرد و عالقه دارد  از  برمی آید هویتش را 
تصویر مثبتی در نگاه دیگر كنشگران اجتماعی از خود ایجاد كند. به عبارتی این كودک تمایل 

دارد هویت خدشه دارشده خود را با تعریف شدن هردو والد در زندگیش، بازسازد.
بی اعتباری« می بیند و تالش  »داغ  در معرض  والدین  به واسطه طالق  را  نیز خود  نگار 

می كند با توضیحاتی كه برای دوستانش می دهد، هویت مستقل خود را حفظ كند:

»بهشون گفتم سر اینكه مامان بابام جدا شدن، نه برام ترحم كنید، نه برام دلسوزی كنید 
و نه با منت كاری رو برام انجام بدید. رابطتتون مثل قبل باشه. اگه واقعا دوستین نباید 
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طالق اونها براتون مهم باشه. من، منم! نه قراره مثل بابام باشم نه مثل مامانم. من منم! 
هر كی شخصیت مستقل داره«)دختر 15، ساله، سن زمان جدایی 10 ساله(.

بنابراین در خانواده نابسامان این الگوهای هویت بخش در زندگی كودک شكسته می شود 
و كودكان طالق بر اساس قضاوتها و پیشداوریهای غلط اجتماعی در مورد خودشان نگرش 
منفی پیدا می كنند. سرگشتگی هویتی در كنار رهاشدگی از سوی والدین به احساس ناامنی 

عمیقی در كودكان می انجامد.
مریم كه بعد از جدایی والدینش از سوی عموی خود مورد تعرض جنسی قرار گرفته 

است به بی پناهی خودش و نداشتن حامی اعتراض دارد:

 »خوب اذیتم میكنه كه چرا مادرم باال سرم نباشه كه یك همچین اتفاقی بیافته؟«.
پوریا به این نكته اشاره دارد كه بر خالف كودكان دیگر هیچ تكیه گاه حمایتی و امنیتی 

ندارد:

 »بچه های طالق همشون بد بختند. ]...[ چون مشكالت زیادی دارند و خودشون باید 
از پس مشكالتشون بر بیان«

خشونت نمادین
نتایج داده ها نشان داد »احساس معلق بودگی رانشی« در زمینه ای شكل می گیرد كه بیشتر 
بستر حیات  به عنوان  این فضا، جامعه  در  امن!  تا محلی  است  اجتماعی خشن  یك فضای 
اجتماعی و خانواده به عنوان اولین نهاد حمایتگر كودک، نه تنها مأمن و پناهگاهی مناسب برای 

كودک نیستند؛ بلكه خود در نقش استراس واره برای كودک، عمل می كنند.
است.  نمادین«  »خشونت  تداعی گر  بیشتر  طالق،  علیه  بر  انگ آلود  اجتماعی  فضای   
و  منفی  تماما  نگرش  القا  تداعی كننده  بوردیو،  مفاهیم  از  برگرفته  نمادین«،  »خشونت 
یكسونگرانه به پدیده طالق و به تبع آن به اعضای آن است. كنار گذاشتن یكجانبه طالق و 
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مذموم شمردن آن از سوی ساختارهای فرهنگ ساز و درونی شدن از سوی اعضا، نشان دهنده 
اعمال  ندارند،  را  آن  با  مبارزه  تاب  كه  ضعیفی  كنشگران  به  ساختارها  كه  است  خشونتی 
می كنند كه با تبلیغ و تكرار آن در نمادهای فرهنگی، از سوی كنشگر درونی و باور می شود

بودن،  آن  از  باور می رسد كه طالق و عضوی  این  به  آن فضا  در  به این ترتیب، كودک 
نشانه ناكارآمدی، ناسالم بودن )به ویژه در حوزه اجتماعی( و نقصانی است كه در تمام عمر 
می بایست آن را با خود یدک كشد. كودک با عدم پذیرش و پنهان نمودن جدایی والدین نشان 

می دهد كه این برچسبها و انگهای طردكننده را پذیرفته است.
كلیشه های طالق باعث می شود طالق از سوی فرزندان به عنوان یك امر مذموم و یك 
حادثه منفور كه نباید در مورد آن حرف زد )یك تابو(، درک و باور شود، همین امر باعث 

می شود كودک تالش كند كه آن را كتمان كند.
جامعه  سوی  از  طالق  كودكان  مورد  در  اتهام آمیز  كلیشه های  طالق:  به  كلیشه ای  نگاه 

موجب آزار این كودكان می شود. به عنوان مثال یكی از مشاركت كنندگان اشاره می كند:

بچه  یكی  می گن  وقتی  كه  كوته فكرند  آن قدر  مردم  می كنیم  زندگی  كه  جامعه  »تو 
طالِق، خیلی فكر بدی در موردش می كنن. می گن مثال پدر مادرش طالق گرفتن بچه 
به راههای خیلی بدی كشیده می شه. درحالی كه اونقدر دركشون باال نرفته هنوز!«)دختر، 

15 ساله، سن زمان جدایی 10(
همچنین كودكان به واسطه متهم بودن مادر به عنوان یك زن مطلقه و تمامی اتهامات واهی 

موجود كه به هر زن مطلقه ای زده می شود، محدود و طرد می شوند.
 نگاه سنتی قالب در جامعه ایران طالق به مثابه یك تابو اجتماعی قلمداد می شود. مواجهه 
تابوگونه با یك پدیده به این معنی است كه نوعی ممنوعیت و تحریم اجتماعی و یا درد 
در مواجهه به آن وجود دارد و به همین دلیل فرد از صحبت در مورد آن خودداری می كند. 
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صحبت كردن و آگاهی دادن به دیگران در مورد طالق والدین، برای كودكان چنان سهمگین 
است كه برخی از این كودكان ترجیح می دهند غیبت والدشان را به فوت او نسبت دهند و 
هرگز اظهار نكنند كه والدینشان جداشده اند. حتی در مواردی كودک آرزو می كند والدین در 
دو شهر برای همیشه جدا زندگی می كردند اما اسم طالق را بر آن نگذارند، چراكه به نظر او 

این واژه، گردی از مرگ بر زندگی او می پاشد.
در كالم یكی از مشاركت كنندگان تابو بودن طالق متبلور است. او در استدالل اینكه چرا 

طالق را از دوستانش كتمان می كند می گوید:

»كال طالق چیز خوبی نیست یك مسئله ای كه خجالت داره گفتنش و خوشم نمیاد 
كسی بدونه«)پسر، 15 ساله(

در بیشتر موارد این كودكان نبود والد غایب در اثر فوت را به طالق ترجیح می دهند و یا 
الاقل چنین اظهار كردن، برایشان راحت تر است. یكی از مصاحبه شوندگان در توجیه پنهان 

كردن مسئله طالق والدینش این طور توضیح می دهد:

»یكی از بچه ها باباش مرده بود اون می گفت. ولی اگه بابای من خدایی نكرده مرده 
بود شاید روم می شد بگم«)دختر، 17 ساله(

سلطه،  تحت  افرادِ  می كند،  اشاره  نمادین  مفهوم خشونت  ذیل  در  بوردیو  كه  همچنان 
افكاری را كه ممكن است علیه خودشان باشد، می پذیرند. تابو دانستن طالق به منزله قبول 
یك نقص در خود به دلیل فرزند طالق بودن و پذیرش انگ آلود بودِن طالق است. در این 
كلیشه ای  ساختن  در  قدرت،  ساختار  در دست  ابزار  مهم ترین  به عنوان  رسانه،  نقش  رابطه 

طالق پررنگ به نظر می رسد.

خانواده بازسازی شده
 عنصری كه در چنین فضای خشنی، عامل و تشدیدكننده احساس تعلیق و رانده شدن 
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در كودک است، خانواده ای است كه ویران و به شكل دیگری بازسازی شده است، یعنی همان 
»خانواده بازسازی شده« )كه در مدل پارادایمی به عنوان شرایط عّلی در نظر گرفته شده است(. 
پدر سرپرست،  والد  مادر سرپرست، تك  والِد  به خانواده تك  از خانواده هسته ای  كودک 
خانواده دو هسته ای و یا خانواده ناتنی تغییر موقعیت می دهد؛ كه هر یك از شكلهای یادشده، 
مسائل و پیامدهای ویژه خود را دارند. بازسازی خانواده، ماحصل فرایندی است كه سه عنصر 
اصلی را دربرمی گیرد كه عبارتند از »تغییر ساختار خانواده«، »تعامالت مخدوش« و »كاهش 
قابلیتهای والدین«. تغییر ساختار خانواده منجر به حذف اعضای قدیم و الحاق اعضای جدید 
و تغییر نقشها یا به عبارت بهتر نامتعارف شدن و به هم ریختگی نقشها را در پی دارد. حذف 
اعضا قدیم، در مواقعی به معنای بریده شدن بخشی از وجود عاطفی كودک است؛ شبنم، 15 

ساله، در مقایسه زندگی خود با دیگران تصوری از متالشی شدن و پراكندگی در ذهن دارد:

 »اونقدر خوشحالند هیچ مشكلی ندارند، اگر هم دارند تو مردم بروز نمی دهند. تو 
خونه خودشون هیچكی خبر نداره ولی ما هر كدوممون آس و پاسیم، یكیمون اینور 

یكیمون اونور، یكی دعوا می كنه، یكی اینور گریه می كنه یكی اونور گریه می كنه«.
متناظر  تكه پاره شدن  و  ازهم پاشیدگی  مفهوم  با  كودكان  ذهن  در  خانواده  ساختار  تغییر 
است. در شرایطی كه فاصله فیزیكی كودک با والد غیرسرپرست بیشتر شود، احساس متالشی 

شدن و در هم كوبیده شدن چارچوب خانواده، در ذهن كودک پررنگتر می شود.
موضوع مهم دیگر در تغییر ساختار خانوادگی، بازشدن مرزهای خانوادگی است كه منجر 
به سهولت ورود افراد غیرخانواده به خانواده می شود؛ كه بیانگر كاهش انسجام خانوادگی 
است. منظور از »مرز« در ادبیات مددكاری اجتماعی خانواده و در این پژوهش عبارت است 
از »خط نمادینی كه نشان می دهد چه كسی عضو خانواده یا زیر منظومه های )زیر سیستمهای( 
آن هست و چه كسی نیست و چه كسی با یك نظام یا زیر منظومه خاص انطباق دارد« )كالینز 
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و همكاران، 2014: 105(. این امر از عوامل تهدیدكننده امنیت و احساس امنیت در كودک 
از دوران كودكی خود بعد از جدایی  از كودكان )دختری 16 ساله(  است برای مثال یكی 
والدین كه در ساعات كاری پدر در منزل اقوام دیگر نگهداری می شود از تعرض از سوی 

عموی خود می گوید:

»طوری شده بود كه هر وقت زن عموم خونه نبود، عموم به هوای خرید صدام می زد 
نامادری بابام نمی دونستن كه فكر می كردن عمومِ دیگه، مثال می گفت بیا پول را از 

روی اپن بردار. وقتی می رفتم، یهو می گرفت در را می بست...«.
كودک  در  ناامنی  احساس  برای  را  فضایی  والدینی«  »قابلیتهای  كاهش  دیگر،  مسئله 
فراهم می كند. بدین معنی كه والدینی كه به لحاظ اقتصادی، روانی و اجتماعی به طور منفی 
ارائه  باكیفیتی را به كودک خود  تحت تأثیر طالق قرار گرفته اند، دیگر نمی توانند والدگری 
كنند. می توان چهار عامل تعیین كننده برای كاهش كیفیت والدگری ذكر كرد: 1( تضادهای 
والدین  ناآگاهی   )4 اجتماعی؛  حمایتهای  عدم   )3 اقتصادی؛  مشكالت   )2 شدید  والدینی 
نسبت به نیازهای كودک در فرایند طالق. والدینی كه از حمایت )اعم از رسمی و غیررسمی 
بیشتری  می شود(  اجتماعی  حمایتهای  و  خانواده  عاطفی  اقتصادی-  حمایتهای  شامل  كه 

برخوردارند راحت تر می توانند برای كودک، والد و پناهگاه خوبی باشند.
همچنین والدین طالق گرفته در موارد زیادی مبتال به آسیبهای اجتماعی و روانی می شوند 
كه این امر نیز از نقش و كاركرد حمایتی خانواده می كاهد. بر این اساس در ارتباط با متأثر 

شدن والدین از طالق می توان به دو مقوله اشاره كرد:
آسیب پذیری اجتماعی و روانی )در هر یك از والدین بروز می كند(. 1
سازش نداشتن بعد از طالق )در رابطه بین والدین شكل می گیرد(. 2

 برای مثال نگار در بین مصاحبه شوندگان، بیشترین تأثیر روانی طالق بر مادر را تجربه 
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كرده است. مادر وی برای مدتی بعد از جدایی در بیمارستان روانپزشكی بستری می شود:

»مامانم افسرده شده بود، یكجا نشسته بود، بعد از یك مدت خیلی پریشون شده بود 
با خودش حرف می زد!«

همچنین علی، 18 ساله از اثرات طالق بر مادر و در پی آن تغییرات رابطه خود با مادر می گوید:

»مادرم بعد این قضیه ناراحت و شكسته تر شد. حتی زمانی كه بچه بودم دیگه حوصله 
نداشت با من بازی كنه و حرف بزنه. اون )پدر( زمانی كه بود شرایط بهتر بود. اون زمان 
هم محبت پدر رو داشتم و هم محبت مادر. ولی خب مادرم هم بعد به خاطر سختیهایی 

كه كشیده كمتر به من توجه می كرد. بیشتر توی فكر بود. غم و غصه می خورد«.
این پژوهش نشان می دهد دانش و آگاهی والدین نیز نقش مهمی در میزان فشار طالق بر 
كودک دارد. طبق مشاهدات میدانی1 اغلب والدین، حتی تصوری از رنجها و نیازهایی كه بر 

اساس پژوهش حاضر كودكان در فرایند طالق تجربه می كنند، ندارند.

تاب آوری شکننده فضای زندگی
منفی  به تشدید تجربیات  انجام شده عواملی كه  بر اساس مصاحبه ها و كدگذاریهای   
كودک از طالق و پیامدهای آن می انجامد و در ذیل مقوله ای با عنوان »تاب آوری2 شکنندة 
عوامل  این  اغلب  می شد،  عمل  درست  اگر  درحالی كه  شد؛  استخراج  زندگی3«  فضای 
می توانستند به عنوان عوامل محافظت كننده عمل كنند. زیر مقوالت مهم در این زمینه عبارتند 
ناكارآمد والدین در فرایند طالق«؛ »نادیده گرفته شدن مدنی كودک«؛ »رابطه  از: »مدیریت 
شكننده با والدین«؛ دسترسی چالش برانگیز به منابع«؛ »درک و نگرش كودک نسبت به طالق، 

1. تجربه ای كه طی حضور در جلسه گروه درمانی 1 ساعته كه در كلینیك مهر آذر و با حضور در بین والدین كودكان طالق 
به دست آمد.

2. Resilience
3. به عنوان شرایط مداخله ای در مدل پارادایمی شناسایی شده است.
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علت طالق و شناسایی مقصر«؛ كه در این میان اولین عامل، وزن بیشتری را به خود اختصاص 
به نوعی  داده و  قرار  را تحت تأثیر خود  از عوامل دیگر  تاحدی برخی  به طوری كه  می دهد؛ 

زمینه ساز آنها است.
با كودک در فرآیند  منظور از مدیریت والدین، نحوه سازمان دهی، برنامه ریزی و رفتار 
طالق برای كودكان است. داده ها نشان می دهد تعداد زیادی از والدین زمانی كه تصمیم به 
به اطالع  را  بلكه حتی تصمیم خود  نه تنها نظر كودک را جویا نمی شوند  طالق می گیرند، 
كودک نمی رسانند درنتیجه كودک را برای مواجهه با این پدیده آماده نمی سازند. همچنین 
با وجود آنكه كودک نیازهای عاطفی ویژه ای در فرآیند طالق دارد اما والدین با رفتارهای 

نامناسب خود، آسیب پذیری كودک را افزایش می دهد.
برای مثال پیام 13 ساله در مورد نحوه اطالع از طالق والدین می گوید:

»رفتیم دادگاه اونجا ازم پرسیدن میخوای با مامانت زندگی كنی یا بابات؟ قبلش بهم 
چیزی نگفته بودن«

نگار نیز از عدم اطالع رسانی به او در مورد طالق پیش از جدایی، شكایت دارد:

»به نظرم اگه به خودم قبلش می گفتند... شاید موافق بودم، ولی! قبلش بهم می گفتند 
بهتر بود. ]...[ بعد از یك هفته بود كه مادرم بهم گفت؛ كه اون روز صبحش رفتم خونه 
دیدم مادرم خونه نیست، وقتی اومد خونه گفت طالق گرفته تو دادگاه گفت طالق 

شون رسمی شده.«
در مورد عدم تفاهم بر سر طالق نیز، برخی والدین نسبت به نظر كودِک خود بی توجه 
هستند و حتی تالش نمی كنند برای كودک دالیل قانع كننده بیاورند و نسبت به روابط آینده 

به او اطمینان دهند.

»]پدرم[ گفت به شما ربطی نداره... فقط به خودم و مامانت ربط داره« )مریم 15 ساله(
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در حقیقت عدم توضیح كافی در خصوص قریب الوقوع بودن طالق برای كودک، پیش 
از طالق و عدم نظرخواهی از وی؛ به عالوه كم توجهی والدین به نظر كودک جهت حضانت 
و مشخص كردن برنامه بعد از طالق برای مالقات با والد دیگر و یا میزان حمایت وی از 
با استرس مواجه كرده و دچار احساس  از بدو طالق  كودک، مواردی است كه كودک را 
ناامنی می كند؛ زیرا كودک با این تصویر زندگی خواهد كرد كه در آینده پیِش رو، هر اتفاق 
دیگری بدون نظرخواهی از وی ممكن است به وقوع بپیوندد و احساس بی هویتی، ناامنی و 

رهاشدگی از سوی والدین را، بدین ترتیب تجربه می كند.
یكی از عواملی كه منجر به شكاف عاطفی كودک از والدین می شود، بدگویی والدین از 
یكدیگر است )در حقیقت در اینجا والد بدگو به عنوان استرس واره در زندگی كودک شناخته 
می شود(. برخی كودكان مشاركت كننده در این پژوهش، در اثر بدگویی والد سرپرست نسبت 
به والد غایب، دچار احساس تنفر به والد غایب شده اند و به نوعی خود نیز با بدگوییهای 
والد حاضر همراه شده اند. این پدیده همان امری است كه گاردنر1 )2002( »سندرم والد 

بیگانگی2« می نامد.

استراتژیهای انطباقی
استراتژیهای انطباقی یا كنارآیی عبارت است از »تالشهای شناختی و رفتاری دائما در 
ارزیابی  فرد  منابع  از  بیش  كه  بیرونی  و  درونی  مدیریت خواسته های  به منظور  تغییر،  حال 

می شوند« )بارون و همكاران، 2009(3.
كودكان در مقابل فشار و استرسی كه طالق و مسائل حاشیه ای هم وابسته آن به همراه 
دارد، به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاهانه راهبردهایی )استراتژیهایی( را پیش می گیرند تا از 

1 Gardner
2. Parental Alienation Syndrome
3 Brown 



تجربه زیسته فرزندان طالق در شهر تهران 
Lived Experience of Divorce Children in Iran

189      

فشار وارد آمده بكاهند. این راهبردها گاه كارآمد و گاه ناكارآمدند. گاه به وسیله كنش فعاالنه 
جهت رفع مشكل، گاه با فرار از موقعیت به شكل منفعالنه، شكل می گیرد.

جاكوب )2003( بر این مسئله تأكید دارد كه به كارگیری استراتژیها در افراد به صورت 
تركیبی ممكن است اتفاق افتد. در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد كه كودكان در بازه های 
را  متنوعی  استراتژیهای  داشته اند،  اختیار  در  كه  منابعی  و  محیطی  شرایط  به  بنا  و  زمانی 
برگزیده اند. برخی سبكهای مقابله اِی به كارگرفته شده، اساسا ناكارآمد هستند؛ ازجمله تخلیه 
آرامش  به  تنها  و  دارند  موقت  كارآمدی  یا  و  كارآمد  كم  سبكها  از  برخی  منفی؛  هیجانی 
كوتاه مدت كودک كمك می كنند، همچون انحراف افكار؛ و برخی از این سبكها از كارآمدی 

الزم برخوردار هستند و اثر ماندگاری دارند، همچون بازتعریف.
در دسته بندی دیگری نشان داده می شود كه در سبكهای مقابله ای دو مسئله اساسی از سوی 
فرد دنبال می شود: مهار هیجان؛ كنترل هیجان. درواقع برخی از استراتژیها »مبتنی بر پیش ساز«1 
هستند یعنی تالشی هستند برای پیشگیری از بروز هیجانات منفی، درحالی كه دسته دیگر »مبتنی 
آمده اند )مكری،  به وجود  برای كنترل هیجاناتی كه  یعنی تالشی هستند  پاسخ«2 هستند،  بر 
1391(. سبكهای مقابله اِی مبتنی بر پیش ساز، اغلب موفق تر عمل می كند. سبكهای مقابله ای 
مبتنی بر پاسخ كه در تالش هستند هیجانات تظاهر یافته را كنترل و سركوب كنند، به دو دلیل از 
كارآمدی پایین تری برخوردارند: اول اینكه انرژی زیادی می گیرد و دوم آنكه احتمال بازگشت3 
دارند، برای مثال گرچه ممكن است كودک طالق، استرس و غم خود را كنترل و مهار كند، اما 
پس از چندی، استرس بروز پیدا می كند، حال هرچند با نشانه های دیگر. در جدول زیر سبكهای 

به كارگرفته شده توسط كودكان در دودسته نشان داده شده اند:

1. Antecedent focused
2. Respnse focused
3. Reboned
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جدول )2( استراتژیهای انطباقی از حیث پیش ساز یا پاسخگو بودن
پاسخ )کنترل هیجان(پیش ساز )پیشگیری از بروز هیجان(ردیف

هیجان محورارزیابی محور )انحراف افكار، راهبردهای شناختی عقالنی(1
استراتژی جبرانیفاصله گیری به كمك فعالیت فیزیكی2

جستجوی اطالعات و منابع فرار از موقعیت/ راهبرد حل مسئله با برنامه3
)مقابله متمركز بر مسئله(

كتمان/ خودداری4

از مهم ترین راهبردها، می توان به بازتعریف مثبت اشاره كرد. بازتعریف مثبت1 عبارت 
 .)2013 پلوی2،  )دو  مثبت  و  متفاوت  به شكل  افراد  برای  موقعیت  یك  بازنمایی  از  است 
این استراتژی در درمانهای روان شناختی كاربرد زیادی پیدا كرد، همچنین با مفاهیم دیگری 
همچون قاب گیری مجدد و تغییر برچسب نزدیكی زیادی دارد. درواقع، در این روشها مشكل 
به شكل دیگری برای فرد به نمایش گذاشته می شود؛ بنابراین بازتعریف مثبت عبارت است 
انجام  پتانسیلهای كنشی جدید. مصاحبه های  قبل و گشودن  افكار و رفتار  از  از رها شدن 
شده با كودكان مشاركت كننده در این پژوهش نشان می دهد این راهبرد بسیار كارآمد است.

سن كودكان، نوع پدیده و میزان منابع در دسترس كودک، از عوامل تأثیرگذار در انتخاب 
استراتژی ها هستند. به عبارتی در سنین پایین كه رشد شناختی كودک كامل نشده است، در 
مواجه با استرس واره ای چون طالق، استراتژیهای مقابله ای متمركز بر مسئله در كودكان بیشتر 
از جنس اجتنابی است و كودک سعی می كند از مواجهه با مشكل طفره رود و به انكار آن 
بپردازد. به عبارتی برای مسئله طالق كودكان راه حلی نمی یابند و تنها استراتژیهایی را می توانند 
بیشتر  كودک  شناختی  رشد  هرچه  اما  كند؛  جلوگیری  شرایط  شدن  بدتر  از  كه  به كارگیرند 

می شود، كودک بیشتر به دنبال راه حلهای سازنده، همچون بازتعریف و یا حل مسئله می رود. 

1 Positive reappraisal
2. Du Plooy
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البته عنصر مداخله گر دیگری نیز دراین بین اهمیت می یابد كه عبارت است از منابع در دسترس. 
به عبارتی والدگری مناسب طالق از سوی والدین، دسترسی به كالسهای آموزشی فوق برنامه 

و میزان حمایتگری اقوام، در به كارگیری استراتژیهای كارآمد نیز نقش مهمی را بازی می كنند.
می تواند  در طوالنی مدت  و  دارند  كارآمدی كمی  افكار،  انحراف  و  انكار طوالنی مدت 
ضدكارآمد باشند زیرا مسئله برای كودک حل نشده باقی مانده و منجر به تعویق افتادن پذیرش 
پدیده از سوی كودک می شود. این امر در طوالنی مدت می تواند سالمت روانی- اجتماعی 

او را تهدید كند.
همچنین در بین دو سبك انحراف افكارِ فعال و منفعل، سبك دوم موفق تر عمل می كند. 
به  تا حدی منجر  فعالیتهای جانبی  انجام  با  یافتن جایگزین و پركردن زمان  به عبارت دیگر 
كارآمدتر بودن استراتژی فاصله گیری نسبت به اجتناب شناختی شود؛ زیرا از طریق فعالیت، 
فرد تا حدی تخلیه هیجانی نیز انجام می دهد و اجتناب كردن از اندیشیدن به یك مسئله زمانی 

كه با یك فعالیت همراه است، انرژی كمتری صرف می كند.
هر یك از كودكان ممكن است در طی زمان استراتژیهای خود را تغییر دهند و حتی گاه 
به طور هم زمان از چند استراتژی استفاده كنند. طی بررسی انجام شده »استراتژیهای انطباقِی« 
بكار گرفته شده توسط كودک، با باالرفتن سن كودكان تغییر می كند و آنها از استراتژیهای 
از استراتژیهای شناختی و  اجتنابی و منفعل؛ همچون پرت كردن حواس؛ به سمت استفاده 
حل مسئله، پیش رفته اند. اغلب استراتژیهای بكار گرفته شده از سوی كودكان، از كارآمدی 
نسبی )از كم تا زیاد( برخوردار بوده اند. البته بررسی پیامدهای طالق نشان می دهد در اغلب 
به  نیاز  و  است  یافته  افزایش  نوجوانی  به سن  نزدیك شدن  با  ناسازگاری  كودكان، شدت 

استفاده از استراتژیهای پخته تر ضرورت یافته است.
عین  در  كودكان  اغلب  كه  بود  استراتژیهایی  ازجمله  قابل اعتماد  مشاوران  به  مراجعه 
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مانده اند. چراكه  از آن محروم  نیز سنشان  اقتصادی و  به علت مسائل  آن،  به  نیاز  احساس 
مشاوران در مدارس یا حضور ندارند و یا آنكه به دلیل وابستگیشان به مدرسه، قابل اعتماد 
كودكان نیستند. مراجعه به مشاوران بیرون از مدرسه نیز، به دو دلیل یادشده )سن كم، مشكل 

اقتصادی( در بسیاری از موارد مقدور نبوده است.
»بازتعریف  به  از سوی كودكان طالق، می توان  از كارآمدترین راهبردهای مورداستفاده 
مثبت« اشاره كرد. بازتعریف درواقع یكی از استراتژیهای انطباقی است كه كودک با بزرگ 
شدن و باال رفتن قدرت تحلیلش بیشتر می تواند از آن استفاده كند. به عبارتی بازتعریف و 
بازتفسیر پدیده طالق توسط كودكان، درگرو افزایش شناخت آنها از این پدیده است. حسین 
نمونه ای از كودكانی است كه با رشد شناختی توانسته بعد از مدتی با بازتعریف مسئله برای 

خودش به پذیرش واقعیت برسد:

 »]اوایل[ مشكلم این بود كه چرا جدا شدن، میتونستن مشكلشون رو حل كنن چرا 
سعی نكردن. اون موقع بچه تر بودم نمیدونستم اعتیاد چیه پول چیه«)پسر، 16 ساله(

 درواقع امیرحسین با باال رفتن سنش و تكمیل فرآیند رشد توانسته به كمك بازتعریف 
طالق به عنوان امری رهایی بخش از آینده نافرجام كه اعتیاد و بیكاری پدر می توانست برای 

وی و مادرش به همراه آورد، از شدت خألها و استرس خود بكاهد.
كودكانی كه به منابع اطالعاتی )همچون مشاوران، والدین آگاه و اقوام مطلع، كالسهای 
آموزش مهارتهای زندگی( بیشتر دسترسی داشته اند، بهتر توانسته اند جهت استفاده از استراتژی 
بازتعریف، به اطالعات مجهز شوند. بر این اساس یكی از اقداماتی كه برای كودكان طالق 
می بایست انجام داد، افزایش دسترسی ایشان به منابع اطالعاتی و مشاوره است. استراتژیهای 
»انحراف افكار« و »درون ریزی« ازجمله استراتژیهایی پراستفاده از سوی كودكان طالق است، 
استراتژی كارساز  این  از  استفاده طوالنی مدت  برخوردار است.  كارآمدی كوتاه مدتی  از  اما 
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نیست؛ كودكانی كه در طوالنی مدت آن را به كار گرفته اند، دچار آسیبهای روانی شده اند. 
برای نمونه مهسا یكی از مشاركت كنندگان بنا به اظهارات خودش سعی می كند رنجهایش 
را درون ریزی كند و یا افكارش را از آن منحرف كند، اما بعد از گذشت 14 سال از طالق 

والدین، احساس ناامیدی، افسردگی و اضطراب در او موج می زند.

پیامدهای طالق: سازگاری شکننده
چنانچه تغییرات فضای زندگی )خانواده بازسازی شده( و میزان تاب آوری فضای زندگی 
)شرایط مداخله ای( در فرآیند طالق به گونه ای باشد كه طالق را امری بحرانی برای كودک 
بسازد و استراتژیهایی كه كودک به كار می گیرد ناكارآمد باشند و یا كارآمدی الزم را نداشته 

باشند، كودک نمی تواند با طالق سازگار شود
از عمده پیامدها و اثرات طالق بر كودكان كه تحت عنوان »سازگاری شكننده« )پیامد( 
ازجمله  روان شناختی  آسیبهای  به  ابتالء  از:  عبارتند  است،  یاد شده  آن  از  پژوهش  این  در 
ناایمن  اجتماعی  تعامالت  اجتماعی؛  آسیبهای  معرض  در  قرارگرفتن  افسردگی؛  اضطراب، 
)بی اعتمادی، گسستگی عاطفی، چسبندگی عاطفی(، هراس از آینده و ناسازگاری اجتماعی.

مطالعات نشان می دهد پیامدهای طالق در طوالنی مدت ممكن است باقی بماند و یا حتی در 
بزرگ سالی بروز كند. برخی از این كودكان پیش بینی می كنند فشار روانی كه اینك تحمل می كنند 
در آینده منجر به آسیبهای جدی روان شناختی در ایشان می شود. این نتایج مورد تأیید بسیاری 
از پژوهشها است. به طوری كه بر اساس پژوهش فراتحلیلی كه آماتو )1991( بر روی پژوهشهای 
انجام داده است، اختالف سالمت روان بچه های طالق و سایر بچه ها،  حوزه فرزندان طالق 
رفته رفته طی زمان افزایش می یابد. طالق والدین مشكالتی را برای فرزندان در بزرگ سالی به 
همراه می آورد، ازجمله مشكالت اقتصادی- اجتماعی، سالمت روان پایین )آماتو و كیت1، 1991(.

1. Amato and Keith



      194      194

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، بهار 99، شماره 76

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Spring 2020, No 75

      194

همچنین می توان یكی از پیامدهای پنهان طالق را )البته برای برخی از كودكان( تحرک 
اجتماعی منفی دانست.

فرار از شرایط زندگی موجود در دختران، زمینه ازدواج زودهنگام را فراهم می كند كه به 
نظر می رسد در چنین شرایط بحرانی، انتخاب همسری مناسب برای ایشان میسر نباشد و حتی 
آنها در كودكی )پیش از رسیدن به سن قانونی( تن به ازدواج دهند. این شرایط بیشتر شامل حال 
كودكانی می شود كه فضای خانه بعد از طالق برای ایشان، به دلیل ازدواج مجدد والد و اختالف 
با خانواده ناتنی، دیگر قابل تحمل نیست. همچنین آن دسته از فرزندان مذكر كه شرایط اقتصادی 
خانواده شان تحت تأثیر طالق آسیب دیده است؛ مجبور به كار كردن می شوند و این امر باعث 
می شود امكان ادامه تحصیل برای آنها سخت شود. لذا چنانچه مداخله مؤثری صورت نگیرد، 

تحرک اجتماعی منفی در آینده تعدادی از كودكان پیش بینی می شود.

شکل )1( مدل پارادایمی پژوهش
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خط داستان
كودكان در خانواده های طالق به واسطه تغییرات عمده ای كه در زندگی شان رخ داده است 
خود را در فضایی احساس می كنند كه ناامنی، طردشدگی، نقصان و نوعی ازخودبیگانگی را 
بر ایشان تحمیل می كند. به عبارتی دیگر كودک قرار است در جامعه ای ادامه حیات دهد كه 
طالق والدین را ننگی بر پیشمانی كودک قلمداد می كند و به واسطه آن برچسبهای زیادی بر 
كودک تحمیل می كند )كه حتی در رسانه عمومی كودک بازتاب آن را بارها و بارها تجربه 
می كند( كه منجر به عدم پذیرش كودک از سوی جامعه و حتی در برخی مواقع اقوام می شود 
كه به تدریج كودک خود نیز آن را ضعفی در شخصیت و هویت خود قلمداد می كند. در این 
فضای آغشته به خشونت نمادین كودكی كه هویت خویش را بر اساس حضور والدین در 
خانه شكل می داده در پس مشاجرات و بدگویی والدین از یكدیگر و حذف یكی از آنها در 
مناسبات اصلی زندگی، با احساسی كه آن را هویت مخدوش شده می نامیم مواجهه می شود. 
تجربه تلخ از دست دادن ناگهانی و تقلیل حامی از دو والد به یك والد، كودک را در این 
ترس مدام نگه می دارد كه هرلحظه ممكن است به دلیلی دیگر كه انتظارش را ندارد )همچون 
طالق كه غیرمنتظره بود( ناگهان آخرین حامی خود را از دست بدهد، بنابراین در كنار این 
اضطراب و تجربه طرد شدن دچار احساس ناامنی و نوعی معلق بودگی در زمین و آسمان 
از سوی  كند.  پاره شده و سقوط  است آخرین ریسمان هم  آن ممكن  كه هر  پیدا می كند 
دیگر خانواده بازسازی شده ویژگیهای بسیار متفاوتی از خانواده اولیه ایشان دارد. در خانواده 
جدید تغییر اعضا كه اغلب شامل حذف یكی از والدین، اضافه شدن همسر جدید والد و 
به تبع خواهر و برادران جدید، مناسبات و روابط داخل خانه را به شدت تغییر می دهد و در 
بسیاری موارد عالوه بر فشار این تغییرات، ناامنی جانی، جنسی و روانی به واسطه رفتارهای 
ناپدری و نامادری و نیز كم توجه شدن والد سرپرست را به كودک تحمیل می كند. از سوی 
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دیگر والد سرپرست در فرایند طالق و پس ازآن به واسطه مسائل و مشكالتی كه طالق بر وی 
تحمیل كرده از آرامش روانی و شاید بتوان گفت سالمت روانی كافی برای حمایت از كودک 
ممكن است برخوردار نباشد. تغییر اعضا، نقشها و دگرگونی در قابلیت والدگری والدین و 
به تبع آن )و به انضمام عوامل دیگر(، محیط و فضای زندگی كودک، قابلیت محافظتی خود 
را ازدست داده )تاب آوری شكننده فضای زندگی( و این دو در هماهنگی نزدیك با یكدیگر، 

فضای معلق بودگی رانشی را بازمی آفریند.
به  استفاده می كند كه  تاكتیكهای مختلفی  از  این فضای ذهنی،  از  برای رهایی   كودک 
مناسب  آموزش  معرض  در  بیشتر  كودک  هرچقدر  است.  متغیر  زندگیش،  فضای  فراخور 
و توانمندی والدگری طالق والدینش و نیز حمایت اقدام و نزدیكان قرار گرفته باشد )كه 
در این پژوهش به مجموع این موارد فضای تاب آور قلمداد می شود( قابلیت بهتری برای 
انتخاب استراتژیهای مؤثر دارد. از عمده استراتژیهای كه كودک به كار می گیرد عبارتند از 
را  والدین  طالق  كه  موقعیتی  به  مواجهه  عدم  برای  تالش  طالق،  واقعه  مثبت  بازتعریف 
یادآوری كند )مثل خوابیدن در مواقع غم(، درون ریزی و تخلیه هیجانی است. در بازتعریف 
مثبت كودک تالش می كند وجوه مثبت و اثرات مثبت طالق را برزندگیش ببیند. در فرآیند 
زندگی با طالق كودک ممكن است از استراتژیهای مختلف استفاده كند. الزم به ذكر است 
به كارگیری تاكتیكها گاه كارآمدی موقت داشته و گاه ناكارآمد است و به عدم انطباق كامل 
و ثابت كودكان با شرایط می انجامد. ازجمله تاكتیكهای كارآمدی كه كودک به كار می گیرد، 
راهبردهای شناختی ازجمله بازتفسیر از پدیده طالق و نیز پذیرش واقعیت است. كودكانی 
یا سعی  دارند و  آن  مثبت  به طالق و جنبه های  مثبت  داشتن نگرش  كه تالش موفقی در 
می كنند شرایط را آن چنان كه هست باور كنند و بپذیرند انطباق بیشتری با طالق پیدا می كنند 
و آثار طالق بر ایشان كمتر است؛ اما كودكانی كه در به كارگیری این راهبردها ناتوان هستند 
بیشتر دچار آسیبهای روانی و اجتماعی و گسستگی اجتماعی می شود. افت تحصیلی، بروز 
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از  هراس  خودكشی،  افكار  حتی  و  افسردگی  و  اضطراب  ازجمله  روان شناختی  اختالالت 
آینده، گرایش به رفتارهای نابهنجار نشانده عدم انطباق كودک با شرایط است؛ كه این پیامد 
آموزش  خانواده های  جامعه،  در  نمادین ضد طالق  حاصل خشونت  به طور خالصه  منفی 
ندیده، فقدان حمایتهای اجتماعی، عدم توجه به آموزشهای الزم به كودک در فرآیند طالق 

است.

بحث
با  همراه  رهاشدگی  ناامنی  احساس  طالق  با  زندگی  از  طالق  كودكان  مشترک  تجربه 
است، كودک هویت  معتقد  اریكسون  كه  فرایند كودک همچنان  این  در  است.  طردشدگی 
را  بداند، درواقع خود  نقصی  را دچار  آنگاه كه خانواده خود  از خانواده می گیرد،  را  خود 
معیوب می داند و هویتش را خدشه دار می یابد )شولتز و شولتز، 2011(1. از سوی دیگر فقدان 
والدینی2 )آماتو، 1993( كه بیانگر حذف یا كمرنگ شدن والدین به عنوان منابع مهم حمایت 
عاطفی، مساعدت و مواظبت عملی، اطالعات، راهنمایی و نظارت است، در زندگی كودكان 
بیانگر حذف فاكتورهای حفاظتی در مقابل بحرانهای زندگی وی است و از زمینه های اصلی 

ایجاد احساس معلق بودگی و اضطراب بنیادین در كودک هستند.
بحرانی زندگی كودک  آنكه در شرایط  از  بیش  نیز  والدین جامعه  بر خانواده و  عالوه 
به عنوان منبع حمایتی و حفاظتی عمل كند، زمینه ناامنی و طردشدگی كودک را ایجاد می كند 
القا می كند كه با افراد دیگر  به طور مثال جامعه با زدن برچسب »كودک طالق«، به كودک 
متفاوت بوده و باعث می شود كودک وجود نقیصه ای را در خود باور كند، او خود را معیوب 

به گرایش فرد به سوی رفتار  بر اساس نظریه برچسب زنی هوارد بكر، منجر  دانسته و گاه 

1. Schultz
2. Amato
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تفسیرگرا  سازه گرایی-  رویكرد  اساس  بر  اما   .)1394 گیدنز،  از  نقل  )به  می شود  انحرافی 
می دانیم پدیده ای همچون طالق و یا عضوی از خانواده طالق بودن كه به مثابه انگ اجتماعی 
بیرونی. جامعه،  نه یك واقعیت  اجتماعی است و  برساخته  تلقی می شود، در حقیقت یك 
رسانه و حتی افكار تحریف شده والدین در تعامالت اجتماعی، دائمًا معیوب بودن فرزندان 

طالق را القا می كنند.
برچسبهای اجتماعی از كلیشه و یا ادراک عامیانه كه ممكن است نادرست، یا حاصل نگاه 
محدود و مخدوش به واقعیت باشند، سرچشمه می گیرند. گافمن استدالل كرد كه ذات فرایند 
انگ، كنترل اجتماعی است. انگ زدن به گروهها راهی است كه از آن طریق جامعه رفتار خود 
را كنترل می كند. در برخی موارد، ننگ باعث می شود افراد به طور كامل در جامعه پذیرفته 

نشوند )گیدنز، 2009(1 انگ اجتماعی منجر به خودسانسوری فرد نیز می شود.
ازجمله عواملی كه منجر به تجربه تلخ ناامنی از سوی كودک در خانواده جدید )خانواده 
خانواده  مرزهای  است.  خانواده  ساختار  تغیر  می شود  والدین  از طالق  بعد  بازسازی شده( 
ازجمله عناصر مهم در ساختار خانواده است كه اغلب در اثر طالق والدین دچار ضعف و 
شكنندگی می شود كه اصطالحا به آن مرزهای باز گفته می شود. »هنگامی كه مرزها خانواده 
از  به خوبی  كنند و  به راحتی رفت وآمد  افراد مختلف خارجی می توانند  باشند  )باز(  سست 
)كالینز و  قرار گیرند«  كودكان محافظت نمی شود و ممكن است كودكان مورد سوء رفتار 
همكاران، 1393( همچنان كه در یافته های حاصل از مصاحبه به كودكان مشاركت كننده در 
این پژوهش قابل مالحظه است برخی از این كودكان آزار جنسی و تعرض از سوی اقوام و 

یا ناپدری را تجربه كرده اند.

ناایمن و طردكننده طالق از سوی  تأثیرگذار برشدت تجربه  ازجمله عوامل مداخله ای 

1. Giddens
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كودک )به عنوان فشار خانواده(، میزان تاب آوری فضای زندگی كودک است. هیل1 )1958( 
در نظریه پردازی مفهوم »فشار خانواده« به سه اصل جهت تبدیل یك حادثه به بحران اشاره 
دارد: اول سختی حادثه و میزان استرس واره هایی است كه به همراه حادثه بر افراد خانواده 
اعمال می شود )یك استراسواره به عنوان حادثه ای تعریف می شود كه خانواده آمادگی قبلی 
برای آن ندارد یا توانایی و آمادگی كمی برای مواجهه با آن دارد(؛ دوم منابع در دسترس 
خانواده است؛ سوم تعریفی است كه خانواده و افراد از آن حادثه دارند. اگر حادثه صورت 
گرفته به عنوان استرس واره درک نشود، حادثه بحران به شمار نخواهد آمد و برعكس2 )ماروتا، 
2000(. از سوی دیگر آماتو )2011( نشان داد، صرفا این طالق نیست كه كودكان طالق را در 
ابعاد روان شناختی، اجتماعی و بیولوژیكی دچار مشكل می كند؛ بلكه میزان منابع در دسترس 
و استرس واره هایی است كه كودک در معرض آنها قرار دارد. یافته های پژوهش حاضر نیز 
مؤید این امر است. نقش دیگران مهم، توانمندی والدین در نحوه برخورد با كودک خود در 
فرایند طالق ازجمله عواملی است كه دوگانه منابع/ استرس واره ها را می سازد. به طوری كه 
هرچه دیگران مهم نقش حمایتی از كودک را بهتر ایفا كنند و یا والدین دانش بیشتری در 
خصوص مسائلی همچون نحوه آگاه كردن كودک از فرایند طالق و نظرخواهی از وی و 
نیز برنامه های مالقات با والد دیگر را داشته باشد بیشتر به عنوان منبع حمایتی در دسترس به 

شمار می آیند و برعكس.
به بیانی دیگر اگر طالق را به شكل یك فرآیند كه از پیش از طالق آغاز و تا بعد از 
طالق پیامدهای آن ادامه دارد، ببینیم، مدیریت طالق از سوی والدین، عامل و عنصر مهمی 
در این فرایند تلقی می شود. مدیریت ناكارآمد ایشان، از »عدم تفهیم و تفاهم بر سر طالق« 

گرفته تا عدم تفهیم و تفاهم بر سر ترتیبات طالق و عدم تفهیم تفاهم بر سر ازدواج مجدد 

1. Hill
2. Marotta
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ادامه دارد. مارشال و لمرت1 نیز نشان دادند كودكان طالق طی نادیده گرفته شدن در فرایند 
طالق، احساس غیر مهم بودن می كنند )2006( كه این امر در بین كودكان مشاركت كننده در 
این پژوهش نیز دیده می شود. هرچه مدیریت والدین در این زمینه بهرت بوده است كودک 
به میزان كمتری احساس ناامنی و طردشدگی می كند. همچنین كیفیت روابط كودک با هر دو 
والد بعد از طالق بر رفاه اجتماعی او مؤثر است. هر چه رابطه والدین بعد از طالق نزدیك تر 
و مسالمت آمیزتر باشد، كودک نیز با والدین روابط ایمن تری را تجربه می كند. در غیر این 
صورت تعارض والدینی منجر به ایجاد مانعی بر سر راه مالقات و روابط صمیمانه كودک با 
والد غیر سرپرست می شود. تعارض والدین به چند شكل در این رابطه نقش بازی می كند: 
یا والد غیر سرپرست در اثر چالشی كه با والد سرپرست دارد، خود رابطه با كودک را رها 
می كند و یا اینكه والد سرپرست مانع از برقراری این رابطه می شود. در برخی موارد كودک 
می كند همان چیزی  پیدا  تنفر  و  احساس خشم  غفلت،  به علت  ترک كننده  والد  به  نسبت 
كه گاردنر )2002( »والد بیگانگی2« خوانده است. در اینجا به شمار نیامدن و حِس »شی ء 
بودگی« از طرف كودک كامال قابل تشخیص است و سندرم بیگانگی والدینی در كودک براثر 

كشمكش والدین در مراحل مختلف تعارض والدینی، بروز می كند.
كودكان در ابتدا تالش می كند شیوه های مختلف كنار آمدن با شرایط استرس زا را تجربه 
كنند. بر اساس تحلیل انجام گرفته، یكی از عوامل پیش بین برای استفاده از نوع استراتژی، 
شرایط مداخله ای، یعنی میزان تاب آوری فضای زندگی كودک است )كه در نمودار پارادایمی 
نشان داده شد(. در خانواده ای كه كودک به منابع حمایت اجتماعی، اقتصادی و اطالعاتی 
می شود.  فراهم  برایشان  كارآمدتر  استراتژیهای  از  استفاده  امكان  دارند،  دسترسی  بیشتر 

به عنوان مثال برخورداری از یك والد با والدگری مناسب، بر خالف والدی كه به مشكالت 

1. Marshall and Lambert
2. Parental Alienation
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خود مشغول و كودک را مورد غفلت عاطفی قرار می دهد و یا بدتر از آن كودک را تهدید به 
رها كردن می كند، عالوه بر آنكه در كاهش احساس ناامنی و طردشدگی )پدیده( نقش مهمی 
را بازی می كند )با ارائه توضیح كافی در عین حفظ حرمت والد غایب( به بازتعریف مثبِت 
)استراتژی كارآمد( طالق برای كودک، كمك می كند. به عبارتی كودک تحت عوامل حمایتی 
)منابع( استراتژی مناسبتی را انتخاب كرده و راحت تر با شرایط بعد از طالق خود را انطباق 

می دهد و در مقابل آن تاب آور می شود؛ و تأثیرات منفی كمتری از طالق می پذیرد.
همچون مطالعات انجام شده پیشین كه نشان می دهند پیامدهای طالق در طوالنی مدت 
ممكن است باقی بماند و یا حتی در بزرگ سالی بروز كند. برخی از این كودكان پیش بینی 
می كنند فشار روانی كه اینك تحمل می كنند در آینده منجر به آسیبهای جدی روان شناختی در 
ایشان می شود. این نتایج مورد تأیید بسیاری از پژوهشها است. به طوری كه بر اساس پژوهش 
فراتحلیلی كه آماتو و كیت )1991( بر روی پژوهشهای حوزه فرزندان طالق انجام داده اند، 
می یابد.  افزایش  زمان  رفته رفته طی  بچه ها،  سایر  و  بچه های طالق  روان  اختالف سالمت 
طالق والدین مشكالتی را برای فرزندان در بزرگ سالی به همراه می آورد، ازجمله مشكالت 

اقتصادی- اجتماعی، سالمت روان پایین )آماتو و كیت، 1991(1.

نتیجه گیری
اجتماعی  حمایتهای  دریافت  به جای  كه  می كنند  زندگی  جامعه ای  در  طالق  كودكان 
از جامعه  برخورد می كند،  واقعیات  با  كلیشه ای  به صورت  كه  بی دانشی جامعه ای  به واسطه 
رانده می شوند. قالبهای از پیش تعیین شده -كه تنها افراد را به صورت گروهها، بدون در نظر 
گرفتن تفاوتهای فردی، تك علتی دیدن و تحلیل خطی از پدیده ها- از عوامل عمده ای هستند 
كه به واسطه آنها همه كودكان طالق به یك چوب رانده می شود. باری به نظر می رسد فرار از 

1 Amato and Keith
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مسئولیتهای اجتماعی، افراد جامعه را از فكر كردن و كنار گذاشتن كلیشه ها بر حذر می دارد.
رسانه با پررنگ كردن بخشهای منفی پدیده طالق به سختی زندگی این افراد افزوده است. 
راهكارهای  ارائه  با  علمی،  دانش  بر  مبتنی  واقع گرایانه،  نگاه  یك  كه  است  درحالی كه  این 
تشخیصی صحیح تر و »نزدن همه با یك چوب« می تواند نوع نگرش جامعه به طالق به عنوان 
امری همیشه مذموم را به امری گاه ضروری و ایمن ساز تغییر دهد. چه بسا طالق در برخی 

موارد به شرایط بهتری بیانجامد.
شرایط  علی،  شرایط  زمینه،  بین  پیچیده  رابطه  حاصل  كودک  برای  طالق  پیامدهای 
همچون  منفی  احساسات  از  رهایی  برای  كودک  كه  است  استراتژیهایی  و  مداخله ای 
»معلق بودگی رانشی« به كار می گیرد. به عبارت دیگر هرچقدر محیطی كه كودک در آن زندگی 
می كند، طالق را انگ آلوده تر بداند )البته منظور تجربه كودک و درک او از بازخورد محیط 
است(، هرچقدر تغییرات ایجادشده در زندگی وی بیشتر و رو به سوی منفی داشته باشند 
)به عنوان استرس واره عمل كنند(، هرچقدر تاب آوری فضای زندگی كودک شكننده تر باشد 
)منابعی همچون والدین كه می توانند به عنوان منبع حفاظتی عمل كنند، معیوب عمل كرده 
ایفا كنند( و به عالوه هرچقدر توانایی كودک در  و نقش استرس واره را در زندگی كودک 
به كارگیری استراتژیهای كارآمد كمتر باشد، پیامدهایی كه از طالق نصیبش می شود، سخت تر 

و آسیب زننده تر خواهد بود.
به منظور بهبود شرایط كودكان طالق و كاهش آسیب پذیری ایشان از فضای زندگی بعد 

از طالق موارد زیر پیشنهاد می شود:
در كنار تالشهایی كه برای كاهش طالق در جامعه صورت می گیرد پیشنهاد می شود به  -

بهترین راه حل  از مواقع طالق آخرین و  نیز توجه شود. در بسیاری  »طالق كم آسیب« 
است. اما در شرایطی كه فضای اجتماعی انگ آلود و طرد كننده باشد كودكان متحمل 
آسیبهای روانی و اجتماعی بیشتری می شوند. لذا می بایست فضای اجتماعی و حمایتهای 
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اجتماعی به گونه ای باشد كه جامعه خود به عنوان یك بحران در پیش روی كودک قرار 
نگیرد. برچسب زدایی كردن از طالق و كودكان طالق اولین گام برای رسیدن به جامعه ای 

امن برای كودكان است.
اقدامات روان درمانی برای كودک والدینی كه نیاز به مراقبتیهای روان شناختی دارند. چه  -

كه تحت فشار روانی شدید طالق سالمت روانی ایشان در معرض خطر است.
آموزش به والدین در خصوص نحوه مواجهه با كودک در فرایند طالق -
مشروط كردن طالق به گذراندن دوره های آموزشی والدگری طالق -
تغییر قوانین و افزایش سهم شنیدن نظرات كودک در فرایند طالق -
انتها جا دارد به محدودیتهایی كه بر سر راه پژوهش قرار گرفت اشاره شود. یكی  - در 

از عمده ترین موانع دسترسی مشكل به گروه هدف با توجه به مراحل مجوز گرفتن از 
آموزش و پروش و سخت گیری این نهاد بود. از سوی دیگر پژوهشگر ملزم به دریافت 
رضایت والدین كودكان برای مصاحبه بود كه در برخی موارد با وجود تمایل كودک، 

والدین برای انجام این كار رضایت نمی دادند.
تخلیه هیجانی كودک  - به  منجر  اغلب  فرایندهای طالق  اگرچه صحبت كردن در مورد 

می شود اما در برخی موارد یادآوری این خاطرات برای كودكان مشكل است و تابو بودن 
مسئله طالق در جامعه، مانع برخی كودكان جهت مشاركت یا بیان شفاف مسائل می شد.

مالحظات اخالقی پژوهش:
 پیش از هر چیز از كلیه افرادی كه در این پروژه ما را یاری كردند تشكر می كنم. این 
مقاله مستخرج از رساله دكتری محبوبه حامد با مشاوره همه جانبه به ویژه روش شناختی دكتر 
محمد سعید ذكائی است كه از سوی وزارت ورزش و جوانان موردحمایت مالی قرار گرفت 
اما محتوی هیچ گونه وابستگی به هیچ سازمان و نهادی ندارد. هیچ گونه تعارض منافعی بین 
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نویسندگان این مقاله وجود ندارد. تمامی اعضای نمونه پژوهش، با رضایت كامل خود و 
والدینشان در طرح حضور داشتند و هركدام از اعضا در خصوص خروج از پژوهش در هر 
مرحله آن آزادی و اختیار تام داشته اند. همچنین اصل گمنامی در خصوص تمامی اعضای 
نمونه رعایت شده است. از سوی دیگر نظر به اینكه اعضای نمونه پژوهش كودک بودند، هر 
زمانی كه پژوهشگر احساس می كرد مصاحبه شونده از مرور خاطرات یا بیان آن تحت فشار 

روانی قرارگرفته اند از ادامه مصاحبه صرف نظر كرده است.
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