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 چکیده

مادر  هایوالد، نیاز به توجه هر چه بیشتر به خانواده های تکبا توجه به افزایش طالق و افزایش خانواده

ی با بنابراین پژوهش کنون رسد؛رو هستند ضروری به نظر میای روبهسرپرست که با دردسرهای چندگانه

های مادر سرپرست انجام شد. این مطالعه به شیوه کیفی است که در آن از های خانوادهربههدف کاوش تج

های خانواده مادر سرپرست با برگزاری جلسه 38شده است. این شیوه با مشارکت روش تحلیل محتوی استفاده 

حوزه خانواده در طول  نفر از پژوهشگران 10ساختاریافته با بحث گروه کانون، بررسی ادبیات و مصاحبه نیمه

ها انجام شد. داده 1392گیری به روش هدفمند و در سال انجام شد. نمونه 1392ماهه در سال  12یک دوره 

ز، ها طی سه مرحله کدگذاری باوتحلیل دادهگردآوری و ثبت شد و سپس کدگذاری انجام گرفت. تجزیه

مایه شد که درون 12ها منجر به تولید حلیل دادهوتکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، انجام شد. تجزیه
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، فراهم ساخت. ریشه این مشكالت هاآنهای مادر سرپرست با توصیف مشكالت های خانوادهای از تجربهتازه

راین نتایج نشان بناب شود؛فردی، به تغییرات ساختار اجتماعی ما نیز مربوط میردی و بین افزون بر مشكالت ف

شان دارند که نیازمند توجه بیشتری از های گوناگون زندگیها مشكالت مهمی در جنبهداد که این خانواده

 های سالمت روان هستند.ایسوی مسئولین و حرفه

 هارپرست، پژوهش کیفی، آسیبهای مادر سخانواده کلیدی: گانواژ

 مقدمه

رکیب ت بر اساس هاآننظیر اجتماعی هستند تا آنجایی که عضویت در های بیها نظامخانواده

در مقایسه با سایر  .شناختی، حقوقی، عاطفی، جغرافیایی و روابط تاریخی، میسر استزیست

یا  1خواندگی، سرپرستیدهای اجتماعی، ورود به سیستم خانواده از طریق تولد، فرزننظام

به  .(2012، 2توانند از آن جدا شوند )کارگیرد و اعضاءِ تنها با مرگ میازدواج انجام می

ای جدید از این واحد با نام در ساختار و نظام خانواده، گونه آمده پدیددنبال تغییرات 

ردیده ی پدیدار گ، کشورهای صنعتویژهبهامروزه در بسیاری از کشورها، « خانوادۀ تک والد»

 یافته یا رو به توسعه در اوایل قرناست. این بحران به کشورهای دیگر از آن دسته توسعه

ی از والدی آثار سویهای تکبیست و یكم در حال گسترش است. وضعیت یادشدۀ خانواده

بررسی تۀ گذارد که شایسته و بایسهای تربیتی، روانی، عاطفی و ... بر فرزندان بر جای میجنبه

 (.1380و کاوش پیرامون دردسرهای آن است )شیخی، 

ترین (. یكی از مهم1382پذیر است )ایلدرآبادی، خانواده، یک خانواده آسیب 2از هر 

هستند که  2والدینییا تک 3سرپرستهای تکپذیر، خانوادههای خانوادۀ آسیبگونه

وسی، زاده تنیا و سماعیمحمدیمتأسفانه در جوامع کنونی در حال افزایش هستند )رضایی، 

لحیان اص ،زهرا کار ،آبادیزارع بهرام) ها، ساختار کاملی ندارند(. این خانواده2013

های گوناگونی از والدینی برای شكلخانواده تکواژه  .(2013 ،فرمحمدی و بروجردی
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ون حاملگی بدطالق، مرگ، ترک خانواده،  درنتیجههایی که رود. خانوادهخانواده به کار می

 اندها در این ویژگی مشترکآیند. همه این خانوادهازدواج و فرزندخواندگی به وجود می

یرد گکه یک فردِ واحد از آغاز، مسئولیت مراقبت از خود، فرزند یا فرزندان را بر عهده می

 (.1385)تبریزی، دیبائیان، کاردانی و جعفری، 

ار های مادر سرپرست، بسیخانواده ویژهبهوالدینی های تکدر این راستا، توجه به خانواده

های تحت های رسمی در طول ده سال گذشته، تعداد خانوادهاهمیت دارد. در گزارش

 عنوانبههزار نفر اعالم شده است که مرگ همسر و طالق  121و  میلیونیکسرپرستی زنان 

اطالعات برگرفته از  (.2010 رود )حمیدی،ترین عامل برای سرپرستی زنان، به شمار میمهم

زنان سرپرستی  وسیلۀبهدرصد خانوارها  2/8دهد که ، نشان می1315های سرشماری سال داده

شود زنان اداره می وسیلۀبهخانوار کشور، یک خانواده  12شوند. به سخن دیگر، از هر می

 2/8ن نسبت )(. ای2001درصد بدونِ همسر هستند )ایران سالمت،  81که از این تعداد، 

(. 1381درصد رسیده است )سازمان آمار ایران،  2/9به  1385درصدی( در سرشماری سال 

رسد با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این در شرایطی است که به نظر می

 و آبادیزارع بهرام) های کنونی، افزایش یافته استکشور، رقم یادآوری شده در سال

 .(2013 همكاران،

دارد که فرزندان ها بیان میهای فرزندان این خانواده( با بررسی آسیب2001) 1آماتو

، وجهه سنفاعتمادبهپیشرفت تحصیلی،  ازلحاظهای سالم والدین مطلقه نسبت به خانواده

اجتماعی، برقراری ارتباط با دوستان، بدرفتاری، افسردگی و نگرانی و میزان سالمت جسمی 

ها خانواده گونهاینهای فرزندان ( نیز آسیب2002) 2ری قرار داشتند. کیربیتدر سطح پایین

وال ها، خسارت به امرا شامل: سیگار کشیدن و مصرف داروی بیشتر فرزندان، دزدی از مغازه

 گوییوغدرپلیس،  وسیلۀبه، دعوا، سرقت، دستگیری مألعاممدرسه، فرار از خانه، مستی در 

( پس از بررسی این 2002) 3داند. پارکیتن روابط جنسی بیشتر میدربارۀ مسائل مهم، داش

                                                           

1. Amato 

2. Kirby 

3. Parke 



 3169 پاییز، 13فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره هشتم، شمارة  59

 

ند. کها اشاره میهای مادر سرپرست نسبت به دیگر خانوادهها بر فقیربودن خانوادهخانواده

( ناامنی در خانواده، وظایف چندگانه مادر، از دست دادن درآمد، مشكالت 2012) 1هربست

-مشكالت خانواده ازجملهیت از زندگی در مادر را مادر و عدم رضا شناختیروانجسمی و 

( پس از بررسی وضعیت مادران 2011) 2یر و سالیوانهای مادر سرپرست برشمرده است. می

اشتن زنانی فقیر، ناتوان، د کنند:ها به وضعیت آنان بدین گونه اشاره میخانواده گونهایندر 

( نیز 2011) 3سمن، فرگوسن و کوهن. چیشناختیروانمشكالت مالی، افسردگی و مشكالت 

مشكالت عاطفی روانی مادر، اختالل استرس پس از حادثه، وجود  در مطالعۀ خود بر

 کنند.اضطراب، افسردگی اشاره می

های گوناگون منجر به ایجاد ها نشان داده که در زنان سرپرست خانواده، نقشپژوهش

ده زمان بر عهیا چند نقش گوناگون را هم آنان دو کههنگامی، ویژهبهشود. فشار روانی می

جاد ها در ایگیرند )مانند نقش مادری و شاغل بودن(. انتظارات رفتاری ناشی از آن نقشمی

های فردی (. از سوی دیگر آسیب1381مشكالت گوناگون تأثیرگذار خواهند بود )آرین، 

ه الزم است به آن و اجتماعی فراوانی در زندگی زنان سرپرست خانواده وجود دارد ک

پرداخته شود. در سطح فردی، احساس نگرانی به دلیل نبود پشتوانه اقتصادی، اجتماعی و 

(، 1380اختالالت روانی همچون افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری )خسروی، 

برای اداره  آگاهی(، کمبود 1382احساس ناکامی در برابر باورهای سنتی جامعه )عطارزاده، 

در  های گوناگونلی خانواده، مشكل کنترل فرزندان، احساس تنهایی، پذیرش نقشاُمور ما

( و در سطح اجتماعی نیز موانعی همچون 1390آبادی و غالمحسین قشقایی، خانواده )شفیع

(، کمبود حقوق و دستمزد 1381مشاغل سطح پایین، کمبود امكان ارتقای شغلی )رضایی، 

 (.1383)مشیرزاده، در مقایسه با مردان، وجود دارد 

های ناشناختۀ ها، هنوز جنبههای این خانوادههای فراوان در مورد آسیبپژوهش باوجود

 شدهنجامادر ایران، بیشتر به گونۀ کمی  شدهانجامهای بسیاری وجود دارد. بسیاری از پژوهش
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 ررسیموردب جدا صورتبهها را بیشتر اعضای این خانواده گرفتهانجامو چنانچه پژوهشی هم 

ها در بافت و شرایط خود، از این پدیده یكپارچۀهای کیفی، با درک اند. شیوهقرار داده

ا ههای کمی بگذارند. این شیوههای پژوهشتوانایی برخوردارند که پا را فراتر از محدودیت

 هایمؤلفهدهند بر می قرار موردبررسیهایش فرد را در متن محیط و با تمام پیچیدگی

را از  هاؤلفهمکنند تا این کنند و تالش میو فردی تجربۀ فرد تأکید می جانبههمهینامیک، د

گرو ) اند یا در حال کسب تجربه هستند، در نظر بگیرنددیدگاه افرادی که آن را تجربه کرده

 ایهدر ایران پژوهشی کیفی دربارۀ بررسی آسیب کهاینبنابراین، با توجه به ؛ (2005، 1و برنز

 هایهای مادر سرپرست، انجام نشده است؛ پژوهش کنونی با هدف واکاوی آسیبخانواده

 های مادر سرپرست انجام شد.خانواده

 روش پژوهش

ن منظور شده است. بدیپژوهش کنونی از نوع پژوهش کیفی و به شیوۀ تحلیل محتوی انجام

های ادهتید و مصاحبه با خانواز همسوسازی سه منبع اطالعاتی )ادبیات پژوهش، مصاحبه با اسا

مادر سرپرست( در راستای همگرایی اطالعات بهره گرفته شد. نخست با بررسی ادبیات 

 های مادرهای خانوادهساختاریافته در زمینۀ آسیبهای نیمههای مصاحبهپژوهش، پرسش

 ا برایهساختاریافته، پرسشهای مصاحبۀ نیمهسرپرست تدوین شد پس از تدوین پرسش

استاد حوزۀ خانواده قرار گرفت و پس از اِعمال نظرات آنان،  5بررسی در دسترس 

ها از های مصاحبه فردی با اساتید در راستای واکاوی آسیبهای الزم برای جلسههماهنگی

دقیقه به طول  25دقیقه تا  20ها از پژوهشگر انجام شد. زمان مصاحبه وسیلۀبه هاآندیدگاه 

ها تا حد اشباع ها هم انجام شد و مصاحبهها، تحلیل دادهبا انجام مصاحبهانجامید. همگام 

، اجرا 2های مادر سرپرست به شیوۀ گروه کانونها ادامه یافت. مصاحبه با خانوادهمقوله

نامۀ شرکت در ها رضایتشوندهگردید. پیش از آغاز جلسات گروه کانون، از مصاحبه

صدا، معرفی اهداف پژوهش، علت ضبط مصاحبه، پژوهش که دربرگیرندۀ اجازه ضبط 
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 صورت کتبیبود به هاآنبخشی در مورد رعایت محرمانه ماندن اطالعات و هویت اطمینان

موازات فرایند مصاحبه، دقیقه بود. به 120دقیقه تا  90های گروهی از گرفته شد. زمان مصاحبه

ای همقوله، پیگیری شد. مقوله ها بررسی شد و تعداد جلسات مصاحبه تا حد اشباعیافته

ای، استخراج شد آنگاه بر پایۀ ای خوشهروش کُدگذاری چند مقوله وسیلۀبهها مصاحبه

های مادر سرپرست، به دست های خانوادهها، ابعاد آسیبشده از مصاحبههای استخراجمقوله

د و کاغذ پیاده ش شده کلمه به کلمه رویهای ضبطآمد. الزم به یادآوری است تمام مكالمه

شده، برابر و یكسان شد آنگاه در راستای تأیید، محتوای هر بار دیگر با اطالعات ضبط

هی قرار های گروکننده در جلسهها( در اختیار عضو شرکتمصاحبه )بیانیۀ حاصل از تجربه

 ها موردشدۀ مصاحبهبرداریهای نسخهگرفت. پس از تأیید درستی محتوی مصاحبه، متنمی

وتحلیل قرار گرفت. این فرآیند دربارۀ مصاحبه با اساتید هم انجام شد. برای بررسی تجزیه

 ها از شیوۀسازی و استخراج مقولههای صورت گرفته و همچنین مفهوممحتوای مصاحبه

ها ها در فرآیند گردآوری داده(. کدگذاری داده1393بهره گرفته شد )بازرگان،  1مندنظام

اجزاءِ ممكن شكسته و در  ترینکوچکدقت به ها به، داده2. در کدگذاری بازبه اجرا درآمد

وند. پس از شبندی میها بر اساس تفاوت و تشابه با یكدیگر مقایسه و طبقهمرحله دوم، داده

ه بندی انجام گرفت و کُدهای مشابها و کُدها، دستههای چندباره در بین طبقهحرکت و لغزش

اوهارا و  -لیت)پوشناسایی و درک باشند هایی گویا قابلگرفتند که بانامهایی جای در طبقه

 ها و چهارچوب پنداشتی شكلبندیهایی دربارۀ رابطۀ بین طبقهفرض. پیش(2001، 3بک

تر بهای مناسها، راهنمایی برای پژوهشگر در راستای گردآوری دادهفرضگرفت این پیش

ها مقایسه شدند تا محوریت مطلوب زمان با تمام دادههای جدید همآمد. دادهمی حساببه

اوی ها واکها نمایان گردد. در کدگذاری گزینشی کوشش شد تا محوریت دادهدر بین داده

و دوازده طبقه مرکزی )ابعاد( انتخاب شد. طی این مرحله، مفهومی که محل اسناد دیگر 

 (.2002، 2)وود و هابرر نظر گرفته شد بود همچون متغیر مرکزی د هاآنها و همبسته با طبقه

                                                           

1. systematic method 

2. open coding 

3. Polit-O'Hara & Beck 

4. Wood & Haber 
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ا هشناسی خانواده مادر سرپرست که محل ارجاع سایر طبقهدر این بخش از پژوهش، آسیب

-ری طبقهکارگیبود همچون متغیر مرکزی شناخته شد. در این پژوهش از به هاآنو همبسته با 

 یرون کشیده شوند.ها بها از درون دادهشده پرهیز شد تا طبقههای از پیش تعیین

ای کیفی انجام شد از چهار محور ارزش واقعی، گونهاعتبار بخش نخست پژوهش که به

پیشنهاد شده  1وسیلۀ گوباشود که بهکاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن ناشی می

ه شود ک(. مؤلفۀ ارزش واقعی زمانی تأیید می2001، 2است )به نقل از هولووی و فرش واتر

صورت واقعی تجربه کرده است، ها برای فردی که آن را بهبیانیۀ برخاسته از تجربه

های پیاده ها و برگشت نسخهسازی مصاحبهپذیرش باشد. در این پژوهش، پس از پیادهقابل

مؤلفه  ه اینوسیلۀ آنان، پژوهشگر بها بهکنندگان و تأیید این بیانیهشده به اساتید و شرکت

آمده، دستکاربردی بودن یا قابلیت اجرا، به این نكته اشاره دارد که آیا نتایج بهیافت. دست

یابی به این مورد، پژوهشگر پس های دیگر قابلیت کاربرد دارد. جهت دستدر مورد نمونه

ها، گروهی را با چند خانوادۀ مادر سرپرست جدید از جامعۀ از پایان یافتن مصاحبه

نین های پیشین انطباق داده شد همچها با یافتهنتایج این مصاحبهتشكیل داد و  موردپژوهش

این فرآیند در مورد اساتید نیز انجام شد. الزم به یادآوری است اطالعات جدیدی که نیاز به 

اصالح داشته باشد به دست نیامد. ثبات و تداوم نیز بدین گونه بررسی شد که 

 های مختلف مطرحمشابه که در قالب هایهای همسانی به پرسشکنندگان پاسخشرکت

ه فرایند وسیله بررسی شد کگردید، بدهند. مؤلفۀ مبتنی بر واقعیت بودن پژوهش نیز بدین

هرگونه تعصب و با همراهی دو یار درمانگر برگزار شد. بدین منظور  دورازبهپژوهش، 

 پژوهشگر و دو دستیار پژوهش انجام شد. وسیلۀبهها کدگذاری داده

ی دتک والهای خانواده در ارتباط با آسیب اولدسته پژوهش دربرگیرندۀ منابع جامع

های مرتبط با حیطۀ ، تمام مقالههای داخلی و خارجی معتبرها و کتابشامل: مجله

دند. ی بودسترسقابل( بودند که در اینترنت برای پژوهشگر 1980- 2012) موردپژوهش

دانشكده  علمیهیئتهش شامل اعضای همچنین در بخش کارشناسان، جامعه پژو

                                                           

1. Goba 

2. Holloway & Freshwater 
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ه در دانشگاه رازی بود ک علمیهیئتو علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و اعضای  شناسیروان

تمامی کنند. بخش سوم جامعه پژوهش، فعالیت می شناسیروانحوزه مشاوره خانواده و 

ته امداد امام کننده به مناطق چهارگانۀ کمیدار مراجعهمشكل مادر سرپرست هایخانواده

در راستای  کرمانشاه بودند و به همكاری در این پژوهش تمایل داشتند. خمینی شهرستان

 مادر سرپرست باهای های خانوادهگیری از سه منبع اطالعاتی، نخست ابعاد آسیبنمونه

بازبینی ادبیات پژوهش )نظری و پژوهشی( تا بدان جا که برای پژوهشگر امكان داشت 

ای هگیری هدفمند اساتیدی برگزیده شدند و مصاحبهبا روش نمونه آنگاهدید. استخراج گر

مانی که ها تا زای با هر یک از آنان به گونۀ فردی انجام شد و این مصاحبهساختاریافتهنیمه

گیری هدفمند پژوهشگر با نیت قبلی افرادی ها به حد اشباع رسید ادامه یافت. در نمونهداده

ترین اصل، گزینش اشخاصی که در زمینۀ خاصی اطالعات مهمی دارند و مهمگزیند را برمی

ند های پژوهش را داشته باشاست که توانایی ارائه اطالعات در راستای پاسخگویی پرسش

است  مبتنی موردپژوهش( گزینش این افراد بر تجربۀ آنان دربارۀ پدیدۀ 1991، 1ول)مكس

: ها شاملهدفمند بودن در نظر گرفته شد این مالکهای معینی برای (. مالک1393)هومن، 

های مشاوره خانواده و مشاوره، داشتن پنج سال تجربه داشتن مدرک دکتری در گرایش

سوم  بخش، بودند. شدهنشیگزپذیری موارد گرفتن دسترس در نظرها و کاری با خانواده

ود خ صورتبه ازاینپیشهایی که های گروه کانون با خانوادهنمونۀ پژوهش نیز با بحث

به مراکز چهارگانۀ کمیته امداد کرمانشاه مراجعه نمودند انجام  1392 -1395ی در سال ارجاع

مالی تحت پوشش مناطق چهارگانۀ کمیته امداد امام  ازلحاظها همگی این خانواده گرفت

حداقل یک ساله که دارای  55تا  35سنین  مادرانی با )دربرگیرندۀ خمینی استان کرمانشاه

دختر( بودند که به مناطق  38مادر و  38خانواده ) 38ها دربرگیرندۀ نمونه بنابراین؛ بودند بچه(

جود و بین فردیها مشكالت چهارگانه کمیته امداد مراجعه کرده بودند و بین این خانواده

ا، هگیری به شیوۀ مبتنی بر هدف قرار داشت و در راستای کاوش آسیبداشت. نمونه

های گروه کانون داشتند در پنج گروه کانون هایی که تمایل به شرکت در بحثنوادهخا

                                                           

1. Maxwell 
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ها و تا حدی که دادۀ جدیدی یافته های گروهی تا زمان اشباع دادهگنجانده شدند و بحث

ها در مورد اهداف پژوهش های گروه کانون، با خانوادهنشد ادامه یافت. پیش از آغاز بحث

ته ها برای شرکت در پژوهش گرفکتبی و آگاهانه از تمامی خانوادهوگو شد و رضایت گفت

دآوری شد. ها گروسیلۀ پژوهشگر، دادهساختاریافته بههای نیمهکارگیری پرسششد. با به

ا بر هسازی داده، پیادهازآنپسصوت، ضبط شد و وسیلۀ ضبطها بهوگوهای خانوادهگفت

یل این پژوهش، تحلیل محتوی بود و آغاز تحلیل وتحلروی کاغذ انجام شد. شیوۀ تجزیه

د شها هم انجام میها، تحلیل دادهها با اولین مصاحبه همگام بود و همگام با انجام مصاحبهداده

شدند تا ها چندین بار بررسی میها، یادداشتسازی دادهزمان(. پس از پیاده)تحلیل هم

ه متن خط به خط خوانده شد. نخست، پژوهشگر به درک کلی از متن دست یابد و آنگا

ان در پاسخ کنندگشرکت وسیلۀبهکُدگذاری سطح اول انجام شد بدین گونه که جمالتی که 

ای موجود در جمالت، یک شده بود مشخص شد. سپس، به مفاهیم پایه ها ارائهبه پرسش

ر ی و زیهای اصلها با یكدیگر، فهرستی از مضمونمضمون داده شد. با مقایسۀ مضمون

ها های اصلی و زیر مضمونها گردآوری شد. در کُدگذاری سطح دوم، مضمونمضمون

 ی شبیه به هم، با همدیگربامعناهای اصلی گرفت و آنگاه مضمونمورد بازخوانی قرار می

 وسیلۀبها هگرفت. کُدگذاری و تعیین طبقهها شكل میشدند و بدین گونه طبقهبندی میدسته

ورد وسیلۀ پژوهشگران با یكدیگر مشده بههای تعییننجام شد و آنگاه مضمونپژوهشگران ا

روه کانون های گتر، بحثگرفت. در راستای اعتباربخشی به نتایج مطلوبمقایسه قرار می

شد ی میبردارهمكاران، پیوسته بهره هایدیدگاهکه از شد و افزون بر اینکرات خوانده میبه

ها از ناظر شد. در راستای افزایش پایایی دادههمسو و هماهنگ می این نظرها با همدیگر

وهش ها به پژوهشگری که در فرآیند پژبیرونی بهره گرفته شد. در این راستا، بخشی از داده

ژوهشگر ها شبیه درک پگونه مشارکتی نداشت ارائه شد تا تعیین شود آیا درک او از دادههیچ

در گروه کانون، سالن  شدهانجامهای است. محیط بحثاست یا با برداشت وی متفاوت 

شاور های گروه کانون با تأکید مجلسات ستاد مرکزی کمیته امداد شهر کرمانشاه بود. بحث

تا  90بر رازداری اعضاءِ و در جوی دوستانه پیگیری شد. طول هر جلسۀ گروه کانون بین 

ی این پژوهش، گرفتن نامۀ رضایت کتبدر  شدهدادههای اخالقی پوشش دقیقه بود. جنبه 120



 3169 پاییز، 13فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره هشتم، شمارة  91

 

شده در وگوهای مطرحها، تأکید بر رازداری اعضاءِ دربارۀ گفتاز تمامی اعضای خانواده

-یادههای صوتی پس از پوگوهای بین اعضاءِ و از بین بردن فایلگروه و محرمانه بودن گفت

 ها بر روی کاغذ بودند.سازی بحث

 هایافته

 35 – 20درصد از مادران دامنۀ سنی بین  1/22کننده در پژوهش، های شرکتاز خانواده

 21- 50درصد از مادران در دامنۀ  12/23سال،  21 - 25درصد در دامنۀ سنی  92/28سال، 

درصد از  51/81 سطح تحصیالت، ازنظرقرار داشتند،  51- 55درصد در دامنۀ سنی  5.21و 

درصد دورۀ دبیرستان را به پایان  13/2ایی و درصد دورۀ راهنم 18/15دبستان، دورۀ مادران 

 (.1رسانده بودند )جدول 
 کنندههای مشارکتشناختی خانوادههای جمعیتویژگی :1جدول 

 متغیر دامنه تعداد درصد

 سن مادران 35- 20 11 1/22

92/28 11 25 -21  

12/23 9 50 -21  

21/5 2 55 -51  

 تحصیالت مادران ن دبستانپایا 31 51/81

  راهنمایی 1 18/15

  دیپلم 1 13/2

ی مفهومی دهگرفته و استخراج مفاهیم اولیه و نظمهای انجامبرای بررسی محتوی مصاحبه

هشی، ادبیات نظری و پژو از روش کُدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. از تلخیص

ادر و فرزندان، م شناختیروانكالت و اختالالت مش»بیشترین فراوانی مشكالت دربرگیرندۀ: 

و بروز رفتارهای پُرخطر، مشكالت  بین فردیمشكالت جسمی مادر و فرزندان، مشكالت 

رفتاری، پرخاشگری، کژ رفتاری در فرزندان، مشكالت تحصیلی فرزندان، مشكالت 

 (.2)جدول  بود« اقتصادی و اجتماعی
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 سرپرست های مادرهای مربوط به خانوادهش. تلخیص ادبیات نظری و پژوه2جدول 

 ابعاد مطلب سال نویسنده ردیف

1 
والرشتاین 

 و کلی
1980 

ــتگیدل رها شــدن،  وارهطرحکم به والدین،  بس

 داشتن اضطراب و افسردگی

ــكــالت و اخــتــالالت   مشــ

 شناختیروان

2 
پترسون و 

 زیل
1981 

ــار     ــگری و رفت ــاری )پرخــاشـ ــكـالت رفت مشـ

 ضداجتماعی(
 رفتاریمشكالت 

 1981 والرشتاین 3
داشـتن مشكل در بازسازی زندگی خود از جنبه  

 شناختیرواناجتماعی، اقتصادی و 

ــكالت  ــناختیروانمشـ ، شـ

 اقتصادی و اجتماعی

 1991 آماتو 2

در رفتار پرخاشـگرانه و سـازگاری اجتماعی بین   

ــبــت بــه  فرزنــدان خــانواده هــای جــداشـــده نسـ

 جود داشت.های سالم تفاوت چشمگیر وخانواده

ــاری و    ــت ــالت رف ــك مشـــ

 مشكالت اجتماعی فرزندان

 1999 امری 5

ــاس    ــكالت عــاطفی همچون احسـ ــتن مشـ داشـ

خجالت، ترس از دوری اطرافیان، رنج ناشـــی از 

ــالمتی والـدین، عــدم     فقـدان، نگرانی دربـارۀ سـ

 اطمینان از برقراری ارتباطات رمانتیک و عاشقانه

ــكالت  ــناختیروانمشـ ، شـ

ــتن  هــایی، ر وارهطرحداشـ

ــد،   ــالمتی وال نـگرانی از سـ

نـاتوانی در برقراری با جنس  

 دیگر

1 
بروبک و 

 بئر
1992 

گیری و افسردگی فرزندان، نگران بودن، گوشـه 

 نفس پاییناعتمادبه

ــكالت  ــاختیروانمشـ ــن  شـ

 فرزندان

 2000 آماتو 1

ــدان خــانواده  هــای طالق بیش از دیگران فـرزن

ــالمتی و  ــكالت رفتاری، عاطفی، سـ  درگیر مشـ

 شوند.مشكالت تحصیلی می

مشكالت جسمی، مشكالت 

رفتاری، مشـكالت تحصیلی  

ــناختیروانو مشـــكالت   شـ

 فرزندان

 1991 جیلز 8
ــوءِ رفتـار در خـانواده     ــونـت و سـ های مادر خشـ

 سرپرست

 مشـكالت پرخاشگری و کژ 

 رفتاری در اعضای خانواده

 1980 مُرداک 9
ــتن زمان کافی برای    امكـانـات مالی کم و نداشـ

 یدگی به امورات زندگیرس

ــكالت مالی و ناتوانی در  مش

پـذیرش نقش چنـدگـانه در    

 زندگی

10 
-مک

 الناهان
1999 

ــدان      ــل دو برابر فرزن ــی احـتـمــال تـرک تحصـ

ــبت به خانواده دارای خـانواده  های تک والد نسـ

 پدر و مادر

 مشكالت تحصیلی

 2001 آماتو 11
ــبت به خانواده    های فرزنـدان والـدین مطلقـه نسـ

نفس، زلحاظ پیشـرفت تحصیلی، اعتمادبه سـالم ا 

مشــــكــالت تــحصــــیــلــی، 

ــمــاعــی،    مشــــكــالت اجــت
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 ابعاد مطلب سال نویسنده ردیف

ــتان،      وجهـه اجتمـاعی، برقراری ارتبـاط بـا دوسـ

بدرفتاری، افســردگی و نگرانی، میزان ســالمت  

 تری قرار داشتند.جسمی در سطح پایین

ــكالت  ــناختیروانمشـ ، شـ

ــكـالت بـین    فردی، کژمشـ

 رفتاری، مشكالت جسمی

 2002 کیربی 12

سـیگار کشیدن و مصرف داروی بیشتر فرزندان،  

ها، خسارت به اموال مدرسه، فرار دزدی از مغازه

ــرقــت،    ــتی درمألعــام، دعوا، سـ از خــانــه، مسـ

ــتگیری به ــیلۀ پلیس، دسـ ربارۀ د گوییدروغوسـ

 مسائل مهم، داشتن روابط جنسی بیشتر

 مصــرف مواد اعتیادآور، کژ

ــگــری،    ــاری، پــرخــاشـ رفـت

و  بــیــن فــردیمشـــكــالت  

جتمـاعی و ابراز رفتــارهــای  ا

 پرخطر

 2002 پارکی 13
های مادر سـرپرســت نسبت به  فقیر بودن خانواده

 هادیگر خانواده
 مشكالت مالی

 2012 هربست 12

نـاامنی در خـانواده، وظـایف چنـدگـانه مادر، از      

ــمی و   ــكالت جسـ ــت دادن درآمــد، مشـ دســ

مادر، عدم رضــایت از زندگی در  شــناختیروان

 مادر

ی اعضا ن فردیبیمشـكالت  

ــكالت مــادر،  خــانواده، مشـ

ــكالت مالی، مشــكالت   مش

 مادر شناختیروانجسمی و 

15 
یر و می

 سالیوان
2010 

ــكالت مــالی،   ــتن مشـ زنــانی فقیر، نــاتوان، داشـ

 شناختیروانافسردگی و مشكالت 

مشــكالت مادر، مشــكالت  

 مادر شناختیروان

 بین فردیمشكالت  ینداشتن مشكل با خانواده همسر پیش 2011 گالدینگ 11

11 

چیسمن، 

فرگوسن و 

 کوهن

2011 
مشـــكالت عاطفی روانی مادر، اختالل اســـترس 

 پس از حادثه، اضطراب، افسردگی
 رماد شناختیروانمشكالت 

 2015 زُلو 18
ــكالت     ــار خــانواده و مشـ رابـطــه بین ســــاخت

 محورمدرسه
 مشكالت تحصیلی

19 

-مک

کنزی، 

هیوج مک

 کیو مک

 مشكالت مالی و کمبود مالیدرآمد کم  2011

 های مادر سرپرست به شیوۀ کُدگذاریهای گروه کانون با خانوادهوتحلیل بحثاز تجزیه

و  یسمجمشكالت »بیشترین فراوانی تكرار ابعاد شامل بُعدهای: باز، محوری و گزینشی 

شكل ماعضای خانواده،  بین فردیمادر و فرزندان، مشكالت اشتغال، مشكالت  شناختیروان
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مسكن، مشكالت مالی، مشكالت ارتباطی با شوهر پیشین و خانواده، مشكالت ناشی از افراد 

 (.3)جدول  استخراج گردید« های حمایتی اجتماعپیرامونی و شبكه

 های مادر سرپرستهای گروه کانون با خانوادهشده از بحثهای استخراج. مقوله3جدول 

 ایمقوله هسته های محوریمقوله های بازمقوله کُد

 داشتن مشكالت در تهیه مواد غذایی و فشار مالی 1

 مشكالت مالی

ب
سی

د آ
بعا

ا
ت

رس
سرپ

در 
 ما

ده
نوا

خا
ی 

ها
 

 دردسر در فراهم کردن نیازهای فرزندان و خود 2

 توانایی مالی کم برای ازدواج فرزندان 3

 اندازی شغلنداشتن پول کافی برای راه 2

5 
اعضای خانواده در مورد هزینه کردن یارانه و  نداشتن تفاهم در

 کمک مالی کمیته امداد

 نداشتن مدیریت مالی 1

 کم بودن درآمد 1

 مشكالت مالی سببی برای بیشتر مشكالت 8

 وقتتمامنداشتن کار مناسب و  10

 نداشتن اطالعات الزم برای ورود به بازار کار 11 مشكالت اشتغال

 وقتپارهاز کار  ناراحتی 12

 کوچک بودن محل زندگی 13

 مشكل مسكن
 بودن( شهرنییپاناحیه و منطقه زندگی ) 12

 نامناسب بودن فضای خانه )فرسودگی خانه( 15

 نداشتن خانه 11

 مشكالت مالی خانواده 11

مشكالت خانوادۀ 

 مبدأ

 عدم پذیرش از سوی خانواده 18

 سواد کم والدین 19

 اعتیاد 20

 شناختیمشكالت روان 21

22 
اطالعات ناکافی دربارۀ چگونگی برخورد با خانواده مادر 

 سرپرست

 سرزنش والدین 23

 مشكالت جسمی والدین 22

 باورهای اشتباه والدین 25
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 ایمقوله هسته های محوریمقوله های بازمقوله کُد

 ی والدیننابجاهای کنترل 21

 گیری شدید و بدبینیسخت 21

 های کالمیتعارض 28

كالت بین مش

فردی اعضای 

 خانواده

ب
سی

د آ
بعا

ا
ت

رس
سرپ

در 
 ما

ده
نوا

خا
ی 

ها
 

 روابط ناکارآمد 29

 ناتوانی در ابراز دوست داشتن فرزندان 30

 ناتوانی در کنترل خشم 31

 مبدأقهر و بریدن از خانواده  32

 نبود احترام بین اعضای خانواده 33

 تعارض ناشی از دو نسل 32

 رفتاری با همدیگربد 35

 بیماری جسمی 31

مشكالت جسمی 

 شناختیو روان

 مادر

 درماندگی 31

 فشار روانی ناشی از پذیرش نقش مادر و پدر 38

 نگران بودن از وابستگی به دیگران 39

 نیاز به داشتن همدم 20

 ناراحتی از عدم پذیرش فرزندان 21

 ههای چندگانناخرسندی از نقش 22

 مشكالت ارتباطی با فرزندان 23

 طالق 22

مشكالت جسمی 

شناختی و روان

 فرزندان

 کاریبی 25

 یکژ رفتار 21

 پرخاشگری کالمی و فیزیكی و تُندخویی 21

 کاهش باورهای مذهبی 28

 گیری اجتماعیگوشه 29

 شناختیمشكالت و اختالالت روان 50

 ترک تحصیل 51

 عاطفی ناشی از نبود پدر خأل 52

 اُفت تحصیلی 53

 ارتباط با دوستان ناباب 52

 داشتن افكار خودکشی 55
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 ایمقوله هسته های محوریمقوله های بازمقوله کُد

 احساس نیاز به محبت از سوی دیگران 51

ب
سی

د آ
بعا

ا
ت

رس
سرپ

در 
 ما

ده
نوا

خا
ی 

ها
 

 تنفر داشتن از خانواده پدر 51

مشكالت جسمی 

شناختی و روان

 فرزندان

 احساس شكست 58

 باورهای اشتباه 59

 کاریدیدگی در اثر کتکآسیب 10

 ازدواج زودهنگام فرزندان 11

 نداشتن تمرکز حواس 12

 ازدواج برای فرار از خانه 13

 اعتیاد به اینترنت 12

 مقایسه با دیگران 15

 رنج کشیدن فرزندان از وضعیت خانواده 11

 های اجتماعیباطبینی فرزندان در ارتخودکم 11

 نداشتن احساس آرامش در بین مردم و افراد جامعه 18

 ناراحت بودن از دلسوزی و ترحم دیگران 19

مشكالت ارتباطی  بدرفتاری خانواده شوهر پیشین 10

با شوهر پیشین و 

 خانواده وی

 پرخاشگری شوهر پیشین 11

 اعتیاد شوهر پیشین 12

 ایت مشاورهناکافی بودن خدما 13

مشكالت ناشی از 

افراد پیرامونی و 

 های حمایتیشبكه

 اجتماع

 مبدأهای خانواده ناکافی بودن حمایت 12

 های خانواده همسر پیشینناکافی بودن حمایت 15

 های اجتماعناکافی بودن حمایت 11

 های همسایهناکافی بودن حمایت 11

 ه امدادهای کمیتناکافی بودن حمایت 18

 فشار روانی اطرافیان 19

 تهمت زدن از سوی دیگران 80

 باورهای اشتباه دیگران 81

 عدم پذیرش از سوی دیگران 82

 دخالت اطرافیان 83

 نداشتن تفریح 82

 ناکافی بودن حمایت فامیل 85
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 ایمقوله هسته های محوریمقوله های بازمقوله کُد

 نداشتن رابطه با فامیل و دیگران 81

یشترین باساتید به شیوۀ کُدگذاری باز، محوری و گزینشی  وتحلیل مصاحبه بااز تجزیه

غال، مادر و فرزندان، مشكالت اشت شناختیروانمشكالت »فراوانی تكرار ابعاد شامل بُعدهای: 

مشكل مسكن، مشكالت مالی، مشكالت ارتباطی با شوهر پیشین و خانواده وی، مشكالت 

 (.2هستند )جدول « ماعهای حمایتی اجتناشی از افراد پیرامونی و شبكه

 شده از مصاحبه با اساتیدهای استخراج. مقوله4جدول 

 ایمقوله هسته های محوریمقوله های بازمقوله کُد

 کاهش و اُفت شدید درآمد 1
 مشكالت مالی

ب
سی

د آ
بعا

ا
ت

رس
سرپ

در 
 ما

ده
نوا

خا
ی 

ها
 

 مشكل در تأمین پوشاک و غذای فرزندان 2

 وقتامتمنداشتن کار مناسب و  3

 نداشتن اطالعات الزم برای ورود به بازار کار 2 مشكالت اشتغال

 وقتپارهناراحتی از کار  5

 تغییر محل زندگی به علت بدهكاری 1

 مشكالت مسكن
 شهرنییپابه  مكاننقلجایی منزل و جابه 1

 نامناسب بودن فضای خانه )فرسودگی خانه( 8

 ایصی به اجارهتغییر منزل مسكونی شخ 9

 الگوهای تكراری اعتیاد و طالق 10
مشكالت خانوادۀ 

 مبدأ
 کنترل شدید خانواده 11

 باورهای غلط خانواده 12

 های گوناگون و نقش پدریداشتن نقش 13

مشكالت 

 شناختی مادرروان

 نداشتن آموزش کافی درباره خانواده مادر سرپرست 12

 ی فرزندان و کیفیت مراقبت والدینینارسایی در سرپرست 15

11 
طوالنی شدن ساعات کاری برای کسب درآمد بیشتر و جبران 

 کسری ناشی از حضور نداشتن پدر

 شاغل شدن اجباری مادر 11

18 
دوسوگرایی نقش و درگیر شدن در تعارض حضور در خانه و 

 کار در بیرون خانه

 افسردگی 19
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 ایمقوله هسته های محوریمقوله های بازمقوله کُد

 اضطراب 20

آس
اد 

ابع
ب

ی
ت

رس
سرپ

در 
 ما

ده
نوا

خا
ی 

ها
 

 مشكالت خواب 21

 ناسازگاری با وضعیت جدید 22

 تعارض و درگیری با اطرافیان 23

 آور خانوادهپذیرفتن نقش نان 22

مشكالت 

شناختی روان

 فرزندان

 ضعف تحصیلی 25

 رهایی تحصیل 21

 افسردگی 21

 یضداجتماعرفتارهای  28

 انیمشكالت جسم 29

 شناختیمشكالت روان 30

 نفساعتمادبهکاهش  31

 نفساعتمادبهاز بین رفتن  32

 تعداد زیاد فرزندان 33

 های ناموفقازدواج 32

 واره رهاشدگیداشتن طرح 35

 کم بودن اطالعات فرزندان در مورد خانواده مادر سرپرست 31

 پیشینارتباط نداشتن با خانواده شوهر  31

مشكالت ارتباطی 

با شوهر پیشین و 

 خانواده وی

 ناسازگاری شوهر پیشین 38

 ارتباط نداشتن با پدر 39

 حمایت نكردن خانواده شوهر 20

 آموزش ندیدن درباره نقش خانواده پیشین 21

22 

 

 آشنا نبودن شوهر با وظایف کنونی

 

 نشینیحاشیهکم شدن ارتباطات با دوستان، بستگان و  23
مشكالت ناشی از 

افراد پیرامونی و 

 های حمایتیشبكه

 اجتماع

 وجود نداشتن حمایت اجتماعی کافی 22

 کافی اندازهبهرسان وجود نداشتن نهادهای کمک 25

21 
 هاندازبهارائه خدمات یاورانه  مؤسساتها و وجود نداشتن خیریه

 کافی
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 ایمقوله هسته های محوریمقوله های بازمقوله کُد

21 
ای، ی مانند خدمات مشاورهاهای حرفهوجود نداشتن کمک

 کافی اندازهبهمددکاری اجتماعی و ... 

مشكالت ناشی از 

افراد پیرامونی و 

 های حمایتیشبكه

 اجتماع

 کافی اندازهبهوجود نداشتن امكانات رفاهی و تفریحی  28

 پذیرفته نشدن از سوی دیگران و اجتماع 29

 حمایت نكردن اقوام 50

 هاهمسایهحمایت نكردن  51

 حمایت نكردن دوستان 52

 های مادر سرپرستباورهای غلط در مورد خانواده 53

52 
های اجتماعی های جمعی و شبكهها در رسانهکم بودن آموزش

 هادرباره نحوه برخورد با این خانواده

 های مادر سرپرستعدم شناسایی کافی از نیازهای خانواده 55

گروه  هایها، بحثابعاد برگرفته از تلخیص ادبیات نظری و پژوهش پس از گردآوری

ای هساختاریافته با اساتید، ابعاد یكپارچه شدند. یافتههای نیمهکانون و اجرای مصاحبه

 5 های خانواده مادر سرپرست در جدولسازی نهایی ابعاد آسیباز یكپارچه آمدهدستبه

 آورده شده است.

 های خانواده مادر سرپرستآسیبهای . مقوله5جدول 

 مشكالت بین فردی اعضای خانواده 1 شناختی مادرمشكالت و اختالالت روان 1

 مشكل با شوهر پیشین و خانوادۀ وی 8 مشكالت جسمی مادر 2

 مشكل مالی 9 شناختی فرزندانمشكالت و اختالالت روان 3

 مشكالت مسكن 10 مشكالت جسمی فرزندان 2

 مبدأمشكالت خانواده  11 فرزندان یلیمشكالت تحص 5

 12 مشكالت اشتغال 1
ای همشكالت ناشی از افراد پیرامونی و شبكه

 حمایتی اجتماع

 گیریبحث و نتیجه

های خانواده مادر سرپرست سازی نهایی ابعاد آسیباز یكپارچه آمدهدستبههای یافته

نیمه  هایکانون و اجرای مصاحبههای گروه ها، بحثبرگرفته از بررسی ادبیات و پژوهش
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ها دربرگیرندۀ مشكالت و اختالالت مقوله جای شدند. مقوله 12از اساتید، در  ساختاریافته

فرزندان،  شناختیروانمادر، مشكالت جسمی مادر، مشكالت و اختالالت  شناختیروان

 ، مشكالتمشكالت اشتغال، فرزندان یلیمشكالت تحصمشكالت جسمی فرزندان، 

فردی اعضای خانواده، مشكل با شوهر پیشین و خانوادۀ وی، مشكل مالی، مشكالت نبی

ی اجتماع های حمایت، مشكالت ناشی از افراد پیرامونی و شبكهمبدأمسكن، مشكالت خانواده 

 هستند.

های پژوهش مروربههای خانواده مادر سرپرست، ها و آسیباکنون پس از شناسایی مقوله

-می شدهاستخراجهای های مادر سرپرست و مقایسۀ آن با مقولهۀ خانوادهدربار شدهانجام

ا دیگر ب هامؤلفههای خانواده مادر سرپرست در بسیاری از های آسیبپردازیم. واکاوی مقوله

 ختیشناروانمشكالت و اختالالت جسمی و و یكسان است. در  پایههمها، ها و نظریهپژوهش

( و چیسمن، 2010یر و سالیوان )(، می2012) (، هربست1990کانوی ) و مادر با دیدگاه لویتان

فرزندان با رویكرد آماتو  شناختیروان(؛ در مشكالت جسمی و 2011فرگوسن و کوهن )

(؛ در مشكالت تحصیلی فرزندان 1992) بئر(، بروبک و 1991(، امری )2001، 2000، 1991)

اعضای خانواده  بین فردی(؛ در مشكالت 2015)( و زُلو 2001(، آماتو )1999الناهان )با مک

(، پارکی 1980(؛ در مشكل مالی با مُرداک )2012( و هربست )2001(، آماتو )1991با جیلز )

( در مشكالت و 2011کی )هیوج و مککنزی، مک( و مک2012(، هربست )2002)

 اختالالت باال مشترک بودند.

های زمینۀ مشكالت و اختالالت خانواده در گرفتهانجامهای بررسی و مقایسه پژوهش

دهد که مشكالت واکاوی شده در این پژوهش با مشكالت و مادر سرپرست، نشان می

پیشین، تقریباً در بیشتر موارد یكسان است و تنها سه مورد از مشكالت  ۀشدیبررساختالالت 

در دیگر  شد که اشتغال، مسكن و مشكل با شوهر پیشین و خانواده وی در این پژوهش یافت

-نوادهدر مورد خا شدهانجامهای بیشتر بررسی کهاینها دیده نشده است. با توجه به پژوهش

و کمتر پژوهشی  شدهانجامهای مادر سرپرست، در خارج خانواده ویژهبههای تک والدی و 

ت آید مشكالها پرداخته است به نظر میهای این نوع از خانوادهدر داخل کشور به آسیب

هنگی ناشی از بافت فر یاتااندازهاشتغال، مسكن و درگیری با شوهر پیشین و خانوادۀ وی، 
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وه کانون به های گرساختاریافته با اساتید و بحثهای نیمهجامعۀ باشد چراکه تنها در مصاحبه

آن اشاره شده بود. از آن روی که دو مشكل اشتغال و مسكن از مشكالت کنونی خانواده 

 هایقعیتوااست بنابراین، انتظارِ وجود این مشكالت برای خانواده مادر سرپرست با ایرانی 

 در ایران، از جنبۀ قانونی و کهاینجامعۀ کنونی ما همخوانی دارد. افزون بر این، با توجه به 

 تنهانهعرفی، سرپرستی خانواده بر عهده مردان است و خانواده با از دست دادن مرد خویش، 

های اجتماعی و تعامل با دهد بلكه از جنبۀ عرفی نیز محدودیتخود را از دست میآور نان

د های افزوده، شای، افزوده خواهد شد و این محدودیتشدهلیتشكدیگران بر این واحد تازه 

یرانی برای یک زن ا نیازاشیپهایی شغلی کمی که همچون متغیری عمل کند که از فرصت

 .وجود داشت نیز کاسته شود

از سوی جامعه گاه تمایل دارند مرزهای عینی و  جادشدهیاهای تازه این محدودیت

ه آورند بلكبرای آنان امنیت را به همراه نمی تنهانهای برای افراد به وجود آورند که ذهنی

توانند ها میکنند. این ساختارها و محدودیتدست زنان را از منابع اجتماعی کوتاه می

های مادر سرپرست جلوه نمایند در این و نهادهای حمایتی خانواده هاسازمان صورتبه

های زندگی این قشر و هرچند آشكارا منبعی برای حداقل اندمشاهدهقابلصورت عینی و 

ازی سهای جدید، زمینه ناتوانی و پررنگکنند ولی با توجه به ایجاد وابستگیفراهم می

تواند دربرگیرندۀ ساختارهای تارهای ذهنی نیز میسازد. ساخهای آنان را مهیا میآسیب

های ساختار (. یكی از جنبه2011فرهنگی، اجتماعی و سازمانی باشد )افراسیابی و جهانگیری، 

از  هاانسانقابل تبیین است. بر مبنای این نظریه،  1ذهنی بر اساس نظریۀ چهارچوب ارتباطی

 مختلفی از الگوهای ارتباطی انتزاعی، با نامگیرند که بر پایۀ انواع دوران کودکی یاد می

های (. چهارچوب2001به یكدیگر پاسخ دهند )هیز و همكاران، « های ارتباطیچهارچوب»

 تواند هر چیزی را با هرارتباطی برخاسته از این باور است همچنان که چهارچوب عكس می

های بر اساس ساخت های ما هممحتوایی در خود جای دهد بسیاری از روابط و ارتباط

های ذهنی شوند بنابراین چنانچه چهارچوببندی میمان در دوران کودکی چهارچوبذهنی

                                                           

1. Relational Frame Theory (RFT) 
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ها و باورهای ناکارآمدی باشد که وی از دوران کودکی به همراه یک فرد داللت بر پنداشت

های ذهنی و تواند محدودیتها از جنبۀ فردی، میآورد پیامد این چهارچوبخود می

یزی رهای ناکارآمدی باشد که در طول زندگی، مرجع قیاس درونی فرد را چنان برنامهباور

. بُعد اجتماعی چنین داردیبازمکنند که وی را از دست زدن به رفتارها و اَعمال کارآمد می

آید تمایل به آن ندارند که زن را جدای از مرد تعریف ساختارهایی در جامعۀ ما نیز به نظر می

ه کها و باورهای منفی نسبت به زنان سرپرست خانواده، افزون بر اینوارها خَلق طرحکنند و ب

منفی  های ناکارآمد ووارهکنند با کاستن از توان بالقوۀ آنان و ایجاد طرحنمی هاآنکمكی به 

ی احساس طرد و در حاشیه بودن هدایت سوبهرا  هاآن جیتدربهها، در ذهن این خانواده

ها این خانواده یبیخود تخریی از سوی ساختارها و افكار توانمندزداو این روند کنند می

یر کردن گکند بلكه با زمینباز نمی هاآنای از مشكالت گره تنهانهدربارۀ خودشان، اکنون 

بنابراین  ؛سازدمهیا می هاآنهای فرزندان هر چه بیشتر مادران، بستری را برای افزایش آسیب

 «مشكالت اشتغال، مسكن و مشكل با شوهر پیشین و خانواده وی»سه مقولۀ  کهنیاه با توجه ب

های مادر سرپرست نسبت به مشكالت جوامع دیگر از در واکاوی مشكالت خانواده

شتغال در مشكالت ا هرچندتوان نتیجه گرفت که برجستگی بیشتری برخوردار است می

ها به ساختارهای سازمانی و ذهنی این خانواده جامعۀ ایران فراگیر است ولی افزونی آن در

که با  ایگردد و بالطبع خانوادهها برمیدر راستای وابستگی اعضای این خانواده جادشدهیا

به چنین توانمندی نخواهد رسید که حلقۀ  گاهچیهدهد ها به زندگی خود ادامه میحداقل

ه ای به نماید و چنانچه دید موشكافانهرهایی از ساختارهای اجتماع و زندان ذهن خود را پار

بیندازیم خواهیم دید ساختارهای ذهنی و « مشكل با شوهر پیشین و خانواده وی»مقولۀ 

داری آن دارند چراکه با از دست دادن قیم و یی و نگهآدیپدتری در سازمانی نقش پررنگ

: کنار آمدن با خانوادۀ رو خواهد شدآور خانواده، مادر خانواده با چالش نوپدیدی روبهنان

های معنوی و مادی شوهر به بهای از دست ندادن فرزندان از سویی و از سوی دیگر حمایت

ت مادران سرپرس ژهیوبهها و این پدیدۀ دوسوگرایی در این خانواده ۀجیدرنتخانوادۀ شوهر. 

ا ب هکنیادهد مبنی بر شكل می هاآنزا در ذهن خانواده، کشمكشی همیشگی و آسیب
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در « شده ساختاری جدا و منفک»های خود را همچون های آن، خانوادهپرداختن هزینه

 و یا در دیگر ساختارها ذوب شوند. رندینظرگ

ترین بستر برای رشد، بهبود و پیشرفت فرد، خانواده است ترین و مهمارزنده کهازآنجایی

المت س تازگیبه، شدنجهانی ۀلفمؤو خانواده سالم سازندۀ جامعه سالم است ولی با پذیرش 

-(. یكی از چالش1393پژوه، رو شده است )بههای بسیاری روبهو پایداری خانواده با چالش

 مادر سرپرست است ویژهبههای تک والد و های پیش روی خانواده کنونی، افزایش خانواده

ارهایی در راستای وجوی راهكها و جستپرداختن به واکاوی مشكالت این خانواده روازاین

بهبود و بهزیستی خانواده مادر سرپرست برای توانمندسازی در رویارویی با مشكالت فراوانی 

 که پیش روی دارند بسیار بااهمیت است.

 های پژوهشمحدودیت

 د انهای این پژوهش از افرادی که تمایل به همكاری در بحث گروه کانون داشتهداده

 ر تعمیم نتایج آن باید احتیاط نمود.گردآوری شده است بنابراین د

  نمونه برگزیده  عنوانبهتعدادی از کارشناسان خانواده که جهت شرکت در مصاحبه

 شدند از انجام مصاحبه خودداری کردند.

  های داخلی، یكی پژوهش ویژهبهاندک بودن پژوهش در زمینه خانواده مادر سرپرست

ژوهشی هم وجود داشت پژوهشگر نتوانست های دیگر پژوهش بود چنانچه پاز محدودیت

 دست یابد. هاآنبه 

  عنوانهبگر در مصاحبه با کارشناسان خانواده و مصاحبه عنوانبهشخصیت پژوهشگر 

 آید بر این دو فرآیند تأثیرگذار باشد.بحث گروه کانون، به نظر می تسهیلگر

 پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی

 ها پرداخته است پژوهشگران حوزه خانواده و آسیب این پژوهش به واکاوی ازآنجاکه

 ها درتوانند مبانی این پژوهش را معیاری برای پژوهش در حوزۀ آسیبشناسان میجامعه

 ها قرار داده و به گسترش دانش در این حوزه همت گمارند.دیگر خانواده
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 محیط تحت کننده و هم از جنبۀ حیطۀ این پژوهش هم از بُعد افراد شرکت ازآنجاکه

ر، در کل تای گستردهشود پژوهشی میدانی و حیطهپوشش، گسترده نبوده است پیشنهاد می

 های آن را مورد مقایسه قرار داد.جامعه ایران انجام گیرد که در صورت انجام، بتوان یافته

 های مادر سرپرست )مادر و دختر( گردآوری شده است های این پژوهش از خانوادهداده

ر، هایی متشكل از مادر و پسهای مادر سرپرست با نمونههای خانوادهن واکاوی آسیببنابرای

 شود.پیشنهاد می

 های خانواده مادر سرپرست، ابزاری در راستای از آسیب آمدهدستبههای بر اساس مقوله

 ساخته شود. سنجیروان کارشناسان وسیلۀبهها های این خانوادهسنجش آسیب

 های مادر سرپرست، مددکاران، های خانوادههای آسیبص شدن مقولهبا توجه به مشخ

ا در راستای هتوانند به تقویت این مقولهارائه خدمات یاورانه، می تسهیلگرانمشاوران و دیگر 

 های مادر سرپرست، همت گمارند.افزایش سالمت روان خانواده

 های ی توانمندسازی خانوادهو درمانگرانی که تمایل به تدوین مدل در راستا تسهیلگران

ا، هها در این خانوادهاز آسیب آمدهدستبههای توانند بر اساس مقولهمادر سرپرست دارند می

 ها، همت گمارند.سازی و پُربارسازی و درمان این خانوادههایی برای غنیبه تدوین مدل

 واکاوی شده  هایقولههای گوناگون رادیویی و تلویزیونی مبتنی بر متولید و پخش برنامه

 شود.های مادر سرپرست، پیشنهاد میهای خانوادهدر راستای کاهش آسیب

 گزاریسپاس

های فراوان مسئول و کارشناسان محترم هسته مشاوره کمیته امداد از کوشش وسیلهبدین

-سازی بستر الزم برای انجام پژوهش، از اساتید و صاحبشهرستان کرمانشاه به سبب آماده

ا و هران حوزۀ خانواده به سبب اختصاص وقت مصاحبه و همكاری در تشخیص آسیبنظ

کننده در پژوهش به سبب اختصاص وقت و همكاری های مادر سرپرست شرکتخانواده

دلسوزانه، بسیار سپاسگزارم تردیدی نیست بدون همكاری و مشارکت این عزیزان، انجام این 

 پژوهش میسر نبود.
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