
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran  

 

ISSN: 2322-2166: Journal of  Islamic Life Style, 2021:5(3): 117-128 

Phenomenology of the Lived Experience of Single Girls Over 30 

Years of Lifestyle Adoption 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Marriage and family formation is one of the components of an 

acceptable lifestyle in life. Procrastination leads to undesirable 

consequences, and the breakdown of the institution of the family is 

one of these undesirable social harms. In order to compensate for 

these injuries, adoption in single girls over the age of 30 is a basic 

strategy. In this regard, the aim of this study was to identify the lived 

experience of single girls over the age of 30 from the lifestyle 

resulting from childbearing by phenomenological study. The 

statistical population of the study includes single girls over 30 years 

of age who have accepted child custody after the adoption of the law 

on custody in 2013 to March 2017 and the sampling was purposeful. 

The qualitative findings of the study showed that the analysis of 20 

in-depth interviews from the participants led to the extraction of 

eleven sub-categories and four main categories. The main categories 

with their subcategories include: the quality of family relationships 

(changes in the individual's relationship with the family; a sense of 

responsibility towards the family; leisure activities); Social space of 

life (change in the level of social interactions, feeling of vitality and 

happiness, the scope of social communication); Physical health 

status (improvement of health status, analysis of health status) and 

self-satisfaction and life (changes in lifestyle after custody, 

providing sense and maternal need, no regret of accepting custody). 

Thus, the results indicate that girls with lived experience of 

childbearing have generally experienced different lifestyles, and the 

components of this lifestyle are different from those common in 

society. 
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 و همکاران  یمحبوبه غالم  118

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 30 یدختران مجرد باال ستهیتجربه ز یدارشناسیپد
 یریاز فرزندپذ یناش یسال از سبک زندگ

 
 ،1یمحبوبه غالم

دانشگاه آزاد ، واحد دهاقان، یجامعه شناس، گروه یدکتر یدانشجو
 ، ایران.اصفهان ،یاسالم

  
 ، *2یمظاهر ریمسعود ام ریم

دانشگاه ، یواحد تهران مرکز، یگروه ارتباطات اجتماع، اریاستاد
 تهران، ایران )نویسنده مسئول(. ،یآزاد اسالم

 
 3انیقتیحق منصور
  ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد دهاقان،، یگروه جامعه شناس، اریدانش

 ، ایران.اصفهان
 

 چکیده
ر مقبول د یسبک زندگ یهااز مولفه یکیخانواده  لیازدواج و تشک

یمنجر م ینامطلوب یامدهایاست. تعلل در امر ازدواج به پ یزندگ
 نامطلوب یهابیآس نیاز ا یکینهاد خانواده  ختنیکه از هم گس شود
در دختران  یریفرزندپذ هابیآس نیجبران ا یاست. برا یاجتماع

است. هدف پژوهش حاضر  یراهبرد اساس کیسال  30 یمجرد باال
 یسال از سبک زندگ 30 یدختران مجرد باال ستهیتجربه ز ییشناسا
انت حض رشیقانون پذ بیاست که بعد از تصو یریاز فرزندپذ یناش

حضانت فرزند  رشیاقدام به پذ 1398تا اسفند ماه  1392در سال 
با  یریگنمونه ندیاز نوع هدفمند بوده که فرا یریگاند. نمونهنموده
 یهاافتهیاست.  دهیرس یبه اشباع نظر قیمصاحبه عم ستیانجام ب

از  قیمصاحبه عم 20 لیپژوهش نشان داده که تحل
و چهار مقوله  یمقوله فرع ازدهیکنندگان به استخراج مشارکت

 یهامجموعه ریبه همراه ز یمنجر شده است. مقوالت اصل یاصل
ا در روابط فرد ب ریی)تغ ینوادگروابط درون خا تیفیآنها شامل ک

در قبال خانواده؛ نحوه گذاران اوقات  تیخانواده؛ احساس مسئول
 ،یدر سطح تعامالت اجتماع ریی)تغ یزندگ یاجتماع یفراغت(؛ فضا

 تی(؛ وضعیدامنه ارتباطات اجتماع ،یو شاد یاحساس سرزندگ
سالمت( و  تیوضع لیسالمت، تحل تی)بهبود وضع یسالمت جسم

بعد از  یدر سبک زندگ راتیی)تغ یاز خود و زندگ تیرضا
از قبول حضانت(  یمانیعدم پش ،یمادر ازیحس و ن نیحضانت، تام

 یااست که دختران دار تیواقع نیا یایگو جینتا نیبوده است. بنابرا
جربه را ت یمتفاوت یعموماً سبک زندگ یریفرزندپذ ستهیتجربه ز
با معمول آن در جامعه  یسبک زندگ نیا یهااند که مولفهکرده
 تفاوت است. یدارا
 
دختران مجرد، سبک  سته،یتجربه ز ،یدارشناسیپد: واژه ها دیکل
 یریفرزندپذ ،یزندگ
 

 10/03/1400تاریخ دریافت: 
 11/06/1400تاریخ پذیرش:  

 

 :نویسنده مسئول@iauctb.ac.irmazaheriamir.amir_ 

 

 مقدمه
در شررایط اقتصرادی امروز ایران با باالرفتن سرن ازدواج دختران و 
پسران و عدم تمایل پسران به ازدواج و پذیرش مسولیت و از سوی 
دیگر با توجه به عرف جامعه در پیشررقدم شرردن پسررران در امر 
نان  یاد شرررده و جوا یار ز ازدواج، حجم تجرد قطعی دختران بسررر

آل، موفق به ه اجتماعی ایدهبسیاری علیرغم وضعیت اقتصادی و وج
اند. از طرف دیگر هر روز هم به تعداد کودکان بی ازدواج نشرررده

سرپرست یا بد سرپرست در کشور روند صعودی داشته و ترکیب 
های اجتماعی را بیشرررتر این مشرررکالت با همدیگر دامنه آسررریب

حل کاربردی برای حل دو مشررکل تجرد قطعی و کند. یک راه می
ضانت فرزند برای دختران مجرد کودکان بی  ست پذیرش ح سرپر

سال است. با نظر به تصویب قانون پذیرش حضانت فرزند  30باالی 
یا به عبارتی پذیرش کودک بی سرپرست به فرزند خواندگی برای 

سررال به باال عملیاتی شرردن این قانون در مراکز  30دختران مجرد 
ست.  شده ا ستی انجام  ضانتبهزی ست و ح  جمله از ککود یسرپر

 دیآیم شررمار به خانواده نهاد حوزه در تیاهم پر و حسرراس امور
ص مقطع در آن انجام که ست مادر عهده بر کودک سن از یخا . ا
 را یفراوان زحمت و یسع کودک، تیترب و یسرپرست که داستیپ

. در همه قوانین کشورها قوانینی برای حضانت [15] کندیم مطالبه
ست. در برخی کشورهای مترقی والدینی که حضانت  شده ا تدوین 

ای هاند قبل از پذیرش حضررانت نیاز به دورهاز فرزندان را پذیرفته
ند.  بل برای افراد رو نیا ازآموزشررری دار ند رشیپذ از ق  در فرز

 فرزندخوانده نیوالد کامل یساز آماده به ازین ،های نروژی خانواده
 یتخصص تیحما به خوانده فرزند یهاخانوادهبنابراین  .دارد وجود
. همچنین در [4] باشد آنهاخاص  تیموقع با متناسب که دارند ازین

د وجوفرزندپذیری  انیمتقاضرررکشرررور برزیل معموالً قوانینی برای 
 ی قبولهایی برادارد که بر اساس آن معیارهای کلی در قالب برنامه

شررررایط فرزندپذیری ارایه شرررده اسرررت. با مطالعه در این حوزه 
مشررخش شررد که در این کشررور معموالً اولویت حضررانت برای 

ض ست  یانیمتقا  یدرمان طیشرا با را معلول ریغ ینوپا کودک کها
ضانت برای  رفتندیپذ قبول قابل ضمتقو به دنبال آن اولویت ح ی انیا
ست  ض. همچنین اندرفتهیپذ را بزرگتر سالم فرزندان کها  یانیمتقا
 قابل یدرمان طیشرررا و متوسررط یناتوان با را خردسررال کودکان که
تهیپذ قبول ند رف عدی ا یت ب بال آن در اولو به دن ند و  تر هسرررت
ض قرار دارند و در نهایت  اندرفتهیپذ را سالم نوجوانان که یانیمتقا
یت  قاضررراولو پا کودک که یانیمت  طیشررررا دارای و معلول ینو
شت سته اندرفتهیپذ را خاص یبهدا . [6]بندی قرار دارند در آخرین د

سوئد،  سعه یافته نیز مانند؛ دانمارک،  شورهای تو سیاری از ک در ب
های هلند و استرالیا مسئوالن و مقامات اجتماعی این کشورها دوره

آموزشی حضانت از فرزند را برای والدین متقاضی فرزندپذیری به 
هایی قبل از کنند و ارزیابی چنین دورهی برگزار میصررورت اجبار

ها شرررکت دهد که والدینی که در این دورهفرزندپذیری نشرران می
 . [4]ها رضایت دارند اند، به طور کلی از این دورهکرده
مسئله حضانت به گونه معضلى اجتماعى درآمده  ،هاى اخیردر سال

ست شترى قرار گرفته ا ضانت از [23] و مورد توجه بی ساله ح . م
صادی خانوادهکودک چالش سطح اقت ها در ایالت های زیادی دارد. 

ضانت از کودکان متحده یکی از چالش صلی آنها در مورد ح های ا
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اسرررت و میزان درآمد در این کشرررور تافیر منفی بر حضرررانت از 
یت  پذیری دارد. از طرف دیگر افزایش جمع ند کان و فرز کود

بر افزایش حضررانت کودکان افر دارد کودکان بی سرررپرسررت نیز 
. عالوه بر این قبل از پذیرش حضررانت کودک، آماده سررازی [19]

کار مهم برای  یک  خانواده خود  ند در  فت فرز یا لدین برای در وا
شکالت عاطفی و  ست، چرا که م صان کودک و خانواده ا ص متخ
ست که  ضایتی والدین فرزندخوانده بوده ا رفتاری کودک باعث نار

اطالعات درباره فرزندپروری، آموزش صررحیح بهداشررت  دریافت
ای و پشتیبانی یکی از ابزارها و راهکارهای روان و خدمات مشاوره

ست بینی برای کاهش تنشقابل پیش ضانت فرزند ا شی از ح های نا
به عنوان [20] ته نیز  نت قرار گرف کان مورد حضرررا تار کود . رف

 کننده ینیبشیپ نیمهمترچالشررری دیگر مورد توجه قرار گرفته و 
الدین رفتار و یمنف سرررابقهبه فرزندی گرفته شرررده،  کودکان رفتار

. بر همین اسرراس سررو  [12]ی اسررت روفرزندآ از قبل جدید آنها
کان  تار کود ند بر رف به کودک آزاری دار که تجر لدینی  تار وا رف

 مورد حضانت موفر بوده است.
در خصرروص میالدی کنفرانس الهه کنوانسرریونی  1964در سررال 

به امضررا رسررید. این  1965فرزندپذیری تدوین کرد که در سررال 
ضایی، انتخاب قانون حاکم  سیون به مسائلی مانند صالحیت ق کنوان
ست.  شناختن فرزند خواندگی های خارجی مربوط ا سمیت  و به ر

نیز پیمان نامه ای در الهه در مورد حمایت  1993همچنین در سال 
ینه فرزندپذیری میان کشرررورها به از کودکان و همکاری در زم

امضا رسید که این پبمان نامه مشتمل بر یک مقدمه و هفت فصل 
ماده اسررت که کشررورهایی با اختیارات تام این پیمان نامه را  48و 

امضرررا کردند. کشرررورهایی که به پیمان نامه الهه در خصررروص 
همکاری و حمایت از کودکان در ارتباط با فرزندپذیری در کشور 

ملحق  1997گر را تصرررویب کرده اند و یا به آن تا سررر تامبر دی
اند، شرراملآ آندورا، بورکینافاسررو، کانادا، قبرس، کاسررتاریکا، شررده

دانمارک، اکوادر، فنالند، مکزیک، نروژ، پرو، فیلی ین، لهسرررتان، 
. الزم به ذکر است [1]رومانی، سریالنکا، سوئد و ونزوئال هستند 

گزارش داده  الهه ونیزندپذیری کنوانسررفر الزامات و مقرراتکه 
ندان بی  که عداد فرز حده ت یاالت مت ته در ا گذشررر هه  در طی د

شده ستی که به فرزندپذیری پذیرفته   یریگچشم طرز بهاند؛ سرپر
ست افتهی کاهش سخت[24] ا ی المللگیرانه بین. این به دلیل قوانین 

شورهای دیگر به دالیل   دن وبو یرقانونیغبوده که کودکان را از ک
شور دیگر منتقل کنند جویی نمیسود سالی به ک سن بزرگ توانند تا 
موردهایی از مرگ کودکان به  1996. همچنین تا قبل از سررال [3]

فرزندگی گرفته شده در آمریکا گزارش شد که قوانین نگهداری و 
سخت سیار  ضانت از کودکان را ب ست و توجه گیرانهح تر کرده ا

 تحت که یکودکان به بیآسررر خطر کاهش هدف بابه این قوانین 
 . [14]شود می نیتمر و هیتوصحضانت قرار دارند، بسیار 

قوانین فرزندپذیری یا حضررانت از کودکان در کشررورهای مختل  
سیتی  سیاری از زنان دارای اختالل جن ست و حتی ب سیار متفاوت ا ب

ذیری رزندپتوانند به ف)ترنس( نیز که قابلیت باردارشدن ندارند، می
های . و خود شررررایط حضرررانت نیز دارای تفاوت[11]اقدام کنند 

اسرراسرری اسررت، چرا که پذیرش حضررانت کودک معموالً برای 
سال سن و  سالم، کم  ست بیش از کودکان، کودکان  سفیدپو تر و 

های بزرگتر و رنگین پوسرررت تقاضرررا دارد. همچنین درخواسرررت
 . [5]پذیرش حضانت کودکان معلول به شدت پایین است 

 فزونی با مدرن نیز به سررنتی نظم از گذار حال در ایرانی در جامعه
ست و هر روز به تعداد مجردان  شده مواجه دختران ازدواج سن ا

با این از. شرررودقطعی افزوده می مام رو   به خانواده اهمیت به اهت
 و تغییر هر گونه در صرررورت جامعه، مهم نهادهای از یکی عنوان
. دش خواهد ایجاد نیز نهاد این در تغییراتی بالطبع جامعه، در تحول
 ،آنان بین در قطعی تجرد پدیده بروز و دختران ازدواج سررن افزایش
 سررطح در کالن تغییرات نتیجه در که اسررت تحوالت این زمره از

 در فقط نه ازدواج سررن افزایش پدیده. اسررت شررده حادث جامعه
 یاالتا مانند فراصنعتی یافته توسعه کشورهای در حتی بلکه ایران،
 خانواده تشکیل و ازدواج زمان شود،می مشاهده نیز آمریکا متحده
 یدجد دنیای در نوسازی و توسعه. پذیردمی تأفیر مختلفی عوامل از
 غییرت افراد، اجتماعی و اقتصادی شرایط توجه قابل و سریع تغییر با
 شرررده موجب را دورتر های زمان به آن تأخیر و ازدواج زمان در

 اقتصرراد جایگزینی گسررترده، خانوادگی هاینظام فروپاشرری. اسررت
صاد جای به صنعتی و تجاری شاورزی اقت ش پیچیده سنتی، ک  دنتر
 مشررارکت و همگانی تحصرریالت گسررترش اجتماعی، کار تقسرریم
 خانه، از خارج اجتماعی و اقتصرررادی هایفعالیت در زنان بیشرررتر
ند عواملی ند  نقش ازدواج تأخیر در که هسرررت لذا در  .[21]دار

شرررایط فعلی دختران مجرد باالی سرری سررال که موفق به ازدواج 
اند به جهت تجربه حس مادری اقدام به پذیرش حضرررانت نشرررده

اند که الزم اسررت تجربه زیسررته آنان در قالب کیفیت فرزند نموده
شود تا از این طریق بتوان چالش ن های ایها و فرصتزندگی تحلیل 

 حضررانت رشیپذاسررایی کرد. چرا که قانون نوپا در کشررور را شررن
و  شودیم واقع موفر دختران یزندگ یهاجنبه یتمام بر ناخودآگاه

 مرف مثمر آنها یزندگ تیفیک سررطح بردن باال در تواندیم روند نیا
 زنان هستیز تجربه یدارشناسیپد. بنابراین این پژوهش با هدف باشد
ضانت رشیپذ از سال 30 یباال مجرد ی به ریفرزندپذ ای کودک ح

 روش پدیدارشناسی انجام شده است.
 

تعری  مفهومی حضررانت یا فرزندپذیری در لغت به معنای تربیت 
طفل و حفظ و نگهداری آن اسررت و معنای اصررطالحی آن نیز از 
ست. در تعری  حضانت از کلمه تربیت  معنای لغوی جدا نگشته ا

سمی، ست که ناظر به دو جنبه روحی و ج شده ا ستفاده  مادی و  ا
معنوی است؛ به عبارتی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد 

. در تعری  مفهومی فرزندپذیری نیز عبارت اسرررت از اینکه [13]
شررخصرری، کس دیگری را که فرزند واقعی او نیسررت به فرزندی 

؛ و در اصرررطالک یک عمل حقوقی اسرررت که موجب [7]ب ذیرد 
. [16]شرررود پیدایش رابطه فرزندی صررروری میان دو شرررخش می

نت  به  ]با در نظر گرفتن رویه حقوقی[همچنین حضرررا غت  در ل
؛ و در اصرررطالک عبارت [8، 1]معنای نگهداری و پروردن اسرررت 

سانی که قانون  سط ک ست از نگهداری مادی و معنوی کودک تو ا
شت ست؛ برخی از فقهای امامیه حضانت را چنین تعری  مقرر دا ه ا

سلطنت بر تربیت و  ست از والیت و  ضانت عبارت ا کرده اندآ ح
متعلقات آن از قبیل نگهدار کودک، گذاشررتن او در بسررتر، سرررمه 
کشیدن، پاکیزه کردن و ...بنابراین حضانت ناظر بر حمایت جسمی، 
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 و همکاران  یمحبوبه غالم  120

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دگاه حقوق اسررالم روحی و اخالقی کودک اسررت. از این رو از دی
شخصی که حضانت کودک مسلمانی را بر عهده دارد باید شرایطی 

باشرررد  یت، اسرررالم، امین بودن و ... را دارا  ند حر ؛ [1، 18]مان
و  1فرزندپذیری یا حضررانت بر دو قسررم اسررتآ فرزندپذیری کامل

ساده ست که در این نهاد 2فرزندپذیری  ؛ فرزندپذیری کامل نهادی ا
ه از جهت حضررانت و تربیت و والیت و حرمت میان فرزندخواند

ستفاده از نام خانوادگی پذیرنده کودک با فرزند  نکاک و توارث و ا
خانواده  با  مل  کا نده  طه فرزندخوا ندارد. راب فاوتی وجود  واقعی ت
ساده فقط از برخی از  شود؛ فرزندخوانده  صلی وی کامال قطع می  ا

زندپذیری قابل فسررر  مزایای واقعی بهره مند می شرررود. این نوع فر
 . [9]شود است، رابطه کودک با خانواده اصلی وی قطع نمی

 روش به توجه با که دارد وجود نیز فرزندپذیری از دیگری انواع
لدین فرزندپذیری، و شررررایط فرزندپذیری  همچون و زیسرررتی وا
 سیمتق مختل  انواع به را توان فرزندپذیریمی فرزندپذیر، اشخاص
 نمودآ
 موسسات طریق از فرزندپذیری نوع آ این3ایموسسه فرزندپذیری -

شان کودکانی که که صورت این به شودمی انجام  هب را آنها والدین
سه این س ستبی دلیلی هر به یا و اندس رده مو  هو ب اندمانده سرپر
 و ندشومی داده فرزندپذیر متقاضیان به اند،شده منتقل موسسات این
فرزندپذیر ارتباط برقرار  والدین و زیسررتی والدینموارد  بیشررتر در

کرده تا بین آنها اطالعات الزم مبادله شررود؛ در ایران بیشررتر موارد 
فرزندپذیری به این شیوه است و از طریق سازمان بهزیستی صورت 

مت می به سررر لدین واقعی کودک را  که وا فاوت  با این ت پذیرد. 
واگذاری از طریق مراجع  کند؛ بلکه این نوعبهزیسرررتی واگذار نمی

ضایی عملی می سیار کمی از فرزندپذیرها در ق صد ب شود. البته در
و مستقل  4ایران به صورت غیررسمی به صورت غیررسمی، شفاف

 . [22]شود نیز انجام می
ای کودکان با نیاز خاصآ این شیوه مخصوص فرزندپذیری موسسه-

ستندآ مثل شرایط ویژه ه ست که دارای  کودکان عقب  کودکانی ا
 مانده ذهنی و یا معلول یا کودکان دارای اختالالت عاطفی. 

به نوعی  - که  پذیری  ند قلآ این نوع فرز پذیری مسرررت ند  فرز
ست، به مواردی اطالق می صی ا صو شود که در آن فرزندپذیری خ

والدین زیسررتی و فرزندپذیر به طور مسررتقیم کودک را مبادله می 
این کار در ازای دریافت مبلغ زیادی پول کنند، البته در بیشتر مواقع 

شود؛ در بیشتر ایاالت آمریکا این کار قانونی است و حتی انجام می

درج آگهی در روزنامه و اینترنت برای این امر مجاز اسرررت. این 
همان خرید و فروش کودک بوده که البته در کشررور ما بر اسرراس 

و انجام آن پیگرد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ممنوع بوده 
 . [15، 10]قانونی دارد 

آ در این روش فرزند خوانده و فرزندپذیر 5فرزندپذیری بین المللی -
از دو کشررور متفاوت هسررتند و کودک از یک کشررور، به عنوان 

شرررود. معموالً در این فرزندخوانده به کشرررور دیگر انتقال داده می
 تند. شیوه هر دو یک نژاد، ولی با ملیتی متفاوت هس

آ برخی بر این عقیده اند که فرزنددار 6فرزندپذیری پیش از تولد-
صنوعی با روش های شدن، از طریق فناوری های جدید مثل تلقیح م

مختل  فناوری کمکی تولید مثل، یا تلقیح از طریق شرررخش فالث 
 .[1]شود نیز به نوعی فرزندپذیری محسوب می

 
 هاروش مواد و 
به دنبال تحلیل  رویکرد پدیدارشرررناسررریبا تکیه بر  پژوهشاین 

سته یا تجارب دسته اول از   از سال 30 یباال مجرد زنانتجارب زی
ی انجام شرررده اسرررت. ریفرزندپذ ای کودک حضرررانت رشیپذ

 با اسررت و زندگی جهان یا زیسررته مطالعة تجربة پدیدارشررناسرری
 تجارب توصررری  دنبال به محقق پژوهش این در اینکه به عنایت
 پذیرش حضررانت و تافیر آن در کیفیت زندگی آنها اسررت،از  افراد
ستفاده پدیدارشناسی رویکرد از ست شده ا  مورد میدان یا جامعه .ا

ست 30دختران مجرد باالی  شامل پژوهش، این در مطالعه  سالی ا
سال  ضانت در  صویب قانون پذیرش ح سفند  1392که بعد از ت تا ا

وده اند. در راسررتای اقدام به پذیرش حضررانت فرزند نم 1398ماه 
نه نه گیری پژوهش از نمو ند گیری نمو  افراد برای گزینش هدفم

 افراد، تعداد تشررخیش برای نظری گیری نمونه از و مورد مصرراحبه
سیر و یافتن های مورد نیازداده محل تعیین ستفاده پژوهش م ه شد ا

ست. اطالعات جمع  صول ا شده مح صاحبه 20آوری   بوده عمیق م
 و شد حاصل نظری مصاحبه اشباع 20از  بعد که نحو این به. است
از  بعد .نیامد دسرررت به هامصررراحبه از جدیدی مقوالت و مفاهیم
 و مطالعه دقت با بارها هامصاحبه ها،داده آوری جمع مرحلة اتمام
 کهری و گرفت صورت آنها متن کدگذاری از س س شد و بازبینی
جدول  .شررد داده قرار هاتم و ها مقوله از یکی در ها،کدگذاری از

 کنندگان در زیر ارایه شده است.آماری مشخصات مشارکت
 

_________________________________ 
1Plenary Adoption  

2Simple Adoption  

3 institutiaonal adoption. 

4 open adoption 

5 international adoption. 

6 prenatal adoption 
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 های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش کیفیویژگی .1 جدول

تعداد فرزند  سن جنس نام ردی 
 مورد حضانت

وضعیت جسمی  سطح سواد
 کودک

 سالم لیسانس 1 55 زن خانم رضایی 1
 سالم فوق لیسانس 1 47 زن خانم شهبازی 2

 سالم فوق لیسانس 1 40 زن خانم فتحی 3

 سالم فوق لیسانس 1 49 زن خانم رازی 4

 سالم لیسانس 1 49 زن خانم رحمانی 5

 سالم لیسانس 1 51 زن خانم رفعتی 6

 سالم لیسانس 1 51 زن خانم فرک آبادی 7

 بیمار لیسانس 2 44 زن خانم بیات 8
 سالم لیسانس 1 51 زن خانم مهینی 9
 سالم لیسانس 1 56 زن خانم کیان 10
 بیمار فوق لیسانس 1 42 زن خانم مرادی 11
 سالم لیسانس 1 50 زن خانم جعفری 12

 سالم لیسانس 1 55 زن خانم صدیقی 13

 سالم لیسانس 1 52 زن خانم کمالی 14

 سالم لیسانس 1 57 زن خانم ستوده 15

 سالم فوق لیسانس 1 52 زن خانم شاهانی 16

 سالم فوق لیسانس 1 45 زن خانم فتاک 17

 سالم فوق لیسانس 1 48 زن خانم عاشوری 18

 سالم لیسانس 1 47 زن خانم نائبی 19

 سالم لیسانس 1 48 زن خانم حمیدی 20

 هایافته
بر مبنای توصی  عمیق پدیدارشناسانه های اساس تحلیل در پژوهش

صیفی که در آن آگاهی محقق  از پدیده ظاهر صورت می گیرد، تو
بخشی ارادی پدیدارها در آگاهی  از طریق معنا شود این توصی می

اکتسرراب خواهد شررد. این آگاهی و فهم به صررورت  محققو فهم 
بالفصررل و از طریق تقلیل پدیدارشررناسرری و نیز از طریق دریافت 

ست. جوهره و ماهیت پدیدارها انجام سی  بنابراینپذیر ا شنا پدیدار
عینیت محسرروس پدیده و نه بر ذهنیت صرررف  در توصرری ، نه بر

محقق که بر عینیت آگاهی دریافت شرررده از طریق ماهیت پدیده 

کا می به این توسرررط محقق ات ند و  کاری روشک عملی در  راه
 بر همین اساس محقق د.گشایمستمر عینیت و ذهنیت می رویارویی

ای هبر اسرراس گفتهی دختران مجرد ریفرزندپذدر توصرری  پدیده 
شته و از پاسخگو  پاسخگویان، عینیت محسوس پدیده را کنار گذا

 ستهزیخواسته، خود بر اساس تجربیات فردیش، از زندگی و تجربه 
به بحث گذارد و نتایج تحلیل مباحث مقوالت زیر  از فرزندپذیری

 هستند. 
 

 
 یریفرزندپذ ای کودک حضانت رشیپذ از مجرد زنان زیستهمقوالت اصلی و فرعی استخراج شده از تجربه . 2جدول 

 مقوالت فرعی مقوالت اصلی

 فراغت اوقات گذاران نحوه خانواده؛ قبال در تیمسئول احساس خانواده؛ با فرد روابط در رییتغ یخانوادگ درون روابط تیفیک

 شادی، دامنه ارتباطات اجتماعیتغییر در سطح تعامالت اجتماعی، احساس سرزندگی و  فضای اجتماعی زندگی

 بهبود وضعیت سالمت، تحلیل وضعیت سالمت وضعیت سالمت جسمی

 رضایت از خود و زندگی
تغییرات در سبک زندگی بعد از حضانت، تامین حس و نیاز مادری، عدم پشیمانی از قبول 

 حضانت

  یخانوادگ درون روابط تیفیک
دهد که پذیرش حضانت داده های حاصل از متن مصاحبه نشان می

فرزند توسط دختران مجردی که طبق شرایط مشخش شده از سوی 

سازمان بهزیستی، توانایی بر عهده گرفتن حضانت فرزندان دختر را 
به عنوان یکی از  ها  خانوادگی آن یت روابط درون  ند بر کیف دار

ذار بوده اسرت. بر اسراس شراخش های عینی کیفیت زندگی تافیرگ
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 و همکاران  یمحبوبه غالم  122

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ترین مقوله اصررلیهای انجام شررده در این بخش، تحلیل مصرراحبه
ستخرج از یافته د بود که خو« کیفیت روابط درون خانوادگی»ها م

سب مفهومی  3شامل تغییرات )مثبت و منفی( در روابط فرد »برچ
در احساس مسئولیت فرد در  تغییرات )مثبت و منفی(»، «با خانواده
خ بال  غت»و « انوادهق قات فرا گذران او مامی « نحوه  ید. ت گرد

تغییرات در کیفیت روابط مشررارکت کنندگان در پژوهش، تجربه 
خانوادگی ها  درون  با آن که  مه موارد افرادی  ند. در ه را داشرررت

شده بود هم از  صاحبه  جنبه های مثبت و هم از جنبه های منفی م
به  ؛کردندت میخود صحب تغییرات کیفیت روابط درون خانوادگی

شته اند که روابط  سخگوها اعالم دا سیاری از پا صورتی که در ب
ها هم از نظر تغییرات ایجاد شرررده در سرررطح  درون خانوادگی آن
روابط بین خود با خانواده اصلی و هم از نظر احساس مسئولیت در 
قات  گذران او مه ریزی جهت  خانواده خود و همینطور برنا بال  ق

ثبت آن با وجود پذیرش حضانت بهبود یافته و فراغت و تغییرات م

توان گفت که سطح رفت و آمد و صمیمیت بین اعضا به عبارتی می
افزایش یافته و افراد مثل قبل وظای  خود در قبال پدر و مادر را 
یان بهبود روابط درون  با وجود ب عده ای هم  ند و  جام می ده ان

توانند مثل قبل نمی خانوادگی و ایجاد صررمیمیت بیان نموده اند که
سئولیت های خود در قبال خانواده ب ردازند و  به انجام تکالی  و م
قات  های خود در او ندی  جام عالقم از سرررویی هم کمتر برای ان
هایت اینکه  فراغت خود زمان دارند و همینطور بر عکس و در ن

ای بیان داشرررته اند که کیفیت روابط درون خانوادگی آنها از عده
فهوم روابط افراد با هم و احسرراس مسررئولیت و گذران نظر سرره م

ست. با توجه به روند  شته ا اوقات فراغت روندی نزولی و منفی دا
انجام مصرراحبات در تمامی مفاهیم و تم ها اشررباع نظری به دسررت 
شان  ستخراجی در جدول زیر ن شکل دهی به کدهای ا آمد. فرایند 

 داده شده است.

 
 کیفیت روابط درون خانوادگیدهی کدهای مفهومی برای مقوله کدگذاری فانویه و شکل. 3  لجدو

 مقوله اصلی کدهای مفهومی کدهای فانویه
 جنبه مثبتآ

 ایجاد صمیمیت بین من و خانواده-

 بهبود روابط-

 همراهی و پشتیبانی خانواده ام در تربیت فرزندم.-
 تغییر در روابط فرد با خانواده قبل.حمایت بیشتر خانواده از من نسبت به -

 کیفیت روابط درون خانوادگی

 جنبه منفیآ
 اختالف با خانواده بر سر پذیرش حضانت -

 اختالف با خانواده بر سر پذیرش حضانت بچه بیمار -

 جدایی و قطع ارتباط با خانواده .-
 جنبه مثبتآ

 عدم تغییر وظایفم در قبال خانواده نسبت به قبل-
 رسیدگی همزمان به فرزندم و پدر و مادرم-

احساس مسئولیت در قبال 
 جنبه منفیآ خانواده

 نبود فرصت کافی برای رسیدگی به والدین.-
 کاهش رسیدگی به خانواده.-

 کاهش احساس مسئولیت در قبال خانواده نسبت به قبل.-
 جنبه مثبتآ

 هماهنگ نمودن و تنظیم اوقات فراغتم با فرزندم.-
 پرداختن به عالقمندی هایم در اوقات فراغتم.-

 نحوه گذاران اوقات فراغت
 جنبه منفیآ

 نبود زمان کافی برای انجام عقالمندی ها در اوقات فرغتم.-
 تمام اوقات فراغتم در اختیار فرزندمه.-

 فضای اجتماعی زندگی
ضا ست که در این اجتماع یف شهروندان ا ضای زندگی اجتماعی  ی ف

صورت واقعی و حتی مجازی با هم تعامل و ارتباط دارند.  ضا به  ف
 جمله از یمجاز ای یکیزیف مکان یک یاجتماع یفضررراهمچنین 

ماع مرکز کی ماع یهارسرررانه ،یاجت  محل گرید ای نیآنال یاجت
 از یبرخ. کنندیم تعامل و ندیآیم هم گرد مردم آن در که تجمع

 یعموم اماکن هاپارک ای شرررهر نیادیم مانند یاجتماع یفضررراها
 وب ،فضرراهای خانوادگی مانند گرید یجاها. شرروندیم محسرروب

ص بخش به متعلق دیخر مراکز ای تیسا صو ستند یخ ، نیز جزو ه
 یاجتماع یفضررراشررروند و فضرررای اجتماعی زندگی محسررروب می

های داده . بنابرایناسرررت یاجتماع یزندگ تجربه یبرا یااسرررتعاره
دهد که فضررای اجتماعی کیفی حاصررل از متن مصرراحبه نشرران می
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 سرررطح در رییغهایی مانند تزندگی در این پژوهش شرررامل مقوله
ساس ،یاجتماع تعامالت  ارتباطات دامنه ی وشاد و یسرزندگ اح
ضا تعیین کننده پذیرش حضانت اجتماع ست. بر همین مبنا این ف ی ا

ست.  سط دختران مجرد بوده ا شارکت کنندگان فرزند تو تمامی م
به به نحوی در پژوهش،  یتتجر عال های تغییرات در سرررطح ف
ها مصاحبه را داشتند. در همه موارد افرادی که با آن اجتماعی خود
به های منفی تغییرات جنبه های مثبت و هم از جنشررده بود هم از 

سطح فعالیت های اجتماعی  صحبت میدر  صورتی کردندخود  ؛ به 
که در بسرریاری از موارد، پاسررخگوها اعالم داشررته اند که پذیرش 
سطح تعامالت اجتماعی و در نهایت  ضانت فرزند باعث افزایش  ح
افزایش سررطح فعالیت اجتماعی آنها شررده و بسرریاری دیگر نیز بیان 

پذیرش حضررانت فرزند باعث کاهش سررطح فعالیت  داشررته اند که
های اجتماعی و حضرررور زنان در جامعه گردیده اسرررت. در مورد 
احسرراس سرررزندگی و شررادی نیز داده های کیفی حاصررل از متن 

شان می صاحبه ن سط دختران م ضانت فرزند تو دهد که پذیرش ح
های مجرد بر سرطح نشراط و شرادی آنها به عنوان یکی از شراخش

در همه موارد افرادی یفیت زندگی تافیرگذار بوده اسرررت. ذهنی ک
خود افزایش نشررراط اجتماعی از  ها مصررراحبه شرررده بودکه با آن

ندصرررحبت می ها، کرد ندگی آن به ز ند  با ورود فرز بارتی  به ع ؛ 
احسررراس سررررزندگی و شرررادی را که برگرفته از افزایش امید به 

ع و به تب زندگی، بهبود وضررعیت روحی، کاهش اسررترس و نگرانی
رهایی از تنهایی و افسرررردگی و افزایش انگیزه اسرررت، در زندگی 
جامعه هدف افزایش یافته، که همین بیانگر افزایش سررطح نشرراط 
اجتماعی آنها بوده اسرررت. در نهایت دامنه ارتباطات اجتماعی نیز 
شرراخصرری تعیین کننده در مورد پذیرش حضررانت فرزند توسررط 

مشررارکت کنندگان در پژوهش،  تمامیدختران مجرد بوده اسررت. 
افزایش و کاهش فعالیت اجتماعی در زندگی شرران را بعد از تجربه 

ها موارد افرادی که با آن بسرریاری ازداشررتند. در  قبول حضررانت
خود صرررحبت افزایش فعالیت اجتماعی از  مصررراحبه شرررده بود

با کردندمی باطات  ها، ارت با ورود فرزند به زندگی آن ؛ به عبارتی 
ن در قالب تماس و دیدار و مالقات در زندگی جامعه هدف دوسرتا

افزایش یافته، که همین بیانگر افزایش سرررطح فعالیت اجتماعی آنها 
بوده اسرررت. از سررروی دیگر مواردی همچون کاهش ارتباطات با 
دوستان، احساس دلتنگی برای دوستان و روابط گذشته و نبودن در 

جتماعی افراد جامعه جمع دوسرررتان بیانگر کاهش سرررطح فعالیت ا
صاحبات در تمامی مفاهیم و  ست. با توجه به روند انجام م شده ا

ها، اشرررباع نظری به دسرررت آمد که در زیر به نمونه های از تم
شاره  ست، ا شده که در بردارنده توضیحات فوق ا مصاحبات انجام 

 شده استآ
 

 
 فضای اجتماعی زندگیدهی کدهای مفهومی برای مقوله کدگذاری فانویه و شکل. 4 جدول

 مقوله اصلی کدهای مفهومی کدهای فانویه
 جنبه مثبتآ

 افزایش سطح فعالیت اجتماعیم به واسطه فرزندم. -
فعالیت در انجمن های مختل )خیریه، همایت از محیط زیست و ...(  -

 مثل قبل.
 دوستانه و اقوام.همراهی دخترم در جشن ها و مهمانی های  -
 شرکت و فعالیت در انجمن های بهزیستی مثل قبل. -
 با وجود برنامه ریزی، فعالیت اجتماعیم تغییری نکرده. -
هیچ یک از فعالیت هام مختل نشده و به شکل بهتری می توانم آنها را  -

 مدیریت کنم.

تغییر در سطح تعامالت 
 اجتماعی

 یزندگ یاجتماع یفضا

 جنبه منفیآ
 کاهش ارتباطات گروهیم با دوستان و همکارانم. -
 جایگزینی تماس تلفنی به جای مالقات حضوری.-
 محدود شدن سطح فعالیت های اجتماعی و گروهی.-
 عدم فرصت کافی برای فعالیت های انجمنی مثل قبل.-
 رهایی از تنهایی و افسردگی.-
 افزایش امید به زندگی.-
 افزایش انگیزه و هدفمندی .-
 بهبود وضعیت روحی.-
 سرحال و سرزنده بودن.-
 کاهش استرس و نگرانی.-
 احساس خوشبختی.-
 شکرگذاری از خدا)بابت هدیه اش(.-

 احساس سرزندگی و شادی

 دامنه ارتباطات اجتماعی جنبه مثبتآ
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 ارتباط تلفنی با دوستان و اقوام و همکاران.-
 ارتباطم به قوت قبل مانده)قبل از حضانت(.-
تلفنی( با دوستان، اقوام و .. به خاطر افزایش ارتباطم)حضوری وهم -

 دخترم.
 جایگزینی تماس تصویری بجای مالقات حضوری.-

 جنبه منفیآ
 رابطه ام با دوستان، اقوام و ... خیلی کمتر شده.-
 احساس دلتنگی می کنم)برای روزهایی که گذشت(.-
 آنها.شاکی بودن دوستانم بخاطر تضعی  ارتباطم با -

 وضعیت سالمت جسمی
شامل  صه زندگی اجتماعی  شاخ  نیتأمسالمت به عنوان مهمترین 

  یتعر بر بنا. اسررت انسرران یاجتماع و یروان و یجسررم کامل رفاه
 مشکل گونهچیه نداشتنبه منزله  سالمت ،یجهان بهداشت سازمان
صاد ،یاجتماع ،یروان  جامعه فرد هر یبرا یجسمان سالمت و یاقت
ست سالمت زنان و دختران یا شار جامعه،   از یک. در میان همه اق
 سالمت به دیبا زنان ؛ چرا کهاست زنان یزندگ در مسائل نیترمهم
 را خانواده یاعضرررا گرید سرررالمت بتوانند تا بدهند تیاهم خود
در همین راستا داده های حاصل از متن مصاحبه نشان  .کنند نیتضم
ند توسرررط دختران مجرد بر می نت فرز پذیرش حضرررا که  هد  د

وضعیت سالمت جسمانی آنها به عنوان یکی از شاخش های عینی 
کیفیت زندگی تافیرگذار بوده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های 

ها افتهترین مقوله مسررتخرج از یاصررلیانجام شررده در این بخش، 
برچسررب  دو بود که خود شررامل« وضررعیت سررالمت جسررمانی»

 .شد «تحلیل وضعیت سالمت»و  «بهبود وضعیت سالمت»مفهومی 
تغییرات در وضعیت تمامی مشارکت کنندگان در پژوهش، تجربه 

ها را داشررتند. در همه موارد افرادی که با آن سررالمت جسررمانی
شده بود هم از  صاحبه  از جنبه های منفی  جنبه های مثبت و همم

سالمت جسمانی  ضعیت  صحبت میتغییرات در و ؛ به کردندخود 
شته اند که  سخگوها اعالم دا سیاری از موارد، پا صورتی که در ب
سمی بهبود یافته  سالمت ج ضانت فرزند از نظر  بعد از پذیرش ح
سیدگی  صت ر سترس و دغدغه فر اند و عده ای نیز در افر افزایش ا

س سالمت ج ضعیت  سالمت به و ضعیت  مانی خود را ندارند و و
آنها رو به تحلیل بوده اسررت. با نظر به روند انجام مصرراحبات در 

ها، اشرررباع نظری به دسرررت آمد که در زیر به تمامی مفاهیم و تم
نمونه های از مصاحبات انجام شده که در بردارنده توضیحات فوق 

 می باشد، اشاره شده استآ
 

 
 وضعیت سالمت جسمیدهی کدهای مفهومی برای مقوله کدگذاری فانویه و شکل.5 جدول

 مقوله اصلی کدهای مفهومی کدهای فانویه
 جنبه مثبتآ

 مثل قبل ورزش می کنم و سالمم.-
 پرانرژی هستم. -
 احساس سالمتی و سرزندگی بیشتری دارم.-
 دردهای جسمانی ام کمتر شده.-
 جسمیم توجه دارم.بیشتر از قبل به سالمت -
 مدام چکاپ می دهم.-
 در اولویت بودن سالمت جسمی خودم و دخترم.-

 بهبود وضعیت سالمت

 جنبه منفیآ وضعیت سالمت جسمی
 ضع  بدنی و الغر شدن در افر استرس. -
 احساس خستگی.-
 کاهش وزن در افر افزایش دغدغه های فکری.-
 کاهش وزن در افر افزایش فعالیت جسمانی. -

 نبود فرصت کافی برای ورزش.
 تغذیه ام کم شده.-
 عدم فرصت کافی برای چکاپ دادن.-

 عدم فرصت برای مراجعه به دندان زشکی.

 تحلیل وضعیت سالمت
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 رضایت اجتماعی
رضررایت اجتماعی تعیین کننده اصررلی رضررایت از زندگی اسررت و 

شررهروندان نتیجه کل نظام اجتماعی اسررت. رضررایت  یتمندیرضررا
شاخش ضایت اجتماعی اجتماعی   یارتقا جهینتهای زیادی دارد و ر

اسرررت.  یاجتماع نظام یهاحوزه همه یهاتیفعال و هاشررراخش
امروزه رضایت اجتماعی در اقشار مختل  وضعیت متفاوتی دارد و 

 نانز یتمندیرضا سطح ملل، سازمان یانسان توسعه گزارشبر اساس 
 ار رانیا یکل سررطح در رقم نیا متوسررط به نسرربت یزندگ از رانیا
 5/8 را زنان یتمندیرضررا شرراخش در رانیا نمره و دانسررته شررتریب

در همین راسررتا داده های حاصررل از متن  .[25] اسررت کرده اعالم
سط دختران  ضانت فرزند تو شان می دهد که پذیرش ح صاحبه ن م
شان به عنوان یکی از  ضایت آنها از خود و زندگی سطح ر مجرد بر 

های ذهنی کیفیت زندگی تافیرگذار بوده اسررت. بر اسرراس شرراخش
ترین مقوله اصررلیتحلیل مصرراحبه های انجام شررده در این بخش، 

 بود که خود شامل« رضایت از خود و زندگی»ها خرج از یافتهمست

، «حضانت از بعد زندگی سبک در تغییرات»برچسب مفهومی سه 
. شد« عدم پشیمانی از قبول حضانت»و « تامین حس و نیاز مادری»

تغییرات در سرربک تمامی مشررارکت کنندگان در پژوهش، تجربه 
ش حضرررانت را زندگی و تامین حس مادری و رضرررایت از پذیر

شتند؛ سیاری ازدر  دا شده بودموارد افرادی که با آن ب صاحبه   ها م
لذت بخش شرردن زندگی، » تغییرات در سرربک زندگی همچوناز 

ستقالل، افزایش آرامش  سئولیت و ا شبختی و م افزایش احساس خو
شرایط  ضایت از  و نظم و توانمندی و اعتماد به نفس و در نهایت ر

با هدف کمک و » تامین نیاز مادری خود و از« کنونی زندگیشرران
مادری یت قوت گرفتن حس  ها یت « دادن عشرررق و در ن ها و در ن

د. اناحساس رضایت و عدم پشیمانی از پذیرش حضانت سخن گفته
شباع  با توجه به روند انجام مصاحبات در تمامی مفاهیم و تم ها، ا

ام های از مصرراحبات انجنظری به دسررت آمد که در زیر به نمونه
 شده که در بردارنده توضیحات فوق می باشد، اشاره شده استآ

 
 

 رضایت از خود و زندگیدهی کدهای مفهومی برای مقوله کدگذاری فانویه و شکل.6 جدول
 مقوله اصلی کدهای مفهومی کدهای فانویه

 رضایت از تغییر سبک زندگی.-
 لذت بخش شدن زندگی. -
 احساس خوشبختی.افزایش -
 افزایش احساس مسئولیت و استقالل-
 افزایش نظم و توانمندی.-
 افزایش آرامش در زندگی.-
 رضایت از شرایط کنونی.-
 افزایش اعتماد به نفس.-

تغییرات در سبک زندگی بعد 
 از حضانت

 رضایت از خود و زندگی

قصدم کمک و دادن عشق بود ولی بعد از مدتی حس مادری در من -
 بوجود آمد.

 احساس می کنم دختر واقعی ام است.-

 به حس مادری من قوت بخشیده.-

 حضور فرزندم در زندگیم هدیه خداوند بود وشکرگذارش هستم.-

 تامین حس و نیاز مادری

 هدفم دستگیری بوده و از این بابت خوشحالم.-

 دخترم آنچه را که به دنبالش بودم به من داد. -

 ناراحتی در تربیت فرزند هیچ وقت پشیمان نشده ام.با وجود استرس و -

 اگر زمان به عقب برگردد دوباره کودکی را به حضانت قبول می کنم.-

وقتی فکر می کنم که تمامی متعلقات من از آن دخترم است خوشحال -
 می شوم.

 با آگاهی کامل انتخاب کردم.-

 عدم پشیمانی از قبول حضانت

  در نهایت مدل کیفی استخراج شده به شکل زیر ارایه شده است. 
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 مدل کیفی استخراجی پژوهش . 1نمودار 

 
 گیرینتیجه
صالت   ست که از دیرباز نهاد خانواده با ا ترین نهادهای اجتماعی ا

شده، بلکه هر روز و هر دوره  سته ن نه تنها از درجه اهمیت آن کا
شی نماید. در حوزهتر جلوه میمهمتر و کاربردی های علمی و پژوه

 متفکران، پژوهشرررگران و متخصرررصررران مورد توجه نهاد نیز این
والدین با قبول . اسررت متفاوت هایدگاهدی انسررانی از علوم مختل 

سرپرست خانواده در این نهاد تافیرگذار، شر معلمان اولین نقش   یب
 فرزندان با رابطه نوع اسرراس بر روند که از یک سررومی بشررمار
 فرهنگی و شخصیت روانی، اجتماعی شکلگیری بر را تافیر بیشترین
سوی دیگر آنها شته و از  ستقیم غیر صورت به دا  متافر را جامعه م
نگ و روابط نوع از ند؛می خود فره هاد  ک به نقش ن جه  با تو

شد و پذیری و تربیتپذیری، فرهنگجامعه در خانواده  کودکان ر
 خانوادگی فضای و محیط توان گفت که کودک درمی نوجوانان، و

یابد. البته امروزه همه می تعالی و و تکامل کرده رشررد بهتر سررالم،
مشابهی ندارند و برخی از آنها حتی فاقد خانواده کودکان وضعیت 
ستند. برخی ق، طال والدین، فوت همانند دالیلی به کودکان از این ه

 قانون اسرراس بر باید بدون سرررپرسررت هسررتند؛... و حوادث اعتیاد،
برخی . گیرند قرار حمایت مورد هادولت کشررور توسررط اسرراسرری
ما کافی به نظر های دولتی هم در کشررور صررورت گرفته، احمایت
ست تا فرزندپذیری به عنوان یک نمی ساس الزم ا سد. بر همین ا ر

فرهنگ مقبول، سرربکی از زندگی اقشررار برخوردار جامعه شررود. 
 از سرررال 30 یباال مجرد زنان سرررتهیز جربهبنابراین این پژوهش ت
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شته و نتایج کیفریفرزندپذ از یناش یزندگ سبک ی ی به تحلیل گذا
 30 یباال مجرد زنانهای سرربک زندگی آن نشرران داده که مولفه

گیرد. اند چکونه شرررگل میکه اقدام به فرزندپروری کرده سرررال
شان داده که تحلیل یافته صاحبه عمیق از  20های کیفی پژوهش ن م

 اردختران مجرد باالی سی سال به استخراج یازده مقوله فرعی و چه
مقوله اصرررلی منجر شرررده اسرررت. مقوالت اصرررلی به همراه زیر 

 در رییتغی )خانوادگ درون روابط تیفیکهای آنها شرراملآ مجموعه
 نحوه خانواده؛ قبال در تیمسررئول احسرراس خانواده؛ با فرد روابط
 سرررطح در رییتغی )زندگ یاجتماع یفضرررا(؛ فراغت اوقات گذاران
 ارتباطات دامنه ،یشرراد و یسرررزندگ احسرراس ،یاجتماع تعامالت
 لیتحل سالمت، تیوضع بهبودی )جسم سالمت تیوضعی(؛ اجتماع
 سبک در راتییتغی )زندگ و خود از تیرضا( و سالمت تیوضع
ضانت، از بعد یزندگ ش عدم ،یمادر ازین و حس نیتام ح  از یمانیپ
( بوده اسررت. بنابراین نتایج گویای این واقعیت اسررت حضررانت قبول

سبک زندگی  سته فرزندپذیری عموماً  که دختران دارای تجربه زی
فاوتی را تجربه کرده فهمت ند که مول با ا های این سررربک زندگی 

 تیفیکمعمول آن در جامعه دارای تفاوت اسرررت. در اولین بحث 
ی به شررردت تافیر ی از این پدیده فرزندپذیرخانوادگ درون روابط

نابر اذعان مشرررارکت کنندگان   روند روابط تیفیکپذیرفته و ب
 یفضرررای تغییرات مبنایی را تجربه کرده اسرررت. در بعد خانوادگ
ماع ندگ یاجت حاظ ز عامالتی هم از ل عد احسررراس  ت و هم از ب

تغییرات ملموسرری ایجاد شررده اسررت. به باور مشررارکت کنندگان 
حضررور فرزند در زندگی هر یک از آنها عالوه افزایش شررادی و 
نشرراط خانواده توانسررته سررطح تعامالت بین افراد را توسررعه دهد. 

ضع سم سالمت تیو شاخش کیفیت زندگی ج ی نیز از مهمترین 
ودکان برای دختران مجرد باالی سی است در افر پذیرش حضانت ک

ستناد بر این  سال تغییرات کیفی محسوسی را باعث شده است. در ا
 تیوضرررع بهبودادعا اغلب مشرررارکت کنندگان در این بحث که 

شته سالمت شدی دا ستان  ،آنها با فرزندپذیری روند رو به ر هم دا
هسرررتند. در نهایت با توجه به تمام محاسرررنی که این پدیده برای 

عه و افراد آن دارد؛  ندگ و خود از تیرضرررراجام ی در افر ز
سبک زندگی دختران مجرد می و  شودفرزندپذیری بخش الینفک 

آنها ضررمن تامین برخی نیازهای درونی خود حسرری از رضررایت را 
کنند که هیچ گونه پشررریمانی در قبال آن ندارند. در کل تجربه می

. در گام اول زندگی فرزندپذیری دارای افری مثبت و دوسویه است
ید گی مورد تهددختران که با خطراتی مثل افسررردگی و بی انگیزه

شود و سبک زندگی جدیدی که سرشار از نشاط و است خنثی می
آید. دختران مجرد با این کار صاحب شادی برای آنها به ارمغان می

که محصرررول حس انسرررران ای میخانواده ند  دوسرررتی و شرررو
ت. در سررویی دیگر که بسررا اهمیت آن پذیری آنهاسررمسررئولیت

شررود که بدون وجود دوچندان اسررت، آینده کودکانی سرراخته می
تب بیشرررتر از  به مرا باهی آن  مال ت خانواده احت ند  مان چارچوبی 
سئولیت  سال با قبول این م سی  سعادتش بود. دختران مجرد باالی 

های آینده ای به نسرررلانسرررانی و اجتماعی بزرگ خدمت ارزنده
اند. همچنین پذیرش حضررانت هایی را نجات دادهاند و زندگیهنمود

شود و های زندگی دختران موفر واقع میناخودآگاه بر تمامی جنبه
تواند در باال بردن سررطح کیفیت زندگی آنها مثمر فمر این روند می

باشد. هر چند تعاری  علمی کیفیت زندگی ترکیبی از اجزا و ابعاد 
د، اما فرایند فرزندپذیری به طور مسرررتقیم بر داننعینی و ذهنی می

گذارد. از آنجا که فرزندپذیری راهبردی برای هر دو بعد تافیر می
تر برقراری ارتباط با دنیای مادرانه و ارتباطات اجتماعی گسرررترده

یازهای عاطفی،  یریفرزندپذتوان گفت که اسرررت، می تامین ن با 
د؛ گذارمجرد افر می شناختی و هنجاری بر کیفیت زندگی دختران

ها  ندگی آن یت ز نه در کیف مادرا که از طریق ارضرررای حس  چرا 
جاد می جاد تغییراتی را ای تایج این پژوهش این تغییرات ای ند و ن ک
 هایی به تصویر کشیده است.شده را در قالب مولفه
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