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  ياجتماع مسئلة مثابة به يفرزندخواندگ رشيپذ تجربة
  )ينخاع قطع جانبازان خانوادة(مطالعة 

  
  2ييردوف يسياو قاسم 1،ينيحس دحسنيس

  
  )15/04/97رشيپذ خيتار، 22/08/96 افتيدر خي(تار

  
  دهيچك

 ستةيمقالة حاضر مسئلة پذيرفتن فرزندخوانده، ابعاد مختلف آن و نيز تجربة ز موضوع
در  يدرباب فرزندخوانده است. موضوع فرزندخواندگ ينخاع هاي جانبازان قطع خانواده

دليل  به ،ينخاع از جانبازان قطع ياريبسكه  كند يم دايپ يمعن يخانوادة جانبازان زمان
ناچار، به پذيرفتن فرزند  قابليت داشتن فرزند را ندارند و به ،يو جنس يجسم يناتوان

خود را پس از پذيرفتن فرزند و  تياست كه آنها موقع نيآورند. حال، سؤال ا روي مي
 نهيزم نيدرا ياحتمال يها ي. با چه دشواركنند يم تينحوة مواجهه با آن چگونه روا

اند كه  مواجه شده يمختلف يها يها با دشوار خانواده رسد ينظر م اند؟ به مواجه شده
نخست،  ،يفيك يمثابة روش نبوده است. انتخاب روش نظرية مبنايي، به پذير ينيب شيپ

و امكان  ينظر ميمفاه شتريانجامد، و دوم، به بسط ب موضوع مي تر قيبه فهم عم
نفر از جانبازان  20تحقيق را  يها كند. سوژه كمك مي باره نيدرا يساز هينظر
نخاع از گردن) در سه شهر تهران، قم و  نخاع از كمر و قطع (اعم از قطع ينخاع قطع

و  ييچون تنها يجانبازان در مواجهه با مشكالت ها، افتهياند. مطابق  اصفهان تشكيل داده
 ،يعاطف شتريب يوندهايپ جاديامنظور  از آن، به يناش يبروز اختالفات خانوادگ

 دنيمرور زمان با رس اند، اما به داده صيراه را پذيرفتن فرزندخوانده تشخ نيتر مناسب
 يها يها با مسائل و دشوار به بعد، خانواده رستانياز دورة دب ژهيو فرزند به سن بلوغ، به
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، »ز بزرگرا«كردن موضوع فرزندخوانده با عنوان  اند. پنهان مواجه شده يچندوجه
موانع  ،يفرزند برخورد اقوام و دوستان، موضوع تك ،»يمحرم و نامحرم«مسئلة 

 توان يرا م »يترحم اجتماع ايطرد «جامعه  رشيو عدم پذ يعرف يها يدشوار ،يحقوق
  برشمرد.  ييها خانواده نيازجمله مسائل پذيرفتن فرزندخوانده در چن

 روش ،ياجتماع مسئلة خانواده، ،ينخاع قطع جانبازان ،يفرزندخواندگ: يديكل واژگان
  .مبنايي نظرية

  
  مسئله انيب

 كه است يموضوعات نيزتريبرانگ بحث از يكي جانبازان يخانوادگ يزندگ و خانواده موضوع
 يبررس اندكي با كه است يدرحال نيا. اند گذاشته مغفول  محققان و ياجتماع شمندانياند

 تياهم دارند، كه يخاص وضعيت دليل به انبازان،ج يخانوادگ مسائل كه شد ميخواه متوجه
 يجسم يتحرك يب و يناتوان ياقتضا به كه يافراد يبرا خانواده كانون تياهم. دارد بسياري

 در خانواده طيمح ريتأث. ستين دنييپوش چشم كنند، مي يسپر آن در را خود زمان نيشتريب
 شده ثابت ياريبس قاتيتحق در يخانوادگ برون يها بحران و ماتينامال با مقابله و فشارها كاهش
 است يجنس تيرضا شيافزا و اختالل ميعال كاهش در مهم يعامل ييزناشو تيميصم. است
 يفشارها تحت جوامع از ياريبس كه موقعيتي در ن،ي)؛ بنابرا14: 1389و همكاران،  ي(اكبر

 يبرا اعتماد قابل و نام محلي ديبا خانواده دارند، قرار فراوان يفرهنگ و ياسيس ،ياجتماع
 و) آن عام مفهوم به(دولت  يمتول ينهادها ةيناح از نهيزم نيدرا تاكنون آنچه. باشد خود ياعضا
 كه ييها تيواقع با است، شده داده انعكاس ياسيس اي كيدئولوژيا نگاه ريتأث تحت ،يمل رسانة

 يا هيحاش كرديرو ن،يبرا وهعال ندارد؛ يچندان يخوان هم گذرد يم يخانوادگ روابط و خانواده در
 و يزيتبر ي(محسن است افزوده يتوجه يب و غفلت نيا به جانبازان »ياجتماع طرد« با همراه
  ).65: 1394 ان،يكفاش

 سر پشت را يزيبرانگ تأمل يكنش و يساختار راتييتغ گذشته دهة دو در رانيا جامعة
 انباشته جامعه، و فرد انجييم مثابة به خانواده، نهاد رامونيپ غالباً راتييتغ نيا. است گذاشته

. بود خواهد مضاعف جانبازان، ژهيو به معلول، افراد يها خانواده در مشكالت و مسائل. اند شده
 از يكي. دارند يمتنوع يها يدشوار خود مشترك يزندگ ريس و يخانوادگ نةيزم در جانبازان
 موضوع است، يجد مطالعة و يرسبر درخور جانبازان هاي خانواده حوزة در كه يمهم مسائل
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اي  به داشتن فرزند مسئله ازيو ن يگفت بارور توان يم نهيزم نياست. درا 1فرزندخوانده پذيرفتنِ
است كه  يو اجتماع ياز مشكالت فرد يكي ياست. نابارور يناپذير زندگ و جزء جدايي يعيطب

دهد. جانبازان بدون فرزند  گوناگون قرار مي يو روان يروح يافراد مبتال را درمعرض فشارها
 نيا و اند كرده حفظ ،يافراط صورت به پدري، خانوادة به را خود يوابستگ و اتصال همچنان

  .آورد وجود به ياختالالت همسرانشان با ايشان ارتباط در تواند يم
 هاي خانواده. 1 داد قرار مختلف يالگو چهار در فرزند موضوع در توان يم را جانبازان خانوادة

 با هرنحو به كه هايي خانواده. 2 اند شده فرزنددار يعيطب طور به يتالش چيه بدون كه شماري كم
 مستمر يها كمك با كه يجانبازان. 3 اند آمده كنار يخال خانوادة عنوان زير فرزند بدون يزندگ
 و يتسرپرس كه يجانبازان ت،يدرنها. 4 اند شده فرزنددار يپزشك يفناور از استفاده و يدرمان
 است؛ چهارم گروه نيهم حاضر قيتحق موضوع. اند كرده قبول را كودكاني يا كودك داري نگه

 اي يناتوان علت به ينخاع قطع جانبازان از ياريبس. دارند فرزندخوانده كه ييها خانواده يعني
 در را فرزندخوانده پذيرفتن راه فرزند، داشتن از تيمحروم و يبارور شكست و يجنس يتوان كم
  .نيست ممكن »يخال يها خانه« در يزندگ و ييتنها آنها اكثر يبرا رايز اند؛ گرفته شيپ

 انتخاب يها وهيش اما دانست، ينابارور يامدهايپ از توان يم را فرزندخوانده پذيرفتن
 ازجمله يقانون مراكز به مراجعه با اند توانسته يا عده. 1: است متفاوت فرزندخوانده

 و درخواست ارائة با بدسرپرست، اي سرپرست يب كودكان يرسم يدار نگه راكزم و ها رخوارگاهيش
 يقبل توافق با زين يبرخ. 2. كنند اقدام فرزندخوانده پذيرفتن براي ،يقانون الزم تعهدات سپردن

 فرزندان از يكي كه كنند مي موافقت) طرف دو خواهر اي(برادر  كينزد شانيخو و خود نيب
 رشيپذ ازجمله گر،يد يها روش به زين يا عده. 3. بپذيرند فرزندي به تولد از پس را خويشاوندان

 صاحب اند، كرده رها زيارتي و يعموم يها مكان در اي شگاهيزا در را آنها نشانيوالد كه يكودكان
  .اند شده فرزندخوانده
 يدارا جانبازان ستةيز تجربة كه است نيا كرد مطرح اينجا در توان يم كه يمهم پرسش
 نيا با چگونه و اند شده مواجه يمشكالت چه با آنها. ستيچ موضوع نيا از فرزندخوانده

 ارتباط گذرد، يم فرزندخوانده با يزندگ در آنچه و تيواقع درست فهم. اند آمده كنار ها يدشوار
. بود نخواهد ممكن يروش هر با كه يافتيدر دارد، آنان با ما مواجهة و ارتباط نحوة با يتنگاتنگ

. كند مي رهنمون كنند يم تيروا آنان آنچه ژرف فهم به را ما موضوع تيحساس و تيماه
 يدرون استنباط و فهم نوع به باشد، روشمند و يكم ،يروش ازجهت ازآنكه شيب خانواده مطالعات

________________________________________________________ 
1. Adoption 
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 ليتحل بتواند تا باشد داشته موضوع از يقيعم و درست درك ديبا محقق و است وابسته محقق
 2درقالب نظرية مبنايي 1يفيك روش منظور، نيهم به). 82: 1390 ،يكارت (مك دهد ارائه يمعتبر

 بوده رو ازآن روش نيا انتخاب. است شده گرفته نظر در پژوهشي چنين براي راه نيتر مناسب
 نةيزم در جانبازان ستةيز تجربة »ريتفس«، و »فيتوص«، »كشف« در را محقق كه است
 به يابي دست و دانيم درون از آمده دست به اطالعات به استناد با تا دهد ياري خوانده فرزند

  .شود ممكن »يليتحل يالگو« تيدرنها و هينظر ارائة ن،يمع يها گزاره و مقوالت
 

  قيتحق اهداف
 فرزندخوانده موضوع از جانبازان خانوادة ستةيز تجربة از قيعم فهم حاضر قيتحق يكل هدف
 م؛يابي دست نهيزم نيدرا يميپارادا الگوي به بود ميخواه ادرق آن به استناد با كه يفهم.  است

 ،يفرزندخواندگ درخصوص مقبول اي هينظر ارائة باره، نيدرا اندك اطالعات و دانش وجود با رايز
 حاضر، قيتحق در. بود خواهد يافتنين دست است، يشتريب اطالعات و دانش انباشت مستلزم كه

  :شد خواهد دنبال ليذ شرح به زين يگريد تر يجزئ اهداف
) يجانبازان (فرزندخواندگ ياز مسائل خانوادگ يكيناشناخته و پنهان  هاي هيورود به ال - 
  دهند؛  كه خود كنشگران ارائه مي اي يها و معان قرائت افتيدر قيازطر
  ان؛يپاسخگو ازمنظر يفرزندخواندگ مسئلة ناخواستة اي خواسته يامدهايپ فهم - 
  .مواجهند آن با كه ياحتمال هاي تيمحدود دربرابر آنان واكنش و همواجه نوع يبررس - 

 از بهتر درك و فهم يپ در ،يفيك قيدق يها روش يريكارگ به با حاضر، مطالعة ن،يبنابرا
 يمنتف يگذار استيس اي يپرداز نظريه گونه هر آن بدون كه يدرك است، يفرزندخواندگ موضوع
  .بود خواهد

 
  پژوهش هاي پرسش

  كنيم:  خالصه مي ليدر موارد چندگانة ذ 3.تي.امجي الگوي برطبق را قيتحق ايه پرسش
 عبارت به است؟ بوده چه آن يناش مشكالت و فرزندخوانده پذيرفتن ساز نهيزم و يعل عوامل ـ
  است؟ آورده وجود به را يا مسئله نيچن ياديبن عوامل اي عامل چه گر،يد

________________________________________________________ 
1. Qualiative  
3. Grounded Theory 
3. GTM 
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 اي يانجيم عوامل چه اند، داده ارائه جانبازان هاي خانواده كه ييها تيروا به استناد با ـ
  اند؟ ليدخ يا دهيپد نيچن ليتسه اي عيتسر در يگر مداخله
 اتخاذ ييبردها راه چه آن، تحمل و فرزندخوانده داشتن يها يدشوار با مواجهه در جانبازان ـ
  اند؟ كرده
 بوده چه جانبازان ينوادگخا يزندگ بر آن ريتأث و فرزندخوانده داشتن عواقب اي امدهايپ ـ
  است؟

 
  پژوهش نةيشيپ

 يچندان هيتوج نيشيپ منابع يحت و دگاهيد و ها نظريه به يوابستگ ،يفيك قاتيتحق در اگرچه
 در. بگسترد يفيك محقق رويِ پيش يتر روشن انداز چشم تواند يم يقبل قاتيتحق مرور ندارد،

 تنگ و بسته يها طيمح از آنان خروج و ان،جانباز يكيزيف تحرك و درمان دورة اتمام با ران،يا
 روزافزون و مختلف مطالبات و ازهاين جامعه، به آنان ورود و يدرمان مراكز و ها شگاهيآسا

 تر يجد ييازهاين نيچن حل در را اندركاران دست عزم موضوع اين و شود مي آشكار جانبازان
 مختلف مسائل زمينة در يتوجه درخور مطالعات دانشگاهي، و يعلم محافل در. كند مي

 در همچنان اما است، گرفته صورت يشهر يساز مناسب و اشتغال الت،يتسه و خدمات ،يدرمان
 خارج، در چه و داخل در چه جانبازان، به فرزندخوانده واگذاري مبحث ژهيو به خانواده، نةيزم

  .شود يم اشاره هنيزم دراين مطالعات يبرخ به ادامه، در. است نگرفته صورت يزياد قاتيتحق
 يمقاالت به توان يم رديگ يم قرار موضوع با ارتباط در كه ينيشيپ يمطالعات خصوص در
 در موجود يها چالش و تيوضع«)؛ 1390( يفدو ،»يفرزندخواندگ در نيقوان تعارض«: چون
 سةيمقا«)؛ 1380( سپهر ،»نيگزيجا يها خانواده در كودكان از مراقبت و رشيپذ با رابطه

 بدون نيزوج با يفرزندخواندگ يمتقاض نابارور نيزوج روان سالمت و يفرزندپرور يها وهيش
 رييتغ بر يفرزندخواندگ يها مهارت آموزش ياثربخش«)؛  1394( ياحمدآباد ميرح ،»فرزند
 تحت ارشد انامهيپا نيهمچن)؛ 1391 اض،يف ي(ذوق ،»يمتقاض نيزوج يزندگ سبك
 اشاره توان يم )؛1394( نيعالم ارغوان ،»يفرزندخواندگ به نسبت نابارور نيزوج دگاهيد«عنوان
 پژوهش و مطالعه فرزندخوانده داراي جانبازانِ هاي خانواده نةيزم در مشخص، طور به اما. كرد
 توان يم را حاضر قيتحق رسد يم نظر به و نشده انجام تاكنون آن متعارف يمعن به يعلم

  .دانست نهيزم نيدرا مطالعه نينخست
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و  1(بتمن يفرزندخواندگ نظريةبا عنوان،   يبه كتاب توان يم زين يمطالعات خارج نةيمز در
 ينيكودكان چ يو فرزندخواندگ يساز يجهان«با عنوان  يا ) اشاره كرد. مقاله2012 2كا،يكواس ن

 يفرزندخواندگكتاب  .است شده نوشته زمينه اين در نيز) 2005 3(بهارگوا،» در كشورهاي ديگر
بحث  را به رشيپذ نيدربارة ا جيو مسائل را كند يم قيفرزند در هند تحق رشيدربارة پذ هند در
  گذارد. مي

خانوادة جانبازان، و مشخصاً  يعنياز مشكالت گروه خاصي از جامعه،  يكيبه  پرداختن
مطالعة حاضر  يها يژگي(نظرية مبنايي)، ازجمله و يفيبا روش ك ژهيو به ،يموضوع فرزندخواندگ

 و يدرون يها هيال به ورود هدف با است دهيكوش) ينخاع قطع جانباز منزلة به(خود  محقق. است
 گرانيد يبرا كه كند استخراج را يبكر و ناب اطالعات ،يخانوادگ يفضا نيتر يخصوص

 مسئلة و خانواده موضوع به نگاه ت،يدرنها. ستين آسان اطالعات اين آوردن دست به
 مطالعه نيا گريد ازاتيامت از توان يم را »خانواده يشناس معهجا« كرديرو با يفرزندخواندگ

  .دانست
  يمفهوم چارچوب

 ستهي. تجربة ز1
 و ها تيخالق و سخنان رفتارها، اعمال، و كند مي زندگي خود نكهيبرا عالوه انسان 4،يلتايد ازنظر
 شود ميسه زين گرانيد يزندگ تجربة در است قادر رساند، يم ظهور به را خود يها نشيآفر

 يلتايد كيهرمنوت قلب در 6»ستهيز تجربة« اي 5»يزندگ تجربة« مفهوم). 108: 1380 ،ي(واعظ
 زندگي لسوفيف به رگسونب و چهين دركنار هم يلتايد كه است ليدل نيهم به و دارد يجا

 بر دشيتأك و معنا برحسب يزندگ به نگاهش نيهم جةينت زين او شهرت نيا و افتهي شهرت
 در خاص يها گروه اي افراد كه دارد نيا از تيحكا ستهيز تجربة. است يزندگ از خود تجربة فهم
 ما مراد نجا،يا در). 1393 ،ي(مظفر كنند مي سر چگونه اند گرفته قرار آن در كه اي ژهيو تيموقع

 مشترك يزندگ از خود يها تيروا در ينخاع قطع جانبازان كه است اي تجربه ستهيز تجربة از
  .كنند يم انيب آن گوناگون ابعاد در يخانوادگ

________________________________________________________ 
1. Dirk Bethmann  
2. Michael  Kvasnicka 
3. Vinita Bhargava 
4. Wilhelm Dilthey 
5. Life Experience 
6. Lived Experience 
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  يفرزندخواندگ. 2
. فرزندخوانده، ستيخانواده ن يعيه فرزند طبپذيرفتن كسي است ك فرزندي به يفرزندخواندگ

 يكه صرفاً حقوق يقرابت كند، يم جاديقرابت ا يشناخته شده باشد، نوع تيرسم به كه يدرصورت
 اي يدرقالب پدرـ فرزند ياي مصنوع با قبول فرزند، قانون رابطه گر،يعبارت د به ؛يعياست نه طب

رابطة  يرابطه نوع ني). ازآنجاكه ا23: 1374 ،يي(صفا كند يم جاديدونفر ا نيب يـ فرزند مادر
مادرخوانده برهم بخورد  ايفوت پدرخوانده  ليازقب يبروز حوادث جةياست، ممكن است درنت يحكم

 چيه ،يعيدرخصوص فرزند مشروع و طب كه يدرحال رند،يبپذ يطفل را به فرزند يگريو افراد د
پذيرفتن فرزندخوانده در خانوادة جانبازان  ن،ي. بنابراكند گانهياو را از خانواده ب تواند ينم يا حادثه
 با يساز مشابه ،ييعلل مختلف تنها جانبازان دانست. آنها به ينابارور يامدهاياز پ توان يرا م

  .بپذيرند فرزندي به را كودكي گيرند مي ميتصم... و گرانيد قيتشو اي فشار ،يعاد خانوادة
  

  ينخاع قطع جانبازان. 3
مطالعة مقالة  موضوعمتنوع قرار داد.  هاي فيتوان در ط و عراق را مي رانينگ اج جانبازان
كه از  ي. جانبازان1شوند:  مي ميهستند كه خود به دو دسته تقس 1»ينخاع قطع جانبازان«حاضر 

 اي رياند. اين دسته از همان نقطة گردن كه هدف اصابت ت شده ينخاع عةيگردن دچار ضا ةيناح
گروه با عنوان افراد  نيهستند. از ا حس يو ب حركت يواقع شده است، ب يگريدحادثة  ايتركش 

از چه سطح و كدام مهرة  نكهياز كمر، بسته به ا ينخاع . جانبازان قطع2برند  نام مي» ناتوان«
» توان كم«عده را افراد  نيكه ا اند حركت يب نيياند، از آن نقطه به پا شده بيكمر دچار آس

دار استفاده  خود از صندلي چرخ ييجا منظور تردد و جابه به ينخاع ازان قطعنامند. جانب مي
تا سال  1370نخاع از كمر، كه از سال  و قطع ياعم از گردن ،ينخاع كنند. جانبازان قطع مي

  ).382: 1367 ان،ياند (كاتوز اند، نمونة مطالعة حاضر بوده ازدواج كرده 1375
   

________________________________________________________ 
از  يبيترك اي يدستگاه ادرار ،يحركت ،ي) از عوامل مهم اختالالت حسSpinal cord injury( ينخاع بيآس .1
 ميتقس يژ) و پاراپل يپلژ ي(كوادر يتتراپلژ دستة دو به شوند، يم ينخاع بيآس دچار كه يمارانيبموارد است.  نيا
 نيا. باشد داده دست از را خود يتحتان اندام اي تنه حركت و حس كه شود يم گفته كيپاراپلژ يفرد به. شوند يم

 كجا در بيآس نكهيا به بسته. شود يم جاديا يخاج اي كمر نه،يس ةيناح در نخاع ديدن صدمه اثر در بيآس نوع
 از يشتريب مقدار باشد، باالتر صدمه محل هرچه. رود يم دست از بدن از يخاص يها بخش كنترل فتد،يب اتفاق
  .رود يم دست از شده يخاج ةيناح بيآس دچار كه يكس به نسبت عضالت و حس
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  ازدواج و جانبازان
بندي  دسته 1»دار مسئله خانوادة« عنوان زير هايي خانواده خانواده، يشناس بيآس مبحث در
از  يو ارزش يكه ازنظر رفتار ميبر كار مي هايي به كه ما آن را دربارة خانواده يشوند، اصطالح مي
اينكه مستعد  اي) 565: 1390 ،يكارت حاكم بر جامعه فاصله دارند (مك يعادي و اصل انيجر

 يدارا يها هاي مهاجران، خانواده هاي محروم، خانواده هستند. خانواده يريپذ بيانحراف و آس
اند.  قبيل ازاين گريو انواع د يهاي ناتن بدسرپرست، خانواده اي سرپرست يهاي ب خانواده ت،يمعلول

 ليها پتانس شمار آورد، اين خانواده دار به توان مسئله را نمي ينخاع اگرچه خانوادة جانبازان قطع
 ليبه مرحلة ازدواج و تشك دنيكه جانبازان تا رس ينديفرآ رايدارشدن را دارند؛ ز سئلهم

تواند مسائل و  شده است كه مي ياز خانواده منته يبه نوع ت،ياند، درنها كرده يطخانواده
  داشته باشد. يمختلف يتنگناها

 سر پشت را ياريبس عطف نقاط ديدگي، آسيب از پس يزندگ ريمس در ينخاع جانبازان
 از مرحله نيا. است دار چرخ صندلي به مارستانيب تخت از انتقال نقاط، نيا از يكي. نهند مي

 چراكه دانست؛ آنان »ياجتماع تحرك« نيز و يزندگ در يعطف نقطة توان مي را جانبازان يزندگ
 ازس تيهو ابزار خود(كه  »دار چرخ صندلي« يرو نشستن و مارستانيب بند از ييرها با آنها

 و بسته طيمح كي از كه يتيهو آورند، مي دست به يديجد تيهو)، است ناتوان افراد ياجتماع
 با تعامل در و تر بزرگ يفضاها به را آنان ،يمسكون منزل اي مارستانيب شگاه،يآسا به وابسته
 و باشند گرانيد با و گرانيد مثل توانند مي پس نيازا هم آنها نكهيا. فرستاد رمعلوليغ افراد

 مدد به آنها. است مهم بسيار شود مي تر كينزد و كينزد يعاد افراد يازهاين به مطالباتشان
 در. نگرند مي خود يزندگ و ندهيآ به يشتريب يدواريام با اي، ييفضا و يمكان يگشودگ نيچن
 يزندگ سبك و ياجتماع مطالبات در يعاد افراد با آنها نيب زيتما كه است يتيموقع نيچن

  .شود مي كمتر و كمتر
كه پيش از  2،»ابيفرزند« نوع از اصطالح به خانواده، ليتشك به شيگرا و ازدواج موضوع

موازات  شود. به تبديل مي ينداشت، به خواستي عموم يجانبازان معن يبازگشتن به جامعه، برا
ا شود، اما ازدواج اين افراد ب تر مي خانواده مهم ليازدواج و تشك ،يجسم تيبهترشدن وضع

________________________________________________________ 
1. Problem Families 

 از بعد جانباز كه است اي خانواده(family of procreation)  ييزافرزند خانوادة اي اب،يخانوادة فرزند . ٢
 خانوادة همان يعني دارد؛ قرار ابي جهت خانوادة دربرابر خانواده نوع نيا. است داده ليكتش را آن خود جانبازشدن

  ).163: 1392 ،ي(ساروخان شود يم زاده آن در فرزند منزلة به كه شخص خود
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كه ازدواج آنها  يگروه ژهيو به ،ينخاع همراه است. ازدواج جانبازان قطع ياديز هاي بيفرازونش
و  يليم يبا انفعال، ب ياديصورت گرفته است، تا حد ز 1370اول دهة  مةيتا ن 1360در دهة 

 شانياند كه ازدواج برا در وضعيتي بوده يو روح يآنها صورت گرفته و آنها ازنظر جسم يكنش يب
از عوامل  ياند. برخ بوده گانهيو الزامات و اقتضائات آن ب دهيپد نينداشته است. آنها با ا تياولو

هاي  دورة سخت درمان و زخم ،يعدم بلوغ اجتماع 1سن، بودن نييتوان پا را مي ييناآشنا نيا
 نينفس دانست. با وجود چن خود، و فقدان اعتمادبه ندةيبستر، ابهام دربارة آ قيعم

به ازدواج  قيكم تشو دست ايچون فشار  يعوامل رياز آنها تحت تأث ياريبس هايي، تيدمحدو
كه  يافراد تيازدواج با جانبازان، احساس رضا انيموج گستردة متقاض د،يادشهيازطرف بن

 از خروج و يزندگ امكانات و خودرو، مسكن، ازجمله شتريب خدمات دريافت بودند، كرده ازدواج
 يواقع خواست و ازين دليل به زين يكم عدة البته، و كردند ازدواج ها مارستانيب و ها شگاهيآسا
 استانداردي اي خاص يالگوي از جانبازان همة كه است نبوده نيچن. كردند نتخاب را ازدواج خود
 با بعدها اما كردند، تيتبع يمتنوع يالگوها از آنها. باشند كرده يرويپ ازدواج نةيزم در واحد

 آن تبع به و يجنس يناتوان موضوع به توان يم ازجمله كه شدند مواجه يهمشاب مسائل
 اين ثمربودن يب اما دادند، صورت يفراوان اقدامات فرزنددارشدن براي آنها. كرد اشاره يفرزند يب

  .شد ختم فرزندخوانده پذيرفتن به تيدرنها اقدامات
  

  پژوهش يشناس روش
 و خانواده موضوع يدگيچيپ و تيماه به توجه با حاضر، پژوهش قيتحق روش ،يطوركل به

 اند برشمرده برايش كه هايي محدوديت وجود با كه است، يفيك روش جانبازان، يخانوادگ يزندگ
 دربارة ازآنجاكه .باشد كارآمد بسيار خاص موضوعات در تواند يم)، 84: 1395 ،يزيتبر ي(محسن

 تحليل و آوري جمع م،يندار يياعتنا درخور يةنظر اي عيوس اطالعات آنان يها خانواده و جانبازان
 تيكفا عدم اي فقر موقعيت در روش نيا .است گرفته صورت مبنايي نظرية روش به اطالعات

است. روش نظرية  پذير هيها، توج تجربه ريو تفس 2ف،يتوص كشف، دليل به ه،يفرض اي هينظر
  محقق خواهد بود. رسان ياري زين يساز هيمبنايي در نظر

________________________________________________________ 
 يتلق يسال بزرگ به او دنيرس و فرد استقالل يمعن به گريد يا خانه در يزندگ و يپدر خانة از فرد جداشدن .1
 ياريبس درباب كه يا مرحله است، مستقل يخانوادگ يزندگ ليتشك در او تيقابل و يتوانمند از يا نشانه و شود يم
   .دادند تن ازدواج به مختلف علل به آنان يول بود، نشده محقق جانبازان از

2. Description 
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  يريگ نهنمو
گيري از  بهره ،يفيروش ك درمتفاوت است.  اريبس يهاي كم با روش يفيدر روش ك گيري نمونه
 ياز محتوا قيگيري با هدف درك عم چراكه نمونه ست؛يممكن ن يهاي سخت و عدد روش
خاص سروكار  تييبا موقع ،يجامعة آمار يجا نظرية مبنايي، به در. رديگ افراد صورت مي يذهن
كند  مشخص مي قيرا موضوع و مسئلة تحق قيگيري، دامنة تحق بحث نمونه . درميدار

از  يا حلقه اي نديفرآ ،يفيك قاتيها در تحق داده يگردآور ).135: 1395(فراستخواه، 
هاي  به پرسش ييپاسخگو ياطالعات مناسب برا يمرتبط است كه هدفشان گردآور يها تيفعال

  ).40: 1396 ،يبلبلاست ( يشيپژوهش رو

 رايدارد؛ ز تيها اهم ندارد، بلكه عمق داده تيكنندگان اهم تعداد مشاركت ،يفيروش ك در
 قيعم فيهمراه با توص اتياز شواهد و جزئ يكوچك مستلزم وجود انبوه اي دهيشناخت پد
 تعداد كه يزمان. هستيمخاص  يتيموقع ييدرصدد بازنما م،يتعم يجا به نجا،ياست. در ا

 حذف با پس،. ميشد مواجه ها تيروا تكرار و ينواخت كي با د،يرس نفر 23 به شوندگان مصاحبه
  .شد انتخاب تحليل براي مصاحبه 20 ،ينظر اشباع به رسيدن و تكرارها

  
  ها آوري داده جمع تكنيك

 و كمر و گردن از ينخاع قطع جانبازان از نفر 20 با مصاحبه ازطريق پژوهش نيا هاي داده
و  2،»در عرصه هاي ادداشتي« 1،»يا مشاهده هاي ادداشتي« چون گر،يد مكمل هاي روش

 تيبا رعا 4صورت متمركز، مجزا و هدفمند ها به آوري شده است. مصاحبه جمع 3»ها يادآوري«
ها  درصد مصاحبه 80مصاحبه و پس از آن انجام شده است. بالغ بر  نيح مصاحبه، شيفنون پ

و  انيضبط شده و سپس با همان ب ميون ساعت كيمدت يك تا  هر فرد به يبرا نيانگيطور م به
 هاي اداشتي«شده است. محقق از  ليكامل به متن تبد اتيبا ذكر جزئ ندهيمحاورة گو

استاندارد  هاي وهيش زيهاي مكتوب ن استفاده كرده و در متن زين »ها يادآوري«و  »يا مشاهده
  شده است.  تيرعا ياديتا حد ز يسينو و واج ينگار عالئم واج

   

________________________________________________________ 
1. Observational Notes 
2. Field Notes 
3. Memo Writing 
4. Purposive Sample 
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  )قيتحق تيفي(ك 2ييايو پا 1اعتبار
 اي »يريپذ انتقال« و »تيمقبول« اصطالح از ،ييايپا و اعتبار يجا به ،يفيك هاي روش در
: است شده بررسي محور چهار در حاضر مطالعة ييروا و اعتبار. كنند مي استفاده »يريدپذييتأ«
كم  (دست باشد يكاربرد. 2) شدبا دشدهييتأ مصاحبه از شده استخراجهاي  (داده يواقع ارزش. 1

 به(پاسخ  باشد داشته تداوم. 3 باشد داشته كاربرد شده مصاحبه هاي نمونه شتريب دربارة
  ).نباشد دخيل يداور شي(پ باشد واقع بر يمبتن. 4) باشد برخوردار ثبات از ها پرسش

 انيخگواز جامعة پاس ياز كنشگران و عضو يكيمنزلة  ها را خود محقق به مصاحبه تمام
 و قيتحق دادن جلوه يعيطبمحقق و تعلق او به جامعة پاسخگو، در  تيانجام داده است. عضو

 از ها مصاحبه در مكرر جانبازان. است نبوده ريتأث يب استرس از دور به يعيطب يفضا جاديا
 ،»يجانباز خودت تو« ،»ييما مثل خودت تو« ،»باشد خودت شيپ ها حرف نيا« چون جمالتي

 كس چيه به حال تابه زنم مي كه ييها حرف نيا« ،»گفت يكس هر به توان نمي را ها فحر نيا«
  .است بوده محقق به آنها اعتماد نيمب كه كردند استفاده... و »ام نگفته

  
  يبند مقوله و يكدگذار

ها،  مصاحبه قيكردن دق صورت متن درآمدند. پس از مكتوب افزار ورد به ابتدا در نرم ها مصاحبه
افزار  جداگانه توسط نرم هاي ليصورت فا سازي شدند و به گذاري و مفهوم ها شماره هداد

MAXQDA.v2007 و  نيتر از مناسب يكينظران آن را  كدگذاري شدند كه صاحب
 اند كرده يمعرف هينظر نيمنظور تدو به يفيك قاتيبندي تحق ها جهت مقوله ابزار نيتر قيدق

متنوع و تودرتو را،  مياز مفاه يدهد انبوه ه محقق امكان ميافزار ب نرم نيا)، 1395 ،ي(محمد
سهولت، دقت، و سرعت به هم  به ست،يارتباط آنها مقدور ن يو سنت يدست هاي وهيش قيكه ازطر

 نيا ياطلس مفهوم يمهم، شكل و در موارد اتياز جزئ هايي ادداشتيارتباط دهد و با گذاشتن 
  را انجام دهد. 5يانتخاب و 4،يمحور 3باز،گانة  سه يذاركدگ نديارتباط را هم مشخص كند و فرآ

  
   

________________________________________________________ 
1. Validity 
2. Relibility 
3. Open Coding 
4. Axial Coding 
5. Selective Coding 
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  پژوهش يها افتهي
همراه خواهد بود و  يداريو ناپا يشكنندگ يشكل، با نوع نيو سرنوشت او، در بهتر فرزندخوانده

دربارة  تيعلت شكاك (به يني) و در جوامع دتيو مالك يمردينگ تيعلت اهم (به يدر جوامع سنت
دربارة  منظور، نيهم برخوردار است. به يشتريب تيبودن فرزند) از حساس عنامشرو ايمشروع 

درباب  ،يهمراه با استرس وجود دارد. در دوران خردسال يفرزندخوانده همواره نوعي نگران
در  ،يليو افت تحص ها يكالس دربارة برخورد هم لياو، در دوران مدرسه و تحص يسالمت جسم

بودن، و در هنگام ازدواج،  ) موضوع محرم و نامحرمرانيثل ام ينيدوران بلوغ (در جوامع د
هايي  ها همواره پرسش فرزندخوانده يانگيزد. در طول زندگ هايي برمي واكنش اقوام حساسيت

 اياند؟ آ شده يطفل وجود دارند و دچار چه سرنوشت ياصل نيوالد ايقبيل وجود دارند: آ ازاين
 اقوام به مهم راز نيا ازدواج زمان در است الزم آيا شد؟ واهندنخ دايپ بچه مادر و پدر باره كي به

 فرزندخوانده يشكنندگ به ها دغدغه نيا. گريد سؤاالت از ياريبس و شود؟ گفته او ندةيآ همسر
 فرزندخوانده پذيرش به اقدام حل راه نيآخر مثابة به هرحال به كه يجانبازان و زند مي دامن
 به خود عالقة و ديشد يدلبستگ نيب آنها. ستندين يستثنم قاعده نيا از زين اند كرده

. هستند تناقض و ديترد دچار گريد ازطرف يكيولوژيربيغ والدي تيماه و سو كياز فرزندخوانده
  .كرد مشاهده يفرزندخواندگ مقولة مختلف ابعاد در توان مي را هايي چالش نيچن
  

  فرزند ندةيآ از ترس
زمان  ينگران نياند. ا هايشان نگران و سرنوشت فرزندخوانده ندهياز جانبازان براي آ ياريبس
 شانياز آنها برا يياند و جدا كرده دايپ يديفرزندان عالقة شد نيكه آنها به ا شود يم شتريب

 52و  سانسياز كمر، ساكن تهران، با مدرك ل ينخاع ، قطع2پذير نيست. جانباز شمارة  تحمل
 : ديگو ساله، مي

 م،يبكن ديبا چه شوند دايپ دفعه كي مادرش و پدر كردنش بزرگ از بعد راگ گفتم مي خودم"
 خواب از يوقت كه كردم هيگر آنقدر دم،يد يخواب كي شيپ چندشب خدا به. هستم عاشقش بله
. ميآورد فرزندخوانده نكهيا تا دادم مي طالق داشتم. است سيخ بالشم تمام دميد شدم داريب

 سن به. داد ما به را شيها بچه از يكي برادرم. ميشو مي گرمسر هم خودمان. دارد صواب گفتم
 نيا به راجع چيز چيه شود، محرم كه كند كار چه را نيا بود نگران خانمم برسد، سال 15 و 14

 ميكن نمي فكر هم لحظه كي. طور نيهم هم او. مادرش و است جانش. داند نمي موضوع
 كهها  وقت يبعض كرده، جاديا دلم يتو عالقه كي ،كرده كار چه خدا دانم . نمياست فرزندخوانده

 شده، چه بگو باباجان كه كنم مي التماس اش به شده يجور هر ندارم، طاقت است ناراحت



 1397تابستان ، 2 ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

16 

 

 خواهم ايآ نكهيا و اش ندهيآ از اضطراب. چرا دانم نمي دارد، وجود دلم در اي ينگران كي شهيهم
 " د؟شو راحت الميخ تا برسانمش ييجا به درست توانست

پس از  يها، حت همراه فرد است. مشكالت و دغدغه يزندگ انيدربارة فرزندخوانده تا پا ينگران
مسائل  يدر موارد ديخانوادة جانباز خواهد بود و شا ريگ بانيگر زيازدواج فرزندخوانده ن

 دايپ يعينسبت به فرزندان طب يتر يخانواده، شكل بحران ليفرزندخوانده پس از ازدواج و تشك
  او داشته باشد.  ندةيفرزندان آ ياو و حت يخانوادگ يبر زندگ يريچه تأث يفرزندخواندگ نكهيكند: ا

  
  ينابارور درمان از يديناام

سخت و دشوار است،  اريهمسران آنها بس ژهيو از جانبازان به ياريبس يبرا ينابارور درمان
 جةينت يو ب يهاي طوالن آمدو پذيرش فرزندخوانده را بر رفت ياديهاي ز كه خانواده يتاحد
 جانبازان هاي خانواده از ياريبس در ينابارور آن تبع به و يجنس يناتوان. اند داده حيترج يدرمان
 به مراجعه با اي عده. رنديگ شيپ در را فرزندخوانده پذيرش راه كه است داشته آن بر را آنها

 اي سرپرست يب كودكان يمرس يدار نگه مراكز و ها رخوارگاهيش ازجمله يقانون مراكز
 اقدام فرزندخوانده پذيرش براي ،يقانون الزم تعهدات سپردن و درخواست ارائة با بدسرپرست،

 از يكي ،يقبل توافق با ز،ين) طرف دو خواهر اي(برادر  كينزد شاوندانيخو از يبرخ. اند كرده
 هاي روش از اند توانسته زين اي عده. كنند يم واگذار جانباز خانوادة به تولد موقع را خود فرزندان

 يها مكان ها، شگاهيزا ،يعموم هاي مكان در را آنها نشانيوالد كه يكودكان رشيپذ ازجمله گر،يد
 شهر از كمر، از نخاع قطع، 10 شمارة جانباز. اند شده فرزند صاحب اند، كرده رها يارتيز و يمذهب

  :ديگو مي ،يارتش و سانسيل اصفهان،
 تهران رفتند مي دارشدن بچه يبرا كه بود رسم موقع آن. آمد وسط هبچ بحث بعد،.. "
 بودم، كار يب چون من. بود ينام يجاديا دكتر. گرفتند مي را اسپرم دادند، مي شيآزما

 است، بارور اسپرمت است، خوب گفتند مي دادم، مي شيآزما رفتم مي بار كي هرچندوقت
 را كارها نيا ازدواج از قبل من گفتم خانمم به. يذاربگ ضهيب ريز خي ديبا و است فعال ميدان نمي
 دار بچه بشود، انجام كار نيا ميبرو ايب اند، شده دار بچه اند رفتهها  يليخ ا،يب هم شما االن. كردم مي
 اگر خانم گفتم. كرد مخالفت و شد مي تياذ كرد، مخالفت كم كم و آمد من با بار دوسه. ميبشو
 يازين نه گفت. ديكن تحمل راها  يسخت ديبا ،يكن مخالفت دينبا ميبشو دار بچه يخواه مي

 ميتوان مي ما يوقت خانم گفتم. ميآور مي بچه ميرو مي نشد تشينها. كنم تحمل من ستين
 صددرصد يآمادگ و كردم مي اصرار هرچه خالصه،. مياوريب بچه ديبا چرا ميشو دار بچه خودمان
 چندجا باالخره،. مياوريب بچه گفت. بود مخالف. شتندا هم يدرصد ده يآمادگ شانيا داشتم،
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ها  بچه از يليخ يبرا. بود گردن ينخاع كند، رحمتش خدا ،... اسم به جانبازان از يكي م،يسپرد
 مانيزا آنجا آمدند مي كههايي  خانواده. بودند ماما همانجا يتو آشناها از يكي. كرد را كار نيا

 به دادند مي گرفتند مي آنها از خواستند نمي را شان بچه اگر گرفت، مي اجازه آنها از كردند مي
 گفتم خانم به دادند، شنهاديپ من به. دادند مي اش خانواده به هم يمبلغ كي حاال. جانبازان

 هم خواهرم و ميديد ميرفت ما و گفت ما به. بود...  يتو پسر كي بچه ميديد ميرفت. مينيبب ميبرو
 خود. نوشتند من خانم نام به را مانيزا. ميآورد و ميگرفت و ميكرد قبول و ميديد را بچه بود،
  ".ميگرفت شيبرا شناسنامه و ميآورد را برگه همان شگاهيزا
  

  شدن محرم
شدن فرزندخوانده است. فرزند دختر،  مطرح است، بحث محرم نهيزم نيكه درا يگريد بحث

حرم نشود، به جانباز و اقوام مرد او از اقوام جانباز م يكي يردهيمانند ش ينحو به كه يدرصورت
 يبرا. بود خواهد نامحرم او اقوام و جانباز همسر به باشد، پسر كودك اگر و بود خواهد نامحرم

 نامحرم و محرم موضوع) هستند يسنت و يمذهب اغلب(كه  جانبازان هاي خانواده از ياريبس
 نةيزم در اند، بوده مطلع ماجرا از آنها كي درجه اقوام كه هايي خانواده در. است نيآفر مسئله
 منزل به پسرخوانده ورود با كه يتاحد دهند، يم خرج به تيحساس اريبس ينامحرم و محرم
 كامالً يفرد مانند فرزندخوانده با و كند يم تيرعا را خود حجاب مادرهمسر همسر، نيوالد
. است كننده ناراحت اريبس او خانوادة و جانباز يبرا يزگذاريتما نيا. كند يم برخورد بهيغر

 روابط در موضوع نيا خود كه است دانسته وآمدها رفت محدودكردن را حل راه زين جانباز
 كه است يمشكل تيمحرم موضوع ن،يبنابرا است؛ داشته همراه به يگريد يامدهايپ يشاونديخو

 با و ،يجيبس، 17 رةشما جانباز. كنند دايپ آن يبرا يحل راه اند نتوانسته هنوز جانبازان خانوادة
  :ديگو مي يدكتر مدرك
 وفنگ دنگ نقدريا آوردنش ميكرد نمي فكر. شد شتريب هم مشكالت شد، كه تر بزرگ" 
 م،يكن حلش يشرع قيازطر گفتم. است نامحرم ميديد ده،يرس كه سن نيا به االن. باشد داشته
 بچه يوقت نديگو مي يعضب. كند سر چادر خانمم نامحرم كي مثل ديبا. ندارد يراه چيه گفتند

 را نهايا كه اسالم يول. است پسرش مثل است، نامحرم ييبگو ندارد يمعن كه يا كرده بزرگ را
 مطلع انيجر از بچه كه يزمان تا گفته. ندارد يراديا گفته يصانع يآقا نديگو يم. ندارد قبول

  ".است محرمنا نديگو يم علما ةيبق و است نامحرم ديفهم يوقت ندارد، يراديا ستين
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  يساز نيگزيجا
 دوران يعصا و كار كمك داشتن شوهر، و زن نيب هاي تنش رفع خانه، بار مرگ سكوت شكستن

 شيگرا ياصل عوامل از توان مي را ييجدا و طالق از ممانعت و گران،يد زبان بستن ،يريپ
 توان مي تر، كالن يا هيزاو از. كرد يتلق مناسب نيگزيجا و فرزندخوانده رفتنيپذ به ها خانواده
 درجهت آنها تالش توان مي را جانبازان خانوادة در فرزندخوانده رفتنيپذ موضوع گفت

 همراه به زين يخاص يامدهايپ عتاًيطب كه كرد يابيارز يعاد افراد خانوادة با »يساز مشابه«
 ،يمصنوع لقاح يبارور يها يفناور قيازطر يفرزندآور نكهيا تر، مهم ازهمه. است داشته

فرزندخوانده هرگز قادر  رفتنيپذ ژهيو و به 3خارج از رحم، يبارور 2،يا رحم اجاره 1،ييزا ابتين
 وجود به اقوام نيب يقيعم يعاطف يفضا و شود ليتبد يعيطب يشاونديخو شبكة به بود نخواهد

 ندارند نفرزندا با اي رابطه نيچن كه ينيوالد و) يستي(ز يواقع نيوالد نيب نكهيا ت،يدرنها. آورد
 هاي تفاوت ،ياجتماع هاي تيواقع و انتظارات چه و يذهن ازجهت چه)، ياجتماع ني(والد
پدربودن  كه يدارد، درحال شهير يستيز يوندهايدر پ 4»يانتساب« پدربودن. دارد وجود يفاحش

). 114: 1390 ،يكارت پرورش فرزند است (مك تيمسئول رشيصرفاً پذ ياجتماع اي 5»ياكتساب«
 كه ياند، تاحد در خانواده قائل هيو ثانو يفرع يگاهيفرزندخوانده جا يبرا شمندان،ياز اند ياريبس

شده است.  ليتشك يو نسب يخون شاوندانيخانواده گفته شده است كه خانواده از خو فيدر تعر
زنان از  ،ييها خانواده نيشود. در چن از خانواده محسوب نمي يفرزندخوانده عضو ف،يتعر نيدر ا

از  يدر بعض تياحساس محروم نياند و ا محروم »ياحساس پدر«و مردان از  »ياحساس مادر«
ساله، از  54 سانس،يل فوق ،يجي، بس5جانبازان كامالً مشهود است. جانباز شمارة  يها خانواده

  :ديگو اصفهان مي
 يكي ديبا انسان يزندگ تمام. است ديام كي فرزند. است بهتر باشد داشته فرزند آدم اگر بله،"

 يمدت خالصه باشند داشته بچه اگر. چراها  خانم يبرا يول ندارد، تياهم من يبرا. باشد دركنارش
 ما. ماند مي يباق ما از ما مرگ از بعد يزيچ كي چون است، خوب هم ما يبرا. شوند مي مشغول

________________________________________________________ 
1. Surrogacy 

در رحم مادر  ،يشگاهيآزما طيو ضمن لقاح در مح شود يمروش، تخمك و اسپرم از زوج نابارور گرفته  نيدر ا. ٢
از لقاح  يناش يهانيجن اي نيحالت، انتقال جننيشود. درايه ماشترحم گذ نيجانش اي نيداوطلب حمل جن

  .رديپذيم صورت گريد زن كيتخمك و اسپرم زوج نابارور به رحم 

3. In Vitor Fertiliazation 
4. Ascribed Fathering 
5. Achieved Fathering 
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 همه ،باشد خوب كه ميباش داشته فرزند اگر يول شود، مي تمام زيچ همه ميمرد يوقت االن
 نكند، يهرچ. پسندم نمي يول آوردم، فرزندخوانده من. امرزديب را پدرش خدا نديگو مي

 پدرومادر آدم خود اند، بوده بد اند، بوده خوب آنها ستين معلوم. هستند يگريد كسان پدرومادرش
 كي من. ندارند را قدرش دارند خودشان از فرزند كه ييآنها البته،. دارد فرق يليخ باشد يواقع

 دستش دم هرچه ديگو مي خانمش. كند مي اديفر و داد آنها سر مرتب دارد، بچه دوتا دارم دوست
 آنها فيحر گريد اند شده تر بزرگ يكم كه حاال البته،ها.  بچه طرف به كند مي پرت ديآ مي
 اررفت يواقع نيوالد مثل تواند ينم آدم نكند، يهرچ يول. كنند نمي گوش اش به اصالً و شود نمي
  ".شود يم متوجه را انيجر زود است، باهوش هم بچه. كرد يباز نقش شود ينم كه مدام. كند

 ندةيآن افراد با گذشته و آ قيكه ازطر يشاونديشبكة خو جاديامكان ا ،يفرزندخواندگ در
موضوع به  نيوجود ندارد. هم زيببرند ن يخود پ يخانوادگ خچةيخود رابطه برقرار كنند و به تار

گفتند بعد از  جانبازان مي ي. البته، بعضدهد يفرزندان با خانواده مجال ظهور نم يعاطف رابطة
 اما، درآمد، يناراحت و ييتنها از مان يزندگ و شد بهتر ما اقوام روابط فرزندخوانده، رفتنيپذ

 مشكالتمان ميا آورده فرزندخوانده كه يموقع از گفتند مي كه بودند هم يگريد يافراد درمقابل،
 مدرك يدارا ،يسپاه گردن، از ينخاع قطع ساله، 49، 16 شمارة جانباز. است شده شتريب

  :ديگو مي خود فرزندخواندة دربارة اصفهان، از ،يدكتر
 مشاوره م،يده حيتوض شيبرا مختلفهاي  روش به ميكرد يسع بچه، يكوچك اول همان از ما"
 كس چيه. بودند يراض هم و دانستند مي هم اماقو همة و ميداد مي حيتوض شيبرا ابتدا از رفتم، مي

 دانستند، مي اقوامشان اي برخوردند، مشكل به بعداً كردند، پنهانها  بچه از ها يليخ. نداشت مشكل
 زاست، مشكل خانواده يبرا خودش نيا. دانستند نمي اقوام و دانست مي بچه اي دانست، نمي بچه
. شد نمي طور نيا بودند كرده برخورد يعيطب صورت به اول همان از اگر اما دارند، مشكل هم االن

 اصالً زنش خانوادة به يعني ندارد؛ خبر خانمش يول كرده، ازدواج اش فرزندخوانده ميدار يجانباز
 تا د،ييبگو اش به را زيچ همه اول روز همان گفت يم شناس روان كي دانم، ينم. اند نگفته را انيجر
  ".ستين آسان نظرم به گفتنش هم نيا يول. كند تحمل تواند يم بهتر است بچه

  
  يتيهو يب

 و مشكالت از آنها. دادند مي حيترج فرزندخوانده داشتن بر را يفرزند يب زين جانبازان از يبرخ
 و فرزندخوانده تيهو ابهام دربارة آنها ينگران شتريب. كردند مي ينگران ابراز فرزندخوانده تيوضع

 اشاره آن هاي يدشوار و تيترب مسئلة به زين يبرخ. است بوده او تيوضع بودن نامشخص
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 پرسش نيا به پاسخ در اصفهان، از ساله، 54 سانس،يل فوق ،يجيبس، 5 شمارة جانباز. اند كرده
  :گفت د،يا كرده فكر فرزندخوانده رفتنيپذ به كه
 ذاتش. شود مين معلوم كهها  انسان ذات ست،ين معلوم]. ندارم دوست[نه،  خواهد نمي گفتم نه،" 

 تشيترب ست،ين فقط كه بچه آوردن. ديايدرب يافع كي ناكرده يخدا فردا. ستين كه خودم مثل
 و گوشت از نكند، كه يهرچ چون است، سخت يليخ گرانيد بچة تيترب وقت آن. است مهم هم

 هزارتا و آمده ايدن به چطور بچه اند، بوده يك پدرومادرش ستين معلوم ست،ين خودت پوست
  ".ندارم دوست من اما باشد، خوب هم ديشا. گريد كلمش

  
  يخودمختار

هايي كه  اشاره شده است. خانواده زين يفرزندساالر ينوع و به يفرزند به مسئلة تك نه،يزم نيدرا
توقعات  نيو ا آورند يبه فرزند، او را پرتوقع بارم ازحد شيعلت ابراز محبت ب فرزندخوانده دارند، به

 را خانواده پدر و بزرگ نقش فرزندخوانده يموارد در. كند مي دايپ شيافزا رزندف ترشدن بزرگ با
 از گريد يبرخ يبرا و است بوده ديمف و نديخوشا يبرخ يبرا تيوضع نيا. كند مي يباز

 سانسيل قم، ساكن كمر، از ينخاع قطع، 18 شمارة جانباز. است كننده نگران و مخرب ها خانواده
  :ديگو مي خصوص نيدرا ،يجيبس و

 از سال ده دختره. كرده ازدواج هم بعد و كرده صحبت دختره با رفته اطالع بدون خودش"
 به دختره نيا ميگفت اش به هرچه. ستندين يخوب خانوادة. است معتاد برادرش. است تر بزرگ پسرم
 نمدا ها. نمي خناس باشند گفته اش به هم ديشا امد،ين شيپ نه،. نكرد گوش خورد ينم تو درد

 را دخترت ييگو مي من به ييآ مي شما االن نيبب. گذارند ها نمي خناس. داند مي را چقدرش
. نگرفتند را ما سراغها نيا اصالً ست،يك مادرش ست،يك شيبابا ميگو مي من پسرم، يبرا خواهم مي
. ميتسين مقصر كه ما بفهمند بعداً اگر خوب،. ميستين او يواقع پدرومادر ما كه دانند نمي آنها

 آن ام، بچه جشن نرفتم اگر من. كردند را كارها همة را خودشان. ستيك پدرومادرت نگفتند
 حق يول خانه، ايب چشم، يرو خودت قدم گفتم پسرم به هستند؟ كجا نديبگو دينبا پدرومادر

  ."رفت كه رفت ،يچيه... ميكرد يگذار هيسرما بچه نيا يرو ما چقدر. نجايا ياوريب را زنت يندار
  

 يرازدار
 فرزند كه هستند يروز نگران آنها كه است نيا فرزندخوانده درباب جانبازان هاي دغدغه از يكي

 آنان هاي صحبت در توان مي را دغدغه نيا. هستند يگريد اشخاص نشيوالد شود متوجه
 اگر نديگو مي خود با آنها كه است نيا كرده دواريام را جانبازان كه يزيچ اما كرد، مشاهده
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 م؟يداد نجات تيوضع آن از را تو كه ميكرد يبد كار مگر گفت، ميخواه شود، متوجه يزرو
 نخواهد حل را مسئله ها حرف نيا و بود خواهد خود تيهو يپ در فرزند ت،يدرنها حال، نيباا

 و باورها ان،ياطراف و خانواده رفتار بر...، و اند كرده رها را او چرا و ستنديك او پدرومادر نكهيا. كرد
 خود). 62: 1380(سپهر،  بود خواهد رگذاريتأث رشيپذ عدم اي رشيپذ موضوع به خانواده نگرش

 را معما حالت شيبرا ها ابهام نيا و است بانيگر به دست ها پرسش نيا با همواره زين فرزندخوانده
  :ديگو مي ،يجيبس ساله، 42 قم، ساكن، 19 شمارة ينخاع قطع جانباز. داشت خواهند
. ما با مشاور مييوبگ يجورچه م،ييوترسم كه حاال بعدها بگ مي ييزهايچ كياز خوب " 

افق  ةبكشداد  نشان مي ونيزيتلو شيچندروز پ نيگفته حاال زود است. هم م،يصحبت كرد
كيتا بچه داشت. ته بودند. دوتا سهفسال بهش گ 33بعد از  يدختر كي ،يودوسالگيس ةبرنام
 وجز نيا ،اي كه شمال رودبار شد ن زلزلهآ. ستندين نهايتو پدرومادرت ا ،هآرش گفته بود ا هنفر ب

موقع دوسالش بوده. عكس نآ. رازيپرورشگاه ش يش تودبودن وردهآبود كه  ييها ن بچهآ
 هيگر ،تنها بودم دم،يد مي را نهايگشت. من ا مي شداشت با شوهر يليخ ،داشت راش ا يكوچك
. به او امدندين نيپدرومادره جلو دورب داد. اصالً ن مياايي نشه ملعالعكس كيخدا به ،ردمك مي
سال با دوتا بچه حاال  33بعد از  ا،يزدند. گفتم ب باهاش حرف مي يبا تند ،گفتند مي يزيچ

 ؟شود مي يوسال. چسن نيا يتو دما بفهم بچة نكهيحال ابه ي. وادگرد ش ميا هدنبال بابا نن
زد. مستند بود.  مي يشوهرش حرف قشنگ يول ،بچه دارد ،دهياست كه عقلش رس يحاال او زن

 18 ايسال  20 به. يديرس مي يبه سن قانون ،يپرورشگاه بود يگفت خانم فرض كن االن تو
عمر تو را  كي نهاياالن ا ي. ولكنند مي رونتيدهند ب ت ميا به ونيليم هفت ،يسال كه برس

و  فكر، يتو رفت دختره ؟يكن كارها را مينيكنند. چرا ا مي تياالن هم حما كردند، تيحما
  ".بود دايم پيكاش بابا يگفت ا هنوز هم مي

  ياصل مقولة به ها داده جدول
  اصلي مقولة  فرعيمقوالت هاداده  رديف

   شوندپيدامادرشوپدرشايد  1
  فرزند آيندة از ترس

  

  
  
  
  
  
  
  

 كنمتربيتدرستتوانمميدانمنمي  2
 خوردنميتودردبهدخترهاينگفتم  3
   شدمياذيتدرمانبرايخانمم  4

 رفتيمخيلينداشتايفايده  5  ناباروري درمان از نااميدي
 بياوريمبچهبرويمگفتخانمم  6
   كنيمحلشرعيراهازبرويمگفتم  7
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  اصلي مقولة  فرعيمقوالت هاداده  رديف
  محرميتمشكل كردميسرچادرمرتبخانمم  8

  
  

            
  

                  
              

  خانواده شبه

 نيستمشكلداندنميتاگفتندعلمابرخي  9
   دارداميدييكباشدداشتهفرزندآدم  7

 شوندميسرگرمهمهاخانم  8  جايگزيني استراتژي
 باشديكيمامرگازبعد  9
   اندبودههاكيمادرشوپدرنيستمعلوم  10

 نيستمعلومكهذاتش  11  هويتي بي
 شودنميكهآدمخودمبچة  12
   گرفتهزنخبربدونرفتهخودش  13

 اوستمالچيزهمهكندميفكر  14  خودمختاري
 باشداوحرفدارددوست  15
   دارديواكنشچهبفهمداواگردانمينم  16

 رفتمهممشاورهبهمسئلهنيايبرا  17  يرازدار
 بودموضوعنيهمبهراجعديدرالميفكي  18

  
 وضوح با را رفتارها يدگيچيپ درهم و يتوال نيا بتواند كه است ازين ييالگو به نجايا در

 از حاصل مقوالت ليتفص و شرح مستلزم خود يميپارادا يالگو ارائة. كند ميترس يشتريب
 نكهياز انظر  صرف 2ن،يو كورب 1استروس اي نهيزم دگاهيد از يرويپ به كه يمقوالت هاست، داده

بتوان آنها را در سه  ديرا پوشش دهد، با امدهايتعامالت و پ ط،يبتواند سه سطح عمدة شرا ديبا
واكنش سوژه به  يو چگونگ ييكه به چرا 3،ي. عوامل عل1 يعنيجا داد،  يدستة مهم و اساس

از  ياصمجموعة خ نجايكه در ا 4،يا نهي. عوامل زم2اشاره دارد  يموضوع خاص اي دهيپد ايمسئله 
تا  ديوجود آ به ييها يژگيتا مجموعة و نديآ مي ديزمان و مكان خاص پد كياند كه در  عوامل

و » استروس« ريتعب كه به 5يگر مداخله ت،ي. و درنها3اشخاص با تعامل خود به آن پاسخ دهند. 
رد كه نامناسب اشاره دا ايبردها و عناصر مناسب  است كه به اتخاذ راه هايي تيوضع ،»نيكورب«

________________________________________________________ 
1. Strauss 
2. Corbin 
3. Causual Condition 
4. Contextual Conditions 
5. Interventional Conditions 
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مانند چه؟،  يكه سؤاالت نجاستي. در اكنند يتر م فعال ايرا كندتر  رييچند عامل تغ اي كياثر 
  كند. مي دايپ تيآن اهم يامدهايچرا؟، چگونه؟ و پ

  
  نظراستروس بر يمبتن  يميپاراد يالگو

  
  ينظر استنباط و بحث

 قرار ريتأث تحت را يادگخانو يزندگ از هايي بخش اي بخش خانواده در يناتوان و »تيمعلول«
 يدرون روابط و ساختار بر را سالم افراد يزندگ يالگو با متفاوت روابط از يديجد نوع و دهد يم

 در و خانواده ياصل ياعضا از يكي معلول فرد اگر كه است يدرحال نيا. كند يم حاكم خانواده
). 172: 1390 ا،ين يريه(ظ شد خواهد دوچندان موضوع تياهم باشد، »خانواده سرپرست« گاهيجا

 متأثر گريكدي از وستهيپ هم به مجموعة كي در فرزندان، و شوهر و زن از اعم خانواده، ياعضا
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 يتلق يخانواده را واحد منسجم ،1»ها نظام ةينظر« ازجمله ها، هينظر يبرخ كه يتاحد بود، خواهند
 فةيوظ يهر فرد ،يطوركل به خانواده خواهد بود. تيآن و نقش آنها سازندة كل يكند كه اعضا مي
 مؤثرتر خانواده از يكند. هراندازه نقش عضو مي فايخانواده ا ييبه اهداف غا يابي در دست يا  ژهيو

 درمقابل،). 90: 1390 ،يكارت (مك كند مي دايپ يشتريب ارزش و تياهم فرد آن شود، واقع
 در يكاركرد ازجهت زين انوادهخ شود، ناكارآمد اي ناتوان خود فيوظا انجام در يعضو هراندازه

  خواهد شد. يكژكاركرد ايدچار اختالل  2»يعملكرد يها اسيمق« از يبخش اي تمام
 در را ياديز مشكالت ،ينابارور و يجنس يناتوان مشخصاً و يجسم يناتوان علت به جانبازان

 اند، تهنگرف يا جهينت ينابارور درمان و يپزشك قيازطر كه يبرخ. شوند يم متحمل خانواده
 جز يراه صورت، نيرايدرغ. كنند سر »يخال خانوادة« اصطالح به اي يفرزند يب با اند بوده مجبور

 است بوده يحد به ها خانواده يبرا مسئله نيا ضرورت و تياهم. اند نداشته فرزندخوانده رشيپذ
 متوجه يزمان اآنه و است نداده آنان به آن عواقب و امدهايپ دربارة يا ينيب شيپ چيه اجازة كه
 كنار آن با ديبا و اند نداشته يا  چاره گريد كه اند شده ميتصم نيا يها يدشوار و يمنف اثر
  .است كرده مواجه يمشكالت با را آنان يخانوادگ يزندگ تيوضع نيا. اند آمده يم

 و ،يجنس رابطة نبود ،يفرزند يب چون يمسائل با مواجهه و خانواده شبه يفضا در يزندگ
 اما شود، ينم يتلق بيآس خود خودبه گريد مسائل از ياريبس و خانواده تيريمد در يرزندف تك
 در ياجتماع و يفرد يها بيآس ساز نهيزم است ممكن نشود، تيريمد اگر ،يتيوضع نيچن

 به داد نشان واكنش يمسائل نيچن با مواجهه در توان يم چگونه نكهيا. باشد جانبازان خانوادة
 ازدواج از شيپ آموزش بر همواره ازدواج بحث در اگر. دارد ازين چندجانبه مشاورة و آموزش

 بعد و ينيپس آموزش آنان، يبرا  فرزندخوانده مشكالت و جانبازان درخصوص شود، يم ديتأك
بر  كه عالوه 3،»جامعه بر يمبتن يبخش توان« كرديرو به توجه نه،يزم نيدرا. دارد ضرورت ازدواج

بر  يمبتن يبخش توان كردياز رو شيب دهد، يعه را هم در كانون توجه قرار مفرد، خانواده و جام
جانبازان ضرورت دارد؛ چراكه صرفاً با  يحل مشكالت خانوادگ يو مركزمحور برا يدينگاه تفر

را  يزندگ تيفيو عوامل مانع رشد ك كننده ليعوامل تسه توان يمحور است كه م جامعه كرديرو
را  يمتناسب يگذار استيو س نيآنان از هم بازشناخت و قوان ينيع اتيبا استناد به تجرب

فرزندخوانده در خانوادة  رشيآنان اتخاذ كرد. امروزه، پذ يدرجهت حل مشكالت خانوادگ
________________________________________________________ 

1. system theory 
 و هيته 1985 سال در بلوم برنارد كه خانواده يدرون نظام عملكرد يابيارز يبرا استاندارد جامع يابزارها از .2

  .است كرده نيتدو
3.Community Based Rehabilitation 
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مانند مسئلة ارث و  ،يو حقوق يمواجه است: موانع قانون يجانبازان با مسائل چندوجه
بودن فرزند و رابطة او با همسر  مانند محرم ،يمتعلق به فرزندخوانده، مسائل شرع يها ييدارا

 و تأمل ازمندين ك،يهر ترحم، و طرد درقالب جامعه برخورد و يعرف يها يدشوار اش، ندهيآ
 و شناسان جامعه ،ياجتماع مددكاران شناسان، روان دانان، حقوق كه است يا رشته نيب آموزش

  .كنند توجه آن به ديبا گذاران استيس يطوركل به
 

  ابعمن
  .مركز احد و تهران نو، اميپ دانشگاه ،يدكتر رسالة تهران، زنان يزندگ سبك) 1394( اعظم آهنگر،
 يها زوج روان سالمت و يپرور فرزند يها وهيش سهيمقا)، 1394( گران،يد ه،ويسم ،يآباد احمد

، 3 شماره، 21 دوره ران،يا يقانون يپزشك مجله فرزند، بدون  نيزوج با خوانده فرزند يمتقاض نابارور
  166- 158 صفحات

 ،يپزشك مجلة ،»فرزند يو ب يمتقاض نيزوج نيب يفرزندپرور وةيش) «1394( هيسم ،ياحمدآباد
  .166 -  158: 3 شمارة كم،يو ستيب دورة

 دوم، دورة ،ياجتماع مشاركت ،»نيمعلول يازدواج بر توانمندساز ريتأث) «1396( بيحب ،ياحمد
  .113 -  79: 4 شمارة

  .ين: تهران افشار، ميابراه ترجمة ،يفيك پژوهش يمبان) 1394( نيكورب تيانسلم و جول استروس،
  .نا يب: جا يب ،نيمعلول يمل هاي استيس رييتغ: يمدن قانون تا ريخ تين از) 1984. ك. (چاردير اسكاچ،

 طب ،»يآور تاب زانيم و يدلبستگ هاي سبك نيب رابطة يبررس«) 1389زهرا و همكاران ( ،ياكبر
  .17 - 13: 10 شمارة  سوم، سال ،جانباز

 ينيينا يعابد  ترجمة حسن ،يارتباط ـ يرفتار دگاهيد از: يدرمان ييزناشو) 1380( پيليف ن،يبرنشتا
  تهران: رشد.  ،يو غالمرضا منشئ

 دانشكدة ،يدكتر رسالة ،نگيمدل ةيبرپا يمجاز يفضا در اخالق يشناس سنخ )1396( هيسم ،يبلبل
  .تهران دانشگاه ياجتماع علوم

 ،سالمت علوم در يفيك قاتيتحق ،»جانبازان يزندگ تجارب يدارشناسيپد«) 1394( نب،يز ،يالبتو
  .279-266: 4 شمارة چهارم، سال

  .همه: تهران ،يشناخت روش نشيب) 1393( نيغالمحس ،يبيحب
 اصول ،»يمتقاض نيزوج يبر سبك زندگ يفرزندخواندگ يها مهارت) «1391الهه ( اض،يف يذوق
  : 3ة شمار ،بهداشت
 ،عالمه ياجتماع علوم فصلنامة ،»يفيك قاتيو روش در تحق هينظر) «1381( ديمحمدسع ،ييزكا
  .69-42: 17 شمارة
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 ،ها هيو نظر نديخچه،فرايم،تاريمفاه خانواده مشاورة) 1394و همكاران ( انوشيك زهراكار،
  انتشارات ارسباران.

  تهران: سروش. اده،خانو يشناس جامعه بر يا مقدمه) 1392باقر ( ،يساروخان
مراقبت از كودكان در  رشيموجود در رابطه با پذ يو چالش ها تي)، وضع1380( ديسپهر،حم

  65 -  61: 4،شماره 2 دوره ،ينابارور و يبارور فصلنامه ن،يگزيجا يخانوادها
  .تهران دانشگاه: تهران دوم، جلد ،خانواده و حقوق) 1374( نيحس ،ييصفا
 يفرهنگ نامة پژوهش ،»تيمعلول يو اجتماع يفرد يامدهايپ يبررس« )1390( يمصطف ا،ين يريظه

  .184- 163: 2 و 1 شمارة ،هرمزگان
 ارشد، يكارشناس نامة انيپا ،يفرزندخواندگ به نسبت نابارور نيزوج دگاهيد) 1394( ارغوان ن،يعالم
  .تهران دانشگاه يشناس روان دانشكدة
 استاد مشاوره، ارشد انامهيپا ،يفرزندخواندگ به رورنسبتنابا نيزوج دگاهيد)، 1394(ارغوان؛ ن،يعالم
  تهران دانشگاه يتيترب علوم و يشناس روان دانشكده ،يحجاز اله راهنما،

  .ياسالم فرهنگ: تهران ،يمجاز يفضا و مسلمان خانوادة) 1396( ديسع ،يعامل
شتم، دوره دوم، مجله كانون، سال ه ،يفرزندخواندگ در نيقوان تعارض)، 1384(مان،يسل ،يفدو
  .       170 - 151: 56شماره 

  .آگاه: تهران ،يفيك قيتحق روش) 1395مقصود ( فراستخواه،
 يدگيتن كاهش بر يخواندگ فرزند يها مهارت آموزش يبخش اثر يبررس)، 1391(،يذوق الهه اض،يف

، 3 شماره ،14 سال ،يروان بهداشت اصول مجله فرزند، يمتقاض نيزوج يا مقابله يها سبك رييتغ و
  .210 - 19  صفحات

  .دانش گنج: تهران دوم، جلد ،فرزندان و نيوالد روابطخانواده - يمدن حقوق) 1367ناصر ( ان،يكاتوز
 محمد و انيپارسائ يعل ترجمة ،قيتحق روش) 1377مارشال و گرچن ب، راسمن ( ن،ي،كاتر مارشال

  .يفرهنگ هاي پژوهش دفتر: تهران ،ياعراب
: تهران)، كاربردها و ها نهي(زم يريدر مكاتب تفس يفيك يها روش) 1395( ضاريعل ،يزيتبر يمحسن
  .اطالعات

 ،»معلوالن ياجتماع طرد بر مؤثر عوامل«) 1394( ديمج ان،يكفاش و رضايعل ،يزيتبر يمحسن
  .352- 327: 2 شمارة ششم، دورة ،رانيا ياجتماع مسائل يبررس

و مطالعات  يتهران: پژوهشگاه علوم انسان ،خانواده در قدرت ساختار) 1395( وكيب ،يمحمد
  .يفرهنگ

  .علم: تهران ،يبيلب محمد ترجمة ،خانواده مطالعات در يديكل ميمفاه) 1390( نيج ،يكارت مك
  .معاصر شةياند و فرهنگ پژوهشكدة: تهران ،كيهرمنوت بر يدرآمد) 1380احمد ( ،يواعظ

winston, inc.  yen peterson  the family coordinatorvol. 28, no. 1 (jan., 
1979), pp. 47-51. 
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