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Abstract 

Introduction: Among pleasant and unpleasant experiences of women, divorce is as a severe crisis 

for a woman's life that has individual and social consequences and understanding the experiences 

play an important role in guiding the therapists in order to plan for support. Therefore, this 

qualitative study aimed to understand the experiences of women after divorce. 

Methods: A qualitative study as a descriptional phenomen was performed in this research. The 

method of collecting the data in this study was semi-structured interviews with 11 female 

participants that had experienced divorce and were living in different regions of Tehran. Interviews 

were based on determining the life experience of these women after divorce. Collaizi's method was 

used for data analysis. 

Results: Three main concepts were extracted from the experiences of the participants, including 

vulnerability of women, life with stigma, shields against women's vulnerability. 

Conclusions: The experience of divorce was meant to fit within the umbrella of individual 

vulnerability, and social implications. Various participants tried to employ protective mechanisms, 

such as religious beliefs, adapt with the new situation and reduce somatic, psychological and social 

trauma. There is a global need for health providers to gain insight about the life experiences of 

divorced women. 
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 مقاله پژوهشی            پرستاریروان نشریه 

یفیمطالعه ک کیزنان پس از طالق:  یتجربه زندگ

3 یبستام رضای، عل،*2ثابت  یی، فاطمه پاشا1 یآبادنصر کبختین رضایعل

 
 رانیتهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما یدانشکده پرستار ،یاستاد، گروه پرستار 1
 رانیقم، قم، ا یشکدانشگاه علوم پز ،ییماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ار،یاستاد 2
 رانیتهران، ا ،یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز ،یجراح یداخل یکارشناس ارشد، گروه پرستار 3
: لیمیقم. ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ار،یثابت، استاد ییفاطمه پاشا: مسئول سندهینو *

 
 15/06/1335 :مقاله تاریخ پذیرش   26/08/1331 :مقاله تاریخ دریافت

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 که است طالق آن مخالف و قطب خانواده گیری شکل ازدواج، مبنای

 ینترمهم فروپاشی توانیم را طالق .است خانواده فروپاشی به معنای

 یامر ازدواج همچون امروزه، طالق. (1) دانست جامعه انسانی در نهاد

. (3, 2) شودیمعادی تلقی شده و نقطه پایانی برای ازدواج تلقی 

متأسفانه در جامعه شمار جدایی زن و شوهرها رو به افزایش است و 

آمار و ارقام نشان دهنده ایران به عنوان چهارمین کشور پر طالق دنیا 

. طالق نه تنها به عنوان یک مشکل فردی مطرح (1) شودیممحسوب 

باط بر نحوه ارت تنهااست که نه  یامرحله، بلکه یک فرایند چند شودیم

بر جامعه وارد  ، بلکه لطمات شدیدی نیزگذاردیم افراد خانواده تأثیر

 مشکالت سازد، و درنهایت کل پیکر ه جامعه را دستخوش تشنج،می

. با توجه به اهمیت موضوع طالق در (1)کند ناپذیری میجدی و جبران

های اجتماعی است که متأسفانه، مطالعات انگیزترین پدیدهزمره غم

شیوع این پدیده اجتماعی  متعدد در کشور ایران آمار نمایان گر افزایش

همچنین نشان دهنده آن است که افزایش میزان  گزارشات. (5)است 

طالق باعث افزایش شمار زنان سرپرست خانوار شده و با توجه به نتایج 

نتایج تحقیق حاضر، زنان سرپرست خانوار  طورتحقیقات قبلی و همین 

که خود این امر موجب  باشندیمترین اقشار جامعه  یرپذزمره آسیب  از

 .(6) شودیمدر سطح کالن جامعه  هاییبآسبروز مسائل و 

 هاییدگاهدچند بعدی و پیچیده است که از  پدیده طالق، امری

، بحران هاارزش، تضاد ییگراغرب  نوسازی و نظریات گوناگون چون

 شدهستی، به آن پرداخته وجدان جمعی، انحرافات و نظریات فمینی

 هاییژگیویک چالش زندگی شهری است و  . از سویی طالق،(1)است 

و  کارکردهااخالقی،  زندگی شهری مدرن، مانند تغییر در هنجارهای

عاطفی،  عاشقانه، گسست در پیوندهای یهاازدواجرزشی خانواده، نظام ا

 های یآور، وابستگی به فن یافردگرایی خودخواهانه، خانواده جز یر ه 

ارتباطی، افت اعتقادات مذهبی، استقالل  یهافنا ور ی  جدید و

 از علل افزایش توانیماقتصادی زنان، تغییر در نقشهای جنسیتی را 

به دالئل مختلف  اگرچه آمارهای مربوط به طالق .(7)برشمرد طالق 

طالق بدون ی شر ع کردن صیغه یجارازجمله ثبت نشدن در دفاتر، 

مواجه و چندان قابل استناد نیستند،  یشمارآن با کم  یمحضر درج

 چکیده

 شودیزن محسوب م یدر زندگ نیمهم و سهمگ ییزنان، طالق حادثه ا یزندگ ندیو ناخوشا ندیشااز عوامل خو یاریدر کنار بس :مقدمه

در جهت  یکادر درمان تیدر هدا یتجارب نقش مهم نیآنان به همراه دارد و شناخت ا یدر زندگ یادیز یو اجتماع یفرد یامدهایکه پ

 با هدف درک تجارب زنان پس از طالق انجام شد. یفیمطالعه ک نیذا، ازنان مطلقه خواهد داشت. ل زمؤثرتر ا تیحما یبرا یزیبرنامه ر

 مهیمطالعه، مصاحبه ن نیاطالعات در ا ی. روش جمع آورباشدیم یفیتوص یدارشناسیو از نوع پد یفیک قیمطالعه تحق نیا :روش کار

ها با استفاده روش العات استخراج شده از مصاحبهاز شهر تهران بود. اط یشرکت کننده زن با تجربه طالق از مناطق 10با  افتهیسازمان 

 شد. لیتحل یزیکال لیو تحل هیتجز

از تجارب  ،یریپذبیمقابله با آس یمطلقه شدن، سپرها یگمایاست ،یریپذبیاز آس یدر چتر یشامل زندگ یسه مفهوم اصل ها:افتهی

 مشارکت کنندگان مطالعه استخراج شد.

 یمختلف یامدهایو بروز پ یاجتماع ،یفرد یها یریپذ بیاز آس یدر چتر یریقرارگ ین به معناتجربه طالق در زنا :یریجه گینت

 و کاهش دیجد طیبا شرا یسازگار یو تالش برا یهمانند مذهب، پنهان کار یحفاظت یهاسمیاز مکان یریاست که آنان را به بهره گ

 نی. ادهدیهمه جانبه آنان را نشان م یهاتیبه درک حما ازینمسئله،  نی. لذا ادهدیسوق م یو جنس یاجتماع ،یروان یهابیآس

 .دهدیم یامروز یایمشکالت زنان مطلقه در دن یدرک واقع یو جامعه برا یبه گروه بهداشت یدیجد دید ها،افتهی

 یفیک قیتحق ،یطالق، زنان، تجارب زندگ واژگان کلیدی:
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 چون نسبت طالق به ازدواج و یهاشاخصولی بررسی آمار و محاسبه 

دهنده آن است که این آمار طی  نشانکل جمعیت  بهنسبت طالق  ای

. به اعتقاد جامعه (8)رو بوده است بهرو یمختلف با نوساناتسالهای 

که از حد  شودیمعنوان مسئله اجتماعی مطرح  بهطالق  شناسان،

. لذا، طالق (3)و فراوانی آن غیر متعارف گردیده است  شدهمعینی خارج 

ت که اس یامرحلهدیگر یک مشکل فردی نیست، بلکه یک فرایند چند 

یدی ، بلکه لطمات شدگذاردیمبر نحوه ارتباط افراد خانواده تأثیر  تنهاه ن

، لطماتی که درنهایت کل پیکر جامعه را سازدیمنیز بر جامعه وارد 

 کندیم یریناپذدستخوش تشنج و مشکالت جدی، عمیق و جبران 

ط به عوامل مرتب توانیمبر این، از عوامل تأثیرگذار بر طالق  عالوه. (10)

 .(11)برد به ساختار اقتصادی، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی نام 

افسردگی، اضطراب، رفتارهای  همچون همچنین طالق، عوارضی

انه، ناتوانی در تحمل مشکالت کار و زندگی، افزایش انحرافات پرخاشگر

 .(11-12)اجتماعی بین زنان و مردان مطلقه را در پی دارد 

ب از خو بیشتر مطالعات، گویای یک طیف از پیامدهای متفاوت طالق،

از  ییاآنکه، تجارب واقعی این زنان هنوز در پرده  حالو  باشندیمتا بد 

ر ب اندشده انجامبیشتر مطالعاتی که در مورد طالق  ابهام باقی است.

منظور ایجاد  بهسویی دیگر،  از .اندکردهروی آمار و علل طالق تمرکز 

الزم  ،هایگذار یاستسآموزش سالمت و تغییر  یهابرنامهبرای  پایه ایی

است مطالعات بیشتری پیرامون این معضل اجتماعی انجام گیرد. برای 

 یزیربرای کمک به برنامه  و درک بهتر این معضل اجتماعی یعنی طالق

بیشتر برای حمایت از آنان، باید به درک این پدیده از زبان زن مطلقه 

اندکی  از آنجا که مطالعات و (15)اقدام گردد  اندنمودهکه آن را تجربه 

در مورد پدیده تجربه زنان پس  (هم توسط پژوهشگران پرستاری آن)

 انجامپژوهشگر  هاییبررسبر اساس  از طالق در ایران و حتی در دنیا

این مطالعه با هدف درک و توصیف تجربه زنان پس از طالق  لذا شده،

 به سیاست مد ساندنرو همچنین، یاری  بهتر برای آنان یزیرو برنامه 

بهداشتی در اتخاذ مداخالت کاربردی و متناسب با در زنان شهر  رانا 

 تهران، انجام شد.

روش کار

 یهاروشاز انواع  یکیعنوان در این مطالعه از روش پدیدارشناسی به

ز ا شف تجربه زندهک یمورداستفاده قرار گرفت. برا یفکیتحقیق 

های روبرو هستند، پژوهش یت انسانبا تعامال یهایی که به نحوپدیده

ن یز در ای، نیفکیهای ر روشی، انعطاف و عمق الزم را ندارند، و سایمک

ق ینه و عمکشناخت  یترین روش برااند، لذا، مناسبقلمرو بی تمکین

لذا در  .(16)هست ده؛ پدیدارشناسی یچیده پیپد یک یتجربه و معنا

زنان پس از طالق از  یاین مطالعه به منظور کشف و درک تجربه زندگ

مام ت مشارکت کنندگان در این مطالعه شناسی استفاده شد.روش پدیده

تهران با ملیت ایرانی،  17و  10 و 1منطقه زنان پس از طالق از 

 بار طالق و از همه مناطق شهر تهران بودند.زبان، دارای سابقه یکفارسی

بار طالق را داشته ورود به مطالعه شامل زنانی که سابقه یک یارهایمع

تا دو سال از طالق از همسرشان گذشته باشد در مصاحبه  ماه 6 و مدت

ز داشتن یخروج از مطالعه ن یارهایت نمودند. معکژوهشگر شربا پ

زمان شونده و زنانی که در مدتدر مصاحبه ییو شنوا یالت گفتارکمش

سال بیشتر از طالق بودند از مطالعه خارج شدند. در  2متر و ماه ک 6

وسیله بر هدف بود. بدین یگیری، مبتنمطالعه حاضر روش نمونه

آوری اطالعات بود. یافته ابزار جمعنیمه سازمان ق ویهای عممصاحبه

ها مشخص شد. ل آنیشده و تحلآوریجمع یهاحجم نمونه توسط داده

سال بعد  2ماه تا  6طالق که در فاصله زمانی بین زن پس از  10لذا با 

کنندگان این پژوهش از مطب بودند، مصاحبه شد. مشارکت از طالق

ترس در دس مشاوران روانشناس یا طبق آشنایی پژوهشگر با زنان مطلقه

با معیارهای ورود مطالعه انتخاب شدند. البته الزم به ذکر است 

. به کردندیگری را نیز معرفی میکنندگان نیز زنان مطلقه دمشارکت

دین ترتیب اول با تماس تلفنی مستقیم پژوهشگر یا از کلینیک 

با آنان صحبت اولیه و هدف پژوهش کامل توضیح داده  روانشناسی آنان

قرار بعدی در جای خلوت  و پس از اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان

قق کننده و محمشارکتکننده و صالحدید هر دو و بنا به توافق مشارکت

پژوهش سوا الت موردنظر و راههای اخذ  یشد. قبل از اجراگذاشته می

سوا الت پژوهش با  یهای معتبر از مصاحبه چگونگی تمرکز روداده

همکاران طرح مرور گردید. در شروع هر مصاحبه پس از خوشامدگویی 

ده و کننده، از حضور آنان در محل مصاحبه قدردانی شبه زنان شرکت

 ی. براگرفتیمفرد در موقعیت راحتی در مکان مصاحبه قرار 

عت ، نیم تا یک ساباًیتقرکننده توضیح داده شد که مصاحبه مشارکت

توان مدت مصاحبه را تنظیم کشد، اما بر طبق درخواست او میطول می

نمود. نخست در مورد اهمیت موضوع پژوهش و اهداف آن با زبان 

، صحبت شد و ضمن دادن این اطمینان که زنان یدرک براقابل

های آنان محرمانه باقی خواهد ماند، با کسب اجازه ازایشان، صحبت

کننده، جریان صورت کتبی یا شفاهی، بر اساس انتخاب شرکتبه

تا زمان رسیدن به اشباع ادامه  یریگها ضبط گردید. نمونهمصاحبه

دها کامل شدن سطوح کعبارت است از  یفکییافت. اشباع در مطالعات 

ا ید و ید جدکاز به یه نک یدیجد یگر اطالعات مفهومید نکهیاو 

تاً محقق با یامد. نهایموجود داشته باشد، به دست ن یدهاکگسترش 

اطالعات، به احساس اشباع و بستن نمونه  یردن مداوم و بررسکپرسش 

ها . تمام مصاحبه(16)بود قه یدق 10-60ها رسید متوسط زمان مصاحبه

ر کنندگان به شرکتیلکاست ضبط و به کنوار  یامل بر روکطور به

از  ب پسیترت بدین د داده شد.کها انجام مصاحبه یب زمانیاساس ترت

م فرموله یه شامل استخراج مفاهکای ش رفتن تا مرحله سوم ردهیپ

د شانجام  یوتحلیل و سپس مصاحبه بعدشده بود، هر مصاحبه تجزیه

(17 ,18). 

 7 وتحلیلن مطالعه روش تجزیهیها در اوتحلیل دادهروش تجزیه

ات فیر شامل خواندن همه توصیه شامل مراحل زکبود  کالیزیای مرحله

ها، استخراج عبارت منظور هم احساس شدن با آنکنندگان بهشرکت

شده بود م تنظیمیم فرموله شده، قرار دادن مفاهیمفاه میتنظمهم،

ده تحت مطالعه، یف جامع از پدیتوص یکرائه ، ایها موضوعدسته

دن سؤال از آنان در مورد یکنندگان و پرسج به شرکتیبازگرداندن نتا

ار یشده از چهار مع یز سعین پژوهش نیدر ا شده بود.های استخراجیافته

( Credibilityاعتبار )ت یقابل یعنی یفکیقات یتحق« مؤثق بودن»

تصدیق ت ی، قابل(Dependabilityاطمینان ) قابلیت

(Confirmability) ت یو قابل( انتقالTransforability)  استفاده

زان صحت یه عبارت است از مکت اعتبار ین قابلیشود. جهت تضم

وتحلیل هر مصاحبه مجدداً به پس از تجزیه (17)ها یافته

اده رات الزم دیید و تغییکنندگان مراجعه شد و صحت مطالب تأشرکت

ه کنموده است  یق، محقق سعیت تصدین قابلییمنظور تعشد. به
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وتحلیل آوری و تجزیهد جمعان در رونکهای خود را تا حد امفرضپیش

 ه عبارت استکنان یت اطمیبه قابل یابیها دخالت ندهد. جهت دستداده

قق گیری، محتصمیم یندهایها و فرآو تحلیل دادهت روند تجزیهیفاکاز 

ر منظونظر استفاده نموده است. بهد صاحبیو نظارت اسات ییاز راهنما

از  های مشابه،ها و گروهتها به موقعییافتهت انتقالیش قابلیافزا

روش  کنندگان در مناطق مختلف شهر تهران استفاده نمود.شرکت

ای مرحله 7 و تحلیل هیتجزن مطالعه روش یها در اوتحلیل دادهتجزیه

کنندگان فات شرکتیه شامل مراحل خواندن همه توصککالیزی بود 

 میمفاه میظتنها، استخراج عبارت مهم،منظور هم احساس شدن با آنبه

ه ، ارائیها موضوعشده بود دستهم تنظیمیفرموله شده، قرار دادن مفاه

ج به یده تحت مطالعه، بازگرداندن نتایف جامع از پدیتوص یک

های دن سؤال از آنان در مورد یافتهیکنندگان و پرسشرکت

سب کن پژوهش شامل یا ی. مالحظات اخالق(12)شده، بود استخراج

ت در پژوهش و ضبط ککنندگان جهت شرت آگاهانه از مشارکتیرضا

شوندگان درروی نوارها و متون مصاحبه آنان، عدم درج نام مصاحبه

و محرمانه ماندن اطالعات، حفظ حق  یت اصل رازداریاده شده، رعایپ

 گیری در هر مرحله از پژوهش بود.کناره

 هایافته

ق نیمه ساختاریافته با یهای عمن مطالعه از مصاحبهیهای ایافته

ین با سابقه ب آمده است. زنان مطلقهدستکنندگان در پژوهش بهشرکت

جمعیت شناختی  مشخصات سال اطالق قرار داشتند، 2ماه تا  6

داده شده است.  نشان 1جدول ن پژوهش در یکنندگان اشرکت

ان مصاحبه با نظر کانجام شد. م 31 پایان تیر تا ها از اردیبهشتمصاحبه

ن یدر پارک انتخاب شد. بر ا ها منزل یاراحتی آنکنندگان بنا بهشرکت

ل یها به دلاز مصاحبه یکی که مصاحبه انجام شد. 11نفر و  10اساس با 

ر مرتبط احساس یط مناسب و حضور افراد غیفضا و شرا یعدم برقرار

نامناسب  ریدهنده تأثط به روی پاسخین شرایه اکن یبر ا یپژوهشگر مبن

 .داشته، حذف شد و درمجموع مصاحبه با ده زن پس از طالق انجام شد

 

 

 در این پژوهش گان کنندمشخصات مشارکت  :1جدول 

سطح  سن مدت طالق کد

 تحصیالت

محل  شغل

 زندگی

نحوه زندگی با 

 دیگران

 نحوه امرار معاش

 کمک مالی خانواده با خانواده 1منطقه  دار خانه لیسانس سال 25 ماه 7 1

 کمیته امداد با خانواده 10منطقه  خانه دار سواد یب سال 35 ماه 3 2

 کمک مالی خانواده تنها 17منطقه  خانه دار لیسانس سال 30 ماه 11 3

 درآمد خود تنها 1منطقه  کارمند لیسانس سال 23 ماه 15 4

 درآمد خود تنها 1منطقه  دانشگاه استاد سانسیفوق ل 37سال  ماه 8 5

 درآمد خود تنها 10منطقه  خیاط سوم راهنمایی سال 13 ماه 11 6

 کمک مالی فرزندان تنها 17منطقه  کارگر سوم راهنمایی سال 10 ماه 11 7

 کمیته امداد تنها 1منطقه  بیکار دیپلم سال 32 ماه 7 8

 درآمد خود نوادهبا خا 17منطقه  فروشنده پلمیفوق د 11 ماه 12 9

 درآمد خود تنها 10منطقه  فروشنده سواد یب 71 ماه 18 11

 

 پس از گذراندن مراحل فوق، شامل آمده دستبه  به این طریق مفاهیم

قه مطلی پذیری، استیگمازندگی در چتری از آسیب سه مفهوم اصلی

که مجموع این مفاهیم اصلی به  پذیری بودشدن، سپرمقابله با آسیب

بیماران را تشکیل دادند.  ساختار تجربه این دهندهاجزاء تشکیل  انعنو

 نمودار باال صورتیز ی است که به  کالًاین مرحله در واقع مرحله پنج 

 .شودیمنمایش داده 

 پذیریزندگی در چتری از آسیب

ن یننده در اکتکشر شده از تجارب زناناصلی استخراج میازجمله مفاه

 مفهوم اصلی نیا پذیری زنان بوده است.آسیبمطالعه، چتر گسترده 

های حس ترحم، مواجهه با تنش، چالش اقتصادی، دارای زیر مفهوم

 اجبار برای ازدواج مجدد بود.

 حس ترحم

های مطالعه، ترحم بود. شده از یافتههای استخراجازجمله زیر مفهوم

گران دی حمدر بیشتر موارد حس تر کنندگان مطالعه فوق پس از طالقمشارکت

 قبول توسط آنان نبود تحمل کرده بودند:را خیلی هم قابل

داد، حس ترحم افراد آشنا و  بیشترین چیزی که پس از جدا شدن مرا آزار می»

 هایی که میف و مجالس عروسی و حر هایهمانیمهایشان در  فامیل بود. نگاه

 .«آزرد میشنیدم بااینکه بیشتر از سر دلسوزی و مهربانی بود، اما مرا 

 (3کننده شماره )شرکت

داد، حس ترحم  بیشترین چیزی که پس از جدا شدن مرا آزار می»

کرد و تمام  ام می های دیگران خسته افراد آشنا و فامیل بود. تحلیل

ام را حفظ کنم و  های معقول و منطقی را رفتم تا بتوانم زندگی راه

ی روانی به زندگی ا شوهرم را برگردانم، اما آن آدم به دلیل ریشه

« سالمت روحیم هم شد.برنگشت و باعث آزار و آسیب جدی به

 (3) شمارهکننده شرکت

کنندگان این پژوهش که پرستار کودک در منزل است. یکی از شرکت

کند، و به خاطر اختالفات خانوادگی، جدا از همسرش زندگی می

تی ان کنم. وقام را از مشتریان شرکت پنهمن مجبورم بیوگی»گوید: می

چه، گفتن بیچاره بکنم میام زندگی میفهمیدن تنها با بچهدیگران می

. «چطوری تأمین مالی محبتی می شه، پدر باال سرش نیست

 .(6) شمارهکننده شرکت
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و حس ترحم دیگران را نسبت به  کنندگان مطالعه فوق، قضاوتشرکت

 شد.خود تجربه کرده که موجب آزار و اذیت آنان می

 مواجهه با تنش

کنند گان مطالعه، پیامدهای زیادی همچون اضطراب، ترس،  شرکت

 را به دنبال جدایی تجربه کردند: عصبی یهاتنشافسردگی، 

ا کردم دنیبعد از جدایی دچار افسردگی شدم، تنش داشتم و فکر می»

 (7) شمارهکننده شرکت .«تو سرم خراب شد

جازه همسرشان برای دیدن کنندگان نیز به علت عدم ابعضی شرکت

بعد از تولد پسرم اختالفات » فرزندشان دچار اضطراب و ناامیدی شدند:

ها باالخره باعث به خاطر دخالت والدین دو طرف زیاد شد، این دخالت

شد که من ناراحتی اعصاب گرفتم چون شوهرم، اجازه دیدن بچه را 

هد. خالصه ددهد و همین موضوع مرا روز بروز بیشتر رنج مینمی

 «.وضعیت خوبی ندارم

از وقتی طالق گرفتم ناراحتی اعصاب گرفتم و تحت نظر متخصص »

 (8) شماره کنندهشرکت «.مغز و اعصاب هستم

نیز از احساس ناامیدی و تنهایی و به دنبال آن ایجاد  ییاکننده  شرکت

 حس بد از زندگی دخیل تجربه نمود.

 مجدد اجبار به ازدواج

برای فرار از  فشار ازدواج مجددمطالعه تحت زن در اینکنندگان شرکت

 افراد جامعه اعم از دوستان را در برخورد با خود تجربه کردند: رفتارهای

دورم را خالی کردند و مجردها، تحمل نحسی یک زن طالق  دوستانم»

بین همسرانشان بودند گرفته را نداشتند. همکاران مرد هم که زیر ذره

علیک ساده را با من نداشتند و بقیه زیرچشمی  حتی وقت سالم و

ان شهای موذیانهو نگاه توانستم از رفتارهاکردند.، اما من میوراندازم می

آنچه در ذهن دارند را بخوانم و این قضایا باعث تن به ازدواجی دهم که 

 «.خواستمنمی

 دلم به این ازدواج هم راضی نبود، اما برای( »1) شماره کنندهشرکت

که سایه مردی باالی سرم باشد، ناچار شدم. او هم زن و بچه داشت این

ولی خبر نداشتند. من همسر دوم بودم، بعد از طالق از شوهر اولم 

بارید، در شهرستان ما نما شده بودم. نفرت از نگاه زنان محل میانگشت

کار کرده گفتند ببین چهرسید که میزن بیوه، تهدید است. به گوشم می

آمدم، شده بودم، از خانه بیرون نمیکه شوهرش او را طالق داده! منزوی

کار؟ برادرم مرا خور اضافه می خو است چهزد، نانمادرم سرکوفت می

دست هم داد تا به پیشنهاد ازدواج مردی بهها دستهمه این پایید ومی

تر بود، اما دوستش سال از من بزرگ بدهم که خیلی« بله»جواب 

 (5کننده شماره )شرکت «.م...ندار

 چالش اقتصادی

را با طرق مختلف در  گان مطالعه فوق، چالش اقتصادی کنندشرکت 

 زندگی پس از جدایی خود تجربه کرده بودند:

الن ا دارم، همسرم معتاد بوده و برای تأمین مالی بچه نام خیلی مشکل»

 .«شده است پس از جدایی از ایشوون عرصه برایم خیلی تنگ

 (1) شماره کنندهشرکت

مشکالت متعددی برای تأمین » کنندگان گفت:یکی دیگر از مشارکت

زندگی و اجاره خوونه، تأمین معاش فرزندان، خوراک و  هایهزینه

 (7) شمارهکننده شرکت .«پوشاک داشتم

به خاطر تأمین اجاره خوونه و خوراک و پوشاک مجبور شدم همه »

 شماره کنندهشرکت .«ام رو بدهاشت مهریهطالهامو بفروشم، شوهرم ند

(3) 

کنندگان نیز به خاطر مسائل مالی مجبور به امور برخی شرکت

 غیراخالقی و غیرشرعی شدند:

اینکه قلبا هم راضی نبودم و چون هنر  با خوبی یپولبه هر پیشنهاد »

 (1) شماره کنندهشرکت .«دمی هم ندارم، تن میا هگدی

ی مالی و اقتصادی مختلف مشکالت ندگان مطالعه،کنبسیاری از مشارکت

 .نمودندسعی در حل مشکل خود به طریق مختلف می را تجربه کرده و

 استیگمای مطلقه شدن

ن یننده در اکتکشر شده از تجارب زناناصلی استخراج میازجمله مفاه

 کنند گان، طالق را شرکت مطالعه، استیگمای مطلقه شدن بوده است.

اجتماعی که همه زندگی آنان را تحت سیطره خود قرار  همچون ا نگی

 :دانستندیم، دادیم

 یگرید، انگار جرم کردم، کردندیمتو کوچه و خیابان همه بد نگاهم » 

 (6) شمارهکننده  شرکت .«بیرون رفتمیمطوری شده بود که کمتر 

 پرس، دائم دخالت و گفتندیمدائم به مامانم در مورد من  هاهیهمسا»

نم که چرا مردم  دوینمواقعاً  جو برای اینکه چرا طالق گرفتم، من و

سی ک شدیمباید این موضوع دخالت کنند، دیگر حالم بد  قدرباید این 

 (10) شمارهکننده  شرکت «.رو ببینم

یک روز رفته بودم بازار خرید او نقد ر مردم، بد به هم نگاه کردند و با »

خودم خجالت کشیدم، ما همیشه اونجا دست منو به هم نشان دادند که 

همسایه هم تو بازار منو دیدند  یهاخانمخرید، تازه چند تا از  میرفتیم

 (1) شماره کنندهشرکت  .«کردند کردن باهم پچپچ  شروع به

کنندگان بیان کردند که نگاه جامعه به مطلقه مثبت نیست. این شرکت

و اجاره کردن منزل امر حتی برای زنان مسن که به دنبال گرفتن 

طور به زن آور است که مردم ما اینخجالت»شود: هستند نیز دیده می

دارم، چطور جرت کرده و یک نوهکنند. من دختر ازدواجبیوه نگاه می

 «.طور نگاه کنندکنند به من اینمی

 عاملی برای تجاوز دیگران بودن را مطلقه کنندگان مطالعه حاضر،شرکت

مخل  نسته و کنجکاوی دیگران را در این زمینه رابه حریم خود دا

که مطلقه مهر » احساس امنیت اجتماعی خود در جامعه تجربه نمودند:

کردند خوردم نگاه دیگران به من تغییر کرد و بادید مجرم به من نگاه می

. زنان «دادندعلیک من رو هم جواب نمیام و معموالسالمگویا جرم کرده

و  آمیز اطرافیانهای تبعیضری جامعه و نگاهمهطالق گرفته، بی

 کار را تجربه کردند.صاحب

 پذیری طالقسپر مقابله با آسیب

، سپر مقابله با یکی از مفاهیم اصلی استخراج شده در این مطالعه

تالش برای سازگاری،  یهابود که شامل زیر مفهوم پذیری طالقآسیب

رای ب یبه عنوان را ه کا ر به معنویت شیو حفظ حریم، گرا یپنهان کار

 حفاظت بود.

 سازگاری تالش برای

 کنندگان مطالعه بعد از جدایی باگذشت مدتی از زمان بحران،اکثر شرکت

یافته و به استقالل و ساختن  نسبی در زندگی شخصی خویش آرامش

تاه اما از توقعاتم کو» زندگی خود از نو ولی با شیوه دیگر ر ا تجربه نمودند:

گرایانه فکر تشکیل زندگی مجدد افتادم، اما نه  . واقعنیامدم
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وان عنهیچخودخواهانه. بعد از طالق و رسیدگی به یک آرامش نسبی، به

احساس سختی زندگی نداشتم. تفریحات سالم با دوستان و خانواده کار 

نفس من شد اما اعتمادبه باعثهای زبان،  و تحصیل و حتی کالس

 راحتی خود را کنترل میداری به ا خویشتنداد. ب تنهایی آزارم می

 «.کردم، و شغلی را برای خود یافته و مشغول شدم

ای ه دلیل کشمکش بهپس از جدا شدن، » کننده دیگری گفت:شرکت

سختی که در دادگاه بابت ثابت کردن عدم صالحیت همسرم برای ادامه 

 تیزندگی داشتم، تا چند ماه مثل یک سنگ هیچ حسی نداشتم. فعال

های اجتماعی مثل دانشگاه و کار را داشتم، اما مثل یک روبات بدون 

گیر و افسرده  کردم، اما گوشه احساس صبح را شب و شب را صبح می

نشدم، چون باوجدانی آسوده از آن زندگی بیرون آمدم. تا چند وقت 

کرد. کارم را با  همه غذاها برایم یک طعم داشت. چیزی خوشحالم نمی

پرداختم. گویی  ام می های درسی کردم و به کالس می جدیت دنبال

ای دیگر به خود ثابت گونهخواستم مفید بودن خود را در زندگی به می

 (10) شمارهکننده شرکت «کنم.

 کاری و حفظ حریمپنهان

کنندگان برای حفظ حریم و فاصله منطقی با جنس مخالف خود شرکت

ه ب»دانستند: ریم خود مؤثر میکردند و آن را در حفظ حکاری میپنهان

س ک دلیل رفتار و گفتار سنگینم در محیط بیرون و میان آشنایان، هیچ

را به من نداشت، اما در طول کارهای  جرات جسارت یا نزدیک شدن

های هرزه برخی افراد پی بردم. با مدیریت رفتار و  اداری دادگاه به نگاه

کس ندادم. در  به هیچگونه حق تعرض کالمی  برخوردم، اجازه هیچ

جز یک نفر خانم کسی از موضوع جدا شدنم اطالع  محیط کارم به

نداشت و ندارد. به همین دلیل همیشه در نگاهشان موجی از احترام و 

ام از ایشان  پذیری شغلی ادب و گاهی تحسین به خاطر مسئولیت

گیری  شدت سخت برداشت کردم. البته در انتخاب محیط کاری به

در هر محیطی حاضر به انجام کار نشدم که همکاران فیلترشده کردم و 

 (1) شمارهکننده شرکت« داشته باشم...

م به همه گفت» چنین تجربه کرده بود:کننده دیگری نیز اینشرکت

ها ها به ایران برنمی گرده و من و بچهتا مدت همسرم رفته خارج و دیگر

 (5) شماره کننده شرکت« خواد ببره.رو هم می

و جلوگیری از تعرض کاری توسط  برای حفظ حریم کنندگانشرکت

 نمودند.کاری میدیگران سعی در پنهان

به اعتقاد من، رفتار و منش خود دخترهاست که اجازه تعرض را از مردهای »

گیرد. اما در شرایط خاصی مانند طالق باید گفتن مطلقه بودن را  بیمار می

های  اد، تا به فکر سوءاستفاده و رابطهبه هرکسی با هوشمندی انجام د

 (3) شمارهکننده شرکت. «غیراخالقی نیفتند.

در ارتباطات  کاری هوشمندانهپنهان کردندکنندگان بیان میشرکت

ها و امنیت شخصی و اجتماعی فرد در محیط شغلی باعث حفظ حریم

 شود.می

 تأثیرگذاری در ازدواج مجدد

به علت عدم آگاهی و تجربه کافی در ازدواج  کنندگان در مطالعه حاضرشرکت

دوراندیشی  خورده، در ازدواج مجدد سعی در تصمیم با درایت وقبلی شکست

در پذیرفتن خواستگار من همیشه شرایط خود را ب مجدداً » نمایند:

من  ساله 6دادم که بابت تجربه  و به فرد مقابل حق می کردمبازگو 

ولی برخورد کند، اما از توقعاتم کوتاه تر از یک دختر معم کمی متفاوت

گرایانه فکر تشکیل زندگی مجدد افتادم، اما نه  نیامدم. واقع

وان عنهیچخودخواهانه. بعد از طالق و رسیدگی به یک آرامش نسبی، به

احساس سختی زندگی نداشتم. تفریحات سالم با دوستان و خانواده کار 

نفس من شد اما تمادبهاع باعثهای زبان،  و تحصیل و حتی کالس

 راحتی خود را کنترل میداری به داد. با خویشتن تنهایی آزارم می

ها هنگام خواب همیشه دوست داشتم یک همدم و  کردم، اما شب

ش های مونس داشته باشم که با او آرامش را تجربه کنم. کسی که حرف

را بشنود و ازلحاظ عاطفی و احساسی همدل  میهاحرفرا بشنوم، 

 (1) شماره کنندهشرکت«. شیم...با

سعی کردم از ابتدا منطقی با این قضایا برخورد کنم. چند نکته را »

مالی خواستگار و  تیموقعها مسئله کارم، گوشزد کردم که یکی از آن

شد. چند مورد پیش  اصالت خانوادگی او بود که با تلفن مشخص می

بودند که بعد از ازدواج آمد که پیش از دیدن من تلفنی از مادرم خواسته 

کردم و حتی  احترامی تلقی می نروم. من هم این موضوع را بی سرکار

شکست در ازدواج  «عنوان خواستگار نشدم.ها بهحاضر به پذیرفتن آن

قبلی باعث یک نوع دقت و حساب گری در انتخاب مورد ازدواج مجدد 

ورد ی مشده و شرکت کنند گان مطالعه بیشتر سعی در انتخاب منطق

 .نمودندیمازدواج خود 

 گرایش به معنویت: راهکاری برای حفاظت

عنوان راهکاری برای یکی از مفاهیم این مطالعه گرایش به مذهب به

 طالق بر بودند معتقد کنندگانشرکت از یاریبس حفاظت بوده است.

بعد از جدایی، تعدادی از  دارد. اثر مطلقه زنان یمعنو پایگاه

برای حفاظت از خود و حفظ حریم به علت استقالل و کنندگان شرکت

 از ». جدا ماندن از حمایت اشخاص مهم زندگی به معنویات پناه بردند:

و همه خالصه به خدا بیشتر پناه  همسر وقتی جدا شدم و از خوونواده،

کنم با ادعیه و جلسات مذهبی بیشتر خودم رو مشغول کنم و سعی می

 (1)کننده شرکت«. م..از این بابت خیلی خوشحال

من رو از بچه هام جدا کرده و » کنندگان گفت:یکی دیگر از شرکت

ام بیزار بودم و احساس از زندگی لیاوا اجازه دیدن او نارو ازم گرفته.

بدبختی سراسر وجود مو گرفته بود ولی حاال تو این وضعیت توسل به 

 هشمارکننده کتشر«. کنه.ائمه اطهار و امامان معصوم خیلی کمکم می

(1) 

 با جدایی از منابع حمایت عاطفی روانی کنندگان،نظر مشارکت اساس بر

 دیگر،عبارتشود؛ بهمی فراهم یمعنو هایگرایش تقویت یبرا زمینه

 .است تبیین قابل مذهبی با رفتارهای یمعنو مفاهیم به جستن توسل

 بحث

چتری از زندگی در  سه مفهوم اصلی حاصل از این مطالعه شامل

 ری بودندپذیبا آسیب پذیری، استیگمای مطلقه شدن، سپرمقابلهآسیب

ساختار  دهندهاجزاء تشکیل  عنوانه مجموع این مفاهیم اصلی به ک

شده یکی از مفاهیم اصلی استخراج .بیماران را تشکیل دادند تجربه این

است. بسیاری از  پذیریدر این مطالعه، زندگی در چتری از آسیب

دهنده آن است که طالق یک مسئله اجتماعی و قات نیز نشانتحقی

رشد سریع و پیامدهای عمیق  امروز است که جامعهآسیبی جدی در 

قانونی و روانی که طالق بر ابعاد مختلف  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،

ر نهاد خانواده در هر یارناپذکان تیبا توجه به اهم .(20, 13)دارد جامعه 

طالق تجربه  ها و شرایطی که فرد پس از، آسیبییچرا یجامعه، بررس
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 رسد. پس از وقوع طالق، زنان در مقایسه بایکند، مهم به نظر ممی

رو خواهند شد. های مضاعفی در زندگی روبهبا تغییرات و چالش مردان،

تری بالفاصله پس از طالق، و گاه بافاصله زمانی طوالنی این پیامدها گاه

های این مطالعه . یافته(22, 21)گذاشت  بر زندگی فرد تأثیر خواهد

بافت  کندیمراستا هست که بیان بامطالعه کالنتری و همکاران هم

منفی بسیاری  یامدهایپ جامعه به طالق در ایران، فرهنگی و نگاه غالب

بر روی زنان بسیار  برای زنان به همراه داشته طوریکه آثار مخرب طالق

ها اغلب . اما بیان حقیقی و واقعی این آسیب(11)شدیدتر از مردان است

 .(10)ماند مسکوت باقی می مغفول و یا سربسته و

 کنندگان اینهای شرکتشده از یافتهیکی دیگر از مفاهیم استخراج

شده مطالعه، استیگمای مطلقه بودن بود. طبق تحقیقات متعدد انجام

فردی، اجتماعی،  داخلی و خارجی، زنان بیشتر از مردان از مشکالت

های آن اقتصادی، فرهنگی، عاطفی و والدینی پس از طالق و آسیب

کننده در مطالعه فوق به درجات . زنان شرکت(23, 13, 12)برند می رنج

لف با آثار این پدیده اجتماعی روانی مواجه شده بودند. مطالعات مخت

از طالق،  کنند که بااینکه زنان در دوره قبلمتعددی گزارش می

شوند، اما گاهی دوره پس از طالق، های بسیاری متحمل میسختی

ها و های بیشتری خواهد داشت بطوریکه نگرانیتنش ها وبحران

 های مالی فرزندان، مشکالت روانی ولیتهای اقتصادی و مسئودغدغه

اضطراب زنان افزایش خواهد یافت. البته پیامدهای طالق برای همه 

نیست و ممکن است که برای برخی با توجه به شرایط  میزانزنان به یک

ترین مشکالت زنان . یکی از مهم(21) باشد زندگی خفیف یا شدیدتر

. در بسیاری (1, 3)پس از فوت همسر یا جدایی، مشکالت مالی است 

از سوی شوهر از تمام حقوق خود از موارد، زن در مقابل طالق 

کند و به خواسته خود یا فشار اطرافیان برای گرفتن پوشی میچشم

بخشد. نتایج تحقیقات دیگر هم اش را هم میقیمومیت فرزندانش مهریه

کنند بطوریکه حدود هفتاد درصد زنان طالق حکایت از این موضوع می

درصد  11افت نکرده و گرفته در تهران، مهریه خود را هنگام طالق دری

 83اند از مهریه خود بگذرند. حتی نیز برای گرفتن طالق مجبور شده

اند و با توجه به ای دریافت نکردهدرصد زنان طالق گرفته هیچ نفقه

که بسیاری از زنان حتی باوجود داشتن تحصیالت عالی مجبور این

فوت همسر نشین شوند، پس از طالق یا اند پس از ازدواج، خانهبوده

برای پیدا کردن شغل مناسب به خاطر نگاه منفی برخی افراد جامعه به 

، نیهمچن .(52, 23)اند رو شدههای جدی روبهاین زنان با دشواری

های اقتصادی بسیاری همچون از بین رفتن اشتراکات چالش طالق،

زندگی، تفریحات و حتی تغذیه بر زندگی  هایمالی در مسکن، هزینه

در میان زنان مطلقه  ها گاه موجب تعمیق فقرزنان دارد. این چالش

طالق برای تأمین زندگی، عدم  رو اغلب زنان پس از. ازاین(6) گرددمی

با توجه  نفس سعی دارند، شغلی انتخاب کنند کهوابستگی و حفظ عزت

تر و عدم سابقه شغلی آنان، ازنظر اجتماعی و درآمد، به مهارت پایین

ه د، بگیرنمناسبی نخواهد بود. زنانی که در سنین باالتر طالق می شغل

کار کردن، مشکالت بیشتر اقتصادی یا وابستگی  دلیل عدم توانایی در

 که اکثر کندیمطالعه و یتز من گزارش م .(26) به فرزند خواهند داشت

 استقالل یا و نبودند شاغل طالق از قبلزندگی  در مشارکت کننده زنان

 حمایت به عنوان منبع همسر دادن دست از بنابراین مالی نداشتند،

 ی. بکندیم نامطمئن و مالی بدون پشتوانه جامعه در را زنان این مالی

مالی  و عدم حمایت یکاریسوادی، ب یب مانند دالیلی به هاآن یاعتبار

 .(27) بود

تحوالتی بود که طالق در زندگی شخصی از  دیگر یکی مواجهه با تنش

سالمت روانی و تعارضات  ریختگیهم بهو خانوادگی ایجاد و موجب 

فکری و بحران هویت در بین زنان شده بود. افسردگی، اضطراب، 

و تقصیر در خصوص سرنوشت خود و فرزندان، خود  احساس گناه

. بود بین زنان انتقادی؛ برخی از پیامدهای روانی و شخصیتی طالق در

( تطابق 2011( و کندی )2008) آماتونتایج این مطالعه با مطالعات 

ه و مدتی بوده و مقابلفرآیند طالق، فرآیند طوالنی کندیمدارد که بیان 

زمانی طول خواهد بر بوده و مدتهای آن، زمانآسیب فائق آمدن بر

طرف حس کیاز (1) گذشته را بازیابند کشید تا زنان تعادل روحی

نفس و و سرخوردگی در زنان مطلقه باعث کاهش عزت سرزنش

 .(3) شودهای اجتماعی میگیری آنان از فعالیتگوشه

 هب آنان کنندگان این مطالعه گزارش نمودند که سالمت روانیمشارکت

زنان  اکثریت کهطوریبه .اختالل گردیده است دچار طالق، دنبال

 به ذهنی هایو درگیری اضطراب چون عالئمی تجربه کنندهمشارکت

دست  از .(23, 28) افکارشده بودند صورت اغتشاشبه جدایی دنبال

 عنوانبه را زنان این ،جنسی شوهر حمایت و خانوادگی تعلق منبع دادن

زنان  چراکه بود کرده اعتباربی شریک جنسی بدون زنان

 مردان تعرض کمتر مورد شوهر یدارا زن بودند، معتقد کنندهمشارکت

 .گیردمی قرار دیگر

 اجتماعی تعامالت در کنندگان، مطلقگیتجارب مشارکت اساس بر

اجتماعی  فعالیت عرصه در زن پذیرش که، بدین معنا .مؤثربود

 بین دیگر،عبارتاست؛ به تأهل وضعیت از متأثر کار محیط خصوصبه

 دارد وجود تفاوت کار متقاضی زن مطلقه و کار متقاضی متأهل زن

اجتماعی  هایمشارکت یبرا یکمتر شانس زنان مطلقه درواقع. (30)

 در عدم پذیرش این کنندگان،مشارکت نظر با مطابق سالم داشتند و

 کنندهمنعکس خود مطلقگی که بدین معنا .دارد ریشه مطلقگی مفهوم

 مانند، مفاهیمی کنندگانمشارکت .است اعتباریبی اطمینان و عدم

 مطلقه زنان بین یوزنان شوهردار، عدم برابر مطلقه زن بین یبرابر عدم

این  رو،ازاین .دادندمی مطلقه زن اجتماعی ینابرابر عامل دیگران را و

 جامعه یاعضا بلکه توسط شودمی حس فرد توسط تنهانه اعتباریبی

 یبرا یبستر مطلقه، زن دیگر،عبارتبه. (31) شودمی القاء زنان به نیز

 زن مطلقه کدر .شودمی تلقی مردان جنسی هایبه انگیزه پاسخ

نقش  .کندمی تهدید را زنان مطلقه یتوه جنسی، وسیله یک عنوانبه

 کنندگان،که مشارکتطوریبه اثرگذار بود، زمینه این در جنسیت

دانستند بطوریکه می جنسی آزار در عامل مؤثری را خود بودن مطلقه

 زنان مطلقه در زمان مشغولیت حرفه ایی، کندیممطالعه ایی گزارش 

 تأمین فرما باکار جنسی بطهرا یبرقرار با را خود شغلی ضمانت و امنیت

 جنسی نوعی رابطه نوع این هاآن ازنظر دلیل به همین. کردندمی

 اذهان در مطلقگی نظر مارس به .بود جنسی آزار و جنسی سوءاستفاده

 و یشمار کم یبرا یبستر و اجتماعی کننده منزلتتضعیف عمومی

 ارانهمک و یتوسط کالنتر طالق سامانمند مرور .است آزار جنسیتی

 کرده معرفی جنسیت به حساس را واقعیتی طالق نیز 1330 سال در

 نظر با است. مطابق جامعه در زنان راندن حاشیه به موجب اغلب و

وکالم در  بیان رفتار، در زنانه هایکردن ظرافت پنهان کنندگان،شرکت

 جامعه زنان در مشارکت و حضور یبرا مؤثر یمردان، راهکار مواجهه با
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 اجتماع در حضور یبرا مردساالر جامعه معتقد بودند زنان نای .بود

زنان  این لذا است. قائل جمعی بر پذیرش مبتنی ضوابطی و شرایط

 هایویژگی با تقلیل تا کنند رفتار جنسیت یورا شدندمی مجبور

 یبهره گیری از رویکردها .یابند جامعه حضور در جنسیت، بر مبتنی

 به پشت کردن با مرد گرایانه تارهایرف مثل جنسیت ماسوای یرفتار

 در پذیرش و شغلی هاییتموقعبه  یافتن دست امکان زنانه، معیارهای

 بودند، معتقد کنندگان. مشارکت(11) یدنمایمرا امکان پذیر  اجتماع

 دارد. علیرغم ارتباط جامعه در آنان اعیاجتم با پذیرش موقت ازدواج

 ,سرپرستن بی زنا از مالی حمایت یعنی موقت ازدواج کارکرد آشکار

 و بدبینی متأهل مردان خانوادگی زندگی در زمینه را برای اختالل یول

 به پاسخ یراستا در بنابراین جامعه کند؛می فراهم مطلقه زن به جامعه

 ینابرابر مطلقه، زن از گزینی یردو و پنهان هاییزنبرچسب  این

 .(32)دهد قرار نمی موردپذیرش را مطلقه زن شغلی، هایفرصت

پذیری یکی دیگر از مفاهیم اصلی این مطالعه بود. با آسیب سپر مقابله

مدهای پیا های وپذیریکنندگان مطالعه برای مقابله با آسیبدر شرکت

بردند. انتخاب نوع را به کار می های معطوف به خودطالق، استراتژی

شخصیتی فرد و شرایط فرهنگی و اجتماعی او  هایاستراتژی به ویژگی

تحصیل زن، تحمل  ادامههایی مانند منوط است. برخی با کنش

 به سمت بازتعریفی از هویت فردی، اثبات ها، بازسازی زندگیسختی

. و (33) ابندییمید درزندگی سوق توانایی و بهبود و ایجاد مسیری جد

نشدن نیازهای عاطفی، اقتصادی و اجتماعی در برخی  برعکس، برآورده

به بارآورد ه و به سوء رفتار و یا  است تبعات منفی بیشتری زنان، ممکن

گروهی هم  .شودیمهای اجتماعی منجر روی آوردن به دیگر آسیب

دچار نوعی انفعال، ناامیدی، درماندگی و سرخوردگی و وابستگی 

نیست که مسیر طوالنی  واقعیت این است که این تنها زن شوند. امامی

زن  ارادهسازد و بخشی از این راه پیش از یم را« زندگی پس از طالق»

اند، که زن شدهباورها ساخته توسط ساختارها، جامعه، افراد، فرهنگ و

 .(31)مغلوب یا پیروز شود  مجبور است در این راه حرکت کرد، بجنگد و

 هاییکی از زیر مفهوم عنوان راهکاری برای حفاظتبه گرایش به مذهب

 از یبسیار یکهبطور شده در این مطالعه بود.ر استخراجدیگ

 اثر مطلقه زنان یمعنو پایگاه طالق بر بودند معتقد کنندگانشرکت

 به رفتارهای گرایش تغییر در توانمی را مطلقه زن فرایند پذیرش .دارد

 کرد؛ تبیین شناختیو جامعه شناختیروان پارادایم دو از مذهبی

منظر  از مطلقه زنان طالق از بعد یمعنو هایگرایش دیگرعبارتبه

 فرایند در شناسیجامعه ازنظر و تصعید فرایند در روانشناسی

 معنویت به توسل روانشناسی منظر از .است تفسیر قابل پذیریجامعه

 طالق طی فرایند که است خألهایی پر کردن یبرا ناآگاهانه یرویکرد

 هایحمایت حذف نندگان،کنظر مشارکت اساس بر .آیدمی وجود به

 یرا برا زمینه خانواده و اطرافیان طرف از مالی و اجتماعی، عاطفی

 جستن توسل دیگر،عبارتسازد؛ بهمی فراهم یمعنو هایگرایش تقویت

 ینبد .(31) است تبیین قابل مذهبی با رفتارهای یمعنو مفاهیم به

 صورتمعنویات، به به توسل پیامد زنان این از یبسیار که در معنا

 پذیرش یندفرا .شد روزه شناسایی نماز، دینی مانند امور در مشارکت

نظریه  با شناسیجامعه منظر از یرویکردهای معنو اتخاذ با مطلقه زن

 هر نظریه کارکردگرایی در .است تبیین قابل یساختار کارکردگرایی

فرایندهای  دوام در یونح به که دارد کارکرد معینی اجتماعی پدیده

 تالش ،یمعنو هایجستن توسل اساس، بر این .است مؤثر اجتماعی

 و بین عناصر ازآنجاکه .است پذیرش کسب و شدن بهتر دیده یبرا

 که است بدیهی دارد تنگاتنگی وجود ارتباط رفتار گیریشکل بستر

 یو سازگار همگن ساختار یک مذهبی بستر در رفتارهای مذهبی اتخاذ

 در ریشه مطلقه زنان در یرویکردهای معنو بنابراین آورد؛می فراهم را

دوام  و موجودیت علل بنابراین .دارد آنان باورهای مذهبی و فرهنگ

 پذیرفته یبرا و معنویات مذهب کارکرد از ناشی در جامعه مطلقه زن

 .(35)است در نظر گرفته شده  شدن

 نتیجه گیری

 فردی، یریپذاز آسیب  تجربه طالق به معنای قرارگیری در چتری

در شرکت کنند گان بود که آنان را  مختلف پیامدهای و بروز یاجتماع

کاری و  پنهانحفاظتی همانند مذهب،  هاییسممکاناز  یریگبه بهره 

روانی، اجتماعی  آسیب تالش برای سازگاری با شرایط جدید و کاهش

 همه هاییتحمااین مسئله نیاز به درک و  و جنسی سوق داده بود. لذا

. این یا فته ها، دید جدیدی به تیم دهدیمنشان  آنان را جانبه در

در دنیای امروزی  برای درک واقعی زنان مطلقه بهداشتی و جامعه

 .دهدیم

سپاسگزاری

اری مامایی تهران با شماره این مقاله منتج از طرح مصوب دانشکده پرست
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 .نمایندیمکلیه مشارکت کنندگان در این مطالعه قدرانی 
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