فشار مضاعف زندگي ،پيامد اصلي طالق در زنان :یك مطالعه كيفي

چکيده

مقاله پژوهشی

مقدمه :ازدواج ،يكي از وقايع مهم حياتي است كه از نظر اجتماعي به عنوان پيوندي باثبات بين زن و مرد شناخته ميشود .گاهي ازدواج به
داليلي ،دوام چنداني نمييابد و به طالق منجر ميگردد .بيشتر زنان مطلقه پس از جدايي ،تمايلي به ازدواج مجدد ندارند كه اين موضوع
مشكالت و پيامدهاي ب سياري را به دنبال خواهد داشت .بنابراين ،پژوهش حاضر با هدف بررسي مشكالت و پيامدهاي طالق انجام شد.
روش :اين مطالعه از نوع كيفي با راهبرد تئوري زمينهاي بود .جامعه مورد بررسي را زنان مطلقه 22تا  44ساله تحت پوشش كميته امداد امام
خميني (ره) شهر يزد تشكيل داد كه از بين آنها 24 ،شركت كننده به روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند .دادهها با روش مصاحبه نيمه
ساختار يافته جمعآوري شد كه با موافقت مشاركت كنندگان ،ضبط و بازنويسي و تحليل گرديد.
یافتهها :تجزيه و تحليل دادهها منجر به ايجاد  22مفهوم و  12مقوله اصلي شامل «درامد پايين و مشكالت مالي»« ،اشتغال مداوم»« ،احساس
تنهايي و انزواطلبي»« ،محدود شدن روابط»« ،مزاحمت ديگران در محيط كار و جامعه»« ،پيشنهادهاي دوستي و ازدواج موقت»« ،سرزنش و
اعتراض خانواده به رفتارها»« ،فشار خانواده به ازدواج مجدد»« ،خأل عاطفي پدر»« ،عدم رسيدگي به تربيت فرزندان» شد .مقوله «فشار مضاعف
زندگي» نيز به عنوان مقوله هستهاي ظهور يافت.
نتيجهگيری :عدم ازدواج زنان مطلقه و تنها زندگي كردن آنها ،مشكالت و پيامدهاي زيادي را به وجود ميآورد .اين مشكالت مانند حلقههاي
زنجير همديگر را تقويت ميكند و زنان را تحت فشار مضاعفي در زندگي خود قرار ميدهد .بنابراين ،بازسازي رواني ،اجتماعي و اقتصادي زنان
مطلقه و سوق دادن آنان به ازدواج مجدد ،در جهت كاهش پيامدهاي عدم ازدواج ،پيشنهاد ميشود.
كليد واژهها :پيامد ،مشكل ،طالق ،زنان ،ازدواج مجدد
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دست دادهاند و مجبور هستند به تنهايي مسؤوليت فرزندان را
بر عهده بگيرند ،رو به افزايش است .اين زنان به دليل
فشارهاي اجتماعي و اقتصادي ،احساس درماندگي مينمايند و
با وجود برخي حمايتهاي مالي دولتي و غير دولتي ،اغلب
زندگي محدود و دردناكي دارند و ويژگيهاي منفي
زندگيشان ،موجب عدم احساس شادي و افسردگي آنان
ميگردد ( .)4كميته امداد امام خميني (ره) ،يكي از نهادهايي
است كه با هدف توانمندسازي زنان تحت سرپرستي،
فعاليتهاي گستردهاي از جمله آموزش علمي ،فني و مهارتي،
اعطاي وام اشتغال ،فراهم نمودن زمينه ازدواج مجدد زنان
مطلقه و ...را انجام ميدهد .با وجود اين تالشها و حمايتها،
برخي از زنان مطلقه تمايلي به برنامههاي توانمندسازي و به
خصوص ازدواج مجدد ندارند.
با وجود قبول اهميت غير قابل انكاري كه پيمايش و
كارهاي آماري ميتواند داشته باشد ،اما به نظر ميرسد كه
تاكنون الاقل در كشور ما ،كمتر از زاويه نزديكي به اين زنان
و مسايلشان پرداخته شده است .صادقي فسايي و ايثاري در
مطالعه خود گزارش كردند كه طالق براي زنان پيامدهاي
متعددي در حيطههاي رواني ،اجتماعي و اقتصادي ،جنسي،
ارتباطي و فرزندان به همراه دارد ( .)6همچنين Kavas ،كه
تجربيات  31زن مطلقه در تركيه را با استفاده از روش كيفي و
راهبرد نظريه مبنايي بررسي كرد ،به اين نتيجه رسيد كه
طالق باعث مشكالت اقتصادي و اجتماعي براي زنان ميشود
( .)2بنابراين ،مشخص ميگردد كه در تحقيقات مذكور ()6 ،2
به جزييات پيامدها يا مشكالت اشارهاي نشده است.
در زمينه طالق و پيامدهاي آن ،پژوهشهاي كيفي
ميتواند به روشن كردن بخشهايي از زواياي پنهان
مشكالت و پيامدهايي كه به دليل طالق و عدم ازدواج اين
زنان به وجود ميآيد ،بپردازد .بنابراين ،پژوهش حاضر بيش از
هر چيز به دنبال بررسي و شناسايي اين مشكالت بود.
روش

در اين تحقيق ،از راهبرد نظريه زمينهاي كه نوعي روش
پژوهش كيفي است و به وسيله آن ،با استفاده از دادهها

مجله تحقيقات كيفي در علوم سالمت/سال /6شماره  /4زمستان 1396

Downloaded from jqr.kmu.ac.ir at 0:09 +0430 on Wednesday August 15th 2018

ازدواج از نظر اجتماعي به عنوان پيوندي باثبات بين زن و مرد
شناخته ميشود كه در بستر خانواده و همزمان با آن دچار
تغيير و تحوالت عميقي در تمامي ابعاد شده است .ازدواج
عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي جنسي و عاطفي فرد،
نيازهاي اقتصادي و ارتباطات اجتماعي و فرهنگي او را نيز
تنظيم ميكند ( .)1در امر ازدواج و تشكيل خانواده در جوامع
گوناگون ،اهداف و انگيزههاي متعددي مطرح ميباشد كه به
طور عمده ميتوان به ميل به داشتن فرزند ،عوامل اجتماعي،
نياز اقتصادي و عشق اشاره كرد .اين عوامل در دورههاي
مختلف متغير بوده است .در جوامع مختلف ،علل اقتصادي و
اجتماعي مهمترين عوامل تلقي ميشوند و در تمدنهاي
قديم ،زاد و ولد و در تمدنهاي امروزي نيز عشق و محبت
اهميت بيشتري يافته است .امروزه در ايران ،ماهيت و اشكال
ازدواج و به طور كلي ،الگوي همسرگزيني و نظام خانواده
دچار تغييراتي شده است .ازدواجهاي ناموفق و طالقهاي
زودهنگام و افزايش توقعات براي آغاز زندگي ،تغيير در نگرش
افراد و انتظاراتي كه از زندگي مشترک دارند ،از جمله
مهمترين پيامدهاي تغييرات مذكور ميباشد (.)2
طالق و جدايي ،مهمترين عامل از هم گسيختگي ساختار
بنياديترين بخش جامعه يعني خانواده است .طالق در لغت
به معني رها شدن از عقد نكاح و پديدهاي است قراردادي كه
به زن و مرد امكان ميدهد تا تحت شرايطي پيوند زناشويي را
بگسلند و از يكديگر جدا شوند ( .)3به همان ميزان كه طالق
در زندگي خانوادگي رو به افزايش است ،آثار و پيامدهاي آن
نيز هر روز بيش از گذشته حيات جامعه و سالمتي افراد جامعه
را تهديد ميكند .در اين ميان ،ميتوان به پيامدهاي طالق بر
زنان مطلقه اشاره نمود .طالق و فروپاشي زندگي ،منجر به بر
هم خوردن تعادل رواني -عاطفي افراد خانواده ميگردد و از
آنجا كه استرس بسيار شديدي محسوب ميشود ،ابتال به
اختالالت رواني به خصوص در زنان كه ظرافت عاطفي صفت
شاخص تشكيل دهنده شخصيت آنان ميباشد ،امري بسيار
محتمل است (.)4
امروزه تعداد زناني كه همسران خود را بر اثر طالق از
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طول مصاحبه ،مكالمات با اجازه و ميل مصاحبه شوندگان به
منظور بررسي دقيق اطالعات ضبط گرديد .تحليل دادهها بعد
از اولين مصاحبه انجام شد و منجر به توليد مفاهيم و ايجاد
سؤاالت جديد و در نتيجه ،كسب اطالعات بيشتر گرديد .اين
فرايند به صورت چرخهاي و تا نقطه اشباع دادهها ادامه يافت.
الزم به ذكر است كه اشباع نظري پس از مصاحبه با  14نفر
حاصل شد ،اما جهت اطمينان بيشتر 12 ،مصاحبه ديگر نيز
انجام گرفت كه تجزيه و تحليل آنها باعث ايجاد كد مفهومي
جديدي نگرديد.
در تحقيق حاضر ،اطالعات از طريق كدگذاري باز (شامل
روند خرد كردن ،مقايسه كردن و مقولهبندي دادهها)،
كدگذاري محوري (مفاهيم و مقولههايي كه در مرحله
كدگذاري باز به دست آمد ،در تركيب جديدي به يكديگر
متصل شد) و كدگذاري گزينشي (در اين مرحله مقوالتي كه
براي ساختن چارچوب نظري اوليه تنظيم شده است ،با
يكديگر تركيب گرديد) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .به
عبارت ديگر ،در كدگذاري باز مفاهيم اوليه ،در كدگذاري
محوري كدهاي استخراج شده تحت مقولهها يا عناوين فراگير
و در كدگذاري انتخابي نيز مقوله هستهاي استخراج شد .بدين
منظور ،ابتدا كدگذاري متن آغاز گرديد .سپس برچسبي به متن
مصاحبه داده شد .در گام بعدي ،همه برچسبها يا مقوالتي كه
به نحوي شبيه هم بود ،حول يک محور قرار گرفت.
یافتهها

در پژوهش حاضر  24زن مطلقه با دامنه سني  22تا  44سال
شركت نمودند .يک سوم آنها كمتر از  34سال داشتند.
تحصيالت مشاركت كنندگان بين مقطع ابتدايي تا كارشناسي
متغير بود .بر اساس جدول  22 ،1درصد زنان علت طالقشان
را اعتياد شوهر و  28درصد بقيه علت را مواردي همچون
بيعالقگي به همسر ،خشونت همسر ،ازدواج دوم و تفاوت
سني زياد بيان كردند 68 .درصد زنان داراي يک فرزند و بقيه
داراي  2و  3فرزند بودند 44 .درصد كمتر از  4سال 28 ،درصد
بين  4تا  12و  31درصد بيشتر از  12سال با همسر سابقشان
زندگي كرده بودند.
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نظريهاي تكوين مييابد ،استفاده شد .رسيدن به اين هدف،
نيازمند فنوني است كه به كمک آن بتوان دادههاي جمعآوري
شده را سازماندهي ،تنظيم و تحليل كرد و به ارايه نظريه
مبتني بر واقعيت دادهها دست يافت .اين نوع نظريه را نظريه
داده بنياد (زمينهاي) مينامند ( .)8اين شيوه بر استفاده از
مراحل تحليل دادهها از طريق كدگذاري باز ،كدگذاري
محوري و كدگذاري گزينشي تأكيد دارد و همچنين ،به عرضه
الگوي منطقي يا تصوير تجسمي از نظريه درحال تكوين
ميپردازد .به كار بردن اين سه حالت كدگذاري ،حاكي از آن
است كه پژوهشگران از طريق معين به تكوين نظريه
ميپردازند (.)9 ،12
افراد مورد مطالعه شامل زنان مطلقه  22تا  44ساله تحت
پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهر يزد بودند كه با
وجود داشتن شرايط ازدواج ،تمايلي به ازدواج مجدد نداشتند.
علت انتخاب اين زنان ،برخوردار نبودن آنان از حمايتهاي
اقتصادي خانواده و اقوام خود بود .با توجه به مفروضات اساسي
و زيربنايي رويكرد كيفي در پژوهش ،تعداد نمونه پيش از اجراي
تحقيق تعيين نشد و فرايند نمونهگيري تا زماني ادامه پيدا كرد كه
نوعي اشباع اطالعاتي حاصل شود؛ بدين معني كه در جريان
مصاحبه اطالعات جديدتري از دادهها استخراج نگردد .اشباع
نظري زماني اتفاق ميافتد كه محقق به اين نتيجه برسد كه در
يک مرحله از كار به مفاهيم و پاسخهاي مشابه دست يافته است
( .)11به طور كلي ،هدف از انتخاب يک مورد يا موارد در پژوهش
كيفي ،فهم عميقتر پديدههاي مورد بررسي و در اغلب موارد،
كشف نظريهها است و نه تعميم از نمونه به جامعه .اين نوع
نمونهگيري را هدفمند مينامند.
در مطالعه حاضر بر اساس روش نمونهگيري هدفمند و نيز
معيار اشباع نظري 24 ،زن مطلقه مورد مصاحبه قرار گرفتند.
قبل از مصاحبه ،با زناني كه معيارهاي ورود به مطالعه مانند
داشتن شرايط سني ،جسمي و روحي ازدواج ،عدم ميل به
ازدواج مجدد و همچنين ،تمايل به شركت در مصاحبه را
داشتند ،در زمينه موضوع مصاحبه ،زمان و مكان آن هماهنگي
الزم انجام شد .افراد مصاحبه شونده در پاسخگويي به سؤاالت
آزاد بودند و مصاحبه در مكان امن و راحتي صورت گرفت .در
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جدول  .7مشخصات شركت كنندگان مطالعه
سن
(سال)

راهنمايي
ابتدايي
ديپلم
ابتدايي
ابتدايي
راهنمايي
ديپلم
كارداني
ابتدايي
ابتدايي
ابتدايي
ابتدايي
ديپلم
كارشناسي
ديپلم
كارشناسي
ابتدايي
ديپلم
ابتدايي
ديپلم
ديپلم
ابتدايي
كارشناسي
ابتدايي
ديپلم

ازدواج مجدد همسر و تفاوت سني زياد
ازدواج مجدد و اعتياد
اعتياد و فروش مواد مخدر
اعتياد به شيشه
مشكالت ذهني همسر
مخالفت خانواده شوهر
عدم عالقه به همسر
اعتياد و زنداني بودن همسر
اعتياد همسر
عدم تفاهم
اعتياد همسر
اعتياد همسر
اعتياد همسر
ازدواج مجدد همسر و اعتياد
خيانت همسر ،عدم تفاهم
اعتياد
اعتياد
خشونت همسر
تفاوت سني ،تفاوت فرهنگي
اعتياد
اعتياد
اعتياد همسر
عدم عالقه به همسر
اعتياد
اعتياد

(سال)

فرزندان

مشترک (سال)

پوشش (سال)

3
8
6
3
12
2
12
4
1
6
2
3
2
1
4
8
4
1
4
2
3
4
6
2
3

1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1

2
12
22
4
3
2
1
4
2
11
13
12
12
13
12
2
12
6
2
6
2
2
1
1
12

3
4
3
4
4
4
3
4
3
2
3
4
1
2
4
2
1
3
3
2
2
6
1
3
2

دادههاي حاصل از مصاحبه ،با روش كدگذاري نظري
تجزيه و تحليل شد .در مرحله كدگذاري باز 24 ،مفهوم (كد)،
در مرحله كدگذاري محوري  12مقوله (طبقه) و در مرحله
كدگذاري گزينشي نيز  1مقوله هسته به دست آمد.
مفاهيم و مقوالت جدول  2در واقع منعكس كننده
فشارهاي رواني ،اقتصادي و اجتماعي ناشي از زندگي تجردي
زنان مطلقه بود كه در مجموع ،ميتوان به فشار مضاعف
زندگي تعبير و تفسير كرد .اين فشار مضاعف زندگي در قالب
«درامد پايين و مشكالت مالي ،اشتغال مداوم ،احساس تنهايي
و انزوطلبي ،محدود شدن روابط ،مزاحمت ديگران در محيط
كار و جامعه ،پيشنهادهاي دوستي و ازدواج موقت ،سرزنش و
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اعتراض خانواده به رفتارها ،فشار خانواده به ازدواج مجدد ،خأل
عاطفي پدر و عدم رسيدگي به تربيت فرزندان» ،زنان را به
شدت تحت تأثير قرار داده بود؛ به حدي كه بيشتر اوقات
احساس درماندگي ،عجز و ناتواني ميكردند.
درامد پایين و مشکالت مالي :مسأله اقتصادي ،در
واقع مهمترين مسألهاي است كه زنان سرپرست خانوار در
زندگي روزمره خود با آن مواجه هستند و قدرت و فشار اين
مسأله به حدي است كه گاهي ساير افراد ،زنان سرپرست خانوار
را با اين مسأله ميشناسند .اين مسأله با باال رفتن تعداد افراد
تحت تكفل ،حادتر ميشود .كمترين مواجهه با چنين امري را
ميتوان نزد زنان سرپرست خانوارهاي تک نفره يافت.
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تحصيالت

علت طالق

مدت زمان طالق

تعداد

مدت زمان زندگي

مدت زمان تحت

فشار مضاعف زندگي ،پيامد اصلي طالق در زنان

اشرف عسكري باغمياني و همكار

جدول  .3مفاهيم و مقوالت استخراج شده مربوط به فشار مضاعف زندگي پيامد اصلي طالق زنان

به خصوص اگر اين زنان شاغل و داراي درامد هم باشند،
كمتر از ساير زنان براي فراهم كردن امكانات اقتصادي دچار
مشكل ميشوند ،اما حتي هنگامي كه با زنان خودسرپرست
صحبت شد ،فشار اقتصادي بر روي آنان احساس شد .زنان
مطلقه به دليل نداشتن اشتغال ،درامدي نيز ندارند وگاهي تنها
منبع درامد آنها يارانههاي نقدي دولت و مستمري كميته
امداد ميباشد .مشاركت كننده شماره  12در اين مورد گفت:
«بعد از طالقم خيلي عصبي شدم و سر كار نميرم و تنها

منبع درامدم ،يارانه و مستمري كميته امداده ...خيلي بهم
سخت ميگذره».
شركت كننده شماره  13چنين اظهار كرد« :مهمترين
مشكل من مشكل اقتصاديه ...نميتونم از پس خرج تحصيل
بچههام بربيام ،درامدي ندارم ،اجاره خونه هم شده رو همش».
اشتغال مداوم :اين مقوله شامل چهار مفهوم «اجبار به
اشتغال ،اجبار به هر شغل ،انجام چند شغل ،نداشتن فرصت
شغلي به خاطر بچهها» بود .زنان مطلقه به دليل نداشتن
سرپرست ،درامدي هم ندارند و مجبور هستند براي گذران
زندگي كار كنند .مشاركت كننده شماره  22كه داراي يک
فرزند محصل بود ،بيان نمود« :هيچ درامدي ندارم ،بچم

مدرسهاي است و هيچ كس نيست خرج منو بده ...مجبورم
برم سر كار تا بتونم از پس زندگيم بربيام».
گاهي درامد حاصل از يک شغل نميتواند تمام مخارج
زندگي زنان مطلقه را جبران كند و آنان مجبور هستند در يک
زمان به چند شغل ،اشتغال داشته باشند .مشاركت كننده
مجله تحقيقات كيفي در علوم سالمت/سال /6شماره  /4زمستان 1396

شماره  2در اين زمينه اشاره كرد« :خونهام اجارهايه ...سه تا
بچه مدرسهاي دارم ،خرجشون خيلي زياده ،سرويس مدرسه
دارن .تو خونه قاليبافي هم ميكنم ،بازم كم ميارم ...بعد از
طالقم زحمتم دو برابر شده».
برخي از زنان مطلقه كه مهارت چنداني نداشتند ،مجبور
بودند هر كاري را انجام دهند .مشاركت كننده شماره  6بيان
نمود« :خيلي بچه بودم كه ازدواج كردم .بعد از ازدواج هم

نميدونستم قراره كارم به اينجا بكشه ،نرفتم مهارتي ياد
بگيرم ...اآلن مجبورم هر كاري را انجام بدم ...برم خونه مردم
كار كنم ،تو بيمارستان پرستار بيمار بشم و يا از سالمند
نگهداري كنم».
برخي از شركت كنندگان نيز به دليل داشتن فرزندان
كوچک ،فرصت اشتغال و كسب درامد نداشتند .مشاركت
كننده شماره  19در اين باره گفت« :بچم خيلي كوچيكه ،بايد

شير بخوره ،پيش هيچ كي بند نميشه ...نميتونم سر كار برم،
درامدي هم ندارم ...خيلي بهم سخت ميگذره».
احساس تنهایي و انزواطلبي :بيشتر زنان بعد از
طالق دچار مواردي اختالالتي مانند افسردگي ،احساس
تنهايي و گوشهگيري ،احساس نااميدي و يأس ،عدم
مسؤوليتپذيري ،ضعف رواني و تمايل به سرزنش خود شده
بودند .اين عاليم در حاالت شديد ميتواند به عنوان يک
بيماري يا اختالل رواني همچون افسردگي شديد ،حاالت
هيستريک ،خودبيمارانگاري و يا بدبيني ،باعث ايجاد از هم
گسيختگي رواني و اجتماعي اين قبيل زنان شود .در مطالعه
431
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مقوله (طبقه)
درامد پايين و مشكالت مالي
اشتغال مداوم
احساس تنهايي و انزواطلبي
محدود شدن روابط
مزاحمت ديگران در محيط كار و جامعه
پيشنهاد دوستي و ازدواج موقت
سرزنش و اعتراض خانواده به رفتارها
فشار خانواده به ازدواج مجدد
خأل عاطفي پدر
عدم رسيدگي به تربيت فرزند

مفاهيم (كدها)
درامد پايين ،مشكالت اقتصادي ،تأمين مخارج توسط ديگران ،ناتواني در تأمين مخارج فرزند ،ناتواني در تأمين مخارج زندگي
اجبار به اشتغال ،انجام چند شغل
احساس تنهايي ،نياز به همدم ،انزواطلبي
نگاه مردم ،حرف مردم ،سر نزدن به فاميل
مزاحمت خياباني ،مزاحمت اجتماعي ،مزاحمت در محيط كار
پيشنهاد صيغه ،پيشنهاد دوستي
سرزنش خانواده ،اعتراض خانواده
فشار خانواده به ازدواج مجدد ،اجبار به ازدواج مجدد
ناتواني در ايفاي نقش پدر ،ناراحتي فرزند از نبود پدر
بي تفاوتي نسبت به تربيت فرزند ،نداشتن وقت كافي براي تربيت فرزند ،عدم رسيدگي به وظايف مادري

فشار مضاعف زندگي ،پيامد اصلي طالق در زنان

خانوادهام هوامو دارند ،ولي هنوز احساس تنهايي ميكنم...
هيچ چيز جاي يک همدم رو نميگيره».
بيشتر زنان مورد مصاحبه بيان كردند كه احساس تنهايي،
آنها را به انزوا و افسردگي كشانده است .شركت كننده شماره
 4اظهار نمود« :خيلي احساس تنهايي ميكنم ،همش دارم

گريه ميكنم ،ميرم تو اتاق در رو روي خودم ميبندم آنقدر
گريه ميكنم تا خوابم ببره ...فكر ميكنم افسرده شدم...
همش ميخوام تنها باشم».
مزاحمت دیگران در محيط كار و جامعه :اگرچه
فشار مسايل اقتصادي بر روي زنان مطلقه زياد است ،اما اين
تنها مشكلي نيست كه با آن مواجه هستند .در جوامعي مانند
جامعه ما كه زن اعتبار اجتماعي و امنيت خود را مديون مردان
خانواده است ،زن بدون مرد براي بسياري از مردان به عنوان
يک فرصت و يک بدن بيصاحب جلوه ميكند كه قصد
تصاحب و كامجويي از آن را دارند .اين مسأله در ابعاد متفاوتي
نمود يافت .از تقاضاي ازدواجهاي نامطلوب و بدون شرايط
حقوقي گرفته تا موارد ديگري مانند تقاضاي صيغه شدن و
گاهي تجاوز نيز ممكن است مشاهده شود .مشاركت كننده
شماره  4بيان كرد« :هر جا ميرم و ميفهمن شوهر ندارم،

بهم پيشنهاد صيغه ميدن ...تا توي مدرسه بچه هم اين
مشكلو دارم ،مدير مدرسه بهم پيشنهاد صيغه داد .منم
نميدونستم چه جوري جوابشو بدم .از ترس روبهرو شدن با
اون ديگه نميرم مدرسه احوال درس بچهمو بپرسم».
شركت كننده شماره  16نيز اظهار داشت« :هر جا ميرم
سر كار تا ميفهمن شوهر ندارم ،بهم پيشنهاد صيغه ميدن.
بعضيهام كه از در دوستي درميان ...ديگه از ترس اين مسايل
سر كار نميرم ...سختي بيپولي رو به جون ميخرم».
محدود شدن روابط :زنان مطلقه نگراني شديدي
نسبت به قضاوت جامعه نسبت به خويش احساس ميكنند و
اين قضاوت بر خودپنداره آنان تأثير منفي دارد .بنابراين ،آنها
سعي ميكنند روابط خود را با اطرافيان كم كنند .مشاركت
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كننده شماره  24بيان نمود« :بعد از طالقم ديگه خونه اقوامم
نميرم؛ آخه از پچپچشون درگوش هم بدم مياد ،فكر ميكنم
همه دارن منو با انگشت به هم نشون ميدن و ميگن ببين
اين همون زن طالق گرفته است».
مشاركت كننده ديگري (شماره  )12در مورد روابط خود با
ديگران گفت" :بعد طالقم خيلي كمتر رفت وآمد مي كنم آخه
با هركه حرف مي زنم تا يک ذره مي خندم فكر مي كنن
منظوري دارم وكلي حرف پشتم در ميارن".
پيشنهاد دوستي و ازدواج موقت :يكي از مشكالت
خاص زنان مطلقه در ايران ،احساس ناامني تعميم يافته است.
اين تصور رايج كه اين گروه از زنان به صورت بالقوه و با
توجه به عدم برخورداري از بكارت جسمي (بر خالف دختران
مجرد و يا زنان متأهل) ،ميتوانند آزادانه به خواستههاي
جسمي و جنسي مردان تن دهند ،باعث شده است كه برخي
از مردان به آنها بيشتر نظر داشته باشند و با پيشنهادهايي
مانند صيغه و دوستي يا روابط جنسي غير متعارف ،آنان را
تحت فشار قرار دهند .مشاركت كننده شماره  6در اين زمينه
گفت« :رفته بودم خونه يكي كار كنم ،بعد پسر خانواده شماره

منو از تو گوشي مامانش در آورده و مدام بهم زنگ ميزد ،ازم
ميخواست باهاش دوست بشم ...منم قبول نكردم .اومده بود
در خونه شيشه ماشينمو شكسته بود».
فشار خانواده :زنان مطلقهاي كه بعد از طالق با پدر و
مادر خود زندگي ميكنند ،يكي ديگر از مشكالتشان را
اعتراض و سرزنش خانواده نسبت به اين كه چرا از همسرشان
جدا شدهاند ،بيان كردند .به همين دليل ،والدين در
موقعيتهاي متعدد ،زنان را براي ازدواج مجدد تحت فشار
قرار ميدهند .مشاركت كننده شماره  23كه بعد از طالقش با
پدر و مادرش زندگي ميكرد ،مشكل مذكور را چنين عنوان
نمود« :هر كي در خونه ما رو ميزنه ،پدر و مادرم اصرار دارن

من باهاش ازدواج كنم .همش بهم سركوفت ميزنن كه چرا
از همسرم جدا شدم ...خيلي برام سخته».
از طرف ديگر ،برخي خانوادهها از ترس نگاه و برخورد
نامناسب مردم ،محدوديتهايي را براي زنان مطلقه ايجاد
ميكنند .مشاركت كننده شماره  11در اين باره گفت« :از
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حاضر اغلب زنان مورد مصاحبه يكي از مشكالت عمده خود
را تنهايي دانستند .يكي از زنان (شركت كننده شماره  )8در
اين باره گفت« :من بعد از طالق با مادرم زندگي ميكنم،

اشرف عسكري باغمياني و همكار

فشار مضاعف زندگي ،پيامد اصلي طالق در زنان

مشكالتي كه زنان مطلقه داراي فرزند با آن مواجه ميباشند،
تغيير در روابط والد -فرزندي و دشواري ايفاي نقش تک
والدي توسط زنان مطلقه است .فرزندي كه بايد در كنار پدر و
مادر خود رشد يابد ،اكنون مجبور به حضور در كنار مادر است.
به طور طبيعي در چنين شرايطي جاي خالي پدر خانواده
احساس ميگردد كه عالوه بر مشكالت اجتماعي ،كمبودهاي
عاطفه پدري نيز در فرزندان نمود پيدا ميكند .شركت كننده
شماره  14كه دختري  12ساله داشت ،مشكل مذكور را چنين
مطرح كرد« :وقتي عيدها همه افراد خانواده دور هم جمع

ميشن و برادرام كنار بچههاشون هستن و همچنين ،شوهر
خواهرهام ،بچم حسابي تو خودش ميره ،اصالً با دختر
خالههاش نشست و برخواست نميكنه و هر از گاهي هم به
من ميگه كاش بابا اينجا بود».
عدم رسيدگي به تربيت فرزند :اغلب زنان مطلقه
براي رفع مشكالت مالي خود و كسب درامد كافي ،مجبور به
انتخاب مشاغلي هستند كه مستلزم صرف وقت به مدت
طوالني و يا صرف ساعات غير معمول براي كار است .اين
شرايط به معناي كمتر بهرهمند شدن اينگونه زنان از
تجربيات و آموزشهاي تربيتي ميباشد كه تأثير مستقيمي بر
تربيت فرزندان آنان دارد .زنان مطلقه به دليل اين كه نانآور
خانواده هستند ،مجبور ميشوند وقت كمتري را در خانه باشند.
بنابراين ،فرصتي براي رسيدگي به تربيت فرزند و گاهي حتي
محبت كرن به فرزندانشان را ندارند .مشاركت كننده شماره 4
ال
كه دختر  9سالهاي داشت ،اذعان كرد« :همش سر كارم ،اص ً

نميرسم از بچم مراقبت كنم يا به تربيتش برسم ...به خاطر
همين فرستادمش مدرسه شبانهروزي».
مشاركت كننده شماره  22كه يک پسر  8ساله داشت،
گفت« :همش تو مغازه هستم ،نه تعطيالت دارم نه وقت

آزاد ...ديگه بچمو ول كردم به امون خدا ،نه ميرسم درس
باهاش كار كنم نه تربيتش كنم».
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بحث

همانگونه كه پيشتر گفته شد ،طالق و به دنبال آن مجرد
ماندن زنان مطلقه ،آسيبها و پيامدهاي زيادي را به دنبال
دارد .مشكالت اقتصادي ،يكي از مهمترين مشكالت زنان
مطلقه است .بر اساس الگوي جاافتاده فرهنگي و ديني مربوط
به ازدواج و تشكيل خانواده ،زنان مسؤول كارهاي خانه هستند
و مردان در عرصه اجتماع به فعاليت ميپردازند .از سوي
ديگر ،به دليل نگرشهاي خاص عرفي و ضعفهاي قانوني،
اغلب كار در منزل به عنوان شغل داراي درامد مشخص به
حساب نميآيد .با وجود چنين نابرابري در نظام اقتصادي
خانواده ،مشخص است كه زنان نسبت به مردان از لحاظ
اقتصادي در موقعيت آسيبپذيرتري قرار ميگيرند و اين
موقعيت در صورت جدايي از همسر ،تشديد ميشود ( .)12اين
شرايط سبب شده است تا زنان مطلقه ،درامد پايين و
مشكالت مالي فراواني داشته باشند .آنها اغلب بعد از طالق
حمايتهاي مالي خود را از دست ميدهند .بنابراين ،خودشان
مجبور هستند كه براي تأمين اقتصادي ،مدام مشغول به كار
باشند .عالوه بر اين ،زنان به دليل اين كه مسؤول كار منزل و
خانهداري هم هستند ،فرصتي براي مهارتيابي و كسب
پايگاه شغلي مناسب ندارند و پس از طالق بايد با وجود
نداشتن مهارت ،دنبال كسب درامد باشند .همين امر سبب
ميشود زنان به اجبار مشاغل سطح پايين كه نيازمند مهارت
خاصي نيست (مانند خدماتي منازل ،نگهداري و )...و درامد
كمي دارد را انتخاب نمايند .در چنين وضعيتي ،درامد به دست
آمده كفاف زندگي آنان را نميدهد و بنابراين ،مجبور به
افزايش ساعات كاري و يا انتخاب چندين شغل خواهند بود.
حسني و همكاران در تحقيق خود ،به افزايش ساعات كاري و
مشكالت اقتصادي زنان مطلقه اشاره كردند (.)13
صادقي فسايي و ايثاري ( )2( Kavas ،)6و Molina
( ) 14نيز در مطالعات خود ،مشكالت اقتصادي زنان مطلقه را
گزارش نمودند.
در كنار مشكالت اقتصادي و تالش زنان مطلقه براي
مرتفع كردن آن ،آنها درگير مسايل و مشكالت عاطفي و
رواني نيز مي شوند .اين زنان پس از طالق ،فشارهاي رواني،
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زماني كه از شوهرم جدا شدم ،مدام رفت و آمدم كنترل
ميشه .هر جا ميرم ،بايد مادرم همرام باشه؛ حتي اجازه ندارم
بدون اون به مسجد يا روضه زنونه برم».
خأل عاطفي ناشي از نبود پدر :يكي از عمدهترين
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شدن زنان مطلقه ميگردد .نتايج مطالعات حسني و همكاران
( )13و صادقي فسايي و ايثاري ( )6نيز نشان داد كه زنان مطلقه
به بيماريها و اختالالت روحي -رواني مبتال ميشوند.
زنان مطلقه به دليل مشكالت اقتصادي ،مجبور هستند
ساعت زيادي از شبانهروز را در بيرون از منزل مشغول كار
باشند و زماني هم كه به منزل مراجعه ميكنند ،از شدت
خستگي و فشارهاي روحي -رواني نميتوانند ارتباط مناسبي
با فرزندانشان برقرار كنند .به عبارت ديگر ،به دليل نداشتن
وقت كافي و ذهن آسوده ،نميتوانند فرزندانشان را به خوبي
مورد محبت قرار دهند و تربيت نمايند .از سوي ديگر ،خأل
عاطفي ناشي از فقدان پدر نيز مشكل تربيت فرزندان را
تشديد ميكند كه اين يافته با نتايج پژوهش صادقي فسايي و
ايثاري ( ،)6همخواني داشت.
نتيجهگيری

طالق و عدم ازدواج زنان مطلقه ،پيامدها و چرخهاي از
مشكالت را به دنبال دارد كه بر هم اثر ميگذارد و همديگر را
تقويت ميكنند؛ به اين صورت كه مشكالت مالي و اشتغال
مداوم زنان و شرايط خاص آنان ،سبب ايجاد مزاحمت و
پيشنهادهاي دوستي در محيط كار و اجتماع ميگردد و در
چنين شرايطي ،زنان براي كاهش چنين مشكالتي ،روابط
خودشان را با ديگران محدود ميكنند .همين امر سبب انزوا و
تنهايي بيشتر آنان ميشود .همچنين ،بازگشت زنان به خانه
پدري ،فشارهاي اقتصادي و فرهنگي را به خانواده وارد
ميكند و اين موضوع ،سرزنش خانواده و فشار براي ازدواج
مجدد را در پي خواهد داشت .از اينرو ،بايد زمينه بازسازي
رواني ،اقتصادي و اجتماعي زنان مطلقه را تسهيل نمود تا
ضمن كاهش فشارهاي ناشي از طالق ،شرايط الزم براي
ازدواج مجدد زنان مطلقه نيز فراهم شود.
تشکر و قدرداني

بدينوسيله از مشاركت كنندگان و مسؤوالن محترم كميته
امداد امام خميني (ره) شهر يزد كه در انجام اين مطالعه
همكاري نمودند ،تشكر و قدرداني به عمل ميآيد.
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احساس تنهايي ،انزوا ،طردشدگي و عدم درک از سوي
اطرافيان را تجربه و تحمل ميكنند ( .)14از سوي ديگر،
فقدان حمايتهاي اجتماعي نيز منجر به تشديد اين مشكالت
ميشود .به طور مثال ،نگرش منفي و بياعتمادي نسبت به
زنان مطلقه ،باعث مخدوش شدن روابط اجتماعي آنها با
ديگران ميشود؛ چرا كه يک زن مطلقه كه به تنهايي و بدون
حضور همسر زندگي ميكند ،از نگاه ديگر زنان به چشم يک
عامل تهديد كننده زندگي فعلي نگريسته ميشود .بنابراين،
الزم است از او فاصله گرفت و روابط خود را با او محدود نمود
( .)16عالوه بر اين ،خود زنان مطلقه نيز به دليل نگراني از
قضاوت مردم ،روابط اجتماعي خود را محدود ميكنند .صادقي
فسايي و ايثاري در پژوهش خود به مشكالت ارتباطي ( )6و
 Kavasبه مشكالت اجتماعي ( )2اين زنان اشاره كردهاند.
حسني و همكاران نيز در تحقيق خود ،داغ خوردن زنان از
سوي اجتماع ،احساس تنهايي و بياعتمادي زنان مطلقه به
جامعه را عنوان نمودند (.)13
عالوه بر نگرش منفي جامعه و بياعتمادي نسبت به اين
زنان ،جنبه ديگر مشكالت اجتماعي ،سوء نيت و مزاحمت
مردان نسبت به اين زنان است .در جوامعي كه زن اعتبار و
امنيت خودش را مديون مردان خانواده است ،زن بدون مرد به
عنوان يک فرصت براي تصاحب و كامجويي برخي مردان
جلوه ميكند .اين مسأله در ابعاد مختلف به صورت انواع
مزاحمتها و پيشنهاد ازدواج موقت نمود پيدا ميكند.
خانواده زنان مطلقه نيز براي اين كه از قضاوت نامناسب
مردم (ننگ دانستن طالق) مصون باشند ،سعي ميكنند
كنترل بيشتري را بر روي زنان مطلقه داشته باشند .مواردي
همچون كنترل رفت و آمد آنها با اطرافيان ،نظارت بر طرز
پوشش آنها و حتي ساعات ورود و خروج به منزل ،با وسواس
بيشتري همراه ميشود .گاهي نيز با سرزنش و اعالم
نارضايتي ،اعتراض خود را نسبت به طالق آنان بيان ميكنند
و بر ازدواج مجدد آنها اصرار ميورزند .بنابراين ،هنگامي كه
خواستگاري مراجعه ميكند،گاهي حتي بدون توجه به شرايط
خواستگار ،عرصه را بر دختر مطلقهشان تنگ ميكنند كه بايد
ازدواج كند .همين عدم درک و فشار والدين ،سبب انزوا و تنهاتر
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The Double Pressure of Life, the Main Outcome of Divorce on Women:
A Qualitative Study
Ashraf Askari-Baghmiyani1, Seyed Reza Javadian2

Original Article

Abstract
Introduction: Marriage is an important vital event which from social point of view is known as a firm
relationship between a man and a woman. Sometimes marriage does not last so much and results in
divorce. Usually after separation, divorced woman do not like to marry again which this subject has many
problems and results. So, this research was done to study these problems and results.
Method: This was a qualitative research in the kind of grounded theory. The study population was the
society of divorced women in ages of 20 to 45 years old covered by Yazd City, Iran, Imam Khomeini
Emdad Committee, of which, 25 persons were selected using aimed sampling method. The method of
collecting data was semi-structured interviews which was recorded, rewritten, and analyzed the content
with the agreement of them.
Results: 27 contents and 10 topics (basic topics) were extracted. The topics included “low income and
financial problems”, “continuous occupation”, “loneliness and seclusion”, “relationship limitations”,
“inconvenience of others in the society and working environment”, “offering friendship and temporary
marriage”, “family reproach and object of the behaviors”, “family pressure for remarriage”, “lack of
father's kindness”, and “non-investigation of children's training”. The topic of “life pressure” became a
fundamental topic.
Conclusion: Not getting remarriage and the lonely lives of divorced women create many problems and
results. These problems like links reinforce each other and place the women in double pressure. So,
remaking the psychic, social, and economic subjects for divorced woman after separation and forcing
them to remarriage is suggested to reduce the result and outcomes.
Keywords: Outcome, Problem, Divorce, Women, Remarriage
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