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چکیده

مقاله پژوهشی

مقدمه :طالق همه ابعاد زندگی افراد مطلقه و به خصوص زنان را تحت تأثیر خود قرار میدهد .در این میان ،زنانی که با شرایط پس از طالق
سازگاری بهتری پیدا میکنند ،از سالمت جسمی و روانی بیشتری برخوردار میباشند .هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناسایی و تبیین عوامل
تأثیرگذار در سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه بود.
روش :این مطالعه به روش کیفی و بر پایه تحلیل محتوا انجام شد 19 .زن مطلقه به روش نمونهگیری هدفمند و به صورت داوطلب از طریق
مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن دادهها به اشباع کامل ،انتخاب شدند.
یافتهها :از تجزیه و تحلیل دادهها یک طبقه اصلی به نام «سازگاری پس از طالق» به دست آمد که این طبقه از  11مؤلفه به عنوان طبقات
فرعی شامل «کمک و حمایتهای خانواده و دوستان»« ،نگرشها و اعتقادات مذهبی»« ،صبر و گذشت»» ،شغل و تواناییهای حرفهای»،
«مهارت حل مسأله»« ،مدیریت منابع مالی»« ،ارتباط اجتماعی و سرگرمی»« ،فرزندان منشأ مقاومت»« ،مشاوره و کمکهای حرفهای»« ،تفسیر
مجدد» و «تبدیل شدن به یک فرد مستقل» تشکیل شد.
نتیجهگیری :تحقیق حاضر با کشف و شناسایی عوامل مؤثر در سازگاری پس از طالق ،به متخصصان حوزه خانواده و طالق جهت تدوین
برنامههای مناسب برای زنان مطلقه در کسب سازگاری پس از طالق کمک میکند .همچنین ،کلیه نهادهای مسؤول در این حوزه و نیز مراکز
آموزشی و درمانی مرتبط میتوانند از نتایج این پژوهش برای کمک به سازگاری زنان مطلقه و کاهش آسیبهای طالق بهره ببرند.
کلید واژهها :طالق ،سازگاری ،طالق ،زنان ،مطالعه کیفی
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میدهد که افراد مطلقه سالمت جسمانی ،روانی و شادمانی
کمتر و تنشهای روانی بیشتری را نسبت به افراد ازدواج کرده
تجربه میکنند ( .)4تأثیرات منفی طالق محدود به مسایل زن
و شوهر نمیشود و به افرادی فراتر از زوجین گسترش مییابد.
از جمله کسانی که از انحالل ازدواج رنج میبرند و تحت تأثیر
نتایج طالق قرار میگیرند ،فرزندان و اقوام نزدیک به زوجین
هستند .به طور مثال ،کودکان زنان مطلقه نسبت به کودکان
زنان غیر مطلقه عزت نفس پایینتر و پرخاشگری ،خلق
افسرده و بیماریهای جسمی بیشتری دارند ( .)11همچنین،
طالق اثرات منفی متفاوتی از نظر روانشناختی ،اخالقی،
اجتماعی و اقتصادی بر کل جامعه میگذارد (.)11
طالق عامل از هم گسیختگی بنیادیترین بخش جامعه
یعنی خانواده و یکی از فقدانهای عمده زندگی خانوادگی به
شمار میرود و بعد از مرگ همسر ،نیازمند بیشترین تغییر برای
سازگاری مجدد در افراد درگیر است .تجربه طالق ،سازگاری
زوجین و فرزندان آنها را در تمام ابعاد روانشناختی،
جسمانی ،اجتماعی و هیجانی تحت تأثیر قرار میدهد و باعث
کاهش عملکرد و ناکارامدی اعضای خانواده پس از طالق
میشود (.)12
سازگاری پس از طالق تحت عنوان «فرایند تطابق با
تغییرات زندگی حاصل شده از طالق و دستاوردهای
روانشناختی و هیجانی متعاقب آن» تعریف میشود .این
تعریف شامل هر دو شاخص مثبت سازگاری و منفی عدم
سازگاری با طالق میباشد ( .)13با این وجود ،تمرکز بر
سازگاری مثبت با طالق نیز امکانپذیر است .سازگاری مثبت
شامل رهایی از عالیم و نشانههای جسمی یا بیماری روانی،
توانایی انجام وظایف و مسؤولیتهای محوله در زندگی روزانه
در خانه ،میان فامیل و بستگان ،محل کار ،بهرهوری از اوقات
فراغت و رشد استقالل فردی به طوری که با وضعیت تأهل
یا همسر سابق گروه نخورده باشد ،است (.)14
مطالعات مختلف گزارش کردهاند که برخی ویژگیهای
خود طالق ممکن است بر سازگاری روانی بعدی تأثیر
بگذارند .تحقیق در این زمینه بر عواملی مثل این که کدام
همسر ابتدا برای طالق اقدام کرده است ،خیانت به همسر و

مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت/سال /6شماره  /4زمستان 1396

Downloaded from jqr.kmu.ac.ir at 1:36 +0330 on Thursday November 15th 2018

طالق یک حقیقت در زندگی مدرن و نتیجه عدم حل مسایل
زناشویی یا عدم حل قانونی و رسمی این مشکالت است (.)1
در واقع ،بیشتر مردم به این منظور که بقیه عمرشان را با هم
زندگی کنند ،ازدواج میکنند ،اما با این حال طالق به صورت
یک پدیده عادی با سرعت هشدار دهندهای در حال گسترش
میباشد .این سرعت رشد ،به صورت قابل توجهی نه تنها در
کشورهای پیشرفته ،بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز در
حال افزایش است ( .)2طالق یا اتمام وضعیت تأهل ،یکی از
مهمترین پدیدههای اجتماعی محسوب میشود که به عوامل
متعددی بستگی دارد (.)3
عوامل بروز طالق در میان فرهنگهای مختلف و در
زمانهای مختلف ،متفاوت است .تحقیقات نشان میدهد که
عوامل متنوعی برای انحالل ازدواج وجود دارد که شامل طیف
وسیعی در میان فرهنگها و موقعیتهای جغرافیایی مختلف
میشود ( .)4به دلیل پیچیدگی و تفاوتهای فرهنگی ،علل و
پیامد مشخصی را نمیتوان به پدیده طالق نسبت داد؛ چرا که
میزان و ابعاد طالق از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است
و میتوان گفت که طالق یک پدیده چند عاملی میباشد (.)5
تحقیقات گستردهای ارتباط پدیده طالق را با سالمت زنان
از ابعاد مختلف جسمانی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و
بیولوژیکی مؤثر بر سالمت خانواده مورد بررسی قرار دادهاند
( .)6زنان مطلقه حتی چند سال بعد از طالق تمایل زیادی به
افسرده شدن دارند ( .)4نتایج پژوهش  Abdul Kadirو
 Bifulcoنشان داد که در میان زنان مسلمان ،مادران مطلقه
نسبت به مادران غیر مطلقه افسردگی بیشتری دارند و حوادث
استرسزای بیشتری را در زندگی تجربه میکنند (.)8
همچنین ،نتایج مطالعه  Breslauو همکاران گزارش نمود که
طالق با بروز اختالالت روانشناختی از جمله هراس
اختصاصی ،افسردگی اساسی ،سوء مصرف الکل و مشکالت
جسمانی ارتباط مثبتی دارد (.)9
افرادی که از فرایند انحالل ازدواج عبور میکنند ،با
موقعیتهای چالشبرانگیزی روبهرو میشوند که کل سالمت
آنان را مختل میکند .یافتههای تحقیقات مختلف نشان
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این تغییرات و چالشهای زندگی پس از طالق آنان با توجه
به اقتضائات خاص فرهنگی بود تا از این رهگذر به شناسایی
عوامل مؤثر و تبیین چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر
سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه بپردازد.
روش

در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای کیفی عرفی/
قراردادی ( )Conventional content analysisاستفاده شد؛
به گونهای که اطالعات به طور مستقیم از مشارکتکنندگان
مورد مطالعه بدون تحمیل طبقات از پیش تعیین شده و یا
دیدگاههای نظری قبلی کسب میگردد و دانش تولید شده در
این روش بر اساس دیدگاه واحد و منحصر به فرد
شرکتکنندگان و از دادههای واقعی متن میباشد و کدها و
طبقات به طور مستقیم و به صورت استقرایی از دادههای خام
استخراج میگردد (.)18
جامعه یا میدان مورد مطالعه تحقیق شامل تمامی زنان
مطلقه شهر اهواز بود که حداقل دو سال از زمان طالقشان
سپری شده باشد (به دلیل این که تأثیرات مخرب طالق بر
سازگاری زنان تقریباً تا دو سال ادامه دارد و فرصت تجربه و
مواجهه با چالشهای طالق و امکان ورود به فرایند سازگاری
پس از آن را داشته باشند) .در مصاحبه اولیه ،سازگاری پس از
طالق شرکتکنندگان احراز شده بود و به سطح مناسبی از
سازگاری با شرایط پس از انحالل رابطه زوجی رسیده بودند.
از دیگر شرایط الزم این بود که مشارکتکنندگان باید از
حداقل توانایی شناختی و تحصیلی برای انجام مصاحبه
برخوردار باشند و با شرکت در پژوهش موافق باشند .برای
ثابت نگهداشتن برخی عوامل زمینهای ،تنها شرکتکنندگانی
انتخاب شدند که بین  21-51سال سن داشتند و سطح
تحصیالت آنها باالتر از ابتدایی بود .معیارهای خروج شامل
نداشتن شرایط مذکور ،فقدان سالمت جسمی و روانی و عدم
تمایل مشارکتکننده به ادامه حضور در مطالعه بود.
نمونهگیری تا اشباع دادهها ادامه یافت .اشباع به معنای
رسیدن به نقطهای در تحقیق است که جمعآوری دادههای
اضافی ،بیحاصل به نظر برسند؛ یعنی دادههای جدید
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درگیریهای مداوم با همسر دوم تمرکز دارد .همچنین ،عواملی
مانند جدال و کشمکش مداوم بین همسران ،وجود یا عدم وجود
فرزند در خانواده ،طول زندگی زوجی ،وضعیت شغلی ،میزان درامد
و دارایی زنان مطلقه ،سالمت جسمی فرد و سازگاری آنان با
فرزندان ،بر سازگاری بعدی با طالق تأثیر بسیاری میگذارد (.)15
محققان دریافتهاند که وضعیت اقتصادی مناسب ،رضایت شغلی و
روابط اجتماعی مناسب ،پیشبینی کنندههای سازگاری مثبت پس
از طالق میباشند ( .)11همچنین ،نتایج یک پژوهش نشان داد
که بین حمایت اجتماعی ،دلبستگی به همسر سابق ،گذشت
نسبت به همسر سابق ،باورهای غیر منطقی نسبت به طالق و
برخی ویژگیهای جمعیتشناختی (درامد ،تحصیالت و سن) با
سازگاری پس از طالق زنان شهر اهواز همبستگی چندگانهای
وجود دارد (.)16
با این حال ،مطالعات مختلف عوامل و مؤلفههای گوناگون
و گاه متفاوتی را در سازگاری پس از طالق مؤثر میدانند؛ چرا
که بسیاری اعتقاد دارند که بعضی از جنبههایی که برای
بعضی از جوامع و افراد به کار برده میشود ،متفاوت از دیگر
جوامع و افراد میباشد .در ایران تحقیقات اندکی در این زمینه
صورت گرفته و بیشتر مطالعات مربوط به شناسایی عوامل
اجتماعی و جامعهشناختی مؤثر در کسب سازگاری با طالق و
از طریق استفاده از روشهای کمی و نه کیفی بوده ( )14که
اغلب در شهر تهران و با ویژگیهای فرهنگی آن انجام شده
است و این خود یک شکاف عمیق و مشکل قابل مالحظهای
در ادبیات این حوزه به شمار میرود؛ در حالی که اقتضائات
روانی و تفاوت جنسیتی احاطه کننده این پدیده در
فرهنگهای مختلف ،محققان را برمیانگیزد تا فراتر از
مطالعات کمی بروند و بخواهند به طور عمقی به مطالعه
تجربیات ادراک شده افراد مطلقه و به ویژه زنان مطلقه از
طریق روشهای کیفی و در فرهنگهای مختلف بپردازند.
بنابراین ،پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهمیت توجه به
چالشهای پیش روی زنان مطلقه و با لحاظ کردن
ویژگیهای زنان مطلقه شهر اهواز در سازگاری با زندگی پس
از طالق و تأثیراتی که بر سالمت روانی و جسمی آنان دارد،
به دنبال بررسی تجارب ،نحوه ادراک و تصور زنان مطلقه از
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جمالت یا پاراگراف مرتبط با معنای اصلی شکسته و واحدهای
معنایی نیز چندین با مرور و سپس کدهای مناسب هر واحد
معنایی نوشته شد و کدها بر اساس تشابه مفهومی طبقهبندی
گردید .روند تنزل در کاهش دادهها در تمام واحدهای تحلیل
و طبقات جریان داشت .در نهایت ،دادهها در طبقه اصلی که
کلیتر بود ،قرار گرفت (.)18
به منظور اعتبار دادهها ،از معیارهای پیشنهادی  Lincolnو
 Gubaاستفاده شد .روش مذکور ریشه در چهار محور ارزش
واقعی ،کاربردی بودن ،تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن دارد ()21
که از طریق اقداماتی محقق گردید .اطمینان از صحت و
استحکام دادهها از طریق مرور نوشتهها توسط
مشارکتکنندگان ،تأیید کدگذاری توسط محققان و دانشجویان
مقطع دکتری آشنا با تحقیق کیفی با کسب کدها و طبقات
مشابه ،نسخهنویسی مصاحبهها در اسرع وقت و استفاده از
نظرات همکاران از جمله این اقدامات بودند .عالوه بر این،
مستندات تحقیق به دقت مکتوب گردید و نتایج در اختیار دو
زن مطلقه خارج از گروه مشارکت کنندگان قرار داده شد که این
دو نفر هم نتایج را تأیید نمودند.
به منظور رعایت اصول اخالقی ،مواردی در نظر گرفته شد.
اهداف کلی پژوهش برای مشارکتکنندگان در مصاحبه بیان شد.
در ابتدای مصاحبه رضایت افراد مبنی بر ضبط کامل مصاحبه اخذ
گردید .به منظور رعایت اصول رازداری ،به مشارکت کنندگان
اطمینان داده شد که این مصاحبه فقط در دسترس پژوهشگر قرار
خواهد گرفت .همچنین ،به مشارکتکنندگان در مورد آزاد بودن
آنها برای شرکت در مطالعه یا ترک مطالعه در هر زمانی که
خواسته باشند ،اطمینان داده شد .در تحلیل دادهها و گزارش آنها
از اسم مستعار استفاده گردید.
یافتهها

در مجموع 19 ،زن مطلقه در مطالعه حاضر شرکت نمودند.
میانگین سن کل شرکتکنندگان 35/5 ± 2/98 ،سال بود .تعداد
فرزندان نمونهها از بدون فرزند تا  3فرزند متغیر بود .تحصیالت
زنان شرکتکننده نیز در بازهای از سیکل تا دکتری قرار داشت.
شغل  4نفر کارمند 8 ،نفر آزاد و  4نفر هم خانهدار بود (جدول .)1
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اطالعات بیشتری به تبیین نمیافزاید ( .)19اطالعات پس از
 14مصاحبه با مشارکتکنندگان به اشباع نظری رسید ،اما برای
حصول اطمینان بیشتر ،با  2نفر دیگر نیز مصاحبه انجام شد .در
نهایت19 ،زوج مشارکتکننده مورد بررسی قرار گرفتند.
برای تعیین ابعاد سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه ،از
آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد .با مرور ادبیات
پژوهش ،سؤاالتی در زمینه سازگاری پس از طالق تدوین شد و
پس از بررسی صحت محتوا و کفایت سؤاالت مصاحبه نیمه
ساختار یافته ،بعضی از آنها حذف و یا تغییر داده شدند .پس از
تدوین سواالت مصاحبه ،جلسات مصاحبه نیمه ساختار یافته
عمیق توسط پژوهشگر و با کیفیتی که در ادامه میآید ،در
محل مرکز مشاوره مهرآوران اهواز انجام گرفت .به این ترتیب
که با تعیین وقت قبلی مصاحبه ،از آنها درخواست گردید که در
ساعت و زمان مشخصی برای انجام مصاحبه به مرکز مشاوره
مراجعه نمایند .ابتدا توضیحاتی درباره پژوهش و اهداف آن به
مشارکت کنندگان ارایه شد و برای جلب همکاری بیشتر آنها،
هدیهای برای هر کدام از مشارکتکنندگان در نظر گرفته شد و
همچنین ،دو جلسه مشاوره رایگان برای بهبود شرایط موجود یا
ازدواج مجدد مراجعان و یا سازگاری فرزندانشان (در صورت
تمایل آنها) در نظر گرفته شد.
مدت زمان جلسات مصاحبه به طور متوسط حدود
 51دقیقه بود .سؤاالت مصاحبه با سؤاالت کلی و باز آغاز
میشد .به طور مثال« ،شما چطور با طالقتون کنار اومدین؟» و
به صورت تدریجی بر «عوامل مؤثر بر فرایند سازگاری»
متمرکز شد و با سؤاالت پیگیرانه ادامه پیدا کرد .در صورت نیاز
از سؤاالت کاوشی مانند «مثل چی؟ ،یعنی این که...؟ ،لطف ًا
بیشتر توضیح دهید؟ و یا «لطفاً یک مثال بزنید» استفاده شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل محتوای کیفی
قراردادی استفاده شد .بدین منظور مصاحبهها با رضایت کامل
مشارکتکنندگان ضبط و محتوای آن بالفاصله بعد از هر
مصاحبه از روی نوار خط به خط پیادهسازی گردید و برای
درک کلی محتوای گفتههای مشارکتکنندگان چندین مرتبه
خوانده شد .سپس کلمه به کلمه تایپ گردید .نوشتهها بارها
مورد بررسی قرار گرفت .دادهها به واحدهای معنایی به صورت
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جدول  .5ویژگیهای جمعیتی مشارکتکنندگان
مشارکت کننده

41
43
36
35
32
45
32
35
33
32
45
33
32
49
28
29
33
32
31

3
11
4
2
2
11
2
5
4
5
5
3
2
15
3
4
3
3
2

14
5
6
5
4
12
5
3
4
5
11
4
6
11
5
4
6
8
4

1
2
2
2
2
1
1
2
3
1
1
1
-

کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی
سیکل
کارشناسی ارشد
دیپلم
کارشناسی
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دیپلم
دکتری
دیپلم
کارشناسی
کاردانی
کارشناسی ارشد
دبپلم
کارشناسی
کارشناسی

آزاد
خانهدار
آزاد
آزاد
خانهدار
کارمند
آزاد
آزاد
کارمند
کارمند
خانهدار
پزشک
خانهدار
کارمند
آزاد
کارمند
آزاد
کارمند
آزاد

طبقه اصلی و  11مؤلفهای که به عنوان طبقات فرعی از
تحلیل دادهها به دست آمد ،در جدول  2ارایه شده است.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،سازگاری پس
از طالق به عنوان درونمایه اصلی و  11مؤلفه به عنوان
طبقات فرعی در تحلیل دادهها به دست آمد که هر  11طبقه
به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمک و حمایتهای خانواده و دوستان :شبکه
حمایتی خانواده نقش مهمی را در سطح سازگاری پس از
طالق ایفا میکند و میتواند منجر به افزایش سطح رشد
مثبت به دنبال جدایی شود .یکی از مهمترین عوامل
آرامشبخش زنان پس از طالق ،نحوه برخورد خانوادهها با
طالق دخترشان است .در پژوهش حاضر ،حمایتهای خانواده
و دوستان به عنوان اولین و پررنگترین مؤلفه مؤثر بر
سازگاری زنان مطلقه بیان گردید .آنان پذیرش کامل از سوی
خانواده و عدم سرزنش را عامل مهمی در کسب سازگاری
میدانستند .این که او را طرد نکردند و از لحاظ روانی اطمینان
خاطر و حمایت روانی الزم را به وی میدادند .شرکتکننده
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شماره  4میگوید« :این که پدر و مادرم مرا با آغوش باز
پذیرفتند و علی رغم ناراحتیشان از این اتفاق ،آن را به رخم
نمیکشیدند و من را همان جوری که بودم ،با همه زخمها و
شکستهایم بپذیرند ،نعمتی بود که خدا به من داده بود .هیچ
وقت تنهایم نگذاشتند و دایم جو خانه را عوض میکردند و در
همه کارها مرا وارد میکردند و درست مثل همان موقع که
دختر بزرگ خانواده بودم ،دوباره جایگاهم را به من برگرداندند».
حمایت مالی و اجتماعی خانواده ،موضوع مهم دیگری بود
که حداقل در کوتاه مدت فرایند سازگاری را تسهیل میکند.
شرکتکننده شماره  3درباره این بعد حمایتی خانواده بیان
کرد« :من آن موقع خیلی دغدغه مالی داشتم و این که با چه

رویی از خانوادهام پول بگیرم ،چطور توی آن خانه سربار باشم
و هزار و یک نگرانی اقتصادی دیگر ،ولی خانوادهام طوری
برخورد کردند که نه تنها من که حتی دوتا بچهام هم نگرانی
چندانی احساس نکردند .پدر و مادرم و برادرانم از من حمایت
مالی کردند ،بدون این که منتی بر من بگذارند و در تمام
مراحل دادگاه همراهم بودند و.»...
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جدول  .1طبقات استخراج شده از تحلیل مصاحبهها
طبقه

کمک و حمایتهای
خانواده و دوستان
نگرشها و اعتقادات
مذهبی

حمایت عاطفی همه جانبه ،کمک به برونریزی عاطفی ،حمایت مالی ،پذیرش مناسب و نامشروط ،عدم سرزنش و قضاوت،
حمایت عاطفی و اجتماعی در طول فرایند طالق ،فراهم کردن پناهگاه امن ،فراهم کردن امکانات تفریح و سرگرمی
نقش توکل بر خدا در سرنوشت انسان ،تسلیم خواست خدا شدن ،نزدیک شدن به خدا در بحران طالق ،انجام مناسک و
شرکت در مناسبات مذهبی ،نذر کردن برای حل بحران ،نقش الگوهای مذهبی والدین و موارد مشابه ،لزوم تعهد اخالقی پس
از طالق ،لزوم تعهد به حفظ رازهای همسری سابق
صبور شدن در نتیجه سختیها ،صبر بر تگناهای اقتصادی ایجاد شده ،صبر بر افتادن به گناه و خطای اخالقی ،عدم
تصمیمگیری عجوالنه ،گذشت و صبوری بر اقدامات منفی همسر سابق ،توصیه به صبر از جانب اطرافیان ،تأثیر گذشت برای
جلوگیری از افسردگی و اضطراب
داشتن شغل و هویت شغلی ،داشتن استقالل مالی ،داشتن ارتباط اجتماعی در محیط کار و اجتماع ،کسب اعتماد به نفس و
احترام ،سرگرم شدن و جلوگیری از ورود افکار افسردهساز
مهارت مواجهه با بحران ،مهارت تصمیمگیری ،توجه به راهحلهای مختلف ،لزوم جلوگیری از فاجعهسازی ،انجام تغییرات
خرد به عنوان مقدمه تغییرات بزرگ ،در دست گرفتن ابتکار عمل در فرایند طالق
در دست گرفتن منابع مالی باقیمانده از زندگی قبلی ،لزوم داشتن برنامهریزی مالی ،لزوم قناعت ،لزوم اجتناب از خواستههای
اضافی ،کسب مهارت پذیرش کمکهای دیگران ،اهمیت پسانداز در زندگی جدید
بودن در اجتماع و اجتناب از افکار منفی ،حمایت دوستان جدید و دارای مشکل مشابه ،هویت رو به پیشرفت ،کسب اطالعات
و انگیزههای جدید ،راکد نبودن ،فراموش کردن هویت زن مطلقه در محیطهای جدید ،سرگرم شدن و تخلیه خشم در ورزش
و کارهای هنری ،جلوگیری از افسردگی با ورزش
فرزند مسیری جدید برای هدایت انرژی روانی ،تربیت فرزند هدف جدید پس از طالق ،ارضای میل به دوست داشتن به
وسیله فرزند ،کسب محبت و توجه از فرزند
کمک به طی کردن مراحل سوگ ،درک و پذیرش مشاورهای ،کسب راهنمایی برای ادامه راه ،داشتن یک همراه در طی
فرایند طالق ،زنده شدن دوباره امید ،بازیابی دوباره اهداف زندگی ،کمک به سازگاری با شرایط جدید ،مشاورههای گروهی با
زنان مطلقه
رشد و بلوغ از میان مشکالت ،اتکا به خود و بهبود اعتماد به نفس ،بهبود ارزشهای شخصی و شادکامی ،کسب استقالل
عاطفی از همسر سابق ،کسب استقالل عقلی و منطقی از همسر سابق ،استقالل اقتصادی ،کنترل بر زندگی جدید ،آزادی در
تصمیمگیری ،بهبود ارتباطات ،قدرت و پیشرفت

صبر و گذشت

شغل و تواناییهای
حرفهای
مهارت حل مسأله
مدیریت منابع مالی
ارتباط اجتماعی و
سرگرمی
فرزندان منشأ مقاومت
مشاوره و کمکهای
حرفهای
تفسیر مجدد و تبدیل
شدن به یک فرد مستقل

نگرشها و اعتقادات مذهبی :یافتههای تحقیق
نشان داد که معنویت و کمک گرفتن از تعالیم دینی ،فرایند
بهبود مشکالت بعد از طالق را تسهیل میکند .تقریباً در همه
مصاحبههایی که صورت گرفت ،شرکتکنندگان اعتراف
کردند که پس از طالق به خداوند نزدیکتر شدهاند و تقویت
باورهای مذهبی و ارتباط با خداوند به آنها در کسب
سازگاری کمک زیادی میکرد .شرکتکننده شماره  4اظهار
نمود« :قبل از همه کمکها یعنی خانواده و کار و مشاور ،خدا

بود که من را آرام کرد .مادرم به من آموخته بود که هرچه خدا
بخواهد همان میشود .لذا من تسلیم خدا شده بودم و احساس
سبکی میکردم وقتی اینطور به طالقم نگاه میکردم».

482

انجام مناسک مذهبی و شرکت در مناسبتهای دینی ،از
راهکارهایی بود که زنان مطلقه از آنها برای کسب سازگاری
بیشتر استفاده میکردند .شرکتکننده شماره  3اینگونه
توضیح داد« :یادم میآید آن موقع بیشتر وقتم را صرف نماز و

دعا میکردم و واقعاً نماز آرامم میکرد .تمام محرم و صفر در
مسجد بودم و گریه میکردم و این خیلی کمکم کرد».
صبر و گذشت :به دلیل این که سرسختی یک فرایند
محافظت کننده است که احتمال پیامدهای منفی را کاهش
میدهد؛ بنابراین ،زنان مطلقه که از این ویژگی محافظت
کننده برخوردار هستند ،هنگام برخورد با مشکالت و
رویدادهای فشارزای زندگی تالش میکنند نگرش خود را
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اصلی
سازگاری
با طالق

طبقات فرعی

کدها
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سختیهای زیادی را در طول فرایند طالق تحمل کردم و
باورم این بود که هر چیزی مرا نکشد مرا قویتر خواهد کرد.
البته این حالت را از نوجوانی در خودم میدیدم و همیشه به
من میگفتند تو خیلی صبور و جانسخت هستی» .برخی از
افراد مطلقه برای بخشش همسر سابق خود تالش وافری
میکردند تا توانایی و موقعیت دستیابی به احساس و رفتار
سالم را بیابند و از این طریق به دنبال راهکارهایی برای ایجاد
احساس مثبت در خود بودند .شرکتکننده شماره  15گفت:
«شاید بتوانم بگویم آن زمانی من با طالقم کنار آمدم که

توانستم شوهر سابقم را ببخشم و این نفرت چند ساله را کنار
بگذارم ...در واقع خدا کمکم کرد.»...
شغل و تواناییهای حرفهای :شغل و درامد و
تواناییهای حرفهای زنان ،به آنها احساس خودکنترلی و
عزت نفس بیشتری میدهد و سازگاری آنان با طالق را
تسریع و تقویت میکند .شرکتکننده شماره  4در این باره
گفت« :ببینید اون سرکار رفتن و ورود به اجتماع شروع

تغییرات مثبت من بود .وقتی وارد اجتماع بشی و اون پذیرش
را ببینی مخصوصاً من که اون مدت با اصرار والدینم کالس
هنری رفته بودم و در مقام یک استاد آموزش هنری میدادم،
اعتماد به نفست را دوباره به دست میآوری و دیگه درگیری
ذهنی کمتری داری ،احساس میکنی به درد بخور هستی!»
شرکتکننده شماره  1بیان کرد« :یک زن مطلقه که کار دارد،
همه چیز دارد ...در کشور ما که نهادهای حمایتی کمک
چندانی نمیکنند اول باید بتوانی روی پای خودت بایستی تا
محتاج دیگران نباشی و یک هویت مستقل داشته باشی و
اینها را کارم به من داد».
مهارت حل مسأله :طبق گفته شرکتکنندگان ،حل
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مسأله به عنوان یک مهارت میتواند در افزایش سازگاری
زنان مطلقه نقش بسزایی داشته باشد .توانایی حل مسأله
فرایندی شناختی و رفتاری است که فرد مطلقه برای شناسایی
و کشف مؤثر راههای سازگاری با موقعیتهای دشواری که در
جریان زندگی روزمره با آنها روبهرو میشود ،به کار میبرد.
توانایی حل مسأله آنان را قادر میسازد تا از مجموعه
مهارتهای شناختی مؤثر خود برای کنار آمدن با موقعیتهای
بین فردی مشکلآفرین استفاده کنند .این سبک رفتاری بر
اهمیت عملیات شناختی در درک و فهم واسطهسازی و حل
تعارضهای درون فردی و بین فردی تأکید میکند.
شرکتکننده شماره  8در مورد لزوم داشتن این مهارت
میگوید« :خیلی از افراد مثل من بعد از این مشکل به هم

میریزند و افسرده میشوند ،ولی من خودم را نباختم و اجازه
ندادم مشکالت من را از پا درآورد .به کمک مشاورم اهداف
جدیدی برای خودم پیدا کردم و آنها را امتحان کردم .از هر
تغییر جدیدی برای حفظ روحیهام استقبال میکردم؛ حتی اگر
کوچک و کماهمیت بود».
مدیریت منابع مالی :زنان پس از طالق سطح مالی
پایینتری را نسبت به طول ازدواج تجربه میکنند .در شرایط
کمبود منابع مالی کافی ،ممکن است که افراد طالق گرفته به
دلیل ناتوانی در پرداخت هزینههای جاری زندگی ،مسافرت،
پذیرایی ،هدیه دادن یا فعالیتهای دیگر که به ایجاد
پیوندهای اجتماعی قوی کمک میکند ،از تعامالت اجتماعی
کنارهگیری کنند .در واقع ،مدیریت مالی مناسب ،به فرد کمک
میکند تا هزینههای زندگی خود و فرزندان به مشکالت
روانی طالق اضافه نشود .در پژوهش حاضر ،زنان مطلقه یکی
از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سازگاری پس از طالق را
میزان درامد و به خصوص نحوه هزینهکرد درامدهای موجود
بیان کردند .برنامهریزی و قناعت ،دو رکن اساسی مدیریت
مالی آنان بود که با توجه به عدم تجربه بسیاری از آنان در
هزینه کردن پول خانواده ،میتوانست کمک بزرگی به زنان و
فرزندان آنان باشد .اولویتبندی نیازها و پرهیز از مخارج
اضافی و تغییر سبک زندگی با توجه به این که در اغلب موارد
تگناهای مالی زیادی بر آنان تحمیل میشد ،ضرورت اساسی
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نسبت به آن فشارزاها مثبت نمایند و از این طریق از وجود
ویژگیهای منفی مانند عالیم افسردگی ،از خویش محافظت
میکنند که این خود باعث سازگاری بهتر با شرایط جدید
میشود .به طور کلی ،در مصاحبههای صورت گرفته،
مصاحبهشوندگان بر ضرورت داشتن صبر و داشتن یک
شخصیت محکم و مقاوم در برابر نوسانات و حوادث پس از
طالق تأکید داشتند .شرکتکننده شماره  11اذعان نمود« :من

محسن نظریفر و همکاران

عوامل مؤثر در سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه

محسن نظریفر و همکاران

وارد طالق نشوند و همه ابعاد مالی آن را از نظر حقوقی
بشناسند ،به داشتن منابع مالی مطمئنتر کمک میکند.
همچنین ،کمکهای مالی خانواده و داشتن پسانداز در
مدیریت اقتصادی آنان تعیین کننده بود .شرکتکننده شماره 5
بیان کرد«:اگر کمکهای پدر و برادرانم نبود ،نمیتوانستم سر

نقش تک والدی ،توافق بر سر حضانت فرزندان ،عدم گسست
از همسر سابق به دلیل وجود فرزندان ،مانع بر سر راه ازدواج
مجدد ،مانع برای اشتغال مادر و تأمین هزینههای آنان دالیلی
هستند که بر سر راه سازگاری زنان مشکل ایجاد میکند ،اما
در مطالعه حاضر وقتی زنان مطلقه دارای فرزند میخواستند
تجربه زندگی مطلقگی دارای فرزندشان را مورد ارزیابی قرار
دهند ،تأثیر مثبت حضور فرزند را بسیار بیشتر از مشکالت
همراه آن ذکر میکردند .شرکتکننده شماره  3درباره حضور
فرزندانش میگوید« :همه مهریهام را به شوهرم بخشیدم تا

قبل از جدایی نمیدانستم قیمتها چگونه است؛ چون شوهرم
همه چیزهای خانه را میخرید ،اما بعد طالق که دستم به
خرج آشنا شد ،فهمیدم نمیتوانم با همان توقعات و
استانداردهای قبلی زندگی کنم .لذا خیلی جاها قناعت
میکردم و خرجهای غیر ضروری را حذف میکردم .اینقدر
یک ریال دو ریال میکردم که مجبور به قرض گرفتن از
کسی نشوم و این خیلی کمکم کرد» .این که افراد بیگدار

پا بایستم .من از کمکهای آنان و اقساط مهریهام پسانداز
میکردم تا توانستم خانه بخرم».
ارتباط اجتماعی و سرگرمی :یافتههای تحقیق
حاضر نشان داد که بیشتر زنان مطلقه تجربه از دست دادن
دوستان متأهل خود و یا کاهش عامدانه ارتباطشان را دارند.
برای دستیابی به سازگاری پس از طالق ،ابراز احساسات و
کمک گرفتن از دیگران (دوستان ،همکاران ،خانواده و
سازمانهای حمایتی) برای حل مشکالت و مسایل پس از
طالق ضرورت دارد .زنان سازگار شروع به تجدید نظر در
روابط اجتماعی با همکاران ،دوستان ،خانوادههای دوستان،
خانواده همسر قبلی و حتی خانواده گسترده خود میکنند .آنان
با ایجاد مرزهای رفتاری ،پوشش مناسبتر ،تجدید نظر در
رفت و آمدها و حتی پنهان کردن هویت مطلقگی ،این
ارتباطات را مدیریت میکردند .در جامعه ایران به دلیل
اقتضائات فرهنگی ،یک زن مطلقه نمیتواند همه انواع
ارتباطات را داشته باشد .بنابراین ،یکی از عرصههای مناسب
برای کسب ارتباطات اجتماعی و نیز رشد فردی ،ادامه
تحصیل در دانشگاه است .همچنین ،انجام کارهای هنری و
ارتباط با دوستان ،زمینه مناسبی برای دوری از آسیبهای
طالق و گذراندن دوره بحرانی سالهای اولیه پس از طالق
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حضانت بچهها را به من بدهد و االن از این تصمیم راضیام؛
چون بچهها من را سر پا نگه داشتهاند و به خاطر آنها اجازه
ندادم به خودم که افسرده شوم و سرگرم کار و تالش برای
تأمین زندگی آنها شدم .نمیدانم اگر بچههایم نبودند ،برای
چه باید زنده میماندم .آنها دلیل من برای ادامه زندگی بودند
تا االن که دیگر از آن بحران گذشتم».
مشاوره و کمکهای حرفهای :اگرچه ممکن است
افراد در حالت عادی کمتر به کمکهای تخصصی نیاز داشته
باشند ،اما با رخداد طالق و ضرورت بازسازی پس از آن ،این
کمکها میتواند به شدت تسهیلگر باشد .البته این نیاز برای
زنان مطلقه و کودکانشان که مشکالت و تنشهای بیشتری
را متحمل میشوند ،بیشتر و مفیدتر خواهد بود .جستجوی
کمکهای تخصصی از مشاوران ،روانشناسان ،مددکاران
اجتماعی و دیگران در تحقیق حاضر از سوی زنان مطلقه
جهت کمک به سازگاری مثبت پس از طالق ،به صورت مکرر
عنوان گردید .حضور در جلسات مشاوره و به خصوص جلسات
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زندگی پس از طالق میباشد .شرکتکننده شماره  13اظهار
داشت« :دیگر نمیتوانستم مثل گذشته پول خرج کنم .من

میباشد .شرکتکننده شماره  16در این باره گفت« :یک
هفته پس از جدایی از همسر سابقم در آزمون کارشناسی ارشد
ثبتنام کردم .همه میگفتند با این وضعیت نمیتوانی ادامه
تحصیل بدهی ،ولی من درس را برای فرار از فشارهای طالق
میخواستم .در دانشگاه دوستانی پیدا کردم و اعتماد به نفسی
کسب کردم که مرا دوباره به زندگی برگرداند .با درس سرگرم
بودم ،رشد میکردم ،در اجتماع بودم ،فکر منفی کمتری میکردم
و خیلی اوقات فراموش میکردم که من یک مطلقهام».
فرزندان منشأ مقاومت :مشکالتی همچون ایفای

عوامل مؤثر در سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه

همان زمان که دادگاه ما را به مشاوره معرفی کرد ،با مشاورم
ارتباط گرفتم و هنوز هم این ارتباط را دارم .او من را با تمام
بدبختیهایم پذیرفت و شب و روز هر وقت مشکل داشتم
پاسخگوی من بود؛ به خصوص آن اوایل که هیچ امیدی به
آینده نداشتم ،خیلی کمکم کرد .االن هم گاهی در جلسات
گروهی با زنان مطلقهای که با هم یک انجمن تشکیل
دادهایم ،شرکت میکنم .این جلسات و به ویژه جلسات
گروهی کمک کرد تا خودم را دوباره پیدا کنم».
تفسیر مجدد و تبدیل شدن به یک فرد مستقل:
مسأله هویت فردی به عنوان یک مسأله فردی ،در اوایل
فرایند طالق به وجود میآید .نیاز به «احساس هویت فردی»
دوباره به وجود میآید و پاسخی را میطلبد .قبل از این که
تغییری در موقعیت و نقش را بتواند به طور کامل بپذیرد و به
عنوان بخشی از اصالح خودانگاره فرد ،ارزیابی مجددی از
هویت شغلی ،اجتماعی و جنسی فرد به وجود میآید .نه تنها
مسایل مالی باعث میشوند که زنان طالق گرفته به دنبال کار
بیرون از منزل باشند ،بلکه تمایل آنها برای ساخت هویتی جدید
و ارتقای عزت نفسشان ،آنها را به این کار وادار میکند .در طول
این مسیر رشد شخصی اتفاق میافتد و فرد ارزشهای شخصی
خود را دوباره میآفریند .شرکتکننده شماره  16این فرایند را
چنین توضیح میدهد« :تا مدتها بعد از طالق احساس میکردم

نصف بدنم را از دست دادهام؛ حتی شبها خواب میدیدم با
نصف بدنم زندگی میکنم تا این که با کمک ادامه تحصیل،
شغلم ،مشاور و اطرافیان توانستم بپذیرم که جدای از همسرم من
یک انسان هستم که دارای ویژگیهای کاملی از یک انسانم .این
بود که راهم را عوض کردم و به مشاورم گفتم دیگر ( ...نام
همسر) را رها کن بگو ،من چه کنم و روی خودم کار کن .از
آنجا بود که زندگی جدیدی برایم شروع شد».
بحث

یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در سازگاری پس از
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طالق ،حمایت خانواده و اطرافیان است که در مطالعه حاضر از
جانب مشارکتکنندگان بسیار مورد تأکید قرار گرفت.
حمایتهای خانواده ها به خصوص خانواده زن مطلقه ،نقش
عمدهای در کسب سازگاری آنان دارد .حمایت پدر و مادر و
برادران و خواهران به شکل حمایت عاطفی و شناختی ،حقوق
ماهیانه ،تهیه منزل و حمایت فرزندان باعث میشود این
مسایل فشار مضاعفی بر آسیبهای ناشی از طالق نباشد
( .)21آنچه در این مؤلفه بسیار به چشم میخورد ،چگونگی
رویارویی اعضای خانواده اصلی و اطرافیان با پدیده طالق فرد
مطلقه است .این که فرد مطلقه از طرف خانواده مورد سرزنش
قرار نگیرد و بابت انتخابش شماتت نشود ،بلکه در مقابل با
آغوش باز مورد پذیرش قرار گیرد ،مسأله تعیین کنندهای است.
فراهم آوردن فرصتی برای بروز احساسات و تنشهای
درونی پس از مسأله طالق ،از دیگر مواردی بود که زنان
سازگار با طالق از جانب خانوادهشان دریافت میکردند .این
افراد به واسطه فشار روانی شدید در فرایند طالق ،نیازمند یک
بستر حامی ،آرامشبخش و صبور برای تخلیه هیجانی ،بروز
خشم و طی کردن دوره افسردگی پس از طالق بودند .همراه
بودن ،حمایت عاطفی ،حمایت مالی ،کمک اطالعاتی و داشتن
سرگرمی نیز از دیگر موارد مورد تأکید زنان مطلقه برای عبور
از این مراحل بود .این بعد به علت سنتی بودن ترکیب
جمعیتی شهر اهواز و این که اغلب خانوادهها خود را موظف
به حمایت همه جانبه از فرزندان میدانند ،پررنگترین مؤلفه
استخراج شده از مصاحبهها بود .بنابراین ،آموزش به خانوادهها
و مشاورههای خانوادگی برای افراد مطلقه و خانوادههایشان
میتواند در تسریع و بهبود فرایند سازگاری پس از طالق آنان
کمک کننده باشد .یافتههای پژوهش حاضر در این مؤلفه با
نتایج مطالعات حسینی بهبهانی و خجستهمهر ( Sook ،)16و
 )22( Wilcox ،)21( Kimو  )23( Gaffalهمخوانی داشت.
مؤلفه دیگر در تحقیق حاضر ،نگرشها و اعتقادات مذهبی
بود .مقابله مذهبی مثبت از جمله تالش برای نزدیک شدن به
خدا ،تالش برای همراهی خدا جهت کاهش نگرانیها،
متوسل شدن به خدا برای یافتن مسیر جدیدی در زندگی،
درخواست آرامش از خدا ،عبادت کردن برای فراموش کردن
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مشاوره گروهی با زنان مطلقه دیگر ،باعث سالم طی کردن
مراحل سوگ و رسیدن سریعتر به مرحله پذیرش و سازگاری
با شرایط جدید میشود .شرکتکننده شماره  15گفت« :من از

محسن نظریفر و همکاران

عوامل مؤثر در سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه
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اعتقاد به این که هر سختی اگر انسان را از بین نبرد ،او را
قویتر خواهد کرد ،پذیرای حوادث و سختیهای پس از
طالق بودند .عدهای از مشارکتکنندگان این سختیها را
باعث رشد خود میدیدند و پذیرش خوبی نسبت به این
مسایل داشتند .همچنین ،این مؤلفه در پژوهش خود را به
صورت صبر بر نیازهای زناشویی ناکام شده ،صبر بر گناه و
گذشت و بخشش نسبت به رفتارهای منفی همسر سابق
نشان داد .نتایج تحقیقات نشان میدهد که بین گذشت نسبت
به خود ،دیگران و گذشت کلی با افسردگی و سازگاری پس از
طالق زنان مطلقه ارتباط معنیدار وجود دارد و بر اساس نتایج
رگرسیون ،گذشت نسبت به خود و دیگران به صورت منفی
عالیم افسردگی و به صورت مثبت سازگاری زنان مطلقه را
پیشبینی نموده است ( .)28 ،29این یافته با نتایج مطالعات
 Toussaintو همکاران ( Perez-Lopez ،)29و همکاران
( Hirsch ،)25و همکاران ( )28و باللی و همکاران ()31
همسو بود.
از دیگر مؤلفههای مستخرج از پژوهش حاضر ،داشتن
شغل و تواناییهای حرفهای بود .استقالل اقتصادی زنان،
یکی از اجزای سازگاری پس از طالق به شمار میرود (.)31
شغل و درامد ،نمونههای مناسبی برای افزایش توان افراد
برای مقابله با تنشهای ناشی از طالق است و شغل مناسب و
درامد باال باعث احساس کنترل بیشتری بر تنشهای ناشی از
طالق میشود ( .)32اشتغال نه تنها نیاز مادی افراد را تأمین
میکند ،بلکه به آنها احساس استقالل و خودارزشمندی
میبخشد ( .)33افراد مطلقه شاغل و دارای درامد نسبت به
افراد مطلقه بیکار ،سالمت روانشناختی بیشتری دارند (.)34
شاید بتوان گفت که مهمترین مسأله برای یک زن مطلقه،
اطمینان از داشتن یک شغل مناسب و منبع درامد مستقل
است .به این دلیل که اول او را در تأمین مخارج زندگی توانا
میسازد و دوم این که هویت زن شاغل برای یک فرد مطلقه
که از هویت زوجی خارج شده است و احساس تهی بودن
میکند ،مسأله مهمی تلقی میشود .زنان مطلقه شاغل ضمن
این که در نبود شوهر میتوانند به طور مستقل تأمین نیازهای
خانواده را عهدهدار شوند ،احساس کنترل بیشتری بر زندگی
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مشکالت و درخواست از دیگران برای دعا کردن برای فرد،
پیشبینی کننده تعالی فرد و سازگاری با استرس پس از ضربه
طالق بود ( .)24اغلب زنان مطلقه در پژوهش حاضر هنگام
تجربه فشارهای حین و بعد از طالق ،از باورهای دینی و
مذهبی جهت کسب آرامش و حفظ امنیت روانی استفاده
میکردند .باورهای دینی به واسطه این که در هنگام
سختیهای ویران کننده میتواند تجربه حادثه را معنیدار و
تحمل آن را آسانتر کند ،مورد تأکید مصاحبهشوندگان بود.
آنان بیان کردند ،هنگامی که در جریان تحمل فشارهای پس
از طالق ،عالیم افسرگی و به خصوص احساس بیارزشی و
پوچی بر آنان غلبه میکرد ،توسل و توکل بر خدا و احساس
وجود خداوند در تکتک لحظات این واقعه ،باعث قدرتمند
شدن آنان و تحمل سختیها میشد .شرکت در مناسبتهای
مذهبی ضمن فراهم آوردن زمینه حضور در اجتماع و کمک
به تخلیه هیجانی آنان ،باعث افزایش امیدواری میگردد .بافت
مذهبی و وجود مناسبتها و هیأتهای مذهبی در همه
قومیتهای موجود در شهر اهواز ،این فرایند را سرعت و عمق
میبخشد .آنان بیان کردند رابطهای که بعد از طالق با خداوند
برقرار کردهاند ،خیلی نزدیکتر از قبل از طالق بود و این
ارتباط به سازگاری آنان کمک زیادی نموده است .در این
زمینه ،پژوهشهای  Webbو همکاران ( )15و  Krumreiو
همکاران ( )24تأکید داشتند که باورهای مذهبی در سازگاری
پس از طالق مؤثر میباشد.
صبر و سرسختی روانشناختی ،از دیگر مؤلفههای تحقیق
حاضر بود که از جانب مشارکتکنندگان به عنوان عامل
تأثیرگذاری بر سازگاری پس از طالق مطرح گردید .نتایج
مطالعات مختلف بر رابطه منفی صبر و سرسختی با افسردگی
در زنان مطلقه تأکید دارند ( .)25 ،26سرسختی یک فرایند
محافظت کننده است که احتمال پیامدهای منفی را کاهش
میدهد ( .)24به نظر میرسد که صبر ،چه به عنوان یک
ویژگی شخصیتی که فرد از گذشته همراه خود دارد و یا این
که در جریان طالق آن را فراگرفته است ،میتواند خاصیت
محافظت کنندگی بسیاری در کاهش آسیبهای پس از طالق
داشته باشد .افراد صبور به واسطه نوع نگاه به حوادث و نیز
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سایر ضروریات زندگی ،بر مشکالت روانی طالق اضافه نشود
( .)31اغلب سالهای اولیه پس از طالق برای زنان همراه با
افت شدید دسترسی به منابع مالی همراه است .اگرچه این
وضعیت در طول زمان بهبود مییابد ،اما در مقایسه با قبل از
طالق ،زنان تنگناهای مالی بیشتری را تجربه میکنند .در
ایران به دلیل این که درصد باالیی از زنان خانهدار محسوب
میشوند ،بعد از طالق باید جویای کار باشند؛ در حالی که
تجربه کافی و دانش الزم برای این کار را در اختیار ندارند،
ضمن این که سن مناسب برای ورود به کارهای جدید را هم
از دست میدهند .اغلب زنان سازگار جهت مدیریت این
وضعیت سعی میکنند اداره مانده درامدهای حاصل از شغل،
نفقه ،مهریه و ...را در دست گیرند .برنامهریزی مناسب و
اولویتبندی در مخارج و هزینهها ،از دیگر ساز و کارهایی بود
که آنان اعمال میکردند .بیشتر آنان مسیر قناعت و جلوگیری
از هزینههای اضافی ،به خصوص در ارتباط با شخص خود را
در پیش میگیرند و سبک زندگی را متناسب با وضعیت جدید
تغییر میدهند .یافتههای مطالعه حاضر در این مؤلفه با نتایج
تحقیقات  Lloydو همکاران ( Schramm ،)38و همکاران
( )39و  )31( Kavasمشابهت داشت.
مورد دیگری که در پژوهش حاضر به سازگاری پس از
طالق کمک زیادی میکرد ،ارتباطات اجتماعی بود .این
تواناییها در افراد با سبک دلبستگی ایمن که قدرت سازگاری
بیشتری با موقعیت جدید دارند و میتوانند ارتباطات سالمتری
با اطرافیان برقرار کنند ،بیشتر است ( .)36در بین تمام
مصاحبه شوندگان ،شروع سازگاری همزمان با ورود زن مطلقه
به اجتماع و کسب روابط اجتماعی مناسب بود .نمودهای این
فعالیت اجتماعی در افراد مختلف تفاوت داشت .بعضی از افراد
حضور در اجتماع را با حضور در مناسبات اجتماعی و فرهنگی،
بعضی با ورزش و کالسهای هنری و حرفهای ،برخی با ادامه
تحصیل در دانشگاه و عدهای با اشتغال به کار یا انجام
فعالیتهای خیریه تجربه میکردند .وجه تشابه همه این افراد،
دوری از فضای افسردهساز خانه و جلوگیری از افکار خودکار
منفی بود .کسب حمایت اجتماعی از جانب همکاران ،دوستان
و همکالسیها ،کسب هویت پیشرفت و موفق در این فضاها،
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دارند و این امر باعث اعتماد به نفس بیشتر آنان میشود.
داشتن ارتباط اجتماعی مناسب در محیط کار و فرار از تنهایی
و افکار افسردهساز ،غلبه بر مشکالت پس از طالق را آسانتر
میکند و باعث شکلگیری هویت موفق در زنان مطلقه
میشود .این یافته با نتایج تحقیقات  Demoو ،)33( Acock
 )34( Kalmijnو  )31( Kavasهمراستا بود.
مؤلفه دیگر ،مهارت حل مسأله بود .بر اساس تعریف ،حل
مسأله یک فرایند سازگاری هوشیارانه منطقی و هدفمند است
که میتواند توانمندی شخص را برای برخورد مؤثر با دامنه
گستردهای از موقعیتهای پر فشار روانی به کار گیرد ( )35و
کنار آمدن و سازگاری موفقیتآمیز با محیط اجتماعی ،مستلزم
مجموعهای از مهارتهای حل مسأله بین فردی میباشد
( .)36از آنجا که پدیده طالق برای همسران و به خصوص
زنان ،یک بحران جدی تلقی میشود و ناخواه تأثیرات منفی
خود را در همه ابعاد زندگی فرد مطلقه نمایان میکند ،مهارت
حل مسأله و مدیریت بحران ،مؤلفه تعیین کنندهای جهت
سازگاری فرد مطلقه با شرایط ایجاد شده است .مواجهه اولیه
با شوک ناشی از طالق ،مسأله جدایی و تغییر مکان ،مسأله
حضانت فرزندان و مسایلی از این نوع به مهارتهای ویژهای
نیاز دارد تا منجر به سازگاری افراد مطلقه گردد .افراد مطلقه
سازگار بیان میکردند که توانستهاند ابتکار عمل را در این
فرایند در دست بگیرند تا قربانی شرایط نباشند .همچنین،
تدبیر برای مشکالت پیش رو ،جستجوی راهحلهای مختلف
و خالقیت ذهنی در انتخاب راهحلهای مناسب ،از دیگر
عوامل مؤثر در سازگاری آنان با طالق بود .یافتههای پژوهش
حاضر در این مؤلفه با نتایج مطالعات سودانی و همکاران ()36
و  Wangو  )34( Amatoهمخوانی داشت.
مؤلفه دیگری که از تحلیل نتایج تحقیق حاضر حاصل
شد ،مهارت مدیریت منابع مالی بود .بیشتر تحقیقات حوزه
طالق بر رابطه درامد ،وضعیت اقتصادی و مدیریت منابع مالی
با سازگاری پس از طالق تأکید دارند ( .)29 ،38امکانات مادی
و مدیریت مناسب آنها به افراد کمک میکند که با بسیاری
از پیامدهای طالق کنار بیایند؛ به گونهای که تأمین
هزینههای اجاره مسکن ،مخارج فرزندان ،هزینههای درمان و
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دارد .ارایه خدماتی همچون وجود محیطی امن ،کمکهای
مشاورهای و کمکهای مالی به مطلقهها کمک میکند تا بر
شرایط یأسآور بعد طالق فایق آیند ( .)21این مؤلفه از طرف
بسیاری از مصاحبه شوندگان به عنوان عامل تأثیرگذاری در
جهت تسریع فرایند پذیرش و سازگاری با شرایط پس از
طالق مطرح گردید .ارتباط داشتن با یک مشاور یا مددکار
اجتماعی ،چه در قالب سازمانهای حمایتی و چه مراجعه به
بخش خصوصی ،میتواند به زنان مطلقه کمک کند تا بحران
طالق و فرایند آسیبرسان همراه آن را آسانتر طی کنند.
شرکتکنندگان حضور مشاور را باعث کمک به تخلیه خشم و
هیجان ناشی از طالق میدانستند .همچنین ،راهنماییهای
صورت گرفته و داشتن یک نفر در کنار خود را مهم و تعیین
کننده ارزیابی میکردند .کمک دیگر در قالب جلسات مشاوره
گروهی بود که در بعضی مراکز مشاوره برای زنان مطلقه
برگزار میگردید و به آنان کمک میکرد تا ضمن استفاده از
تجربیات همدیگر ،در آن شرایط سخت مسیر بهتری را
جستجو کنند .این یافته با نتایج تحقیقات  Sookو )21( kim
و  )43( van Schalkwykمطابقت داشت.
وظیفه اصلی فرد مطلقه این است که هویت جدیدی را در
آن حوزههایی که بیشتر تحت تأثیر ازدواج و زندگی اجتماعی،
جنسی ،شغلی و فردی قرار گرفتهاند ،بسازد .برجستهترین
ویژگی این مرحله ،گشایش مجدد و ساخت مجددی از هویتی
قدیمی و حل نشدنی است که در طول ازدواج یا کنار گذاشته
شده بود یا ناقص عمل کرده بود ( .)44تفسیر مجدد و تبدیل
شدن به یک فرد مستقل ،آخرین مؤلفهای بود که در پژوهش
حاضر به دست آمد .همه زنان مطلقه مورد مصاحبه به
مرحلهای اشاره کردند که تصمیم گرفتند از لحاظ عاطفی و
عقلی از همسر خود مستقل شوند .اگرچه این مرحله همزمان
با استقالل اقتصادی ،جنسی ،شغلی و اجتماعی اتفاق میافتد،
اما با آزادی در تصمیمگیری ،بهبود روابط با دیگران ،بازداری
هیجانی و احساس اعتماد به قدرت درونی حاصل میشود .در
واقع ،فرد بار دیگر در ساخت هویتی خود تجدید نظر مینماید
و وجودی که زمانی با هویت همسری گره خورده بود ،اکنون
بار دیگر استقالل پیدا میکند و سازگاری واقعی در این زمان
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کسب اطالعات جدید و پرهیز از خمودگی ،تخلیه خشم و انرژی
در فعالیتهای بدنی و ورزش از دالیل دیگر موفقیت این اقدامات
بود .این یافته با نتایج تحقیقات  )23( Gaffal ،)41( Carryو
 Vukalovichو  )41( Caltabianoمطابقت داشت.
مؤلفه دیگر به دست آمده از تحقیق حاضر ،حضور
فرزندان بود .پژوهشهای بسیاری وجود یا عدم وجود فرزند را
عامل تأثیرگذاری در بروز مشکالت پس از طالق معرفی
میکنند .زوجهای مطلقه با فرزند اغلب سطح باالتری از
تعارض را نسبت به زوجهای مطلقه بدون فرزند گزارش
میکنند .این امر باعث ایجاد فرصت بیشتری برای کشمکش
بر سر مسایل مربوط به فرزندان میشود .مسایلی مانند
نگهداری از فرزندان یا توافق برای سرپرستی و مالقات با
آنان و سازگاری بعدی با فرزندان که در فرایند سازگاری پس
از طالق ایجاد مشکل میکند ( .)42اگرچه بیشتر مطالعات
انجام گرفته در خارج و داخل کشور ،بر عامل مداخلهگر و
مزاحم فرزندان برای کسب سازگاری پس از طالق تأکید
دارند ،اما در یکی از عواملی که از جانب اغلب زنان مطلقه
دارای فرزند در شهر اهواز به عنوان عامل کمک کنندهای به
فرایند سازگاری مطرح شد ،حضور فرزندان بود .حضور
فرزندان به ویژه در سالهای اولیه در کنار مادر مطلقه،
مسیری را برای هدایت انرژی روانی فراهم میآورد .مادر
مطلقه مسیر عاطفی مسدود شده از جانب همسر سابق را در
فرزند جستجو میکند و از او محبت و توجه دریافت میکند.
فرزندان میتوانند زندگی زن مطلقه به خصوص زمانی که
ازدواج مجدد نکردهاند ،را معنیدار کنند؛ به این معنی که فرد
مطلقه هدف زندگی را در شرایط فعلی بر رشد و تربیت فرزند
و به ثمر رساندن او قرار میدهد و این عامل مهمی در
جلوگیری از افسردگی و اضطراب و نیز عامل کمک کنندهای
به مقاومت در مقابل مشکالت میباشد که به طور قطع نتیجه
فرهنگ بومی ایرانی و به خصوص فرهنگ مردم خوزستان و
اهواز میباشد.
از دیگر مؤلفههای پژوهش حاضر ،مشاوره و کمکهای
حرفهای بود .وجود نهادهای حمایتی دولتی و خصوصی نقش
تأثیرگذاری بر کنار آمدن زنان مطلقه با شرایط پس از طالق
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نتیجهگیری

زنان در نتیجه طالق صدمات بیشتری را نسبت به مردان
متحمل میشوند که وظیفه جامعه و نهادهای مسؤول برای
گسترش چتر حمایتی از آنان در شرایط پس از طالق را
سنگینتر میکند .از آنجا که صدمات طالق تنها محدود به
فرد مطلقه نیست و فرزندان ،خانوادهها و جامعه را هم درگیر
میکند ،وظیفه پژوهشگران است تا با شناسایی عوامل
تأثیرگذار در فرایند سازگاری پس از طالق ،به سازگاری بهتر
این قشر آسیب دیده کمک نمایند .بدیهی است که سازگاری
مثبت زنان مطلقه میتواند باعث جلوگیری از بروز اختالالت

روانشناختی ،تربیت بهتر فرزندان طالق ،پیشگیری از
نابهنجاریهای اخالقی و بهبود سالمت روان جامعه گردد.
همچنین ،سازگاری با طالق میتواند زمینه مناسبی را برای
ازدواج مجدد سالم و پایدار فراهم آورد .پژوهش حاضر با علم
به اهمیت این موضوع در این جهت گام برداشت و به نتایجی
در این حوزه دست یافت که میتواند از جانب درمانگران و
مسؤوالن امر برای کمک به سازگاری زنان مطلقه با شرایط
استرسآور و بحرانی پس از طالق ،مورد استفاده قرار گیرد.
مؤلفههایی مانند حمایت خانواده ،داشتن باورهای مذهبی ،صبر
و گذشت که در فرهنگ بومی خوزستان پررنگ میباشد ،نیاز
به تقویت و هدایت دارد .داشتن شغل و حضور در اجتماع،
حمایت مسؤوالن را میطلبد و حضور فرزندان که در مطالعه
حاضر بر خالف بسیاری تحقیقات به عنوان منشأ مقاومت
نمود پیدا کرد ،میتواند نگاه به این مقوله را تغییر دهد .در
مجموع ،سازمانهای مرتبط با به کارگیری نتایج این تحقیق،
میتوانند در جهت آموزش به مشاوران ،روانشناسان،
مددکاران و البته زنان مطلقه اقدام نمایند تا از آسیبهای
ناشی از طالق بکاهند؛ امری که در نهایت به سالمت روانی و
جسمانی افراد مطلقه ،خانواده آنان و جامعه کمک شایانی
خواهد کرد.
تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع دکتری رشته مشاوره
خانواده میباشد که در نیمه اول سال  1395انجام گرفت.
بدینوسیله نویسندگان از مراکز مشاورهای که در انجام این
مطالعه همکاری کردند ،تشکر و قدردانی به عمل میآورند.
همچنین ،از بهزیستی شهر اهواز و تمامی افرادی که با عالقه
در این تحقیق مشارکت نمودند ،سپاسگزاری میگردد.
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Abstract
Introduction: Divorce affects all aspects of life of each individual involved, especially women.
Meanwhile, woman whom get better post-divorce adjustment have greater physical and mental health.
This study aimed to identify and explain factors influencing divorced woman’s adjustment after divorce.
Method: In this study, a qualitative research method based on content analysis was used. 19 divorced
woman were selected using purposive-volunteer sampling. The data were gathered through semistructured interviews until reached up to full saturation.
Results: Data analysis discovered a main category named “adjustment after divorce”. This category
consisted of 10 components as subcategories included “help and support by family and friends”, “attitudes
and religious beliefs”, “patience and forgiveness”, “job and professional skills”, “problem solving skills”,
“financial resource management”, “social relations and entertainment”, “children the origins of resistance”,
“counseling and professional helps”, “reinterpretation”, and “turning to an independent person”.
Conclusion: This study helps family and divorce experts and practitioners to explore and identify factors
contributing to the adjustment after divorce that by arranging suitable programs helps divorced woman to
reach adjustment after divorce. In addition, all responsible organizations may use this results as well as
educational and medical centers to help adjusting divorced women and reducing divorce damages.
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