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چکیده

توجه به مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق به دلیل آسیب گسترده برای فرد و جامعه
بسیار مهم است .پژوهش حاضر با هدف بررسی مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق
انجام شد .این پژوهش یک مطالعۀ توصیفی مقطعی بود که طی آن  300نفر از زنان مطلقۀ شهرستان خرمآباد
از تیر تا شهریورماه سال  1394به روش در دسترس انتخاب شدند .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامۀ
جمعیتشناسی و پرسشنامۀ مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانشناختی زنان پس از طالق بود .برای
تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی مانند درصد و درصد فراوانی و آمار استنباطی مانند آزمون کایاسکوار
با نرمافزار  spss 20استفاده شد .میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان در پژوهش حاضر به ترتیب 8/56
 29/30±بود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که درمجموع ،بین نظرات پاسخگویان برحسب
ال مخالف تا کام ً
طیف پاسخگویی کام ً
ال موافق در مسائل اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p>0/001بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و
روانی زنان پس از طالق از شدت متفاوتی برخوردار است .بر اساس نتایج چنین پژوهشهایی ،میتوان پیشنهاد داد
که بهمنظور بهبود وضعیت زندگی زنان مطلقه ،چنین مسائلی طی کارآزماییهای بالینی باهدف طراحی مدلهای
مداخلۀ مناسب یا اصالح مداخلههای موجود مورد توجه قرار بگیرد.
کلیدواژهها :مسائل اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،روانی ،زنان مطلقه

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز

mohamadpour.samaneh@yahoo.com
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مقدمه

خان واده ،کوچکت رین و درعی نحال جهانشمولت رین نهاد اجتماعی است که بر ش رایط اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه بسیار تأثیرگذار بوده (بالکن ،2015 ،1ص  )656و هیچ جامعهای بدون داشتن خان وادۀ سالم

نم یت واند ادعای سالمت کند .از اینرو ،وارد شدن هر آفت و زوالی به این نهاد مهم و کارکردهای آن از امور

مهم و شایستۀ بررسی است (باستانی ،گلزاری و روشنی ،1390 ،ص  .)243هنگام یکه از خان واده سخن
به میان م یآید ،قالبی متشکل از یک زن و شوهر ،هم راه با یک یا چند فرزند در ذهن مجسم م یشود ،اما

بعضی خان وادهها از این اصل مستثنا هستند و مادر نقش دو نفر را بر عهده م یگیرد و نهتنها وظیفۀ ت ربیت

فرزندان را بر عهده دارد ،بلکه نانآور خانه نیز محسوب م یشود .در چنین ش رایطی ،زنان بهعنوان س رپرست
خان واده در معرض دو گروه عمده از فشارهای روانی ق رار م یگی رند که دستۀ اول شامل فشارهایی م ربوط به

هویت زیس تشناختی زن و دستۀ دوم م رتبط با مسئ ولی تهای زندگی است و بهاینت رتیب ،عملکرد فرد و
خان واده تا حد زیادی بهصورت منفی تحت تأثیر ق رار م یگیرد و در اینبین ،بهطورکلی زنان آسی بپذیری

بیشتری دارند (صدراالشرفی ،خنکدار ،شمخانی و یوسفی ،1391 ،ص .)29

بیان مسأله :خانواده یک سیستم اجتماعی و الگوی رفتاری از افرادی است که از نظر احساسی و

هیجانی به یکدیگر وابسته هستند و دارای گذشته مشترک توأم با تالش برای برآورده ساختن نیازهای
اعضای خانواده است (بالکن و کایا ،2016 ،2ص  .)344باوجود اینکه ازدواج بهعنوان پیششرط تشکیل

خانواده ،زمینه را برای پیوند و اتصال نسلهای متوالی فراهم آورده و موجب تثبیت و انتقال فرهنگ

جامعه از نسل گذشته به نسل جدید میشود ،بااینحال همواره خانوادهها قادر نیستند تا کنشهای متقابل
اجتماعی ،اعضایشان را بهصورت پیوسته به سمت هدفی خاص هدایت کرده و انسجام گروهی خود را
حفظ کنند .در این صورت ،اختالفات خانوادگی میتواند به گسست پیوند اجتماعی ازدواج و وقوع طالق

منجر شده و زمینۀ گسست نسلها را فراهم آورد (ریاحی ،علیوردی نیا و بهرامی کاکاوند ،1386 ،ص

110؛ بالکن ،2015 ،ص .)656

آمار طالق در ایران بهطور روزافزونی در حال گسترش است .مطابق پژوهشهای انجامشده و آمار

رسمی ،ایران چهارمین کشوری است که نسبت طالق به ازدواج در آن باال است .بهطوریکه از سال 1361

تا  1365از هر هزار ازدواج 92 ،فقرۀ طالق به ثبت رسیده است و در سال  1388آمار طالق به یک مورد
1. Bolkan
2. Kaya
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از هر سه ازدواج رسیده است (صدراالشرفی ،خنکدار طارسی ،شمخانی و یوسفی ،1391 ،ص  .)28طالق

رویدادی پیچیده و استرسزا مبنی بر خاتمۀ قانونی به زندگی با شریک طوالنی است که میتواند اثرات
جدی بر سالمت جسمانی و روانشناختی بر جای گذاشته و جنبههای مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی

و خانوادگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهعبارتدیگر ،علیرغم اینکه طالق یک پدیدۀ رایج است .اما

یک اتفاق عظیم در زندگی محسوب میشود که عواقب وخیم آن پیامدهای منفی اجتماعی-فرهنگی،

روانشناختی و جسمانی را در برمیگیرد (کریتچ ،2012،1ص  .)10در ادامه ،مسائل اجتماعی -فرهنگی،
اقتصادی و روانشناختی زنان پس از طالق بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

در حیطۀ اجتماعی عواقب و پیامدهای طالق را بهاجمال میتوان شامل نگرش منفی نسبت به زنان

مطلقه در جامعه ،انزوای اجتماعی ،کوچکتر شدن شبکۀ روابط بین فردی و آسیب دیدن حیطههای
مختلف روابط به دلیل احساس عدم امنیت اجتماعی ،احساس کنترل شدن توسط خانواده ،گرایش به

سمت مواد مخدر ،فحشا بهویژه در نتیجۀ فقر و ناآگاهی ،کاهش رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت (محبی،
 ،1391ص  .)976و برای فرزندان آنها بزهکاری ،ناسازگاری و رفتارهای ضداجتماعی ،اعتیاد و استفاده

در توزیع مواد مخدر ،فرار از منزل و ولگردی ،افت تحصیلی ،کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده
بهویژه بچههای طالق ،مسامحۀ والدین در تعلیم و تربیت فرزندان و در نتیجه ،ایجاد آسیبهای روانی

و اجتماعی را برشمرد (مژگانی ،1390 ،ص  .)1بهاینترتیب ،اکثر زنان طالق آیندۀ خوبی را برای خود
تصور نمیکنند و اطمینان خود را به ارکان زندگی از دست میدهند و به خاطر بیتوجهی خود ،خانواده و

در مقیاس باالتر اجتماع بهنوعی بیاعتنائی و بیتوجهی کشیده میشوند (اخوان تفتی ،1382 ،ص 131؛

منصورآزاده و تافته ،1394 ،ص .)37

طالق از حیث فرهنگی نیز اثرات مختلفی بر زنان دارد .در جوامع متعدد ،طالق برای زنان نوعی

آسیبپذیری بوده است که منجر به بیارزشی آنها میشد (کانستام و همکاران ،2016 ،2ص  .)173در

ایران به دلیل مسائل متعدد فرهنگی ،دیدگاههای منفی افراد جامعه ،گاه مواجهه با مزاحمتها ،درنتیجه
محدود شدن فعالیتها و روابط اجتماعی فرد و غیره ممکن است زمینۀ ایجاد عواطف منفی مانند احساس
جدا شدن ،تنهایی و منزوی شدن ایجاد شود که همین موضوع ،احتمال سوءتعبیرها ،حاالت هیجانی منفی
و حتی خودکشی را افزایش میدهد .همچنین ،در این حالت بدبینی فرد نسبت به جنس مخالف و تعمیم
1. Krietsch
2. Konstam et al
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آن به همۀ افراد جامعه شکل میگیرد (قلیپور و رحیمیان ،1390 ،ص 35؛ اعظمآزاده و تافته ،1394 ،ص

38؛ صدراالشرفی ،خنکدار طارسی ،شمخانی و یوسفی ،1391 ،ص  .)29عوامل دیگری نیز ممکن است

منجر به تشدید عواطف منفی در زنان مطلقه شوند .از جمله مهمترین این عوامل ،دیدگاه و بازخوردهای

افراد جامعه نسبت به این افراد است که بهصورت احساس ترحم یا بهصورت برچسبهای منفی گوناگون

تظاهر پیدا میکنند .بهعنوانمثال ،به دنبال برچسبهای گوناگونی که در جامعه به زنان طالق نسبت

داده میشود ،فرد احساس کمبود روزافزون کرده و تنهایی او شدت بیشتری مییابد یا از سوی دیگر،
دلسوزی بیشازحد اطرافیان و جامعه نیز به همان مقدار مضر است و زمینۀ ایجاد مشکالت روحی متعدد و
بیاعتمادی و یا تشدید آنها را فراهم میسازد (ساروخانی1376 ،؛ به نقل از علیمرادی ،1393 ،ص .)32

بنابراین ،در درجۀ اول تالش برای شناسایی مسائل اجتماعی -فرهنگی که این قشر با آن درگیر هستند

و سپس ،انجام اقداماتی برای بهبود این شرایط ،آنها از دیگر ضرورتها و اهداف پژوهش حاضر است.

یکی دیگر از مهمترین مشکالت زنان پس از طالق ،مشکالت اقتصادی و مالی است .در واقع،

بار اقتصادی بسیار باالی طالق هم متوجه زوجین و خانوادههای آنهاست و هم اجتماع را تحت تأثیر
قرار میدهد (زارع و مهماننوازی ،1394 ،ص39؛ مکوندحسینی ،1392 ،ص  .)9بهطوریکه با شیوع

روزافزون آسیبهای متعدد ناشی از فروپاشی خانوادهها و ایجاد بار مسئولیت اجتماعی زیاد برای افراد و
خانوادههای درگیر در طالق و سایر افراد جامعه و همچنین ،صرف منابع مالی بسیار برای اصالح ،کاهش

یا پیشگیری از آسیبهای طالق ،این پدیده از نظر اقتصادی نیز مشکالت زیادی را ایجاد کرده است
(کالنتری ،روشنفکر و جواهری ،1390 ،ص114؛ صدراالشرفی ،خنکدارطارسی ،شمخانی و یوسفی،
 ،1391ص  ،)27در بسیاری از موارد ،زن در مقابل طالق از سوی شوهر ،تمام حقوحقوق قانونی خود را

میبخشد که یکی از آنها مهریه است .عالوه بر این ،به دلیل اینکه بیشتر زنان در خارج از خانه به شغلی

مشغول نیستند و حتی در صورت داشتن مدرک تحصیلی عالی ،بسیاری از آنها پس از ازدواج بنا به هر
دلیلی دست از کار کشیدهاند و پس از طالق نیز برای یافتن شغلی مناسب و تأمین خود دچار مشکالت

بسیاری میشوند و تنها  ۱۶درصد از زنان مطلقه شاغل هستند .در این بین ،طبیعی است که تحت چنین
شرایطی ،زنان مطلقۀ دیگر در خانۀ پدری جایگاه خوبی نداشته و مجبور هستند برای تأمین هزینههای

زندگی خود و فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد کنند که متأسفانه عدهای از زنان مطلقه که تعدادشان
نیز کم نیست به باندهای فساد گرایش پیدا میکنند.

طالق از نظر روانشناختی نیز آثار قابلتوجهی بر زنان نسبت به مردان دارد .بهطورکلی ،فعال شدن
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مزمن نظامهای مربوط به استرس در افراد درگیر طالق ،ممکن است باعث نقص عملکرد سیستم ایمنی
بدن ،آسیبپذیری نسبت به بیماریها ،عفونتها و حتی عوارض جانبی و اختالل در حافظه و مغز شود

(آقا محمدیان شعرباف و جمعه اسدآباد ،1382 ،ص 115؛ باک ،2016 ،1ص  .)43این در حالی است
که زنان در رتبهبندی رویدادهای استرسزای منفی نسبت به مردان کنترلناپذیرتر و آسیبپذیرتر هستند؛

بنابراین ،با احتمال بیشتری در معرض آثار روانشناختی منفی طالق قرار میگیرند .در پژوهشهای
متعددی نشان دادهشده است که طالق برای زنان افسردگی و اضطراب ،رفتارهای پرخاشگرانه ،احساس
شکست در زندگی به شکل دلتنگی و کنارهگیری اجتماعی ،احساس تنهایی ذهنی ،ایجاد تفکرات

نامطلوب و پارانویید نسبت به خود ،دیگران و بهویژه جنس مخالف ،سطوح پایین سالمت روان و
بهزیستی روانشناختی شامل احساس ناامیدی ،افزایش نگرانی ،دلشوره و استرس ،افت عزتنفس و

احساس شایستگی پایین ،احساس ناتوانی در تحمل مشکالت کار و افزایش مشکالت اقتصادی ،تفکرات

منفی نسبت به خود ،دنیای اطراف و آینده ،افزایش خطر خودکشی ،مرگومیر و مشکالت متعدد مربوط

بهسالمت جسمانی و بروز سایر اختالالت روانشناختی متعدد را به دنبال دارد (بالکن ،2015 ،ص 656؛
آماتور ،2010،2ص 653؛ اعظم آزاده و تافته ،1394 ،ص 35؛ علیمرادی ،1393 ،ص9؛ کوچکی ،حجتی
و ثناگو ،1391 ،ص 62؛ آقا محمدیان شعرباف و جمعه اسدآباد ،1382 ،ص .)115

بهطورکلی ،به دلیل مواجهه با مشکالت متعددی که زنان مطلقه دارند ،اکثر آنها دچار پیامدهای منفی

پس از طالق در حیطههای مختلف اجتماعی -فرهنگی (محدودیتهای روابط اجتماعی ،افت جنبههای

مختلف عملکرد شغلی ،تحصیلی ،دیدگاههای منفی موجود نسبت به فرد و غیره) ،روانشناختی (ابتال
به مشکالت متعدد روانی ،عاطفی ،روانتنی 3و غیره) و اقتصادی (مانند وجود مشکل در تأمین مخارج

زندگی و غیره) میشوند .این در حالی است که در بررسی پیشینۀ پژوهشهای انجامشده در ایران،

پژوهشی یافت نشد که بهطور جامع به بررسی مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس

از طالق پرداخته باشد .لذا ،بهمنظور رفع این خألهای پژوهشی در ایران و نیز شناسایی عمدهترین مسائل
پیش روی این افراد ،چنین مطالعهای ضرورت مییابد .بنابراین ،با توجه به آنچه گفته شد هدف پژوهش
حاضر بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق است.

1. Bac
2. Amato
3. Psychosomatic disorder
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سؤالهای پژوهش

 -از دیدگاه زنان مطلقه ،مسائل اجتماعی -فرهنگی عمده پس از طالق کدام هستند؟

 -از دیدگاه زنان مطلقه ،مسائل اقتصادی عمده پس از طالق کدام هستند؟

 -از دیدگاه زنان مطلقه ،مسائل روانشناختی عمده پس از طالق کدام هستند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :ازآنجاکه طالق پدیدهای است که جنبههای مختلف زندگی فرد و اطرافیان

وی را تحت تأثیر قرار میدهد و بهویژه بر تعادل روانی دو انسان طالق گرفته ،فرزندان ،بستگان و

دوستان آنها نیز اثر میگذارد ،پس ضرورت دارد که برای جلوگیری ازهمپاشیدگی تعادل افراد درگیر
طالق بهخصوص زنان مطلقه ،بررسیهای پژوهشی مناسب و به دنبال آن اقدامات و مداخالت پیشگیرانه
صورتپذیرید .با استفاده از نتایج این پژوهش ،میتوان از یکسو با شناسایی متغیرهای آسیبزای

اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و شخصیتی و روانشناختی افراد درگیر در طالق بهپیشگیری ،کنترل و

کاهش این متغیرهای آسیبزا اقدام کرد و از سوی دیگر ،میتوان برای متقاضیان برنامههای آموزشی و
درمانی و مداخالت روانشناختی مناسب را گنجاند و همچنین ،راهکارهایی برای افزایش کیفیت خدمات

مراکز ارائهدهندۀ خدمات درمانی و مشاورهای به این افراد را مطمح نظر قرارداد.

پیشینه تحقیق

اعظم آزاده و تافته ( )1394در پژوهشی با عنوان «روایت زنان س رپرست خان وار از م وانع شادمانی» نشان

دادند که زنان س رپرست خان وار از جمله زنان طالق جزء گروههای محروم جامعه محسوب م یش وند که هم

از حیث مادی و هم از جنب ههای عاطفی و روانی در معرض مخاط رات متعددی ق رار دارند.

حاجیانمقدم ( )1393در پژوهشی با عنوان «فرا تحلیل مطالعات خانواده در زمینۀ عوامل مقوم و

عوامل فرسایندۀ خانواده ایرانی» نشان دادند که به ترتیب عوامل خانوادگی ،فردی و اجتماعی ،بیشترین

عوامل مؤثر در طالق هستند و همچنین ،مهمترین عوامل تأثیرگذار برنهاد خانواده شامل عوامل فرهنگی،
تعامالت خانوادگی ،سالمت جسمانی و روانشناختی ،رشد فردی ،شیوۀ ادارۀ زندگی خانوادگی ،امور

اقتصادی و رفاه مادی ،محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه ،اختالف سنی زوجین ،مدت زناشویی،
خدمات عمومی و مالحظات بهداشتی جامعه است.

علیمرادی ( )1393در پژوهشی با عنوان «اثربخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری بر امیدواری و

احساس تنهایی زنان مطلقه» به بررسی حاالت روانشناختی متعدد مانند اضطراب ،افسردگی ،ناامیدی،
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احساس تنهایی در زنان مطلقه پرداخته و نشان دادند که حاالت روانشناختی اکثر زنان مطلقه پس از

پشت سر گذاشتن طالق بسیار نامناسب است و انجام مداخالت روانشناختی برای کاهش این اثرات
مؤثر است.

صدراالشرفی ،خنکدار طارسی ،شمخانی و یوسفی ( )1391در پژوهشی با عنوان «آسیبشناسی طالق

(علل و عوامل و راهکارهای پیشگیری از آن)» با روش توصیفی از نوع پیمایشی نشان دادند که تمام
عوامل مؤثر بر طالق از قبیل عوامل فردی و شخصیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به میزان زیادی بر
مسئله طالق تأثیرگذار میباشند.

رنجبر ( )1390در پژوهشی با عنوان «طالق ،چالشها و راهکارها» به بررسی نسبت ًا کاملی از عوامل

مرتبط با طالق پرداخته و بیان میکند که عوامل متعددی ازجمله علل فرهنگی ،اجتماعی ،تفاوتهای
تربیتی ،ایمانی ،اقتصادی ،سیاسی و علل زیستی در پدیدۀ طالق دخالت دارند و با یک عامل به وجود

نمیآید.

عیسیزاده و همکاران ( )1389در مطالعهای تحت عنوان «تحلیل اقتصادی طالق» به بررسی ارتباط

بین طالق و بیکاری با اشاره به چهار رویکرد استرس روانشناختی ،هزینۀ طالق ،شایستگی فردی و

رویکرد تلفیقی در یک دورۀ  40سالۀ  1385-1345برای ایران و با استفاده از تحلیل سریهای زمانی
پرداخته و نشان دادند که ارتباط طالق و بیکاری در کوتاه مدت غیر معنادار و در بلندمدت معنادار است.

ریاحی ،علیوردنیا و بهرامیکاکاوند ( )1386در پژوهشی با عنوان «تحلیل جامعهشناختی میزان

گرایش به طالق» به بررسی عوامل مؤثر در گرایش زوجین به طالق پرداخته و نشان دادند که میزان

برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر ،میزان تصورات مثبت از پیامدهای طالق ،دخالت دیگران
در زندگی زوجین و متغیرهای تفاوت سنی ،تحصیلی و تفاوت عقاید همسران بر میزان گرایش به طالق
تأثیر داشته است.

نتایج پژوهش شکرکن و همکاران ( ،)1385نشان داد که  ۷۸درصد زنان طالق گرفتۀ شهر اهواز،

مهریۀ خود را در هنگام طالق دریافت نکرده و  ۴۱درصد برای طالق گرفتن مجبور به گذشتن از مهریه
خود شدهاند .همچنین ،بیش از  ۸۹درصد از زنان طالق گرفته هیچ نفقهای دریافت نکردهاند.

اخوانتفتی ( )1382در پژوهشی با عنوان «پیامدهای طالق در گذار از مراحل آن» نشان دادند که
تقریب ًا نیمی از افراد ،تمام یا بخشی از مهریۀ خود را دریافت میکنند .بیشتر افراد دارای تحصیالت متوسطه

با درآمد پایین هستند .بیشترین آمار طالق در بازۀ سنی  23تا  33سال و باالترین میزان طالق در 5
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سال اول زندگی است .همچنین ،آسیبپذیری زنان نسبت به پیامدهای اجتماعی بیشتر است .مشکالت

اقتصادی بر زنان و مردان تأثیر مشابهی دارد .در هر دو جنس ،از ازدواج مجدد بیزار هستند و هم زنان و
هم مردان ،احساس مشابهی از رها شدن پس از طالق ،خوشبین نسبت به آینده ،عدم تمایل به مشورت با
دوستان دربارۀ جدائیشان و تفاهم نداشتن با همسر را تجربه کردهاند.

تمرینی ،کاوچ و رزنیک )2015( 1در پژوهش خود با عنوان «اثرات طوالنیمدت طالق بر وضعیت

درآمدی زنان مطلقه» نشان داد که زنانی که در دهههای اخیر طالق را تجربه کردهاند ،در طوالنیمدت
توانستهاند که از نظر اقتصادی وضعیت بهتری داشته باشند؛ بهطوریکه وضعیت اشتغال و سطح درآمد

در آنها بهبود بیشتری یافته بود.

کانستام و همکاران ( )2016در پژوهشی با عنوان «انگ و طالق :چشماندازی در حال ظهور و زنان

جوان مطلقه» طی یک پژوهش کیفی در زنان مطلقۀ  23تا  32ساله نشان دادند که  5گروه مرتبط با داغ
ننگ و طالق شامل الف) داغ ننگ شخصی 2در مقابل داغ ننگ عمومی؛ ب) احساس شکست ،3شرمساری

و تجربۀ سرزنش؛ ج) مذهب و داغ ننگ؛ د) پنهانکاری و اثر مدیریت؛ ه) مالحظات متنی «وضعیت

کنونی متفاوت بود اگر »...را معرفی کرد .با اینوجود ،تعداد قابلتوجهی از شرکتکنندگان به روش
نسبت ًا ثابتی توأم با داغ ننگ به زندگی مینگرند.
باک ( )2016در پژوهشی با عنوان «اثر انتظار شکست بر نتایج طالق» نشان داد که طالق میتواند

اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی داشته باشد که باعث میشود فرد در زمینههای متعدد دچار مشکل

شده و بهعبارتدیگر ،برای سازگاری مجدد با زندگی ،هزینههای زیادی در حیطههای مختلفی از زندگی
خود باید پرداخت کند که این موضوع در انتخاب همسر دوم برای زندگی مشترک نمود بیشتری دارد.
پژوهشهای انجامگرفتۀ پیشین در رابطه با طالق و منابع موجود ،هر یک صرف ًا به بررسی یک جنبه

از پژوهش حاضر پرداختهاند و هیچکدام بهصورت عام و کلی ،جنبههای مختلف موضوع را مورد بررسی
و تحقیق قرار ندادهاند و بیشتر به عوامل قبل از طالق یا آثار آن بر اعضای دیگر خانواده پرداختهاند.

بهعبارتدیگر ،طالق دارای اثرات منفی متعددی است و هرگز یک جنبه و حیطه را نمیتوان بهعنوان
نتیجۀ منفی طالق در نظر گرفت .این در حالی است که اگر جنبههای مختلف پدیدهای مانند طالق

بهدرستی و روشنی مشخص نشود ،در قدم بعدی نمیتوان به پیشگیری یا کاهش جنبههای منفی آن

1. Tamborini, Couch, & Reznik
2. self-stigma
3. failure

بررسی مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق 13 /

پرداخت .بهعنوانمثال ،درصورتیکه شخص پس از طالق به لحاظ روحی یا جسمانی در وضعیت مطلوبی
به سر نبرد ،هرچه سریعتر خدمات مشاورهای یا درمان وی انجام گیرد و از این طریق ،آالم وی – بهویژه
دردهای عاطفی و مشکالت روانی -التیام یابد ،در قدم بعدی این فرد با انرژی و قدرت فکری بیشتر و
بهتری میتواند به مقابله با سایر حیطهها و مسائل زندگی خود بپردازد .درنتیجه ،چنین فرآیندی اثرات

سوء پس از طالق کمکم رنگباخته و از بین میرود؛ بنابراین بررسی و شناخت جنبههای مختلف طالق،
میتواند اطالعاتی فراهم سازد تا بر اساس آنها ،راهکارهای مناسب جهت حل یا کاهش اثرات منفی

طالق ارائه شود.

مبانی نظری تحقیق

طالق :طالق فرآیندی است که باتج ربۀ بح ران عاطفی زوجین شروع م یشود و با تالش ب رای حلوفصل

اختالفات از ط ریق جدایی قان ونی از ش ریک زندگی و ورود به موقعیت جدید با نقشها و سبک زندگی

متفاوت پایان م ییابد (عابدینی ،ب والهری ،رمضان زاده و نقی زاده ،2012 ،ص .)67

مسائل اقتصادی طالق :منظور از مسائل اقتصادی زنان پس از طالق ،به دش واریهای زنان در تأمین

مسکن ،لباس ،غذا ،وسایل منزل و نیازهای اولیه اشاره دارد که م یت واند در سطوح مختلفی شامل نبود منبع

مالی ،عدم ت وانایی اشتغال ،عدم وجود شغل مناسب و غیره باشد (علیمی رادی ،1393 ،ص .)16

مسائل اجتماعی -فرهنگی طالق :مسائل اجتماعی -فرهنگی طالق به مشکالت و آسی بهای اجتماعی

و فرهنگی ناشی از طالق مانند عدم امنیت ،محدودیت روابط اجتماعی ،ف رار از منزل ،سوءظن نسبت

به دیگ ران ،روابط نامطلوب ،حصر و زندانی شدن ،اعتیاد و ولگردی ،برچس بها و انگهای اجتماعی و

دیدگاههای منفی موجود در جامعه نسبت به طالق هم ب رای اف راد درگیر در طالق و خان وادههای آنها و هم
ب رای اجتماع اشاره دارد که آسی بپذیری فرد در حیطههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی را به
دنبال دارد (مکوندحسینی ،1392 ،ص .)21

مسائل روانشناختی زنان پس از طالق :مسائل روانشناختی طالق به احساسات ،افکار ،رفتار ،هیجانات

و بهطورکلی حاالت روانشناختی اشاره دارد که فرد و اط رافیان نزدیک وی پس از طالق تج ربه م یکنند.

بهعنوانمثال ،ابتال به اختالالت روانشناختی متعدد (مانند افسردگی ،اضط راب و غیره) ،عزتنفس پایین،
احساس تنهایی ذهنی و غیره (علیمی رادی ،1393 ،ص .)16
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روش تحقیق

طرح پژوهش حاضر ،توصیفی مقطعی بود .در این روش ،پس از مشخص شدن جامعۀ آماری و جمعیت

نم ونه با استفاده از تکنیک پرسشنامه به جمعآوری اطالعات پرداخته م یشود .جامعۀ آماری این مطالعه،

شامل کلیۀ زنان مطلقه م راجعهکننده به دادگاه شعبۀ  2شهرستان خرمآباد و کلیۀ زنان تحت پوشش ادارۀ
بهزیستی این شهرستان در تابستان سال  1394با تعداد  1170نفر بودند .ب رای محاسبۀ حجم نم ونه از

نرمافزار جی پاور استفاده شد که با در نظر گرفتن ت وان  ،80حجم نم ونه حداقل  270نفر محاسبه شد.

سپس ،بهمنظور افزایش ت وان آماری و مدی ریت افت احتمالی شرکتکنندگان ،نم ونهای بهاندازۀ  300نفر به

شیوۀ در دسترس از این جامعه آماری انتخاب شد .معیارهای انتخاب نم ونه شامل رضایت و تمایل آگاهانه
ب رای شرکت در مطالعه ،تمایل به همکاری در تکمیل ابزارها ،حداقل  6ماه از زمان طالق فرد گذشته باشد.

دامنۀ سنی بین  18تا  45سال ،حداقل تحصیالت سیکل ،عدم ابتال به اختالالت شدید روانشناختی ،عدم
وجود مشکالت شناختی و عدم ابتال به اختالل طبی که ممکن باشد درنتیجۀ مطالعه مداخله کنند ،بود.

روش اجرای پژوهش اینگونه بود که از بین کلیۀ زنان مطلقۀ مراجعهکننده به دادگاه شعبۀ  2شهرستان

خرمآباد و کلیۀ زنان مطلقۀ تحت پوشش ادارۀ بهزیستی این شهرستان در زمان اجرای پژوهش ،افرادی که

دارای مالکهای ورود و خروج بودند بهصورت در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهطوریکه ابتدا
دربارۀ این مطالعه و پرسشنامههای پژوهش توضیحاتی به افراد ارائه میشد .سپس ،در صورت موافقت به
شرکت در پژوهش ،به گردآوری اطالعات اقدام میشد .بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،ابتدا از طریق

آگاه ساختن شرکتکنندگان در پژوهش از هدف تحقیق و تأثیر انجام چنین پژوهشهایی در شناسایی

و بهبود وضعیت آنها ،اقدام به اخذ رضایت آگاهانه از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش شد .سپس،

کلیۀ اطالعات شرکتکنندگان در پژوهش توسط پژوهشگر جمعآوری شد و به آنها اطمینان داده شد که

این دادهها نزد پژوهشگر ،محرمانه باقی میماند .ابزار پژوهش حاضر شامل نمونه برگ جمعیتشناسی و

پرسشنامۀ مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و روانشناختی زنان پس از طالق بود که در ادامه توضیح

داده میشود.

نم ونه برگ جمعی تشناسی :پرسشنامۀ جمعی تشناسی که شامل سن ،می زان تحصیالت ،وضعیت شغلی
و وضعیت اقتصادی بود.

پرسشنامۀ مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانشناختی زنان پس از طالق :این پرسشنامه
شامل  24سؤال در مقیاس پنجدرجهای لیکرت از کام ًال مخالفم (نمرۀ  )1تا کام ًال م وافقم (نمرۀ  )5است و

بررسی مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق 15 /

شامل  3زیر مقیاس شامل مسائل اجتماعی -فرهنگی پیش روی زنان مطلقه (از سؤال  1تا  ،)12مه مت رین

مسائل روانشناختی که با آنها م واجهه هستند و مسائل اقتصادی موجود ب رای زنان مطلقه (سؤاالت 13

تا  )18است .ساخت این پرسشنامه بر اساس مقاالت منتشرشده ،کتابها و منابع نظری موجود در ای ران
در رابطه با مسائل متعدد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانشناختی زنان مطلقه بود .بهمنظور بررسی

اعتبار این ابزار ،ابتدا از صاحبنظ ران رشتۀ روانشناسی و حقوق درخ واست شد که پس از مطالعۀ گویههای

پرسشنامه به بررسی اعتبار محتوایی بپردازند .پس از کسب تأیید صاحبنظ ران ،بهمنظور بررسی پایایی

ابزار ،این پرسشنامه روی یک نم ونۀ 30نفری از زنان مطلقه انجامشده و پس از به دست آوردن پایایی

مناسب ،بهعنوان ابزار پژوهش حاضر انتخاب شد .در پژوهش حاضر ،پایایی کل پرسشنامه از ط ریق آلفای
کرونباخ ( )0/904و ب رای مؤلفههای مسائل اجتماعی -فرهنگی ( ،)0/758مسائل اقتصادی ( )0/871و

مسائل روانشناختی ( )0/808به دست آمد .همچنین ،ب رای بررسی روایی این پرسشنامه از تحلیل عاملی

استفاده شد .نتیجۀ تحلیل عاملی با استفاده از روش چرخش واریماکس و بر اساس آزمون کای اسکوئر

بیانگر وجود ع وامل مورد بررسی بود .ب رای تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی ازجمله میانگین،

انح راف معیار ،ف راوانی و درصد ف راوانی و از شاخصهای آمار استنباطی مانند آزمون کایاسکوئر 1یا

مجذور خ یدو با نرمافزار  SPSS-20استفاده شد.

یافتههای تحقیق

ویژگ یهای جمعی تشناسی نم ونۀ پژوهش حاضر در جدول  1ارائ ه شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناسی نمونۀ پژوهش
متغیر

سن

گروه

تعداد

درصد فراوانی

 18تا  25سال

131

43/7

 26تا  30سال

36

12

 31تا  35سال

68

22/7

 36تا  40سال

16

5/3

 41تا  45سال

49

16/3

میانگین و انحراف معیار

29/30± 8/56

1. Chi-Square test

16
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ادامه جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناسی نمونۀ پژوهش

میزان تحصیالت

شغل

وضعیت اقتصادی

زیر دیپلم

51

17

دیپلم

113

37/7

فوقدیپلم

61

20/3

لیسانس

72

24

فوقلیسانس

3

1

کارمند رسمی

1

0/3

کارمند قراردادی

11

3/7

کارمند ساعتی

32

10/7

آزاد

56

18/7

خانهدار

103

34/3

بیکار

97

32/3

ضعیف

176

58/7

متوسط

105

35

خوب

19

6/3

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،بیشترین فراوانی شرکتکنندگان پژوهش حاضر

مربوط به افراد در طبقۀ سنی بین  18تا  25سال با تعداد  131نفر ( 43/7درصد) و کمترین فراوانی
مربوط به افراد در طبقۀ سنی  36تا  40سال با تعداد  16نفر ( 5/3درصد) بود .همچنین ،میانگین سن

شرکتکنندگان در پژوهش  29/30و انحراف معیار  8/56بود .از نظر میزان تحصیالت ،بیشترین

فراوانی شرکتکنندگان پژوهش مربوط به افراد با میزان تحصیالت دیپلم  113نفر ( 37/7درصد) و
کمترین فراوانی  3نفر ( 1درصد) ،مربوط به افراد با میزان تحصیالت فوقلیسانس بود .از نظر وضعیت

اشتغال ،بیشترین فراوانی شرکتکنندگان  103نفر ( 34/3درصد) ،مربوط به افراد خانهدار و کمترین
فراوانی  1نفر ( 0/3درصد) ،مربوط به کارمند رسمی بود .از نظر وضعیت اقتصادی ،بیشترین فراوانی
شرکتکنندگان  176نفر ( 58/7درصد) ،مربوط به افراد با وضعیت اقتصادی ضعیف و کمترین فراوانی
 19نفر ( 6/3درصد) ،مربوط به افراد با وضعیت اقتصادی خوب بود.

بررسی مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق 17 /
جدول  .2نتایج تحلیل آزمون مجذور خیدو مربوط به نظرات پاسخگویان در رابطه با
بعد مسائل اجتماعی -فرهنگی
سؤاالت بعد مسائل اجتماعی -فرهنگی

کام ً
ال
مخالفم

مخالفم

پس از طالق احساس میکنم روابط اجتماعیام
کمتر و محدودتر شده است.

7
()2/3

59
119
80
35
()19/7( )39/7( )26/7( )11/7

121/933

اعضای خانوادهام در انتخاب و نحوۀ برقراری
روابط با دیگران و همچنین ،رفتوآمدهایم
دخالت میکنند.

69
()23

31
62
32
106
()10/3( )20/7( )10/7( )35/3

63/767

0/001

هیچگونه تمایلی به ازدواج مجدد ندارم.

12
()0/4

23
()7/7

98
130
37
()32/7( )43/3( )12/3

175/767

0/001

عملکرد و کارکردهای سابقم (مانند شغلی،
تحصیلی ،امور روزمره و غیره) دچار اختالل و
افت شدیدی شده است.

32
()10/7

114
()38

49
()16/3

81
()27

24
()0/8

92/633

0/001

بهعنوان یک زن تنها گاهی دچار مزاحمت از
سوی دیگران و جامعه میشوم.

86
44
()28/7( )14/7

29
()9/7

108
()36

33
()11

82/100

0/001

18
()6

134/700

0/001

20
()6/7

136
()45/3

26
()8/7

149/733

0/001

گاهی احساس میکنم در جامعه برچسبهای
منفی گوناگونی به من زده میشود.

25
()8/3

81
()27

12
()0/4

144
()48

38
()12/7

191/833

0/001

از نظر خانواده با طالق گرفتن ،مرتکب عمل
قبیحی شدهام.

73
()24/3

135
()45

21
()0/7

49
()16/3

22
()7/3

148/000

0/001

19
احساس میکنم مردان تمایلی به ازدواج با زنان
طالق گرفته ندارند و از این امر استقبال نمیکنند)6/3( .

81
()27

19
()6/3

152
()50/7

29
()9/7

220/467

0/001

18
()6

178/767

0/001

13
()4/3

87/900

0/001

گاهی تمایل به مصرف مواد مخدر و داروهای
آرامبخش دارم.

27
()9

نظری
ندارم

موافقم

122
41
92
()40/7( )13/7( )30/7

74
44
احساس میکنم که اطرافیانم و افراد جامعه
نسبت به وضعیت کنونی من نگرش منفی دارند)24/7( )14/7( .

دیدگاه منفی از سوی دیگران و افراد جامعه
نسبت به طالقم احساس نمیکنم.

29
()9/7

44
61
148
()14/7( )20/3( )49/3

خانوادهام زندگی مستقل من را پذیرفتهاند و
احساس مزاحمتی از سوی جامعه ندارم.

60
()20

58
()19/3

115
()38/3

54
()18

کام ً
ال مجذور خی
2χ
موافقم

P-value
0/001

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  ،2آمارههای مجذور خی محاسبهشده در سطح خطای α=0/01

معنادار هستند ( )P>0/01که نشان میدهد درمجموع بین نظر پاسخگویان برحسب طیف پاسخگویی
کام ًال موافقم تا کام ًال مخالفم تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین ،با توجه به فراوانی مشاهده شده
و درصدهای مربوطه چنین استنباط میشود که در جامعۀ مورد مطالعه ،اکثر پاسخگویان در رابطه با

18
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سؤاالت ُبعد مسائل اجتماعی گزینۀ موافقم را انتخاب کردهاند .به این معنی که از نظر زنان ،مسائل
اجتماعی مطرحشده در پژوهش حاضر به میزان زیادی پس از طالق وجود دارد .همچنین ،برای سؤاالت
 6تا  12که بیشتر بر مسائل فرهنگی متمرکز هستند آمارههای مجذور خی محاسبهشده در سطح خطای

 α=0/01معنادار میباشند ( )P>0/01که نشان میدهد در مجموع ،بین نظرات پاسخگویان برحسب
طیف پاسخگویی کام ًال موافقم تا کام ًال مخالفم تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین ،با توجه به فراوانی

مشاهدهشده و درصدهای مربوطه چنین استنباط میشود که در جامعۀ مورد مطالعه ،اکثر پاسخگویان در

رابطه با سؤاالت بُعد مسائل اجتماعی گزینۀ مخالفم را انتخاب کردهاند .به این معنی که از نظر زنان مسائل
فرهنگی مطرحشده در پژوهش حاضر پس از طالق چندان وجود ندارد.

جدول  .3نتایج تحلیل آزمون مجذور خیدو مربوط به نظرات پاسخگویان در رابطه با بعد مسائل اقتصادی
سؤاالت بعد اقتصادی

کام ً
ال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

کام ً
ال مجذور خی
2χ
موافقم

P-value

از نظر مالی احساس فشار شدیدی میکنم.

16
()5/3

32
()10/7

13
()4/3

170
()56/7

69
()23

285/167

0/001

برای رفع مشکل مالی به مشاغل با حقوق
بسیار پایین روی آوردهام.

69
()23

58
()19/3

25
()8/3

111
()37

37
()12/3

74/000

0/001

گاهی در اثر فشار شدید مالی به مشاغل
غیرقانونی و غیراخالقی روی آوردهام.

158
()52/7

114
()38

21
()7

6
()2

1
()3

340/633

0/001

خانوادهام برای تأمین هزینههای زندگیام به
من کمک میکنند و از من حمایت میکنند.

12
()4

56
67
()18/7( )22/3

135
()45

30
()10

148/233

0/001

35
146
79
()11/7( )48/7( )26/3

33
()11

7
()2/3

198/667

0/001

59
149
()19/7( )49/7

17
()5/7

0

121/280

0/001

144
()8

352/328

0/001

ازنظر مالی مستقل هستم و احساس فشار
زیادی نمیکنم.
با دریافت مهریهام از نظر مالی مشکلی
احساس نمیکنم.
نمره کل بعد مسائل اقتصادی

75
()25

472
209
566
409
()26/2( )11/6( )31/4( )22/7

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  ،3آمارههای مجذور خی محاسبه شده در سطح خطای

 α=0/01معنادار هستند ( )P>0/01که نشان میدهد در مجموع ،بین نظرات پاسخگویان برحسب
طیف پاسخگویی کام ًال موافقم تا کام ًال مخالفم تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین ،با توجه به فراوانی

مشاهدهشده و درصدهای مربوطه ،چنین استنباط میشود که در جامعۀ مور مطالعه ،اکثر پاسخگویان در

بررسی مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از طالق /
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رابطه با سؤاالت بعد مسائل اقتصادی ،گزینۀ مخالفم را انتخاب کردهاند؛ به این معنی که از نظر زنان

مسائل اقتصادی مطرحشده در پژوهش حاضر پس از طالق چندان وجود ندارد.

جدول  .4نتایج تحلیل آزمون مجذور خیدو مربوط به نظرات پاسخگویان در رابطه با بعد مسائل روانشناختی
سؤاالت بعد روانشناختی

کام ً
ال
مخالفم

مخالفم

گاهی احساس میکنم هیچ کنترلی روی حوادث
اطرافم ندارم و هرلحظه هر اتفاقی ممکن است
بیفتد که من توان رویارویی با آن را ندارم.

33
()11

اکثر اوقات روز و اکثر روزهای هفته احساس
نگرانی و دلشوره شدید دارم (مضطرب هستم).

9
()3

در زندگی احساس شکست و سرخوردگی زیادی 25
()8/3
دارم و نسبت به آینده ناامیدم.

نظری
ندارم

موافقم

کام ً
ال
موافقم

مجذور خی P-value
2χ

62
121
37
47
()20/7( )40/3( )12/3( )15/7

85/867

0/001

65
169
()21/7( )56/3

387/040

0/001

33
()11

130/733

0/001

60
()20

221/433

0/001

117/833

0/001
0/001
0/001

21
()7

36
()12

44
()14/7

63
()21

135
()45

45
()15

16
()5/3

158
()52/7

اکثر اوقات روز و اکثر روزهای هفته احساس
غمگینی و ناراحتی شدیدی دارم.

21
()7

نسبت به دیگران حساس و زودرنج شدهام و
رفتارهای پرخاشگرانۀ زیادی در روابطم دارم.

23
()7/7

32
130
59
56
()10/7( )43/3( )19/7( )18/7

نسبت به مردان تفکرات نامطلوب زیادی دارم و 23
()7/7
به آنها بدبین هستم.

49
130
44
()16/3( )43/3( )14/7

267/653

268
843
255
267
()15/2( )47/7( )14/4( )15/1

833/659

نمرۀ کل بُعد مسائل روانشناختی

134
()7/6

54
()18

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  ،4آمارههای مجذور خی محاسبهشده در سطح خطای α=0/01

معنادار هستند ( )P>0/01که نشان میدهد درمجموع ،بین نظرات پاسخگویان برحسب طیف پاسخگویی
کام ًال موافقم تا کام ًال مخالفم تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین ،با توجه به فراوانی مشاهده شده
و درصدهای مربوطه چنین استنباط میشود که در جامعۀ مورد مطالعه ،اکثر پاسخگویان در رابطه با

سؤاالت بعد مسائل روانشناختی ،گزینۀ موافقم را انتخاب کردهاند؛ به این معنی که از نظر زنان ،مسائل
روانشناختی مطرحشده در پژوهش حاضر به میزان زیادی پس از طالق وجود دارد.

نتیجهگیری

با توجه به هدف پژوهش حاضر ،مبنی بر بررسی مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی زنان پس از
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طالق ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که در بعد مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اکثر زنان مطلقه احساس

م یکنند که روابط اجتماعی آنها ک متر و محدود شده است .اعضای خان وادۀ اکثر آنها در انتخاب و نحوۀ

برق راری روابط با دیگ ران و همچنین ،رفتوآمدهایشان دخالت نم یکنند .در رابطه با تمایل به ازدواج مجدد،

اکثر زنان مطلقه که حداقل  6ماه از طالق آنها گذشته بود ،بیان کردند که تمایلی به ازدواج مجدد ندارند .عالوه

بر این ،اکثر این اف راد بیان کردند که عملکرد و کارکردهای سابقشان (مانند شغلی ،تحصیلی ،امور روزمره و

غیره) دچار اختالل و افت شدیدی نشده است .همچنین ،اکثر زنان مطلقه در پژوهش حاضر بیان کردند که

بهعنوان یک زن تنها ،گاهی دچار مزاحمت از سوی دیگ ران و جامعه شدهاند و گاهی نیز تمایل به مصرف

م واد مخدر و داروهای آرامبخش داشتهاند .یافتههای پژوهش حاضر با مطالعۀ زارعی و همکاران ( ،1393ص

 ،)31حاجیانمقدم ( ،1393ص  ،)9مکوندحسینی ( ،1392ص  ،)83محبی ( ،1391ص  ،)963صدراالشرفی

و همکاران ( ،1391ص  ،)41مژگانی ( ،1390ص  )1و حفاریان و همکاران ( ،1388ص  )73در پژوهشهای

مختلف همسو است .همچنین ،از دید فرهنگی ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که از نظر زنان مطلقه،
اط رافیان و اف راد جامعه نسبت به وضعیت کنونی آنها نگرش منفی دارند و برچس بهای منفی گوناگونی به

آنها زده م یشود .همچنین ،معتقد هستند مردان چندان تمایلی به ازدواج با زنان طالق گرفته ندارند و از این

امر استقبال نم یکنند .با اینوجود ،از نظر اکثر آنها با طالق گرفتن م رتکب عمل قبیحی نشدهاند .یافتههای

پژوهش حاضر با مطالعۀ زارعی و همکاران ( 1393ص  ،)31مکوندحسینی ( ،1392ص  ،)90مژگانی (،1390

ص  ،)1و ساروخانی (1376؛ به نقل از علیم رادی ،1393 ،ص  ،)79در پژوهشهای مختلف همسو است.

زارعی و همکاران ( ،1393ص  ،)30در تبیین یافتۀ مشابه خود بیان میکنند که طالق و مطلقگی
موجب اختالل در عملکرد و احساس ناخودکارآمدی در زنان میشود .به این دلیل که غالب ًا زنان برای

انجام امور خود به همسر خویش وابسته هستند .بنابراین ،با طالق این قضاوت در زن شکل میگیرد که
برای انجام امورش توانایی گذشته را ندارد .حفاریان ،آقایی ،کجباف و کامکار ( )1388نیز در تبیین

یافتههای مشابه خود بیان میکنند که زنان به دلیل فشارهای اجتماعی ،محدود شدن روابط و زندگی
اجتماعی و احساس درماندگی ناشی از آنها کیفیت زندگی پایینی دارند .مکوندحسینی ( ،1392ص
 )83نیز در پژوهش خود بیان میکنند نگرشهای منفی از مسائل عمدهای هستند که زنان با آنها مواجه

هستند .بهطوریکه این زنان مجبور هستند نگاههای سنگین دیگران را تحمل کنند و به زندگی خود ادامه
دهند و با انواع تهدیدها و ناامنیها مقابله کنند.

همچنین ،زارعی و همکاران ( ،1393ص  ،)26در پژوهش خود بیان میکنند که مفهوم مطلقگی یک
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صفت غیرقابلپذیرش در جامعه است .با اینحال ،ناپذیرا بودن این صفت «مطلقه» به میزان بسیار باالیی
متأثر از عامل جنسیت است؛ به این معنا که یک زن مطلقه نسبت به مرد مطلقه ناپذیرا تر است و مفهوم

«مطلقگی زنانه» در فرآیند پذیرش اجتماعی افراد و معتبر شدن آنها یک مؤلفۀ مهم محسوب میشود .در
واقع ،عدم برخورداری از حمایت مالی ،از دست دادن منبع تعلق خانوادگی و حمایت جنسی (شوهر) این

افراد را بهعنوان زنان بدون شریک جنسی بیاعتبار میسازد (بالکن ،2015 ،ص 656؛ زارعی و همکاران،

 ،1393ص  .)26مکوندحسینی ( ،1392ص  )93در پژوهش خود بیان میکند که بسیاری از زنان مطلقه
از سوی فامیل و دوستان خود طرد میشوند ،حتی بسیاری از دوستان و آشنایان که قب ًال با آنان ارتباط
و معاشرت داشتند ،بهتدریج رابطۀ خود را با این زنان قطع میکنند؛ زیرا آنها را تهدیدی برای زندگی
میدانند .حتی بسیاری از این زنان از گرفتن و اجارۀ مکانی برای زندگی خود ناتوان هستند.

در حیطۀ مسائل اقتصادی یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که اکثر زنان مطلقه از نظر مالی احساس

فشار شدیدی میکنند .بسیاری از آنها برای رفع مشکل مالی به مشاغل با حقوق بسیار پایین روی
آوردهاند .برای تعدادی از آنها ،خانوادهها در تأمین هزینههای زندگی کمک میکنند و دریافت مهریه در

کاهش فشار مالی تأثیر چندانی نداشته است .همچنین ،بسیاری از آنها بیان کردهاند که فشار شدید مالی
باعث نشده است که به مشاغل غیرقانونی و غیراخالقی روی بیاورند .یافتههای پژوهش حاضر با مطالعۀ

زارعی و همکاران ( ،1393ص  ،)26مکوندحسینی ( ،1392ص  ،)78صدراالشرفی و همکاران (،1391

ص  ،)45مژگانی ( ،1390ص ،)1عیسیزاده و همکاران ( ،1389ص  )27و شکرکن و همکاران
( ،1385ص  )4در پژوهشهای مختلف همسو است.

زارعی و همکاران ( ،1393ص  )26نیز در پژوهش خود بیان میکنند که اکثر زنان در زندگی قبل

از طالق خود شاغل نبودند یا استقالل مالی نداشتند .بنابراین ،از دست دادن همسر به عنوان منبع حمایت

مال،ی این زنان را در جامعه بدون پشتوانۀ مالی و به عبارتی نامطمئن کرده و بدین ترتیب ،تحتفشار
قرار میدهد .همچنین ،زنان مطلقه شانس کمتری برای مشارکتهای شغلی و اجتماعی دارند؛ زیرا عامل

تأهل در دستیابی به فرصت شغلی برابر نقش دارد .مکوندحسینی ( ،1392ص  )78نیز در پژوهش خود

بیان میکند که از عمدهترین مشکالت زنان مطلقه ،مشکالت اقتصادی و ناآگاهی برای ادارۀ امور اقتصادی

است .این موضوع ،نگرشهای منفی اجتماعی و نگرانی در رابطه با آیندۀ فرزندان را نیز به دنبال دارد .این
در حالی است که بسیاری از زنان فاقد مهارتهای الزم و از نظر تحصیالت ،در سطح پایینی قرار دارند.
بنابراین ،از نظر مالی فشار بسیاری را تحمل میکنند.
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در حیطۀ مسائل روانشناختی نیز یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که اکثر زنان مطلقه ،حداقل

گاهی احساس میکنند که هیچ کنترلی روی حوادث اطراف خود ندارند و هر لحظه ممکن است اتفاقی
بیفتد که دور از توانایی مقابلۀ آنها باشد .بنابراین ،اکثر آنها بیشتر اوقات احساس نگرانی و دلشورۀ

شدید داشته و مضطرب هستند .همچنین ،بسیاری از آنها در زندگی احساس شکست ،سرخوردگی و
ناامیدی نسبت به آینده دارند که زمینۀ احساس غمگینی و ناراحتی شدید را فراهم میآورد .عالوه بر

این ،بسیاری از زنان مطلقه بیان کردهاند که نسبت به دیگران حساس و زودرنج شدهاند و رفتارهای
پرخاشگرانۀ زیادی در روابط خود دارند و نسبت به مردان ،تفکرات نامطلوب زیادی داشته و به آنها
بدبین هستند .یافتههای پژوهش حاضر با مطالعۀ علیمرادی ( ،1393ص  ،)94مکوندحسینی ( ،1392ص

 ،)73صدراالشرفی و همکاران ( ،1391ص  ،)28حفاریان و همکاران ( ،1388ص  ،)72آقامحمدیان

شعرباف و جمعه اسدآباد ( ،1382ص  ،)117آماتور ( ،2010ص  )657و آمبرت ،2009( 1ص  )8در

پژوهشهای مختلف همسو است.

حفاریان و همکاران ( ،1388ص  )72در پژوهش خود بیان میکنند که طالق قانونی ،حتی برای
زنانی که خواهان جدایی بودهاند ،لزوم ًا پایانبخش استرسهای ناشی از ازدواج و دغدغهها و مشکالت آن
نیست ،بلکه حوادث و فرآیندهای جدید به وجود خواهد آمد که عواطف ،هیجان و رفتار زنان مطلقه را
تحت تأثیر قرار میدهد .علیمرادی ( ،1393ص  )23نیز بیان میکند که ازجمله مؤلفههای روانشناختی

که در طالق بسیار مشهود است ،احساس تنهایی است .احساس تنهایی در طالق بهصورت یک احساس و

حالت خلقی ناخوشایند یا تجربۀ مضر و سخت برای افراد است که بهصورت محرومیت و درد بسیار شدید

تجربه میشود .همین احساس تنهایی با مشکالت روانی -اجتماعی ،نظیر عزتنفس و احساس شایستگی

پایین و اختالالت روانی نظیر اضطراب همراه است که این مسئله عالوه بر ناتوانی در ایجاد یک زندگی
مناسب ،موجب به وجود آمدن احساس ناامیدی و پوچی میشود و حتی و اگر به بیشترین میزان برسد،
موجب افسردگی میشود و با خطر خودکشی همراه است.

این مطالعه ،واجد محدودیتهایی بوده است که در تعمیم نتایج توجه به آنها مهم است .محدودیتهای

پژوهش حاضر ،عبارت بودند از عدم امکان انتخاب تصادفی شرکتکنندگان و درنتیجه ،بهکارگیری

روش نمونهگیری در دسترس ،استفاده از طرح مطالعۀ مقطعی و عدم امکان استفاده از طرح مطالعۀ طولی

و فقدان سنجش پیگیریهای طوالنی برای شناسایی روند تغییر مسائل متعدد زنان طالق ،استفاده از طرح
1. Ambert
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مطالعۀ توصیفی که نتایج حاصله ،بیانگر روابط علت و معلولی نمیباشند و صرف ًا به شناسایی و توصیف

وضعیت موجود پرداخته میشود .همچنین ،نمونۀ پژوهش حاضر منحصر به منطقۀ جغرافیایی خاص با
تعداد محدود و بهصورت در دسترس بود که شرایط یادشده ،تعمیم نتایج را با احتیاط مواجهه میکند.

پیشنهادها

بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی زیر ارائه م یشود:

 پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده ،جدا از ابزارهای خود گزارشی ،از مصاحبه و ابزارهای بالینیاستفاده شود.

 در پژوهشهای بعدی از روشهای کمی و کیفی و طرحهای طولی و سنجش پیگیریهای طوالنی باروشهای نمونهگیری اتفاقی استفاده شود.

 مسائل مختلف اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی مردان پس از طالق نیز بررسی شود. با توجه به شیوع نسبت ًا باالی مسائل مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و روانی در بین زنان مطلقه،پیشنهاد میشود که حیطهها و مسائلی که بیشترین دغدغه را برای این افراد ایجاد کرده است شناسایی
و در جهت رفع آنها و برقراری آرامش تالش شود.

 پیشنهاد میشود که پژوهشهای مشابه در نمونههای سایر شهرها و در جامعۀ آماری گستردهتر انجامشود.

 -بهمنظور کاربست یافتهها ،پیشنهاد میشود که براساس نتایج چنین پژوهشهایی به طراحی

کارآزماییهای بالینی مناسب و سودمند جهت کاهش مسائل مختلف اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی
و روانی در بین زنان مطلقه که مسائل آنها شدت یافته و منجر به مختل شدن زندگی آنها شده،

اقدام شود.

 اهتمام جدی برای گسترش کمی و کیفی ،ارائه خدمات مشاورهای در تمام مراکز مشاوره و مددکاریکالنتریها و دادگستریهای سطح کشور به زنان نیازمند مشاوره در حین و پس از طالق صورت

گیرد.

 ارتقای سطح آگاهی ،دانش و مهارتهای زندگی در زنان مطلقه باهدف بهبود خودکارآمدی و سطحعملکرد آنها برای سازگاری بهتر با مسائل مربوط به زندگی و آمادهسازی برای شکلدهی به زندگی
جدید.

 -برای حل تبعات روانی طالق ،نیروی انتظامی از طریق پلیس زن ،معاونت اجتماعی ناجا ،مشاوران
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شاغل در مرکز مشاورۀ ناجا و همچنین ،مشاورینی که در سایر سازمانهای اجتماعی مانند بهزیستی

و غیره هستند ،اقدام به ارائه مشاورههای دورهای به زنان طالق کند.

 در خصوص مشکالت اجتماعی -فرهنگی زنان طالق ،نیروی انتظامی میتواند از طریق پلیس زنمعاونت اجتماعی و همکاری با صداوسیما و رسانههای جمعی ،با ساخت تیزرها ،نشر مطالب و غیره
در حل این امر و فرهنگسازی بیشتر تالش کند.

 نظر سیاست شهری  -سیاست شهری سیاستی برای کاهش نابرابری و تنشهای اجتماعی است که اینسیاست راهی برای مبارزه بر ضد کارکردهای مختلف ناشی از زندگی شهری است  -نقش فعالی در

کمک به زنان و نیز مبارزه با ناامنی ایفاء میکنند .تأسیس و گسترش پلیس زن و استفاده از زنان
متخصص در واحدهای پلیسی ،ضمن افزایش احساس اعتماد به پلیس ،باعث ایجاد فضای ایمنتر
برای جلوگیری از آسیب بیشتر بزه دیدگان بالقوه از جمله زنان خواهد بود.

 -کمکهای قانونی و قضایی به زنان از طریق ایجاد یک نظام همبستگی به نفع آنها که از طریق رجوع

به کمیسیونهای ترمیم خسارات اجراء میشود .این کمیسیونها ،چنانچه در مراحل اولیۀ خسارت

و در نهادهای اولیۀ مداخلهگر مانند پلیس انجام شود ،دارای تأثیر بیشتر خواهد بود .ضمن اینکه از
بزهدیدگی ثانویه نیز در ایشان جلوگیری خواهد کرد.

 -سرویسهای جایگزین مانند سرویسهای کمک به زنان بزهدیده بهمنظور جبران کمبودها ،مشکالت و

معضالت آنها که بخشی از آن مربوط به خود جامعه است ،ایجاد شود .ازآنجاییکه از اولین نهادهای

مداخلهگر در ترمیم مدیریت و کاهش بحران در زنان آسیبدیده ،پلیس است؛ امکان تشکیل یا
حداقل همکاری سرویسهای جایگزین در ادارات پلیس ،باعث ارتقای کارآیی آنها خواهد شد.

بهعنوانمثال ،در خصوص مشکالت اقتصادی با توجه به اینکه طالق از مسیر پلیس و مراجع قضایی

میگذرد ،میتوان با معرفی این افراد به سازمانهایی مثل بهزیستی ،کمیتۀ امداد یا هر سازمان و ارگان

دیگری بستر اشتغالزایی را میسر کرد.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله ،نویسندگان از مساعدتهای مسئوالن محترم بهزیستی و دادگستری استان لرستان و همچنین،

تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش کمال تشکر و قدردانی رادارند.
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منابع و مآخذ

منابع فارسی
 اخوان تفتی ،مهناز ( .)1382پیامدهای طالق در گذار از مراحل آن .مجلۀ مطالعات زنان ،)3(1 .صص .126-118 اعظمآزاده ،منصوره و تافته ،مریم ( .)1394روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی (مطالعۀ موردی زنان سرپرستخانوار تهران) .مطالعات زن و خانواده ،)2( 3 .ص .33-60
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