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Abstract 

Divorce is the cause of the disruption of the most fundamental element of society (i.e., the 

family). After the death of a spouse, a great deal of change is needed for post-divorce adjustment. 

The objective of this study was to develop a qualitative post-divorce adjustment model for women 

based on the grounded theory. The research population included all divorced women referring to 

the counseling centers supervised by the Welfare Organization in Ahvaz. The participants 

included 20 divorced women who were selected through purposive method; they participated in 

semi-structured interviews. Data were analyzed using Strauss and Corbin’s systematic method. 

265 primary codes, 43 subcategories, 17 main categories and one core category were extracted 

from the data. The main categories included others’ strategic support, religious confrontation, 

facilitative patience, financial management, communication and environment borderlines, 

morality and self-control, children existence, personality and education structures, the way to be 

in a former life, self-study practice, soothing pursuits, personal development, meaningful social 

presence, growth opportunities for children, search for specialized assistance, jobs and education, 

freedom from divorce cage and problem-solving skills. Subsequently, post-divorce adjustment (a 

quest for independence and peace) was chosen as the final category. Finally, a paradigmatic 

model was derived from the data. The results are beneficial for supportive agencies as well as 

family counselors in providing appropriate solutions and facilitating the post-divorce adjustment.  
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ر سودانیمنصو .اهواز، ایران ،یشناسروان و تربیتی علوم دانشکده .اهواز چمران شهید دانشگاه مشاوره، گروه استاد   

   رضا خجسته مهر .اهواز، ایران ،شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده .اهواز چمران شهید دانشگاه مشاوره، گروه استاد

  حمید فرهادی راد .اهواز، ایران ،شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده .اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار

 چکیده

مرگ همسر، نیازمند بیشترین تغییر  پس ازبخش جامعه یعنی خانواده است که  نیتریادیبن گسیختگیازهمطالق عامل 

 رخداد پس از یافتگیسازش یفیک یالگو تدوینبا هدف پژوهش این مجدد در افراد مطلقه است. یافتگی ازشسبرای 

کننده به مراکز مراجعه زنان مطلقه برگیرنده همهرد پژوهش میدان. انجام شد یانهیزم هینظرو با استفاده از روش طالق 

به روش بودند که زن مطلقه  20این پژوهش کنندگان شرکت بود.شهر اهواز  مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی در

 هشیو از هاداده لیتحل در قرار گرفتند. نیمه ساختاریافتهمصاحبه  وردمو  شدهانتخابو از نوع موارد مطلوب  هدفمند

 از هسته مقولة یك و اصلی مقولة 17 ،یفرع مقوله 43 ه،یاول کد 265 .شد گرفته بهره مند استراوس و کوربیننظام

 ،رویارویی مذهبی ،راهبردی اطرافیان حمایتگری» که کدهای اصلی به این شرح بود: شد استخراج هاهداد کدگذاری

 وجود گرایی و خودکنترلی،و مرزسازی با محیط، اخالق یگیرارتباط ،مالی عاملی مهم تیریمد ،رشد دهندهی صبور

بخش، ، ساختار شخصیتی و تربیتی، چگونگی بودن در زندگی سابق، تمرین خوداندیشی با مطالعه، تکاپوهای آرامشفرزند

 لیشغل و تحص ،یتخصص یهاکمك یجستجوتوسعه شخصی، حضور معنادار اجتماعی، بستری برای رشد فرزندان، 

طالق: پویشی برای  پس ازیافتگی سازش» در ادامه«. مسئله گشایی یهااستفاده از مهارت زیو ن قفس طالق رهایی از

نتایج  .طراحی گردید هاداده از مستخرج پارادایمی الگوی پایان در و شد انتخاب نهایی مقولة عنوانبه« استقالل و آرامش

 ،با طالقیافتگی ازشسده در ارائه راهکارهای مناسب و بهبود شرایط تواند برای نهادهای حمایتی و نیز مشاوران خانوامی

 راهگشا باشد.

 یانهیزم هینظر زنان، طالق، پس از یافتگیسازش :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 روابط افراد، بیشتر برای رضایت و شادی منابع از یکی و شودمی محسوب مهم امری جوامع همه در ازدواج

 از یک هر نشدن برآورده اما دهند،می سوق زدواجا سمت به را افراد سیاریب عوامل .است ازدواج و نزدیک

 & Bolkan)طالق شود  درنتیجه و ازدواج هیجان و معنا رفتن بین از باعث تواندمی ازدواج فرآیند انتظارات در

Kaya, 2016). عامل 1طالق. شود محسوب زندگی زاترین اتفاقاتاضطراب از یکی تواندمی زوجی رابطه انحالل 

 افراد که دالیلی اما ندهست متفاوت طالق دالیل گرچهاست.  خانواده یعنی جامعه بخش رینتمهمفروپاشی 

 از پیشگیری و زوجین روابط بهبود به کمک برای و باشند ظاهری دالیلتوانند می کنندمی بیان طالق متقاضی

همه  در را فراد خانوادها سالمتی طالق، یتجربه .بود آن عمقی و اصلی دالیل دنبال به باید طالق هایآسیب

اعضای خانواده را کاهش  کارآمدی و دهدمی قرار تأثیر تحت عاطفی و اجتماعی ،فیزیکی شناختی،روان ابعاد

 (.1393 احمدی، و وفایی آگیالر از زارع، نقل به ؛Amato, James, 2010) دهدمی

ازدواج به ثبت رسیده است و در  هزار 609در کشور  (1396) سال در ،احوالثبت آمار سازمان اساس بر  

ه طالق، ( که نسبت ازدواج ب1397 کشور، احوالثبت )سایت سازمان است دادهرخهزار طالق  175همین مدت 

 کشورها دیگر و ایران در طالق ادبیات دهد. در کنار این آمار رو به رشد، بررسیرا نشان می 5/3عدد حدود 

 سوءمصرف افزایش روانی، هایتنش و هاآسیب: ازجمله اندکرده ذکر القط برای را بسیاری بارزیان پیامدهای

 اقتصادی مشکالت زوجین، قتل خشونت، خودکشی، جسمانی، هایبیماری فزاینده شیوع مخدر، مواد و الکل

 اب مشترك دوستان و همسر یخانواده طرف از ویژهبه) اجتماعی و خانوادگی هایحمایت نبود ،(زنان برای بیشتر)

 Kamp) زندگی کیفیت کاهش فرزندان و تحصیلی مشکالت نقش، تغییر مشکالت و والدینی هایتنش ،(همسر

Dush & Taylor, 2012 Amato, 2014;; (Mendoza, Tolba, & Saleh, 2020 Amato, Kane, James, 2011فسایی و  ؛

و  صالحی موغاری، حجازی مظاهری، علوی،، ؛ مقدم زاده1390، فاتحی زاده؛ باللی، اعتمادی و 1391ی، ایثار

 (.1397، افروز

مردم یک امر خیلی ناپسند و  همه مشکالت و مسائل ناشی از طالق، امروزه طالق مانند گذشته نزد باوجود

گیرند ابزاری برای رهایی از وضعیت موجود در نظر می عنوانبه آن راشود و افراد آور محسوب نمیوحشت

(Oldham, 2018) ممکن رفاه سطح در موقتی کاهش رغمعلی طالق که است این بیانگر طالق پیامدهای و بررسی 

-شایع. یابندنمی بهبود آن از ناشی اثرات از از افراد هرگز دیگر بعضی باشد ولی سودمند افراد بعضی برای است

 اختالالت ی،افسردگ مانندسازش نایافتگی  هایشاخص طریق از 2طالق پس از یافتگیسازش ارزیابی ترین

 .(Sook ko & Sook kim, 2015شکست یا بحران هویت است ) احساس تنهایی، اضطراب، روانی، بیماری هیجانی،

 تثبیت زناشویی، گسستگی از ناشی احساسات حل زناشویی، رابطه از جدایی فرآیند طالق، پس از یافتگیسازش

                                                                                                                     
1. divorce 

2. post-divorce adjustment 
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. عالوه بر این، (1391 ،فاتحی زادهاحمدی و  میرزاده،) است دو هر یا جدید، و قبلی همسر با طالق پس از رابطه

بیانگر  تواندیمی منفی نیست، بلکه ممکن است شامل تغییر مثبتی که هانشانهمثبت محدود به فقدان  یافتگیسازش

به همسر سابق و عدم  بستگیدلبا مشکالت است، باشد.  کنار آمدنو توان  رضایتمندآرامش روانی، شادی، زندگی 

ی زیادی مرتبط هایشانیپرنیز با  استیی از رابطه قبلی که شامل درگیری ذهنی با خاطرات زندگی با همسر سابق رها

 (.Munoz-Eguilta, 2007) است

طالق را تحت  پس از یافتگیسازش تواندمی طالقوجود خصوصیاتی در  که اندکرده ذکر دیگرهای پژوهش        

 و همسر به خیانت آغازگر طالق چه کسی بوده و یا اینکه بر عواملی مانند زمینه این پژوهش در .قرار دهد تأثیر

در یک  .Webb, Ellison, Mcfarland, Lee, Morton, & Walters, 2010)) دارد تأکید ،دوم همسر با دارادامه اختالفات

، انددادهبیشتری را گزارش ی متأهلافرادی که مشکالت  اندافتهیدر Aseltin & Kessler (1993)توسط طولی پژوهش 

 یافتگیسازشبرای زنان وضعیت شغلی نقش مهمی را در  .اندکردهی افسردگی کمتری را طی طالق تجربه هانشانه

زنانی که رضایت شغلی باالیی  خصوصبهو  اندبوده. زنانی که پیش از طالق مشغول به کار کندیمطالق ایفا  پس از

را  اندداشتهیا رضایت شغلی کمتری  اندبودهطالق بیشتری در مقایسه با کسانی که بیکار  با یافتگیسازش، اندداشته

  (.Webb and et al, 2010) کنندیمتجربه 

طالق در زنان، بیشتر بر کاهش میزان  پس از یافتگیسازشدر آمریکا و اروپا بر روی متغیر  شدهانجاممطالعات        

 ,Schramm, Harris, Whiting)اند با فرزندان تمرکز داشته کنار آمدنطالق و نیز  ازپس درآمد مالی و ثروت زنان 

Hawkins, Brown, & Porter, 2013) طالق، زنان  پس ازهای ابتدایی در سال باوجوداینکه. البته باید در نظر داشت که

که در  دهدیمخیر نشان های اشوند، ولی پژوهشمشکالت اقتصادی فشارهای زیادی را متحمل می واسطهبه

نتایج  درمجموع. (Tamborini, Couch & Reznik, 2015) شودیمطالق باعث افزایش سطح درآمد زنان  مدتطوالنی

ها عواملی چون حمایت اجتماعی، کیفیت ارتباطی با اطرافیان، حمایت اقتصادی، تغییر الگوی والدینی، این پژوهش

-Herrero, Martínez) دانندمی مؤثر طالق پس از یافتگیسازش در را بیمذه مقابله هایها و سبکتغییر نقش

Pampliega, & Alvarez, 2020; Rojas, Guzmán-González & Ottenberger, 2016; Wilder, 2016; Brown, 2014). 
 س ازپهای زندگی چالش باوجوداینکهدهد که های کمی و کیفی در جوامع غربی نشان مینتایج پژوهش       

های بیشتری در این زنان هستند که به دلیل موانع جنسیتی با آسیب درمجموعکند اما طالق، هر دو جنس را متأثر می

تنهایی و . سرپرستی فرزندان به(Baitar, Buysse, Brondeel, De Mol, & Rober, 2012)اند طالق مواجه پس اززندگی 

و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت  سختی، مشکالت اقتصادی، زندگی در تنهاییبه

کند. لذا عدم ای روبرو میحضور در اجتماع با مشکالت عدیده به زنان مطلقه و بیوه، آنان را در روابط اجتماعی و

دی و اقتصا طالق پیامدهای منفی فردی، خانوادگی، اجتماعی پس ازبا زندگی یافتگی سازشموفقیت زنان در 

 (. 1392و کل جامعه در پی خواهد داشت )صادقی فسایی و ایثاری،  هاآنفراوانی برای 
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کالنتری، طالق بوده ) بعد یافتگیسازشدر  مؤثرعوامل کشف مربوط به  شدهانجامهای پژوهشدر ایران بیشتر      

، و کاظمیان آخوندی درزی اسماعیلی،؛ 1397؛ حیاتی و سلیمانی، 1391، محمد پور؛ 1390فکر و جواهری روشن

اند طالق پرداخته پس از یافتگیسازش بینی کنندهپیشبررسی عوامل ی کمی به هاروش( و یا با استفاده از 1395

این پدیده، بر  مؤثرجنسیتی  هایائات روانی و تفاوتاقتض کهدرحالی. (1390، فاتحی زاده)باللی، اعتمادی و 

بررسی به عمیق  صورتبه درصدد برآیند تا رفته وفراتر کمی های پژوهشیزد تا از انگرا برمیبسیاری گران پژوهش

عوامل  بندیدستهبا شناسایی و  وی کیفی بپردازند هاروشزنان از طریق  ویژهبهو مطلقه افراد  شدهادراك هایهتجرب

مبنایی ، اجتماعشده فراموشبه این قشر  ، ضمن کمکطالق در قالب یک الگوی بومی پس از یافتگیسازشبر  مؤثر

مشکالت پژوهش با توجه به این فراهم آورند. لذا  در این زمینه های مدیران و نهادهای مسئولگیریبرای تصمیم

دوباره زندگی آنان، به دنبال بررسی ضرورت بازسازی طالق و  پس ازبا زندگی  یافتگیسازشزنان در  پیشروی

طالق  پس از یافتگیسازشموجود در کسب  مشکالت وپدیده این در ان مطلقه زنهای نگرشو ها ، ادراكهاربهتج

بر آن در هنگام طالق و تأثیرگذار متغیرهای ثرگذاری او چگونگی  یافتگیسازشفرایند طریق آنان است تا از این 

با این  یافتگیسازشعوامل مؤثر و چگونگی  دربرگیرندهگردیده و الگویی کیفی و بومی که مطالعه ، ازآنپسدورة 

طالق رخداد  پس اززنان  یافتگیسازش کیفی الگوی تدوین ژوهشاین پ کلی پدیده است، ارائه گردد. لذا هدف

 است که:  سؤالاست و به دنبال پاسخگویی به این 

 ؟کنندسازش پیدا می طالق پس از زندگی شرایط با چگونه زنان

 

 روش 

 دانیماست.   Strauss & Corbin (1998) مندبه شیوه نظام و (GT) 1ایمینهنظریه ز نوع از کیفی ،حاضر پژوهشروش 

 .بود اهواز شهر در یستیبهز سازمان نظارت تحت مشاوره مراکز به کنندهمراجعه مطلقه زنان همه رندهیبرگدر پژوهش

کز ایز مراجعه به مری الزم با سازمان بهزیستی و کسب مجوز از این بخش و نهایهماهنگ پس ازبه این صورت که 

، آگهی فراخوان در بهزیستی و آن مراکز نصب شد و هاآنمشاوره تحت نظر آن سازمان و جلب همکاری 

 گیریدر این پژوهش، نمونه مورداستفادهگیری ی نمونههاروشبه مراجعین مراکز صورت گرفت.  رسانیاطالع

ای که به فراخوان پاسخ مثبت داده و مطلقه زنانبود.  3ینظر گیریدر ادامه نمونه از نوع موارد مطلوب و 2هدفمند

 از حاصل نتایج اساس بر شدند.مینمونه اولیه انتخاب  عنوانبهکنندگان را دارا بودند، شرکت شده برایشرایط ذکر

 یدبا که سؤاالتی و همچنین شدندیم انتخاب بعدی کنندگانابتدایی، شرکت یهامصاحبه یهاداده وتحلیلتجزیه

-نمونه به هدفمند گیرینمونه ،پژوهشپیشرفت  با درواقعگردید. یم مشخص شود، پرسیده بعدی یهامصاحبهدر 

در این رفت و برگشت ادامه یافت.  صورتبه هادادهتبدیل شد. این فرآیند برای گردآوری و تحلیل  نظری گیری

                                                                                                                     
1. grounded theory 

2. purposive sampling 

3. theoretical sampling 
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العات جدید تکرار همان اطالعات قبلی بود ولی یعنی اط به اشباع نظری رسید،کننده شرکت 17پژوهش مصاحبه با 

کز ادر مر 1396در سال  هامصاحبهروند اجرای مورد ادامه یافت.  20 تا هامصاحبه تعداد اشباع این از اطمینان برای

در کنندگان باید شرکت. 1 بود: قرارازاینبرخی از شرایط ورود  .اجرا شد شهر اهواز« باران»و یا  «مهرآوران»مشاوره 

پس  یافتگیسازشچنین آنان باید بر اساس مقیاس باشد و هم احرازشده طالقشان پس از یافتگیسازش ،مصاحبه اولیه

سپری شدن حداقل . 2 حالل رابطه زوجی رسیده باشند.ازانپسبا شرایط  سازشبه سطح مناسبی از  1(PDAS)طالق از

 ,klap;تا دو سال ادامه دارد )حداقل زنان  یافتگیسازشق بر طالمنفی  تأثیرات که علتاینبه سال از تاریخ طالق، 2

 فرایند به و امکان ورودشده باشد  مواجه طالق پس ازفرد با مشکالت  اینکه ( و Rawlins, 2012به نقل از 1992

التر تحصیالت با سطح .4. باشد سال 50تا  20 بین کنندگانسن شرکت .3 را داشته باشد.طالق  پس از یافتگیسازش

  .داشته باشند هاتمایل به شرکت در مصاحبه و برخوردار باشند سالمت جسمی و روانی. از 5ه باشند. داشت از ابتدایی

 

 ابزار 
و روش اجرای  پژوهشدر پژوهش حاضر، بر اساس نوع  هاداده آوریجمعروش اصلی  :2یافتهنیمه ساختار مصاحبه

-می آغاز باز هایسؤال با بیشتر و کلی صورتبه مصاحبههای لسؤاود. ب ساختاریافتهپژوهش، مصاحبه از نوع نیمه 

بر  بعدی هایسؤال. قالب کلی "؟بیاییدکنار  طالقبا توانستید  گونهچ طالق چه اتفاقاتی افتاد و پس از". مثالً گردید

-سازشم برای امدهای اقداگر، راهبردها و پیای، مداخله، زمینهعلیتا عوامل ای طراحی شد مبنای مدل نظریه زمینه

 -شما با طالق کمک کرد؟  یافتگیسازشچه عواملی در اطرافتان به  -مانند: ؛ در برگیردطالق را  پس از یافتگی

  ها چه پیامدهایی در پی داشت؟این عوامل و تالش -انجام دادید؟ باره خودتان چه اقداماتی دراین

 Wang & Amato (2000) توسط  که است عبارت 9 شامل قیاسم نیا: (PDAS)طالق پس از یافتگیسازش مقیاس

 پایان پس ازسازش  سطح ارزیابی برای مقیاس نیا .شودیم گذارینمره اینقطه 3 لیکرت صورتبه و شدهساخته

 جدایی پس از فرد بهتر سازش یدهندهنشان باالتر کلی ینمره و است شدهطراحی زوجی یرابطه یک یافتن

 در .آوردند دست به 77/0 کرونباخ یآلفا روش از استفاده با را اسیمق نیا ییایپاWang & Amato (2000)  .است

 و 82/0 کرونباخ آلفای روش از استفاده با اسیمق نیا ییایپا گرفت، انجام( 1390) یبهبهان ینیحس توسط که پژوهشی

نفر از اساتید رشته  5 توسط پرسشنامهن یا محتوای و صوری اعتبار نیچنهم و است شدهمحاسبه 72/0 فیتنص روش

 .است قرارگرفته تائید مورد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

 شیوه اجرای پژوهش  
شد و پس از هر مصاحبه فرایند روی کاغذ پیاده می و شدهثبتضبط دیجیتالی  وسیلهبهها در این پژوهش مصاحبه

 & Strauss مند به شیوه نظام ایاز رویکرد نظریۀ زمینه هاداده وتحلیلتجزیهبرای  ید.گرددگذاری انجام میتحلیل با ک

                                                                                                                     
1. post divorce adjustment scale 

2. semi structured 
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Corbin که ارتباط بین  هاستها بخشی از تحلیل دادهبندی دادهفرایند کدگذاری و طبقه. است شدهاستفاده

از: کدگذاری  اندارتعبکه  ستهاگذاری دادهسه مرحله کدو شامل  شودینظریه را شامل مو خام  یهاداده

این در  .(1390ترجمه افشار، ؛ (Strauss & Corbin, 1990 3و کدگذاری گزینشی 2، کدگذاری محوری1باز

هر یک از  ،هاو تحلیل سطر به سطر مصاحبه شدهتایپها در قالب متون سازی مصاحبهپژوهش پس از پیاده

کوتاه و  صورتبهی مفهومی گزارهک عبارت یا ، در قالب یشدهاستخراجی هاپاراگرافسطرها، جمالت یا 

کدگذاری  و 4کدگذاری اولیهیعنی  مرحلۀ اصلیدو کدگذاری باز در قالب  مختصر توضیح داده شد. سپس

 شدهاستخراجاصلی  یهامقولهدر مرحله کدگذاری محوری  ( انجام شد.ی فرعی و اصلیها)مقوله 5متمرکز

 شدهگردآوریهای داده .نددش دهیسازمان موردبررسی ةدیپد حول دها،امیپ و هایاستراتژ ط،یشرا قالب در

های خام به از سطح داده مرحلهبهمرحلهها، هدر سه مرحله کدگذاری به هم متصل شده و فرآیند تفسیر داد

-برای اعتباریابی کدگذاریگرفت. صورت  الگوی مفهومیرسیدن به یک  درنهایتسطح مفاهیم انتزاعی و 

لذا در  .(1390ترجمه افشار، ؛ (Strauss & Corbin, 1990دوشمیها استفاده سویه سازی دادهچند اهبرد ها از ر

برداشتی متفاوت از  ،موضوع و یا پیامیدرباره  شدیها چنانچه احساس مدر طول مصاحبهاین پژوهش و 

که آیا  شدو سؤال می شدیدر میان گذاشته م هاآنته باشد، با داش وجود هاکنندهمنظور و پیام شرکت

و  شدمی رونویسی شدهضبط یهامصاحبه همچنینصحیح است یا نه.  ،شدهبرداشت هاامیتفسیری که از پ

ای برداشت و احساس کنندهشرکت ۀگفتاگر باز هم تفسیری از  بیندراین و شدیم دادهگوش هاآنبه  سپس

و موضوع  شدیکننده تماس گرفته م، با شرکتباشد برداشت کرده بودیم آنچهکه شاید متفاوت با  شدیم

در محقق  به پایان رسیده بود به سه هاآن یای که کار کدگذارسه مصاحبهشد. افزون بر این، میمطرح 

مستقل کدگذاری  صورتبهکه این سه مصاحبه را  درخواست شد هاآنای داده شد و از زمینه یۀنظر حوزة

 معناداری طوربه که دست آمد به 81/0 با  برابر 6کاپا ضریب از استفاده با هاکدگذاری توافقکنند. 

های خام های خام، الگوی نهایی با دادههمچنین با رجوع به داده دهد.می نشان را توافق باالی همبستگی

های ههای خام و مصاحبگر در این مرحله، فرایند رفت و برگشتی میان مصاحبهمقایسه و ارزیابی شد. پژوهش

ها و فرایند کدگذاری و تدوین الگوی اساس مقایسه مداوم مصاحبهکدگذاری شده را انجام داده که براین

 .مفهومی صورت گرفته است

 

                                                                                                                     
1. open coding 

2. axial coding 

3. selective coding 

4. level 1 coding 

5. focused coding 

1. measure of agreement Kappa 
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 اخالق پژوهش
کامل  از افراد برای ضبط هامصاحبه. در ابتدای گردیداهداف کلی پژوهش بیان پژوهش کنندگان در شرکتبرای  

این  که کنندگان اطمینان داده شدشرکتاصول رازداری به حفظ  منظوربه. شدبی گرفته کتنامه مصاحبه رضایت

ی آزاد بارهدر کنندگانشرکت. به گیرندمیقرار  ان همراه پژوهشگرفقط در دسترس پژوهشگر و همکار هامصاحبه

ها مصاحبهدر تحلیل  .شد داده کافی اطمینان ،بخواهند کهمقطعی  هر در آن ترك یاپژوهش  در حضور برای هاآن

محرمانه  هاآنشماره تلفن، آدرس و سایر اطالعات شخصی  همچنین شد.میاز شماره استفاده  هاگزارش در و

 شد.مینگهداری 

 

 هایافته
زن  2 ،در پژوهش کنندهشرکتمطلقه زن  20 ازبود که  صورتبدینکنندگان شرکتهای جمعیت شناختی ویژگی

زن با  2سال،  6زن با مدت طالق  2سال،  5زن با مدت طالق  7سال،  4زن با مدت طالق  4 سال، 3با مدت طالق 

وجود داشت. میانگین و انحراف معیار سن  12زن با مدت طالق  2سال،  11زن با مدت طالق  1سال،  8مدت طالق 

زن  2فرزند و  2درصد(  30زن ) 6فرزند،  1درصد(  40زن ) 8سال بود.  76/2و  2/34ها به ترتیب کنندهشرکتکل 

نفر دیپلم،  6نفر  سیکل،  1تحصیالت  ازنظربدون فرزند بودند.  کنندگاندیگر شرکتو  داشتند فرزند 3( درصد 10)

نفر  5نفر کارمند،  9 ی،شغل ازنظر. داشتند ادکترتحصیالت نفر  2و  لیسانسفوقنفر  5نفر لیسانس،  5، دیپلمفوقنفر  1

 .مشغول بودند داریخانهبه  نفر هم 6شغل آزاد و 

-سازشبر  مؤثربه دنبال شناسایی چگونگی و عوامل  انجامیده طول به سال یک از بیش مدت به که تحقیق این

 کدگذاری باز، یمرحله طالق بود. ماحصل پس از یافتگیسازشالگوی  تدوینطالق زنان مطلقه و  پس از یافتگی

کدگذاری محوری مقوالت  یدر مرحله .بود اصلی مقوله 18 و فرعی مقوله 43 اولیه، کد 265 به رسیدن

 ییده، پیرامون پد1ای(، راهبردها و پیامدهاگر، زمینه، مداخلهعلی) از مرحله قبل در سه محور شرایط آمدهدستبه

 مفاهیم و نسبت شدن ترروشن در این پژوهش هرکدام از محورها برای ؛ کهآمدندهم مرکزی پژوهش گرد

 شوند.و توضیح داده می جداول جداگانه ارائه صورتبهت مقوال
 

 علیشرایط 

؛ (Strauss & Corbin, 1990 گذارندیمستقیم بر پدیده اثر م صورتبهآن دسته رویدادها و وقایع هستند که  علیشرایط 

ذهبی، صبوری راهبردی اطرافیان، رویارویی م حمایتگریشامل  حاضردر پژوهش  علی شرایط .(1390ترجمه افشار، 

گرایی و خودکنترلی و گیری و مرزسازی با محیط، رعایت اخالق، مدیریت مالی عاملی مهم، ارتباطرشد دهنده

   باشند.، میفرزند وجود

                                                                                                                     
1. consequences 
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 طالق پس از یافتگیسازش علیهای مرتبط با شرایط . مقوله1جدول 

 کدهای باز فرعی هایمقوله اصلی هایمقوله

راهبردی  حمایتگری

 یاناطراف

 حمایت عاطفی
امید  -عدم سرزنش و قضاوت -بیان احساس مشترک همدلی -ابراز عشق و محبت -عاطفی ریزیبرونکمك به 

 پذیرش خانواده -ممانعت از تنهایی -کردن تائید -حفاظت روانی -دادن

 اه تقویت اعتقادات دینیکمك از ر -وحقوقحقکمك به آشنایی با قوانین و  -استفاده از تجارب مفید دیگران حمایت فکری

حمایت از طریق فراهم آوردن 
 امکانات

 نگهداری از فرزندان -قطع ارتباط با فضای نامساعد -تأمین مسکن -های مالیکمك

 رویارویی مذهبی
 

 تنها نقطه اتکا -یاری جستن از خدا -سپردن خود به خدا -توکل بر خدا توکل بر خدا

 دادهای غیبی )معجزات(ام -محبوب خدا بودن حمایت الهی

 خیرخواهی برای دیگران -مذهبی و دعا کردن مراسم -نماز و قرآن خواندن رفتارهای مذهبی

 تسلیم خواست خدا شدن -باور به تقدیر الهی رضایت از حکم الهی

 صبوری رشد دهنده
 

 شکیبایی در برابر مشکالت
 

سوگواری بر سر مزار  -سختی یك تجربه ارزشمند هر -ها با درک و شناخت موقعیت یك زن مطلقهتحمل سختی
 هابزرگ شدن و پخته شدن با تحمل سختی -زندگی خود و لزوم سرسختی

 ایستادگی در راه انتخابی
امیدواری به  -مداومت در کارها -دلسرد نشدن از هدف -هایافتن معنی در سختی -تسلط بر احساسات شخصی

 آینده

 کنترل نیازهای جنسی خود
ها و به تعویق انداختن خواسته -صبر بر گناه و افتادن به خطا -کنترل افکار جنسی -پوشی از نیاز جنسیمچش

 امیال

 پیدا کردن نکات مثبت و راضی بودن -قبول وضعیت کنونی پذیرش شرایط جدید

مدیریت مالی عاملی 
 مهم

 ها با میزان درآمدتنظیم هزینه
داشتن  -برای آینده ریزیبرنامه -در نحوه هزینه کرد درآمد بندیاولویت -وریاجتناب از خریدهای اضافی و غیرضر

 یادداشت هزینه کردهای ماهیانه -به هر مقدار اندازپس

تمرین عدم وابستگی مالی به 
 دیگران

 -ودگذراندن امورات با همان درآمد کم اولیه خ -قبول شرایط مالی جدید )از صفر( -تالش برای رهایی از وابستگی
 و از زندگی قبل ماندهباقیدر دست گرفتن منابع مالی 

از خودگذشتگی برای نیازهای 
 فرزندان

 گذشتن از نیازهای خود و رسیدگی به فرزندان

 هاارتباط با افراد همنوع خود برای تحمل سختی -مناعت طبع -چشمیهمقانع بودن و عدم چشم و  - قناعت

 قیمتارزانو وسایل  استفاده از اجناس ساده زیستی

و  گیریارتباط
 مرزسازی با محیط

 

 وآمدهارفتتجدیدنظر در 
محدود کردن ارتباط  -حفظ پوشش مناسب هنگام حضور در اجتماع -مرزسازی رفتاری با مردها برای حفظ حریم

شدن در مستقل  -شکل جدید رفتار با خانواده دوستان -کنترل مراودات اجتماعی -اجتماعی به افراد مطمئن
 ارتباط بدون افشای هویت مطلقگی -مرزسازی جدید با خانواده اصلی برای جلوگیری از دخالت -هابیرون رفتن

 ارتباط با همسر سابق
ایجاد  -احترام  -عدم بدگویی از همسر سابق نزد فرزندان -بخشیدن همدیگر -توافق برای نحوه ارتباط با فرزندان

 جلوگیری از مزاحمت فاصله مکانی برای فراموش کردن

گسترش ارتباطات با زنان هم 
 نوع

شرکت در امور خیریه و  -تشکیل و شرکت در انجمنی برای زنان مطلقه -شرکت در مشاغل گروهی با زنان مشابه
 های مجازی افراد مطلقهحضور در گروه -کمك به زنان مطلقه

عدم توجه به رفتارها و 
 های دیگرانواکنش

 های دیگرانیك گوش در و یك گوش دروازه در برابر حرف -پاک است از محاسبه چه باک استآن را که حساب 

گرایی و اخالق

 خودکنترلی
رعایت اخالق و دوری از 

 رفتارهای مخرب
عدم تأمین  -های اجتماعی مخربها و شبکهعدم استفاده از فناوری -عدم گرایش به مصرف مواد، الکل و سیگار
 دوری از مجالس خاص -غیراخالقی )نامشروع( نیازها از مسیرهای

 فرزند وجود

حضور فرزند مسیری جدید 
 برای مقاومت

 هدف جدید زندگی: تربیت فرزند -مثبت حضور فرزند برای هدایت انرژی روانی تأثیر

مثبت فرزندان بر ارضاء  تأثیر
 عاطفی

حضور  تأثیر-فرزند در کسب آرامش و امنیت تأثیر -ارضاء میل به دوست داشته شدن -ارضاء میل به دوست داشتن
 زندگی داریمعنیفرزند در 
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 راهبردی اطرافیان حمایتگری

از وی و  ، پشتیبانی عاطفی، فکری، مالی و اطالعاتی اعضای خانواده زن مطلقهحمایتگریمهم  هایجنبهیکی از 

و فشارهای ناشی از  در مواجهه با استرسبخشی و کمک به آنان است که نقش مهم و حیاتی در آرامش فرزندانش

 & Sook Ko)د نهای ناشی از طالق نباشفشار مضاعفی بر آسیب هانگرانیاین  کندکمک میو کند طالق ایفا می

Sook Kim, 2015). گیردبرمیکنندگان در این پژوهش عنوان کردند این شبکه حمایتی ابعاد مختلفی را در شرکت 

کننده . شرکتاستاز طریق فراهم آوردن امکانات  حمایتگریفکری و  حمایتگریفی، عاط حمایتگریکه شامل 

 گوید:عاطفی خانواده اصلی می حمایتگریبر  تأکید( در 5شماره )

. کردندیمی من گوش هادلبه درد  هاآنخیلی کمک کردند تا من از این حالت خالص شوم.  امخانواده»        
یمکنم. او هم از تجارب خودش و اطرافیان مثل من، برایم مثال  درد دلکه من بتوانم  کردیممادرم فضایی مهیا 

 .«کردیم. این مرا آرام زد

 چیزهیچهایی که پشت سر گذاشته، با همه مصیبت جداشدهبرای یک زن » :گویدمی 3کننده شماره شرکت        
ی دوتا برادرام جور من را کشیدند. اونا یک خونه مثل داشتن یک سرپناه ضروری نیست. پدرم توانایی نداشت ول

 «برام جور کردند که سربار خونه کسی نباشم و تا همیشه مدیون شونم هستم.

 مذهبی رویارویی

 طلب یاری از او ها،نگرانی جهت کاهشالهی  همراهی کسبخدا،  به ینزدیک برای تالشمانند  مذهبیرویارویی 

 ،مشکالت از یاد بردنبرای  انجام مناسک دینی ،اواز  آرامش طلب دگی،زن در نو مسیری یپیدا کردن برای

 & Krumrei, Mahonei)از طالق خواهد بود فشارهای ناشی با  یافتگیسازشکسب فرد و رشد  بینی کنندهپیش

Pargament, 2009). مذهبی  در این مقوله زنان مطلقه به مواردی چون توکل بر خدا، باور به حمایت الهی، رفتارهای

 گوید:باره میدراین 4کننده شماره ت از حکم الهی اشاره کردند. شرکتو رضای

ام گفتم من سه وکیل دارم که باید امضا کنند. من برای دادگاه دو وکیل گرفتم ولی یک روز به وکیل اصلی»       
گرفتم، چون همه از خدا میگفت چرا سه تا ما که دوتا هستیم؟ گفتم وکیل اول من خداست. من همه آرامشم را 

 «چیزم را سپرده بودم به خودش
 صبوری رشد دهنده

 افراد مرتبط است یزیکیآوری با سالمت روان و بهبود سالمت ف که تاب دهدینشان داده م هاپژوهشنتایج 

(Orozco, 2007)، المت روان مرتبط با س یل متغیرهایموجب تعد تواندیمثبت م یژگیو ینبرخورداری از ا ینبنابرا

 که احتمال است کنندهمحافظت یک نقش آوریتاب نقش آن در زنان مطلقه شود. عالئمو  یافسردگ ازجمله

دهد. زنان مطلقه برای صبوری کردن، شکیبایی در برابر مشکالت، ایستادگی در راه می کاهش را منفی پیامدهای
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ها یعنی این مؤلفهیکی از این  کردند.ده میا استفاانتخابی، کنترل نیازهای جنسی و پذیرش شرایط جدید ر

 شود:گونه پدیدار میاین 6کننده شماره شده در کالم شرکتایستادگی در مسیر انتخاب

ام از کارم استعفا دادم. ولی اون بازم نامردی کرد و نموند. حاال خیلی سخته که من به خاطر شوهرم و زندگی»       
اما من تو همین ؛ شه منشی دکتر در یک مطب خصوصی تازه اون هم با کلی منتسرپرستار بخش یک بیمارستان ب

هام. اینقدر تالش کردم تا االن دیگه سرکارم تثبیت شدم. پولش کمه ولی زندگی ما رو کار موندم برای خرج بچه
 «چرخونه.می

 مالی عاملی مهم مدیریت

ریزی مناسب برنامه وجود مدیریت کارآمد مالی و لزوم طالق، پس از یافتگیسازش های مربوط بهبیشتر پژوهش

 .(Kavas, 2010; Lioyd, Sailor & Carney, 2014)اندقرار داده تأکیدو هزینه ها را مورد  هابرای توازن درآمد

ای گونهامدهای طالق کنار بیایند بهپی تر باتا راحتکند به افراد کمک می امکانات مادی و مدیریت مناسب آن

های درمان و سایر ضروریات زندگی بر مشکالت روانی های اجاره مسکن، مخارج فرزندان، هزینهین هزینهکه تأم

ها (. زنان مطلقه برای مدیریت بهینه اقتصادی، تنظیم هزینه1390، فاتحی زادهفه نشود )باللی، اعتمادی و طالق اضا

-هودگذشتگی برای نیازهای فرزندان را پیشنهاد دادبا میزان درآمد، تمرین عدم وابستگی به دیگران، قناعت و از خ

 گوید:باره تمرین عدم وابستگی میدر 4نمونه خانم شماره  عنوانبه ند.ا

من تو ازدواجم مستقل بودم و وقتی ازدواج کردم حس کردم تمام این استقالل و کسی که از خودم ساخته »       
ی که درآمد مستقلی دوباره به دست آوردم، این بهم هویت طالق وقت پس ازبودم فرو ریخت. به خاطر همین 

 «بیشتری داد که می تونم همون زهرای مستقل باشم.
 گیری و مرزسازی با محیطارتباط

 مقابله با اطرافیان جهتاز گرفتن  یاریاحساسات و نیازمند بروز طالق  پس از یافتگیسازشبه رسیدن برای افراد 

و  توانایی بیشتری ایمن  بستگیدلسبک که  یدر افرادمهارت . این هستندالق ط پس ازهای چالشمشکالت و 

-همچنین شکل .(Carry, 2000)بیشتر است  ،موقعیت جدید دارندبا  یافتگیسازشگیری با دیگران و برای ارتباط

های طالق و یبدهی روابط جدید و اصالح روابط پیشین با اطرافیان و همسر سابق زمینه مناسبی برای دوری از آس

پیشنهادهایی که از طرف زنان در این زمینه  آورد.طالق فراهم می پس ازهای اولیه گذراندن دوره بحرانی سال

، ارتباط با همسر سابق، گسترش ارتباط وآمدهارفتشد شامل: تجدید نظر در یمکننده در پژوهش مطرح شرکت

( در این زمینه 7کنندگان )شماره یکی از شرکت دیگران بود. یاهواکنش و رفتارها به توجه با زنان هم نوع و عدم

 گوید:می

ما از طرف همین مرکز مشاوره و به همت خانم ... یک گروه شدیم و یک انجمن تشکیل دادیم. با هم در »     
بته گمنام ها توی همین انجمن )که الکنیم و دائم عضو جدید داریم. خیلیارتباطیم، جلسه داریم، به هم کمک می

 «هم هست( دوباره به زندگی برگشتند.
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 گرایی و خودکنترلیاخالق

. زنان استها و تأمین امنیت افراد مطرح یک مؤلفه محوری در همه ابعاد جهت پیشگیری از آسیب عنوانبهاخالق 

ی و اجتماعی های فردپذیری باال نسبت به نابهنجاریهای در کمین و آسیبشرایط ویژه، آسیب واسطهبهمطلقه 

این مؤلفه را یافته شهای اجتماعی دارند. زنان سازبیشتر از سایر افراد نیاز به رعایت اخالق و دوری از خالف

اند تا آنجا که طالق ذکر کرده پس ازبا شرایط  یافتگیسازشگذار در تسریع و کسب تأثیریکی از عوامل  عنوانبه

دانند که ع را عدم توجه به مسائل اخالقی و هنجارهای اجتماعی میعلت مشکالت بعضی از زنان مطلقه در اجتما

های جدید، روابط نامشروع و شرکت در گرایش به مواد مخدر و الکل، استفاده نامناسب از فناوری صورتبه

را تسهیل و به آرامش فرد  یافتگیسازشتواند فرایند کنند. عدم وجود این موارد میمجالس خاص نمود پیدا می

 گوید:باره می( در این10کنندگان )شماره شرکتکمک بیشتری کند. یکی از 

کنم. باالخره شما شرایط جامعه را می دانید زیاد پیش من در مقابل وسوسه برخی مردها خودمو حفظ می» 
ودم که دهند ولی من هیچوقت اسیر رابطه نامشروع نشدم. مدتی با کسی ازدواج موقت کرده بمیاد که پیشنهاد می

 «همش دردسر بود. تازه هرچی جلوتر می رفتم بیشتر تشنه می شدم پس همون رو هم گذاشتم کنار.
 فرزندوجود 

عاملی مهم و اثرگذار در پیدایش مشکالت طالق  عنوانبهها، وجود یا عدم وجود فرزندان در اغلب پژوهش

با شرایط پس از طالق شناخته  یافتگیسازشای مانعی بر عنوانبهفرزند  باوجوداست و غال قرارگرفته موردبررسی

د. کنایجاد میمربوط به فرزندان  شکالتبر سر مدرگیری فرصت بیشتری برای  مسئله. چرا که این شودمی

 در طول زندگی با فرزندان سازگاری و با آناندیدار و حضانت بر سر توافق  ،نگهداری از فرزندان مشکالتی مثل

های پژوهشبیشتر  رغماما علی ؛(Masheter, 1991)کند می ایجادوقفه طالق  پس از گییافتسازشجریان در  که

برابر در  مقاومتثرگذار جهت افرزند را عاملی وجود بیشتر زنان مطلقه دارای فرزند، پژوهش ، در این شدهانجام

 اند.عاطفی عنوان کرده و کمک به ارضای نیازهای مشکالت

کنند، برای صرف انرژی روانی و کسب آرامش دنبال می جدایی از همسر پس از یکی از مسیرهایی که زنان

تأمین آینده و تربیت آن به دنبال دارد ولی از  ازنظررسیدگی به فرزند است. گرچه حضور فرزند نگرانی زن را 

-کند. هدفیجهت دیگر امید به زندگی و میل به تالش جهت تربیت و تأمین نیازهای وی را در فرد مطلقه زنده م

تا حد  خورده قبلی به سمت نگهداری و تربیت فرزندگزینی جدید و سوق دادن انرژی روانی از زندگی شکست

کند. این موارد و مواردی مشابه را زیادی از بروز مشکالتی مانند افسردگی و اضطراب در فرد مطلقه جلوگیری می

نقش بسزایی  هاآن یافتگیسازشاند که در کمک به ذکر کردهتجربه مواجهه با طالق در کنار فرزند  عنوانبهزنان 

 گوید:گونه میباره ایندر این 9داشته است. زن مطلقه شماره 
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کنم برای خوب بزرگ کردن اونه. اینا رو بهش خواستم چه کار کنم؟ من هر کار میخب اگه بچم نبود می»
یعنی خوب تربیت بشه سالم  ؛رسه، انگار خودم رسیدمکنم که اون به جایی بکنم تالش میهم گفتم من کار می

 باشه زندگی خوب داشته باشه.

 ایشرایط زمینه

تا مجموعۀ اوضاع و  شوندیاند که در یک زمان و مکان خاص جمع مای مجموعۀ خاصی از شرایطشرایط زمینه

 ,Strauss & Corbin دهندخ میاحوال و مسائلی را به وجود بیاورند که اشخاص با عمل یا تعامل خود به آن پاس

 در ایزمینه سابق، شرایط زندگی در بودن ساختار شخصیتی و تربیتی و چگونگی .(1390ترجمه افشار، ؛ (1990

هلی ندگی متأو شرایط فرد در ز ی فرد قبل از ازدواج، اجتماعی و فرهنگخانوادگی. محیط هستند حاضر پژوهش

 .پردازیمیم هاینهبه بررسی این زم ادامهکه در  استگذار یرتأثبعدی فرد با طالق  یافتگیسازشدر 

 طالق پس از یافتگیسازش ایزمینههای مرتبط با شرایط مقوله. 2جدول

 

 ساختار شخصیتی و تربیتی

پدر و مادر، ارتباط  رابطهیت کیف ازجملهشرایط این خانواده  کند کهیهر فردی در خانواده ای رشد م 

پس زندگی حتی در ازدواج و  فرد آیندهزندگی بر  تواندیفرزند پروری و غیره، م سبک والدین با فرزندان،

کم  ییهااند که افرادی که در خانوادهها نشان داده. در همین زمینه نتایج پژوهشگذار باشدتأثیر طالق از

در زندگی اند در بزرگسالی در معرض خطر بیشتری برای شکست دهدرآمد، تک والدی و یا مطلقه رشد کر

های شخصیتی، سالمت جسم و شناختی مانند ویژگیهمچنین بعضی عوامل روان .(Holman, 2001)هستند

یمباره در این 5شماره  کنندهشرکت گذارند.تأثیر مسئلهدر این  بستگیدلروان، حمایت اجتماعی و سبک 

 :دیگو

ها نقش مادری داشتم برای برادرم. منتظر نبودم تا بهم بگن ری به هر جهتی نبودم خیلی وقتمن آدم با» 

خواندم. کرد اما خودم درسمو میدادم. البته مادرم هم خیلی تشویقم میرفتم هرکاری بود انجام میخودم می

 «.خودم تالش کردم رفتم دانشگاه

 کدهای باز فرعی هایمقوله اصلی هایمقوله

ساختار شخصیتی و 

 تربیتی

 

یافتگی اجتماعی مناسب سازش

 از کودکی

سازگار بودن با  -زرنگ و کاری بودن -مسئولیت پذیری در خانواده اصلی

 -از کودکی هاآندگیری مدیریت ها و یامواجهه با سختی -شرایط مختلف

 های اجتماعیاجتماعی بودن و تمرین مهارت

 ویژگیهای شخصیتی سالم
 -های شخصی پایدارارزش -باال از کودکی نفساعتمادبه -نظم فکری -

 سرزندگی و شاد بودن از کودک

چگونگی بودن در 

 زندگی سابق

 کیفیت رابطه زناشویی
آمادگی -ن پریشانی در رابطه زناشوییمیزا -شدت رابطه عاطفی با همسر

 روانی برای طالق از همسر

 های ازدواجطول سال های زندگی زوجیطول سال
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 مدتی ولی نبود کم کودکی از موقع همون از منفستمادبهاع» :دیگویمباره در این 4کننده شماره شرکت

 گفتم مشاورم به که جایی کردم کار خودم روی وقتی که طوری شده زنده دوباره طالق بعد و شد کمرنگ

 «.شد شروع نو از من زندگی که بود اونجا کن کار خودم روی و کن ول رو امیر

 چگونگی بودن در زندگی سابق

ی سابق در این پژوهش اشاره دارد به ارتباط عاطفی با همسر سابق، میزان آمادگی چگونگی بودن در زندگ

یک مالك مشخص برای  اندها نشان دادهنمونه پژوهش عنوانبهروانی برای طالق و مواردی از این قبیل. 

بله ایمن به مقا بستگیدلبه همسر سابق است. یک سبک  بستگیدلی با طالق، سبک و درجه یافتگیسازش

ناایمن  بستگیدلسبک  کهدرحالیای برای سهیم شدن در فرزندپروری است، کند و پایهبا طالق کمک می

دار و یک اشتیاق ادامه عنوانبه بستگیدلطالق نیز  پس ازآوری بر اعضای خانواده درگیر دارد و زیان تأثیر

زنانی که رابطه عاطفی  .(Gaffal, 2010)د با طالق دار یافتگیسازشمنفی بر روی  تأثیرعشق به همسر سابق، 

وابستگی عاطفی قوی تبدیل شده بود، این رابطه به شدیدی با همسرشان در دوران زندگی متاهلی داشتند و 

را برای  بیشتریهای ینههزکردند زمان و یمجدایی آشفتگی بیشتری را تجربه کرده بودند و عنوان  پس از

پیش از ازدواج دچار گسلش عاطفی از  هامدترعکس، افرادی که از پرداخت نمودند. ب یافتگیسازش

 یافتگیسازشطالق خیلی زودتر  پس ازادامه داشته است،  هامدتهمسر خود شده بودند و این فرایند تا 

را شروع کردند. همچنین در  یافتگیسازشعاطفی و روانی پیدا کرده و حرکت رو به جلو برای کسب 

تجربه منفی که  واسطهبهجدایی  پس ازتعارضات زیادی را تجربه کرده بودند،  و شوهرهایی که زن یزندگ

 یافتگیسازشو این مسیر  کردندیمبه گذشته از زندگی زوجی پیدا کرده بودند به احتمال کمتری بازگشت 

 پس از تگییافسازشمنفی رابطه با همسر بر  تأثیردرباره  2کند. فرد مصاحبه شونده شماره یمرا تسهیل 

 گوید:یمطالق 

یک رابطه خاصی بین من و شوهرم بود ما مثل اونهایی که از هم متنفر باشند نبودیم و همدیگر را » 

شد. همین عالقه یمرفتیم آخرش دعوا یمدوست داشتیم ولی اون مشکالت شخصیتی داشت و از هر راهی 

 .«هم بعدها خیلی اذیتم کرد تا بتونم ازش بکنم
 گرخلهشرایط مدا

نحوی  جریان وقوع پدیده را تخفیف، تشدید یا به علیبر شرایط  ریتأثبا هستند که  ییهاگر آنشرایط مداخله

گر، شرایط و منظور از شرایط مداخله درواقع .(1390ترجمه افشار، ؛ (Strauss & Corbin, 1990 دهندتغییر می

بر عوامل  تأثیرتوانند با یم اماگذارند، ینملی اثر ی اصیدهپدمستقیم بر  طوربههرچند  عواملی هستند که

 عنوانبه توانندیمستقیم م طوربهاز سوی دیگر خود ی مرکزی بیشتر کنند و یدهپدرا بر  هاآناصلی، اثر 

 اثر بگذارند. اتخاذ شده راهبردهای ی اصلی ویدهعواملی نه چندان مهم، اما مؤثر بر پد
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 طالق پس از یافتگیدر سازشگر شرایط مداخله های مرتبط با. مقوله4جدول 

      
 تمرین خود اندیشی با مطالعه

کننده در پژوهش برای بهبود آگاهی ی مفید: یکی از مواردی که از جانب زنان شرکتهاکتابکمک گرفتن از 

طالق مطرح گردید یاری جستن از منابع علمی مرتبط با طالق و  پس ازو افزایش شناخت نسبت به شرایط جدید 

 از موارد مطالعه بود. مطالعه کتاب در چند زمینه به آنان کمک کرده بود. یکی با آن یافتگیسازشنحوه 

 ازجمله کردهای علمی یا رمان تحقق پیدا میبود که در کتاب هاآن یافتگیسازشسرگذشت افراد مشابه و شیوه 

های لعه کتاب. دیگری مطا(1385؛ ترجمه اکرمی، Fisher, Alberti, 2000از طالق ) پسکتاب بازسازی زندگی 

بود مثل کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید  زندگی درشناسی جهت خودشناسی و بهبود کارایی شخصی روان

(Young & Klosko, 19931392 ترجمه حمیدپور، پیرمرادی و گلی زاده، ؛.) های سرگرمسوم مطالعه کتاب مورد-

آنان هر کدام از این موارد در بهبود زندگی این زنان  فتهگکننده برای رهایی از افکار مزاحم بود. در هرحال به 

 کند:گونه تشریح میها را ایناین کتاب تأثیر( 6اند. یکی از آنان )شماره نقشی داشته

 بود زیاد خیلی شتأثیر. بخونم خواست ازم مشاور. خودم شخصیت وتحلیلتجزیه برای خوندم ییهاکتاب» 
 «.کرده ضعو خودم و زندگی به را من دید

 تکاپوهای آرامش بخش 

های یبآسها از سوی زنان مطلقه برای پیشگیری و یا درمان یتفعالبخش انجام بعضی آرامش مقصود از تکاپوهای

 وجود رابطه طالق با یافتگیسازش و افسردگی بعد در روان سالمت بین روانی و جسمانی مترتب بر طالق است.

طالق کمک  پس اززمان فراغت فرد  پر کردنهای پرمعنا به یتفعالدر برخی  . لذا درگیری(1390 باللی،) دارد

شود یمکرده و باعث فراهم آوردن راهی برای غلبه بر مشکالت روانی و نیز غلبه بر اوقات بیکاری و تنهایی 

(Chan Lai Cheng & Pfeifer, 2015).  ت و هنر را های ورزشی، مسافریتفعالزنان مطلقه برای این منظور، انجام

مورد اشاره قرار دادند. زن مطلقه  یافتگیسازشمسیرهایی جهت بهبود سالمت روان و کسب آرامش و  عنوانبه

 گوید:گونه میباره ایندر این 6شماره 

 دارند خوبی روحیه و شاد و هستند سرحالها زن دیدمیم کارون ساحل همین روی پیاده رفتمیم روز هر من» 
 بردیم خوابم خستگی از هم بعدش بودم سرحال آمدمیم خانه که بعدشها ساعت تا شدمیم سرحال هم من

 «.بشم افسرده نذاشت رفتمیم سرکار و شدمیم بیدار سرحال صبح کردمینم فکر دیگه چون

 کدهای باز فرعی هایمقوله اصلی هایمقوله

تمرین خود 

 اندیشی با مطالعه
 های مفیدکمك گرفتن از کتاب

مطالعه کتاب برای سرگرمی مطالعه  -های علمی مرتبط با طالقمطالعه کتاب

 برای شناخت و تغییر خود شناسیروانهای کتاب

ی آرامش تکاپوها

 بخش

 های خاص یا حرفه ایانجام ورزش -منظم و دائمی صورتبهانجام ورزش  ورزش مانع افسردگی

 مسافرت بر ادامه زندگی تأثیر -تفریح راهی برای تغییر در یکنواختی زندگی مسافرت و بهبود روحیه

 هیجانات استفاده از هنر برای تخلیه -موسیقی باعث آرامش هنر مسیری برای کسب آرامش
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 کنش/کنش متقابل  راهبردهای

ی هستند که برای حل یک مسئله، یا های با منظور و عمد، کنشکنش/کنش متقابل یهاراهبردیا  1ها/ فرایندتعامل

ترجمه افشار، ؛ (Strauss & Corbin, 1990  دنگیرشرایط موجود صورت می و هاتیدر پاسخ به رویدادها، موقع

تخصصی،  هایکمک راهبردهای اتخاذ شده شامل راهبردهایی چون در جستجوی در پژوهش حاضر .(1390

 است. مسئله گشاییهای تفاده از مهارتق و اسشغل و ادامه تحصیل رهایی از قفس طال

 طالق پس از یافتگیسازش راهبردهایهای مرتبط با . مقوله5جدول 

 
 ای تخصصیهدر جستجوی کمک

طالق  پس اززنان با شرایط  یافتگیسازشدر  مهم و حیاتی ینقشسیستم های تامین اجتماعی و حمایتی در جامعه 

و درمانی و مشاوره خدمات تخصصی در حوزه روان، ایجاد شرایط محیطی مناسب مانندد. ارائه خدماتی ندار

 ,Sook Ko & Sook Kim)کمک می کند بعد طالق  ناامیدکنندهبر شرایط  در غلبه افرادبه اقتصادی های کمک

مسیر در طول  شرکت در جلسات مشاورهای و مشاورهخدمات  به نقش کنندگانشرکت، در این پژوهش .(2015

 خصوصبهو  این فعالیت هاکردند. اشاره  یافتگیسازشدر کسب عاملی تأثیرگذار  عنوانبه ازآنپسطالق و 

آن بسیار و پذیرش  ناشی از طالق طی کردن مراحل سوگ درن مطلقه دیگر جلسات گروهی با زنا شرکت در

 :گویدمی باره این در( 4 شماره) کنندگانشرکت از یکی .بود مؤثر

                                                                                                                     
1- interaction/ process 

 کدهای باز فرعی هایمقوله اصلی هایمقوله

در جستجوی 

 های تخصصیکمک

 طالق پس ازاستفاده از مشاوره 
درک و  -وجود همراه در طول فرایند طالق -کمك به طی کردن مراحل سوگ

 یدزنده شدن دوباره ام -بازیابی دوباره اهداف زندگی -پذیرش مشاوره ای

 شرکت در جلسات گروه درمانی
بودن در گروهی با درد  درنتیجهکسب آرامش  -استفاده از تجارب همدیگر

 شناسایی بهتر خود -غلبه بر تنهایی -مشترک

 کمك به مدیریت اقتصادی و شغل -کمك و مداخله در بحران های مددکاران اجتماعیکمك

شغل و ادامه 

تحصیل، رهایی از 

 قفس طالق

 ناسب شروعی دوبارهشغل م

داشتن شغل و کسب  -نفساعتمادبهداشتن شغل و  -شاغل بودن هویتی جدید

ایجاد ارتباط اجتماعی در  -سازاشتغال و جلوگیری از ورود افکار افسرده -احترام

 شغل و توانایی اقتصادی -محیط کار

ادامه تحصیل یك هوای تازه بیرون از 

 قفس طالق

کسب پذیرش در  -جبران احساس شکست -مطلقگیبرداشتن تمرکز از هویت 

 پر کردن زمان و کسب شادی -اجتماع

استفاده از 

های مسئله مهارت

 گشایی

 یاری جستن از متخصصان -درخواست از دوستان -درخواست کمك از خانواده توانایی درخواست کمك

 توانایی جستجوی راه حل

شروع  -کردن قبل از هر اقدامفکر  -های بزرگاراده داشتن برای اتخاذ تصمیم

جلوگیری  -عدم اضافه کردن مشکالت گذشته به اکنون -کردن از کارهای کوچك

آدمی جائزالخطاست  -عجوالنه گیریتصمیمعدم  -از بزرگ شدن مشکالت کوچك

 باید خود را بخشید.
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 طالق، طول پروسه تمام یعنی در بودم در ارتباط تهران در تلفنی مشاور یک با اینجا اومدم که ابتدا همون از» 
 نه و کردممی گریه نه بودم شوك توی که ابتدا... کرد کمک خیلی این و بودم ارتباط در مشاور یک با من

 مقاومتت گفت مشاور شدمی بد حالم خیلی که رفتن دادگاه جریان تو. کردم گریه تا کرد کمکم شدممی عصبانی
 ...« و دادم بروزش مشاوره جلسات توی بالخره ولی دهینمی بروز چون زیاده

های گروه دردهاشون مشترکه. در همین بچه»گوید: ره جلسات مشاوره گروهی میدربا 3کننده شماره شرکت
و االن سرپا هستند من  کردندگروهی که هستیم کسانی با مشکل مشابه من هستند و خیلی خوب خودشون را احیا 

 ...«کنم و اونها به من. این عالیه اینجا آدم دردش یادش میره به اونها کمک می

 صیل، رهایی از قفس طالقادامه تح و شغل

اشتغال  کنند.باالتری را تجربه می سالمت روان ندارند هایی که شغلآندرآمد، نسبت به دارای شغل و مطلقه  زنان

 دهد ومیبر زندگی بیشتری  ارزشمندی و تسلطاحساس خود هاآن ای زنان بهحرفهشغلی و های مهارتو  به کار

دهد که تحصیالت و همچنین نتایج تحقیقات نشان می. شودمیآنان  ییافتگسازش باعث سرعت بخشیدن به

در جامعه ایران به دلیل . (Kalmijn, 2010)کنند سازگاری با طالق ایفا می ای درافزایش سطح دانش نقش عمده

ب برای ی مناسهاعرصهتواند همه انواع ارتباطات را داشته باشد لذا یکی از ینماقتضائات فرهنگی یک زن مطلقه 

این مقوله در پژوهش حاضر به خرده  کسب ارتباط اجتماعی و نیز رشد فردی، ادامه تحصیل در دانشگاه است.

شود. هایی شامل شغل مناسب شروعی دوباره و ادامه تحصیل یک هوای تازه بیرون از قفس طالق تقسیم میمقوله

 :دیگویمدر این باره  8زن مطلقه شماره 

 داره دائم که تنها آدم یک. بود خوب سرگرمی یک کردن کار داشتم نیاز بهش واقعاً که درآمدش از غیر» 
 «نخوره غصه نکنه، خودخوری اینقد تا راهه بهترین براش کار کنهمی سرزنش خودشو

 مسئله گشاییهای استفاده از مهارت  

یک  مسئله گشایی توانایی. با شرایط مبهم و جدید دارد یافتگیسازش نقش مهمی در مسئله گشایی مهارت  

فشارهای ناشی از رویدادهای مؤثر با  در مقابلهشخص را  اییاست که توانانه عقالنی و هوشمندانه فرایند سازگار

 زنان مطلقه سازشیافتگی در مسئلهحل توانایی داشتن  .(Goldfried & Davison, 1996) دهدزا افزایش میاسترس

 و رفتاری شناختی هایمهارت از تا کندکمک می هاآنبه  مسئله گشایی تمهار د.کنایفا میسزایی نقش به

یم باره این در 13شماره  کنندهشرکتکنند.  استفاده فردی بین پرتنش هایموقعیت با یافتگیسازش برای مناسب

 :دیگو

 یک من دمیدیم کردمیم نگاه مشکالتی به گشتمبرمی وقتی خوردمیم را گذشته غصه همیشهقبالً » 
 یاد اما کردمیم هم خودکشی فکر اوایلها وقت بعضی شدمیم ناامیدواقعاً  و هستم مشکالت همه از ای مجموعه

 «.بوده هم خوب و االنم مسائل روی کنمیم تمرکز. بکنند بیچارم مسائل اون دمینم اجازه بکنم گذشته از گرفتم
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 هاپیامد

ها ها و کنشپیامدها نتایج اعمال یا تعامل .گذاری محوری به پیامدها اشاره داردآخرین مقوله در فرایند کد 

اداره یا  منظوربهای یا توان گفت هرجا انجام یا عدم انجام عمل/ تعامل معینی در پاسخ به امر یا مسئلههستند. می

ترجمه افشار، ؛ (Strauss & Corbin, 1990 دیآییامدهایی پدید محفظ موقعیتی از سوی فرد یا افرادی انتخاب شود، پ

 توسعه شخصی، حضور معنادار اجتماعی، بستری برای رشد برای فرزندان شاملپژوهش  در این پیامدها .(1390

 پردازیم.یماست که به توضیح هر کدام 

 
 طالق پس از یافتگیسازش پیامدهایهای مرتبط با . مقوله6جدول 

، افشاری و رجبی، خجسته مهرآورد )شکست و انزوا در می سازگاری مثبت، فرد را از تنهایی، افسردگی،

دگی دوری از افسر طالق در این پژوهش، در مقوله توسعه شخصی شامل پس از یافتگیسازش(. پیامدهای 1391

 مطلقه زنان .استهای شخصی، تبدیل شدن به یک فرد مستقل و افزایش رضایت، رشد کردن و بهبود ارزش

 پیشرفت و اجتماعی روابط در پیشرفت و رشد در را طالق پس از یافتگیسازش اجتماعی پیامد پژوهش در حاضر

 آرام و باثبات پایدار، زندگی یک اشتند بودند، فرزند دارای که یایافتهسازش زنان .بودند کرده بیان شغل در

 صورت در طالق، های آسیب باوجود فرزندان. اندکرده با طالق ذکر یافتگیسازشرا از پیامدهای  فرزند برای

یماین پیامد را این گونه شرح  3کنند. خانم شماره می تجربه را تحصیل در بهتری پیشرفت یافتگیسازش وجود

 :دهد

 زیادی یهاترس شده، بهتر حالم روانی ازنظر شده، کمتر خیلی بدبینی همه اون نیست رهافک اون دیگه حاال» 

 .«کنم احتیاط اونقدر خواد نمی االن دیگه نیست.ها ترس اون از خبری دیگه االن داشتم اطرافیان و مردم حرف از
بود و با توجه به ق طالرخداد  پس از زنان یافتگیسازشالگوی  تدوینبا توجه به هدف پژوهش حاضر که 

 پدیده عنوانبه «با طالق: پویشی برای استقالل و آرامش یافتگیسازش»پژوهش، مقوله  هاییافتهها و داده

مرکزی پژوهش انتخاب شد. هیچ یک از مقوالت منفرد پژوهش به تنهایی نمایانگر اصل مطلب نبودند، بنابراین 

  هیم موجود در پژوهش، استخراج شد.و دیگر مفا صلی و فرعیا انتزاعی از کل مقوالت صورتبهمقوله مرکزی 

 کدهای باز فرعی هایمقوله اصلی هایمقوله

 توسعه شخصی

 گی و افزایش رضایتدوری از افسرد
افزایش حس  -بهبود اعتماد و عزت نفس -ها و افکار منفیدوری از ترس

 افزایش رضایت و کیفیت زندگی -شادکامی

های رشد کردن و بهبود ارزش

 شخصی

 خودباوری -کنترل بر زندگی -رشد و بلوغ از میان مشکالت

 افزایش کارایی شخصی -های شخصیبهبود ارزش

 کسب استقالل عاطفی و عقلی از همسر سابق، استقالل مالی یك فرد مستقل تبدیل شدن به

 بهبود ارتباطات اجتماعی، پذیرش اجتماعی، پیشرفت شغلی پیشرفت اجتماعی حضور معنادار اجتماعی

 طه با فرزندانبهبود راب -آرامش روانی و پیشرفت تحصیلی  فرزندان بهبود شرایط زندگی برای فرزندان بستری برای رشد فرزندان
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 (.1)نگاه کنید به شکل  پژوهش است پارادایمیکدگذاری محوری رسیدن به مدل  یماحصل مرحله

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 طالق پس از یافتگیسازش: مدل پارادایمی مربوط به 1شکل 

 

   گیرینتیجهبحث و 

گر یافتگی زنان پس از رخداد طالق انجام گرفت و پژوهشاین پژوهش با هدف تدوین الگوی کیفی سازش

یافتگی پس از طالق در زنان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بود تا بر سازش گیریمند به فهم چگونگی شکلعالقه

در ادامه به تبیین هر یک  یافتگی پس از طالق در زنان بپردازد.الگوی مفهومی سازشتدوین اساس این عوامل به 

 شده است. پرداخته جداگانهصورت از کدهای محوری حاصل از پژوهش، به

کند و باعث افزایش سطح یافتگی پس از طالق ایفا میی خانواده نقش مهمی در کمک به سازشتگریحما 

حمایتی  داشتن شبکه تأثیر(McDermott, Fowler & Christakis, 2013).  شودرشد مثبت در افراد مطلقه می

 & Chan Lai Cheng)رد تأکید قرارگرفته استیافتگی پس از طالق اغلب موخانواده و دوستان در سازش

Pfeifer, 2015)  . همچنین Bolger & Amarel  (2007) در تحقیقی با هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر

اند که حمایت اجتماعی داده نشان، شدخانم انجام  257یافتگی با استرس پس از طالق که بر روی روی سازش

در  رسدیمبه نظر . بردیمیافتگی با طالق را باالتر احساسی به استرس شده و سطح سازش واکنشباعث کاهش 

شرایط حضور ضعیف و یا نبود نهادهای حمایتی در جامعه ما سنگینی این بار بر دوش خانواده است. همه اشارات 

و در مرحله  کندیمن را گوشزد در پشتیبانی و حمایت از افراد مطلقه خصوصاً زنا هاخانوادهباال لزوم حضور قوی 

 شرایط مداخله گر:

  تمرین خوداندیشی با مطالعه -

 تکاپوهای آرامش بخش -

 پیامدها:

 توسعه شخصی -

 حضورمعنادار اجتماعی-

 بستری برای رشد -

 فرزندان

ی:شرایط علّ  

 گری راهبردی اطرافیانحمایت-

 بیرویارویی مذه -

 صبوری رشد دهنده -

 مدیریت مالی عاملی مهم -

 گیری و مرزسازی با محیطارتباط -
 گرایی و خودکنترلیاخالق -
 وجود فرزند -

 ای:شرایط زمینه

 ساختار شخصیتی و تربیتی-

  چگونگی بودن در زندگی سابق-

 :پدیده مرکزی

با طالق:  ش یافتگیساز

 پویشی برای استقالل 

 و آرامش

:راهبردها  

ی هتاکمكجستتجوی در -

 تخصص

 ،لیشتتغل و ادامتته تحصتت -

  رهایی از قفس طالق

ی هتتامهارتاستتتفاده از  -
 گشاییمساله
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گیری نهادهای ویژه برای ارائه خدمات حمایتی به این گروه و یا تقویت نهادهایی همچون بعدی لزوم شکل

 .شودیممند در کنار این افراد را یادآور موقع و نظامبهزیستی و کمیته امداد برای حضور به

لزوم رویارویی مذهبی است.  پژوهشیافتگی پس از طالق در این گیری سازشیکی دیگر از عوامل شکل

پس از طالق را مشکالت بهبود  یندفرآ که معنویت و کمک گرفتن از تعالیم دینی دارندیمتحقیقات متعدد بیان 

 باورهای (Krumrei, Mahonei & Pargament, 2011; Rawlins, 2012; Brown, 2014). کندیم یلتسه

 بدین .کنندیم عمل گیرو ضربه حائل عنوانبه ،افسردگیروی  بر طالق ارزیابی منفی تأثیرات برابر در مذهبی

 ارزیابی اثرات مخرب برخی تواندیم این کنند، حفظ را بودن مذهبی از سطح باالیی بتوانند افراد اگر که معنا

منبع  یک یتمعنو و است که در زنان مطلقه، مذهب ینا ینمب پژوهش ینا یهاافتهی .دهد کاهش را طالق منفی

ناگوار  یامدهایبهتر با طالق است. با توجه پ یافتگیشساز درنتیجه با مشکالت و یاروییبرای مقابله و رو یغن

زنان در  ینکردن ا لزوم توانمند ،نیز دینی بودن جامعه ایرانو  یرانزنان مطلقه در ا تعداد رو به رشدناشی از روند 

 یرو مددکاران و سا مشاوران ضروری برای روانشناسان، یاربس امری آن یامدهایو پ طالقیافتگی با سازش

 امر است.ین متخصص

نتایج تحقیقات مختلف بر  یافتگی پس از طالق صبوری کردن است.کننده به سازشاز دیگر عوامل کمک

 Mendoza, Tolba, & Saleh, 2020; Sook)ه تأکید دارند رابطه منفی صبر و سرسختی با افسردگی در زنان مطلق

Ko & Sook Kim, 2015; Perez-Lopez, Perez-Roncero, Fernandez-Inarrea, Fernandez-Alonso, 

Chedraui, & Lianeza, 2013). یافتگی پس از طالق، به عنصر همچنین تحقیقات مرتبط با عوامل مؤثر بر سازش

مربوط به جدایی زناشویی و  پژوهشدر یک  Aseltin & Kessler (1993) مثالعنوانتحمل فردی اشاره دارد. به

ها های افسردگی پس از طالق پرداختند. آنبینعنوان یکی از مؤثرترین پیشافسردگی، به مقوله واکنش عاطفی به

شناختی و بیولوژیکی الزم برای مدیریت تغییر مؤثر عنوان یک مقاومت روانهبه تعریف و تشخیص صبر و تحمل ب

ها و منابعی شود که تحمل باعث توانا کردن افراد برای جستجو جهت رشد مقاومتطور بیان میاشاره دارند. این

ای زنان مطلقه ینابنابر؛ دهدی رشد در جهت پیگیری رویدادهای پراسترس زندگی را میشود که به افراد اجازهمی

 یزندگ یدادهای فشارزایکننده برخوردار هستند، هنگام برخورد با مشکالت و رومحافظت یژگیو یناز ا که

مانند  یمنف هاییژگیو بروزاز  ین طریقو از ا یندفشارزا مثبت نماعامل نگرش خود را نسبت به آن  کنندیتالش م

که این عوامل از نیازهای اساسی  کنندیمحافظت م هابیآسی، ناامیدی، انحرافات اخالقی و دیگر عالئم افسردگ

 . شوندیمیافتگی پس از طالق محسوب سازش

یافتگی پس از طالق توسط ی زندگی از دیگر عوامل مثبت در سازشهانهیهزدستیابی به یک تعادل در 

کنندگان زن است. زنان خیلی بیشتر از مردان معموالً به لحاظ اقتصادی پس از طالق دچار رنج و شرکت

شان در طول ازدواج، برای نگهداری از ها بخواهند مطابق با سبک زندگیخصوصاً اگر آن شوندیمعذاب 

پس از طالق زنان  Sayer & Bianchi (2000) کودکان و مخارج زندگی هزینه کنند. مطابق با کارهای
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منابع مالی کافی،  . درواقع در شرایط کمبودکنندیمتری را نسبت به طول ازدواج تجربه سطح مالی پایین

ممکن است که افراد طالق گرفته به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه مسافرت، پذیرایی، هدیه دادن یا فعالیت

 و گیری کننداز تعامالت اجتماعی کناره کندهای دیگر که به ایجاد پیوندهای اجتماعی قوی کمک می

یوسفی، فاتحی زاده، جوکار، دیاریان ترجمه ؛ Schwartz, Carlson, 1994) دهند نشان را بیشتری افسردگی

های ریزی مالی از هزینه. فرد مطلقه با تغییر سبک زندگی نسبت به زندگی سابق و برنامه(1391، و عشقی

حفظ آرامش روانی یک زن مطلقه که تجربه مدیریت مالی زیادی ندارد کند که در اضافی جلوگیری می

های زندگی خود و فرزندان به کند تا هزینهبسیار مؤثر است. درواقع مدیریت مالی مناسب به فرد کمک می

 ;Lloyd, Sailor & Carney,  2014  (2010هایبا نتایج پژوهشاین یافته  مشکالت روانی طالق اضافه نشوند.

Kavas,) راستا است.هم 

ی پژوهشی هاافته. یشودیمی فراوانی هاچالشبا وقوع طالق زندگی ارتباطی و اجتماعی زنان دچار تغییرات و 

شوند که این بازخوردها های مختلفی از سوی اطرافیان و جامعه مواجه میکه زنان مطلقه با واکنش دهدیمنشان 

. یکی از این پیامدها طرد (Thomas & Marilyn, 2008) دارد به همراهگاهی پیامدهای ناخوشایندی را برای آنان 

 عمالً، تأهلگذاری مثبت نسبت به ازدواج و ی مطلقه است. جامعه با ارزشهاسوژهاجتماعی و داغ ننگ در میان 

ی هاسوژه. درواقع گفتمان غالب جامعه، کندیمخروج افراد از آن وضعیت را تقبیح کرده و با زنان مطلقه برخورد 

و از این منظر نیز منجر به انزوا و فشار اجتماعی و  کندیممطلقه را تهدیدی برای روابط ازدواجی دیگران تلقی 

اکثر زنان مطلقه تجربه از دست دادن دوستان  دهدیمی این تحقیق نشان هاافته. یگرددیمارتباطی مضاعف بر آنان 

یا کاهش عامدانه ارتباطشان را دارند. یکی دیگر از مواردی که با نگاه جنسیتی، فشار مضاعفی را بر متأهل خود و 

 شودیمعنوان طعمه جنسی مردان است. این نگاه باعث نگاه ابزاری به زنان مطلقه به کندیماین دسته از زنان وارد 

رار از نگاه ابزاری مردان و گسترش که اکثر آنان در جستجوی راهی برای پنهان کردن هویت مطلقگی، ف

نظر در روابط اجتماعی یافته شروع به تجدیدی دیگر و با افراد جدید باشند. زنان سازشهاحوزهارتباطات خود در 

کنند. آنان با ایجاد ی دوستان، خانواده همسر قبلی و حتی خانواده گسترده خود میهاخانوادهبا همکاران، دوستان، 

آمدها و حتی پنهان کردن هویت مطلقگی این ارتباطات ونظر در رفتتر، تجدید، پوشش مناسبمرزهای رفتاری

دهند. نحوه ارتباط با را مدیریت کردند. در عوض ارتباط خود را با دوستان مطلقه و با احساس مشترك افزایش می

طفی و روانی و بخشش نسبت به فرزندان، لزوم گسلش عا مسائلمانده مالی و باقی مسائلهمسر و توافق بر سر 

های این یافته با نتایج پژوهشهمسر سابق مسئله مهم دیگری است که در این پژوهش مورد تأکید بوده است. 

 همسو است. Brown (2014)( و 1391(، خجسته مهر، افشاری و رجبی )1392صادقی فسایی و ایثاری )

یافتگی افراد پس از طالق بیشتر تحقیقات وجود و حضور فرزندان را عاملی مخل و مزاحم در روند سازش      

والدی، توافق بر سر حضانت فرزندان، عدم گسست از ها مشکالتی چون ایفای نقش تک. پژوهشکنندیمذکر 

ی آنان را هانهیهز نیتأمتغال مادر و فرزندان، مانع بر سر راه ازدواج مجدد، مانع برای اش باوجودهمسر سابق 
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 Sook Ko & Sook Kim, 2015) کنندیمیافتگی زنان در شرایط حضور فرزند ذکر عنوان موانع سازشبه

;Mashter, 1991) تجربه زندگی مطلقگی را مورد  خواستندیماما در این پژوهش وقتی زنان مطلقه دارای فرزند ؛

. برخی تحقیقات کردندیممثبت حضور فرزند را بسیار بیشتر از مشکالت همراه آن ذکر  تأثیرارزیابی قرار دهند 

توانند که زنان پس از طالق می دکننیمعنوان فعالیتی پرمعنا ذکر را به هاآنوجود فرزندان و اختصاص زمان به 

کنند و به دوری مشغول میها را دانند. کودکان آنها کودکان خود را منبع حرکت و لذت میانجام دهند. آن

  .(Chan Lai Cheng & Pfeifer, 2015) کنندها از درد و غم کمک میذهن آن

های کمکی، علمی و کند. مطالعه کتابخوداندیشی به زنان مطلقه در جدایی از زندگی پیشین کمک می

طالق آگاهی بیشتری یابند.  کند تا به موضوعات و مشکالت پس ازها کمک میی مرتبط با طالق به مطلقههارمان

یافتگی ازآن غلبه کنند و درنهایت منجر به سازشپس مسائلکند تا بهتر بر طالق و این امر به آنان کمک می

شناسی و مشاوره با موضوعات ازدواج، زندگی زناشویی، ی روانهاکتابشود. همچنین مطالعه می هاآنتر مناسب

فهم و پذیرش بهتر ازدواج خود که  تواناییندگی به افراد طالق گرفته در های ززندگی پس از طالق و مهارت

کند. تحقیقات یافتگی بهتر آنان با زندگی کنونی کمک بسیاری میاکنون با شکست مواجه شده است و سازش

های پس ی احساسی بهتر در نقشهای مقابله از طریق مطالعه یا آموزش به افراد اجازهدهد ارتقاء مهارتنشان می

های مثبت خاص ایجادشده که شامل اعتقاد به استقالل فردی، دهد، رسیدن به تعدادی از جنبهاز طالق را می

 ,Krumrei).آوری در برابر مشکالت از دیگر نتایج این اقدامات است ها و افزایش تاباعتماد به توانایی

Mahonei & Pargament, 2011)  

ی ورزشی و هاتیفعالدرگیرشدن در یافتگی پس از طالق گر در فرایند سازشاز دیگر عوامل مداخله      

اوقات فراغت است. اوقات فراغت را، هر زمانی که فرد از تمامی تعهدات ازجمله، کار،  و گذراندن سرگرمی

فرد در  کند. این زمان، زمانی است کههای خانواده و یا هر وظیفه دیگری کامالً آزاد باشد، تعریف میمسئولیت

قبال تعهدات خود هیچ مسئولیتی ندارد و فرد آزادانه قادر است که هر کاری که خود دوست دارد در آن زمان 

ها و دیگر اوقات فراغت در زمینهعبارتبه؛ انجام دهد. اوقات فراغت یک مسئله بسیار مهمی در زندگی افراد است

طور خاص از مزایای اوقات فراغت در موارد توان بهثالً میتواند برای افراد مفید واقع شود. مشرایط مختلف می

های تفریحی و همچنین استفاده از برنامه (Paul, 2010).زندگی فردی، خانوادگی و زوجی افراد اشاره کرد 

 (Kalmijn, 2010).ورزشی در بهبود سالمت روان افراد مطلقه مؤثر است 

های تخصصی نیاز داشته باشند، اما با رخداد طالق و کمک اگرچه ممکن است افراد در حالت عادی کمتر به

شدت تسهیلگر باشد. البته برای زنان مطلقه و کودکانشان تواند بهها میازآن، همین کمکضرورت بازسازی پس

های شوند این نیاز بیشتر و مفیدتر خواهد بود. جستجوی کمکهای بیشتری را متحمل میکه مشکالت و تنش

عنوان شناسان، مددکاران اجتماعی و دیگران در این تحقیق، از سوی زنان مطلقه بهشاوران، روانتخصصی از م

شده است. ارائه صورت مکرر عنوانیافتگی مثبت پس از طالق، بهیک راهبرد و استراتژی بسیار مؤثر در سازش
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نات زیادی همراه است مشاوره تخصصی به فرد در طی کردن مراحل عاطفی روانی پس از طالق که با نوسا

شود. استفاده از خدمات مشاوره و کند و نیز باعث غلبه بر احساس تنهایی ناشی از طالق میکمک بسیاری می

درمانی برای پیشگیری و درمان افسردگی، بازیابی دوباره اهداف زندگی و امیدواری نسبت به آینده جهت روان

یافتگی پس از طالق واضح و تی است که ارتباط آن با سازشبازسازی زندگی پس از طالق امری ضروری و حیا

 & Vukalovich)و      (Chan Lai, Cheng & Pfeifer, 2015)   هایاین یافته در پژوهشروشن است. 

Caltabiano, 2008) .نیز مورد تأکید قرارگرفته است 

ردن زمان فراغت پس از طالق های پرمعنایی چون شغل و ادامه تحصیل به پر کدرگیر شدن زنان در فعالیت

 های اجتماعی در تجربهکمک کرده و باعث فراهم کردن راهی برای غلبه بر اوقات بیکاری و دستیابی به حمایت

یافتگی پس از . نقش عواملی چون شغل و تحصیل در سازش (Bhattacharyya, 2012)شودپس از طالق می

با توجه به ضرورت  مورد تأکید بوده است. Kalmijn (2010)و  Kavas (2010)هایی چون طالق در پژوهش

محض ازدواج شغل و به هایی که قبالً شاغل بودهکنندگان خصوصاً آنهای پرمعنا، شرکتدرگیر شدن در فعالیت

ها این یک عامل محوری بالقوه بودند. در نظر آن برآمدهشدت در جستجوی اشتغال خود را کنار گذاشته بودند به

تواند رشد پس از طالق را تسهیل کند. به دنبال طالق افراد ای فراهم کردن الگوی زندگی جدید است که میبر

تا به انتقال توجه از طالق بپردازند و برخی  ندنکیمکنند. برخی خیلی سخت کار شروع به تمرکز بر شغلشان می

یابند که باعث کسب احترام پرمعنا میپرتی، بلکه یک فعالیت سرگرمی یا حواس یکدیگر کار را بیش از 

. این امر به التیام شودمینفس و جلوگیری از ورود افکار مخرب روان رفته  نزد همسر، کسب اعتمادبهازدست

. در کنار همه این دالیل شغل برای اکثر زنان مطلقه شریان اصلی دنکیمهای پس از طالق کمک بسیار زخم

ی مکفی نهادهای مسئول یک امر ضروری هاتیحماکه در غیبت  دوشیمحیات اقتصادی آنان محسوب 

 .دوشیممحسوب 

حل یافتگی با طالق بود. یکی دیگر از راهبردهای افراد جهت سازش هایی برای حل مسئلهاستفاده از مهارت

بالقوه  یهاپاسخا شناختی، انواع یصورت رفتاری تی است که بهید برای مقابله با مشکالت موقعیمف ایلهیمسئله وس

 یهاحل راه این میان از را پاسخ مؤثرترین انتخاب احتمال و کندیم ارائه را آفرینمشکل تیبه موقع مؤثر

 درواقع توانایی ).1391آبادی و ایمانی زاد، سودانی، شفیع از نقل به Tellado, 2003;) دهدیم افزایش مختلف

 با سازگاری یهاراه مؤثر کشف و شناسایی برای فرد که رفتاری است شناختی و فرایندی مسئله حل

 حل این اساس بر .بردیم به کار ،شودیم روبرو هاآن با روزمره زندگی جریان در که دشواری یهاتیموقع

 برخورد برای را شخص توانمندی تواندیم که است هدفمند و منطقی هوشیارانه سازگاری فرایند یک مسئله

ی علمی که در تعریف هامؤلفهعالوه بر  .گیرد به کار روانی فشار پر یهاتیموقع از ایگسترده دامنه با مؤثر

کنندگان در پژوهش تدابیری همچون شروع کردن از کارهای شیوه حل مسئله مورد تأکید است شرکت

جوالنه گیری عکوچک، تفکر قبل از عمل، عدم اضافه کردن مشکالت گذشته به مشکالت کنونی، عدم تصمیم
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اقدامات  در تواندیم مسئله ی حلهافن. انجام این اقدامات و گرفتندیمو توانایی درخواست کمک را به کار 

 سزایی به نقش زنان مطلقه یافتگیسازش قدرت پس از طالق و افزایش ها و مشکالتهنگام بروز بحران سنجیده

 باشد.  داشته

یافتگی پس از طالق یک پدیده فردی، اجتماعی و گفت سازش تواننتایج این پژوهش می بر اساسدرنهایت، 

-خانوادگی در جهت کسب آرامش و استقالل است. در این پژوهش به کشف و درك مسیر افزایش سازش

یافتگی پس از طالق در درون نمونه موردبررسی پرداخته شد،  لذا نتایج این تحقیق اجازه نگاهی اجمالی به داشتن 

دهد که با داشتن این شرایط، امکان یک زندگی پایدار، بایافتگی باال پس از طالق را مییک زندگی با سازش

 ثبات و خوشایند برای زنان مطلقه وجود خواهد داشت. 

 ها و پیشنهادهامحدودیت

اجتماعی افراد نمونه بود که باعث شد -های این پژوهش عدم تحقق تنوع کافی در شرایط اقتصادیاز محدودیت

اقتصادی صورت -یافتگی پس از طالق در بین زنانی با سطوح مختلف اجتماعینظری در ارتباط با سازش اشباع

های این پژوهش این های آینده بر این نکته نیز توجه نماید. یکی دیگر از محدودیتنگیرد و الزم است پژوهش

ما، بسیاری از زنان که شرایط  بود که با توجه به فرهنگ موجود در شهر اهواز و نیز فرهنگ حاکم در کشور

اهداف و موضوع پژوهش به  نکهیبااشد و ها تماس گرفته میبا آن کهیهنگامحضور در پژوهش را دارا بودند 

میل به پنهان کردن هویت مطلقگی  رسدیمکردند، به نظر شد از حضور در مصاحبه خودداری میها گفته میآن

  د.اشعلت اصلی عدم مشارکت آنان ب

یافتگی پس از طالق زنان است پس تمرکز اصلی این پژوهش در وهله اول، افزایش سازش کهییازآنجا     

یافتگی پس از طالق باال برد. در های منظم به زنان آگاهی عمومی افراد را در زمینه سازشتوان با آموزشمی

گذاران عرصۀ تأمین اجتماعی، سیاست تر، کسانی که در عرصه حمایتگری از این قشر هستند مانندمقیاس بزرگ

توانند نتایج این پژوهش را در نهاد، میبهزیستی، کمیته امداد امام خمینی )ره( و دیگر نهادهای حمایتی مردم

یافتگی باال برای های خود برای ایجاد یک زندگی با سازشها و فعالیتها، سیاستهای پیشنهادی، برنامهپروژه

های متوجه زنان در این پژوهش ابتدا با اولویت پیشگیری از آسیب شدهارائهیرند. تمام نتایج ها در نظر بگمطلقه

تواند مورداستفاده قرار گیرد و سپس با اقدامات آموزشی، درمانی و یا بالینی، در زمینه می فرزندانشانمطلقه و 

 فته شود.یافتگی هر چه بیشتر زنان مطلقه با شرایط جدید به کار گرکمک به سازش

 منافع تعارض درباره تصریح

-هیچ دارای نویسندگان همچنین. ندارد منافعی تضاد گونههیچ حاضر پژوهش که شوندمی متعهد نویسندگان

 .باشندینم باشد، داشته رابطه آن برآیندهای و پژوهش با جایگاه این که ایویژه گونه جایگاه
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