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 پژوهش: روشهای غیرمنتظره بود. هدف پژوهش حاضر تبیین تجربه زیسته زنان مطلقه با طالق هدف:

و  افتهنیمه ساختاریهای مطالعۀ حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریۀ پدیدارشناسی و تکنیک مصاحبه

های غیرمنتظره پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش بروز طالقمسئله محور، به بررسی و شناخت فرآیند 

جربه طالق غیرمنتظره داشتند زن که ت 01ساکن شهر تهران تعداد  جانبهیکرا زنان با طالق غیرمنتظره و 

میق ع صورتبه نیمه ساختاریگیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد با استفاده از مصاحبه با شیوه نمونه

پس از  ها:یافتهها از رویکرد داده بنیاد استفاده شد. قرار گرفتند؛ برای تبیین و تحلیل داده موردبررسی

مضمون اصلی شد.  4مضمون فرعی و  00کد اولیه،  061ها، خراج دادهمصاحبه با زنان مطلقه و تحلیل و است

العمر دو مضمون فرعی باور به تداوم و ثبات ازدواج و باور به داشتن یک مضمون اصلی ازدواج یک تعهد مادام

با بدترین اتفاقات را در برگرفت. دومین مضمون اصلی یعنی تغییرات رابطه از  شدنمواجهزندگی خوب اما 

ها و هترین دوست تا غریبه کامل نیز دارای پنج مضمون فرعی پایان ناگهانی و غیرمنتظره، دوگانگی پیامب

های روانی، شکسته شدن فرضیات، خیانت و نقش مسائل و طالق خانواده اصلی در طالق بازی

ومین س وانعنبهکنندگان به طالق غیرمنتظره نیز کنندگان را شامل شد. فرایندهای عاطفی شرکتشرکت

های طالق غیرمنتظره و آسیب های عاطفی به ترک شدنمضمون اصلی خود دارای دو مضمون فرعی واکنش

بود و چهارمین و آخرین مضمون اصلی بازسازی زندگی و سازگاری با طالق بود که دو مضمون فرعی 

ه تجرب گیری:نتیجهل شد. های ناکارآمد سازگاری با طالق را شامهای کارآمد سازگاری با طالق و روشروش

های فردی، اجتماعی و بروز پیامدهای مختلفی پذیریطالق در زنان به معنای قرارگیری در چتری از آسیب

کاری و تالش برای سازگاری با های حفاظتی همانند مذهب، پنهانگیری از مکانیسماست که آنان را به بهره

دهد. لذا این مسئله، نیاز به درک و جنسی سوق می های روانی، اجتماعیشرایط جدید و کاهش آسیب

ها، دید جدیدی به گروه بهداشتی و جامعه برای درک دهد. این یافتهآنان را نشان می جانبههمههای حمایت
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 مقدمه

(؛ 1101اسموک،  و )الول شودمی محسوب خانواده اجتماعی نهاد در عمومی سالمت معضل یک طالق

 برابر شناختی دوروان و جسمانی مشکالت به را زنان خصوصبه افراد، پذیریآسیب و است زاتنیدگی ایپدیده
 قاضی و اسماعیلی شریف رضایی کیوی، )قمری است ناپذیراجتناب امری آنان روانی اختالالت به ابتال و کندمی

 و شودمی محسوب بزرگی خانواده تنیدگی اعضای تمام برای های غیرمنتظرهطالق و (. جدایی0491 ولوئی،
 (؛0492بلندمدت شود )قزلسفلو، سعادتی و رستمی،  و مدتکوتاه سازگاری هایواکنش به منجر است ممکن
 شناختی، جسمانی،)روان ابعاد تمام در را هاآن فرزندان و زوجین یافتگی سازش طالق، تجربه آن، بر افزون

و باعث کاهش عملکرد و ناکارآمدی اعضای خانواده پس از طالق  دهدمی قرار تأثیر تحت هیجانی( و اجتماعی

 (.0491شود )سعادتی، رستمی و دربانی، می
آمیز در نظر زا یا اتفاق فاجعهیک فرایند آسیب عنوانبهجانبه را از پژوهشگران طالق غیرمنتظره و یک برخی

، نانی، کارسو و گراسی، 1111، هوگ، 1116، بکوار، 0991، بایومستر و وتمن، 0999گیرند )ارنوس،می

شناختی در پاسخ به حوادث منفی زندگی مثل طالق، های رواندهند که واکنششرح می هاآن(. 1108

 زا منجر شود؛ یعنیهای معمول شروع و به شرایط آسیبتواند با طیفی از پاسخبیماری مزمن و بیکاری می

ملکرد ع بینی کننده نتایج منفی مثل اختالل درتواند پیششناختی شدید و طوالنی میهای روانآشفتگی

( مشاهده کرد 0990اجتماعی، کاهش کیفیت زندگی، اختالالت جسمی، روانی و خودکشی باشد. درمن )

هر دو نفر نیست  موردتوافقزایی که دست انسان در آن دخالت دارد، مثل طالقی که که حوادث آسیب

ی و کنار آمدن با حوادث تر باشد. بهبودکنندهتواند از بالیای طبیعی مثل زلزله ویرانعاطفی می ازلحاظ

تر است. در تر و مشکلشناختی و اجتماعی سختزای ناشی از تصمیم فرد به دلیل مسائل روانآسیب

طور ناگهانی با شوک، آشفتگی، بهم ریختگی و فقدان ، والدین و فرزندان بهجانبهیکهای غیرمنتظره و طالق

؛ بستگی دارد هاآنی به میزان و سطح استرس در ذهن شوند و فرایند بازسازی مجدد زندگارتباط روبرو می

بیه به ش عالئمیدانند که های پژوهشی اخیر نیز طالق را یک حادثه تروماتیک میمشاهدات بالینی و یافته

مثل انکار، اضطراب، شرم، ترس از دست دادن کنترل،  عالئمیاختالل استرس پس از ضربه دارد و با 

 (.1101های روزانه همراه است )کر، کرر حادثه، کاهش عالقه به فعالیتافسردگی، به خاطر آوردن م

شود )حسینی، خزایی می محسوب دنیا طالق پر کشور ارمینآنچهعنوبه ایران دهد کهمی نشان ارقام و آمار 

 ایچندمرحله فرایند یک بلکه شود،می مطرح فردی مشکل یک عنوانبه تنهانه طالق (؛0498و غالمی، 

 سازدمی وارد جامعه بر نیز شدیدی لطمات بلکه گذارد،می تأثیر خانواده افراد ارتباط نحوه بر تنهانه که است

کند )نیکبخت می ناپذیریجبران و جدی مشکالت تشنج، دستخوش را جامعه پیکره کل درنهایت و

 هایپدیده انگیزترینغم زمره در طالق موضوع اهمیت به توجه با (.0491نصرآبادی، پاشایی ثابت و بستامی، 

 اجتماعی پدیده این شیوع افزایش گر نمایان آمار ایران کشور در متعدد مطالعات متأسفانه، که است اجتماعی

 سرپرست زنان شمار افزایش باعث طالق میزان افزایش که است آن دهندهنشان همچنین هااست؛ گزارش

 زمره از خانوار سرپرست زنان حاضر، تحقیق نتایج طورهمین و قبلی نتایج تحقیقات به توجه با و شده خانوار
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 کالن سطح در هایآسیب و مسائل بروز موجب امر این خود که باشندمی جامعه اقشار پذیرترینآسیب

 (.0496آبادی فراهانی، تنها و ابوترابی زارچی، )خلج شودمی جامعه

اخیر این معضل اجتماعی در کشور ما روند رو به رشدی داشته است؛ ایران رتبه چهارم طالق  هایسالدر 

شود ها محسوب میرا در جهان به خود اختصاص داده است که زنگ خطری برای جامعه و خانواده

ازمان از سوی س شدهارائه(. عالوه بر آن، بنا بر اطالعات 0494یزدی، مشهدی، کیمیایی و عاصمی، )حسینی

است که هر  دادهرویواقعه طالق  816هزار و  29، نودوچهارنخست سال  ماههکشور در شش احوالثبت

ها در سال اول و درصد از طالق 04واقعه طالق به ثبت رسیده است.  08مورد و هر ساعت  446 روزشبانه

ازدواج یک  4/4وسط از هر مت طوربهدهد و ها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ میدرصد از طالق 48

اند و کل سال باهم زندگی مشترک داشته 0/8متوسط افراد طالق گرفته  طوربهانجامد. مورد به طالق می

سال بوده است )پایگاه  41سال و زنان  41درصد افزایش داشته است. میانگین سن طالق مردان  2/8ها طالق

ه به آمارهای موجود تعداد زیادی از افراد مطلقه ازدواج (؛ بنابراین، با توج0491خبری تحلیلی انتخاب، 

ای هم توانند سازگار شوند و عدهمی ازآنپسای از این افراد با طالق و مسائل مجدد نخواهند داشت و عده

فرآیند تطابق با تغییرات زندگی حاصل از طالق و »سازگاری پس از طالق به  ،روازاینتوانند. نمی

است. این تعریف شامل هر دو شاخص مثبت  شدهتعریف «شناختی هیجانی متعاقب آندستاوردهای روان

جامعه  اعتقاد به (.0490زاده، زاده، خدابخش و فاتحیسازگاری و منفی عدم سازگاری با طالق است )میرزاده

 غیرمتعارف آن فراوانی و شدهخارج حد معینی از که شودمی مطرح اجتماعی مسئله عنوانبه طالق شناسان،

 فرایند یک بلکه نیست، فردی مشکل یک طالق دیگر لذا، ؛(1118)آماتو و چیدل،  است گردیده

 جامعه بر شدیدی نیز لطمات بلکه گذارد،می تأثیر خانواده افراد ارتباط نحوه بر تنهانهکه  است ایچندمرحله

 و عمیق جدی، مشکالت و تشنج را دستخوش جامعه پیکر کل درنهایت که لطماتی سازد،می وارد

 ساختار به مرتبط عوامل به توانمی طالق بر تأثیرگذار عوامل از این، بر کند عالوهمی ناپذیریجبران

 طالق، (؛ همچنین1104برد )بایتار، بویسی و بروندیل،  نام اجتماعی عوامل و فرهنگی عوامل اقتصادی،

 افزایش ،وزندگی کار مشکالت تحمل در ناتوانی پرخاشگرانه،رفتارهای  اضطراب، افسردگی، همچون عوارضی

 مطالعات، (؛ بیشتر0496دارد )سعادتی و همکاران،  پی در را مطلقه مردان و زنان بین انحرافات اجتماعی

 زنان این واقعی تجارب ،آنکهحال و باشندمی بد خوب تا از طالق، متفاوت پیامدهای از طیف یک گویای

 علل و آمار بر روی اندشدهانجام طالق مورد در که مطالعاتی بیشتر است؛ باقی از ابهام اییپرده در هنوز

 تغییر و سالمت آموزش هایبرنامه برای اییایجاد پایه منظوربه دیگر، سویی از اند؛کرده تمرکز طالق

گیرد )قزلسفلو و همکاران،  انجام اجتماعی معضل این پیرامون بیشتری مطالعات الزم است ها،گذاریسیاست

 حمایت برای ریزی بیشتربرنامه به کمک برای و طالق یعنی اجتماعی معضل این بهتر برای درک (.0492

 اقدام اندنموده تجربه را آن های غیرمنتظره کهمطلقه با طالق زن زبان از پدیده این درک به باید آنان، از

غیرمنتظره  طالق پس از زنان تجربه پدیده مورد در پژوهشگران توسط همآناندکی  مطالعات ازآنجاکه و گردد

 توصیف و درک هدف با مطالعه این لذا ،نشده انجام پژوهشگر هایبررسی اساس بر دنیا در حتی و ایران در
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 به رساندنیاری همچنین، و آنان برای بهتر ریزیبرنامه های غیرمنتظره وطالق از پس زنان تجربه

 .شد انجام شهر تهران، زنان در متناسب و کاربردی مداخالت اتخاذ در بهداشتی مدارانسیاست

 

 پژوهش روش

 هاآندر این پژوهش کیفی است؛ هدف پژوهش کیفی درک فرایندهای اجتماعی در بافت  مورداستفادهروش 

هدف  ازآنجاکه(. 0491و همچنین درک معنایی است که این رویدادها برای افراد دارند )استرواس و کوربین، 

 هانآبود؛ ورود به درون جهان زیسته  جانبهیکاین مطالعه بررسی تجربه زیسته زنان در طالق غیرمنتظره و 

وش یک ر عنوانبهد. پدیدارشناسی مستلزم اتخاذ رویکرد و روشی است که قادر به انجام چنین کاری باش

 -پژوهش، به مطالعه نمودها، تشریح ساختارهای تجربه زیسته و آگاهانه بدون ارجاع به نظریات، تفکر قیاسی

های نظریات پیشین اختصاص دارد. جامعه آماری این پژوهش را زنان دارای طالق غیرمنتظره فرضی و فرض

گیری به شیوه هدفمند بود. شرایط الزم برای ورود د و روش نمونهساکن شهر تهران در برگرفتن جانبهیکو 

از: داشتن حداقل تحصیالت دیپلم، شاغل، حداقل شش ماه و حداکثر سه سال از طالق  اندعبارتبه پژوهش 

ش گیری نظری تعداد نمونه پیگذشته باشد. با توجه به مفروضات اساسی رویکرد کیفی و طبق نمونه هاآن

ود کند تا اشباع اطالعات حاصل شگیری تا زمانی ادامه پیدا میشود و فرایند نمونهقیق تعیین نمیاز اجرا تح

 هدفمند گیرینمونه طریق روش از و داوطلبانه صورتبه تحقیق در کنندگانشرکت (.0489)بازرگانی، 

زنان با طالق  یعنی داشتند؛ را پژوهش در حضور بین زنان مطلقه شهر تهران که شرایط از شدند. انتخاب

 هاآنغیرمنتظره، داشتن حداقل تحصیالت دیپلم، شاغل، حداقل شش ماه و حداکثر سه سال از طالق 

 از باشند. قبل حضورداشته مصاحبه در که آمد عمل به دعوت بودند در تحقیق شرکت داوطلب و گذشته

 شد گرفته صدا رضایت ضبط و مطالعه در شرکت برای زنان از اخالقی رعایت اصول منظوربه پژوهش انجام

 هاآن هویت و اطالعات ماندن محرمانه مصاحبه، جلسه علت ضبط حاضر، پژوهش اهداف به راجع و

 تشخیص به و رسید اشباع نقطه به شدهگردآوریاطالعات  زن، 01با مصاحبه از پس شد. ارائه الزم توضیحات

 نام ذکر با کنندگانشرکت هرکدام از شناختی جمعیت اطالعات .نبود نیازی مصاحبه ادامه به پژوهشگران

 صورتبه و نیمه ساختاریافته و عمیق شکل به هامصاحبه اجازه کسب از است؛ پس آمده هاآن مستعار

کننده یکسان نبود؛ های هر شرکتها با توجه به فرایند مصاحبه و پاسخشد و توالی پرسش انجام حضوری

 کننده در مصاحبه گردآوری شود.از اطالعات از همه افراد شرکتاما سعی شد انواع مشابهی 

 ابزار پژوهش

به های باز برای بررسی تجرشامل پرسش فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته .. مصاحبه نیمه ساختاریافته1

زیسته زنان مطلقه با طالِق غیرمنتظره بود. برای این منظور پژوهشگر ابتدا به تدوین فرم مصاحبه پرداخت. 

ای این فرم شامل عنوان طرح تحقیق، زمان مصاحبه، تاریخ و محل مصاحبه است. در ابتدای این فرم خالصه

او را در جریان هدف تحقیق  شوندهمصاحبهگر با قرائت آن برای از هدف طرح تحقیق ذکر شد و مصاحبه

شرایط و  برحسبها زمان مصاحبهمدتهای مصاحبه به ترتیب ذکر شدند. هر یک از سؤال ازآنپس. قرارداد

و بالفاصله پس از ضبط صورت دیجیتالی ضبط ها بهدقیقه بود. همه مصاحبه 41-61کنندگان تمایل شرکت
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در تحقیق کیفی  0هاکلمه به کلمه نوشته شد. برای افزایش روایی و پایایی که معادل استحکام علمی یافته

ها کنندگان با حداکثر تنوع نیز اعتبار دادهو تماس و ارتباط او با مشارکت 1محقق مدتطوالنیاست، درگیری 

جهت  4کنندگانها توسط مشارکتنوشتهبا مرور دست 4هات دادههای مقبولیرا افزایش داد. همچنین از روش

هایی از (. برای این منظور، پژوهشگر قسمت0494ها استفاده شد )سیدمن، رفع هرگونه ابهام در کدگذاری

گان کنندهای مشارکتتا به مفاهیم یکسان در رابطه با گفته قراردادمصاحبه و کدگذاری را در اختیار آنان 

نیز با  1دتأیی –ها نیز برای باال بردن اعتبار استفاده شد. قابلیت تعیین د. همچنین از اشباع دادهدست یاب

بندی ها، کدها و دستهروی مصاحبه 6طرفی محقق، توافق اعضاءها و با رعایت بیآوری سیستماتیک دادهجمع

وده کنندگان بمنظور مشارکت آنچهمحقق برداشت نموده با  آنچهکدهای مشابه و طبقات برای مقایسه بین 

 (.0491است، استفاده شد )ایمان و نوشادی، 

های اجتماعی برای شرکت در پژوهشگر با فراخوان از طریق اعالن به همکاران و آگهی در شبکهروش اجرا. 

از اهداف پژوهش در مصاحبه شرکت نمودند. به  بااطالعپژوهش دعوت به عمل آورد. مراجعان 

صلی باشیم. محور ااز طالقشان می هاآنبه شنیدن دیدگاه و تجربه  مندعالقهان گفته شد که کنندگشرکت

و شیوه کنار آمدن با آن  هاآنسؤاالت مصاحبه در راستای کشف معنای این نوع طالق و اثرات آن بر روی 

آغاز شد و سپس به سؤاالتی  «مشترک وزندگیدواج ازشرح کوتاهی »ها با این سؤال کلی بود. مصاحبه

کمک کرد  هاآنها و اقداماتی که به و همچنین شیوه هاآنبه طالق، اثرات آن بر زندگی  هاآندرباره واکنش 

سازی ادهروی کاغذ پی دقتبهها های بعدی، مصاحبهتا با آن کنار بیایند؛ پایان یافت. سپس برای انجام تحلیل

روش ین د. از ابون تحلیل مضموروش هش وین پژها در ادادهشناسی اریدپد وتحلیلتجزیهصلی شد. روش ا

همه در گرفت. ار قر، مورداستفادهق طالی معنارد موکنندگان در شرکتتفسیر تجربه و توصیف ای بر

ی( از سنخ بندبندی، شاخص بندی و ب طبقهچورچامضمون )در کیفی تحلیل های دادهتحلیل های شیوه

مفید ر شی بسیان روند که تحلیل مضموورین بااکیفی بر ان هشگروست. بیشتر پژار اردبرخودی یازهمیت ا

ن (. تحلیل مضمو1116هاست )بروان و کالرک، ی از دادهای به دست آوردن ساختار معنا در مجموعهبر

هنی ذکه بر تجربه د دارد بررشناسی نیز کاارپدیددر کیفی های روشیگر ده در دگسترد برربر کاون فزا

از موضوع  هاآنت تجربیات و حساساکنندگان، اادراک شرکتتأکید بر د یکرروین کند. در امیتأکید ها انسان

ها، است. مراحل تحلیل مضمون در این پژوهش دربرگیرنده شش مرحله: نزدیک شدن به داده موردمطالعه

تهیه ها و گذاری مضمونو نامتعریف ها، مضمونبینی زباور و مرها، ی مضمونجستجوتولید کدهای اولیه، 

های پژوهش از چهار معیار جداگانه گوبا و صحت و اعتبار داده منظوربه(. 0489)بازرگان، ست ده ابوارش گز

ها پس از تحلیل، هر مصاحبه (، استفاده شد. برای تضمین قابلیت اعتبار داده1104لینکلن )به نقل از کرسول،

مطالب تأیید و تغییرات الزم اعمال گردید. جهت  وسقمصحته شد تا کننده بازگشت داددوباره به شرکت

                                                           
1. truth worthing 

2. prolonged engagement 

3. credibility 

4. member check 

5. confirmability 

6. peer check 
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 های پیشین خود را تا حد امکان در فرایندفرضتضمین قابلیت تصدیق سعی بر آن بود که پژوهشگر پیش

ها دخالت ندهد. جهت تصدیق قابلیت اطمینان و کفایت، از راهنمایی و نظارت همکاران آوری دادهجمع

ها به استادان و یک متخصص پژوهش کیفی شد و متن مصاحبه جهت بررسی کدگذاری متخصص استفاده

ترین کنندگان بیشهای دیگر، سعی شد مشارکتداده شد. جهت افزایش قابلیت تعمیم و انتقال به موقعیت

 زمانمدتفرزند،  1 صفرتاهای جمعیت شناختی انتخاب شوند. در تعداد فرزند در دامنه تنوع در ویژگی

 باشد. لیسانسفوقالق از شش ماه تا سه سال و سطح تحصیالت از دیپلم تا ط

 

 هایافته

 18/01ازدواج نیز  زمانمدت( بود و میانگین 11/1) 12/46کنندگان میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت

طالق غیرمنتظره در جدول  باتجربههای جمعیت شناختی هفت زن مطلقه ( سال بود. سایر ویژگی80/4)

  است. شدهارائهیک 

 

 کنندگانمشخصات جمعیت شناختي شرکت 1جدول 
 کنندگانشرکت سن تحصیالت شغل تعداد فرزند مدت ازدواج به سال مدت جدایی

 زهره 12 لیسانس کارمند - 01 ماه 6

 سولماز 42 لیسانس دارخانه 1 09 سال 0

 بهار 42 لیسانسفوق کارمند - 01 سال 1

 لیال 46 لیسانس کارمند 0 2 سال 4

 فریده 46 لیسانس کارمند 0 01 سال 4

 مژگان 41 دیپلم دارخانه 1 09 سال 4

 آرزو 48 دیپلم دارخانه - 01 سال 1

 

مضمون اصلی یا  4مضمون فرعی و  00کد اولیه، 061کنندگان منجر به شناسایی تحلیل تجارب مشارکت

 است شدهارائه 1اصلی شد که در جدول  مایهدرون

 

 .هااز تحلیل داده آشکارشدهمضامین اصلي و فرعي  2جدول 

 مضامین اصلي مضامین فرعي

 باور به تداوم و ثبات ازدواج-

با  شدنمواجهباور به داشتن یک زندگی خوب اما -

 بدترین اتفاقات

 العمرازدواج یک تعهد مادام
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 غیرمنتظرهپایان ناگهانی و -

 های روانیها و بازیدوگانگی پیام-

 شکسته شدن فرضیات-

 خیانت-

نقش مسائل و طالق خانواده اصلی در طالق -

 کنندگانشرکت

 

 

 ی کاملتغییرات رابطه از بهترین دوست تا غریبه

 های عاطفی به ترک شدنواکنش-

 های طالق غیرمنتظرهآسیب-

 رهطالق غیرمنتظکنندگان به فرایندهای عاطفی شرکت

 های کارآمد سازگاری با طالقروش-

 های ناکارآمد سازگاری با طاقروش-

 بازسازی زندگی و سازگاری با طالق

 

 العمرازدواج یک تعهد مادام

که ازدواج آنها برای همیشه ادامه خواهد داشت. آن ها فکر می کردند  همه مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند

یکدیگر از هر آنچه در طول زندگی  پیش می آید عبور کنند و مثل دفعات گذشته  باهم به می توانند با 

ساختن حال و آینده بپردازند. اما در مسیر رابطه با اتفاقات جدیدی رو به رو شدند. علیرغم اینکه سعی می 

الی که آنان از کردند آن اتفاقات را درک کنند اما درعین حال تصور می کردند مساله بزرگی نیست. درح

آنچه در رابطه اتفاق افتاده بود غافل بودند و محکم به این واقعیت که یک خانواده هستند ،چسبیده بودند 

 اما واقعیت دیگری به آهستگی درحال اتفاق افتادن بود که درباره آن چیزی نمی دانستند

 های فرعيمضمون

 باور به ثبات و تداوم ازدواج

اور داشتند برای زندگی کردن ازدواج کرده اند و مادام العمر باهم خواهند بود. همه مصاحبه شوندگان ،ب

 احساسات دردناک آن ها ناشی ازاعتقاد به استحکام و ثبات رابطه بود و این که ازدواج آن ها پایدار می ماند. 

 ."ند....... دو نفر که ازدواج می کنند باید در هر شرایطی  با هم بمونند و زندگیشون را بساز"

... علیرغم خیانت همسرم اعتقاد داشتم که همسرم از روی هوس با زن دیگه ای رفته و درنهایت من و "

 "زندگیش را انتخاب می کند و زندگی ما  با وجود همه ی مشکالت تداوم دارد...

...شاید مسخره به نظر بیاید اما بعد از دوبار خیانت باید طالق می گرفتم ولی در تمام مدت خیانت را " 

مشکلی میدونستم که باید حل بشه.  بخصوص اینکه همسرم جلسات مشاوره را میومد و فکرمیکردم که در 

ه فکر میکردم که ازدواج ما رابطه با آن خانم از نظر عاطفی گیر افتاده است و به کمک نیاز داره . همیش

 "پابرجا خواهد ماند. ما دوتا بچه داشتیم و بیست سال باهم خیلی از مشکالت را پشت سرگذاشته بودیم...

  "... همیشه تو ذهنم این جمله مادرم بود که آدم با لباس سفید میره خونه بخت و با لباس سیاه میاد بیرون"

م هیچوقت من را تنها نمی گذاره. بخصوص اینکه همسرم قبال فکر می کردم که هر اتفاقی بیفته همسر

ازدواج کرده بود و بعد از چهار سال زندگی مشترک جدا شده بود .اوهمیشه می گفت دوست ندارد برای بار 

 "دوم زندگیش را از دست بدهد وبرای من این حرف ها به معنی تعهد و ماندگاری رابطه بود ...
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که چیزی نمی تواند ما را  ، باور کردمرد اما بعد از عذرخواهی او و ادامه زندگی ...همسرم به من خیانت ک"

 ."از هم جدا کند و علیرغم همه ی مشکالت ، ازدواج ما تداوم دارد...

 با بدترین اتفاقات شدنمواجهباور به داشتن یک زندگي خوب اما 

غم وجود مشکالت ، از زندگی خود احساس شرکت کنندگان ازدواج خود را اینگونه توصیف می کردند که علیر

رضایت داشتند و از باهم بودن لذت می بردند.اما همزمان ، اتفاقاتی درحال رخ دادن بود که هرچند مهم 

 بودند اما  از دید آن ها مخفی بود.

 کار می... ما زندگی خوبی داشتیم  و همدیگررا باور داشتیم .در رابطه ی ما، من و تویی نبود. هردو باهم "

کردیم . اما بعد ازمدتی احساس کردم که رفتار همسرم تغییر کرده، احساس فاصله می کردم و وقتی با او 

درمیان گذاشتم ،گفت که اشتباه می کنی و من فکر کردم من حساس شده ام. اما بعد از مدتی از من خواست 

خریده بودیم را به اسم  او بزنم . من نمی  که اگر او را دوست دارم مهریه ام را ببخشم  و بعالوه خانه ای که

دانستم که این  نشانه مشکل عمیق تری در زندگی ما است. وقتی کاری را که خواست انجام دادم، همه چیز 

 "تغییر کرد. همسرم مرا از خانه بیرون کرد و من مات و مبهوت مانده بودم...

جود داشت رابطه ما خوب بود. تا اینکه همسرم ...در این ده سال زندگی مشترک ،علیرغم مشکالتی که و"

درراه برگشت سفر کاری اش، با من تماس گرفت و گفت که مرا دوست ندارد و عاشق زن دیگری شده 

 "است.دیگر تمایلی به ادامه زندگی بامن ندارد و قصد جدایی دارد...

از کرده خود پشیمان شد و  ... در سال های اول ازدواج متوجه خیانت همسرم شدم و بعد از آن همسرم"

قول داد که متعهد بماند و من هم چون دوستش داشتم اعتماد کردم.اما زمانی که فکر می کردم همه چیز 

  "بین ما خوب است ،متوجه خیانت او شدم و این بار او می خواست که جدا بشویم....

یم وازدواج کردیم. زندگی عاشقانه ...هرگز فکر نمی کردم که ازدواج ما به جدایی برسد. ما عاشق هم شد"

ای داشتیم اما بعد از هفت سال متوجه خیانت شوهرم شدم واین آغاز ترک خوردن رابطه ما بود. سعی کردیم 

با کمک گرفتن از روانشناس با این مساله کنار بیایم وادامه بدهیم اما متوجه شدم که شرکت درجلسات فقط 

 "او همچنان به من خیانت می کند... برای آرام کردن من بوده ودر واقعیت

... علیرغم همه مشکالتی که در رابطه وجود داشت من فکر می کردم  همدیگر را دوست داریم تا اینکه "

متوجه خیانت همسرم شدم، اما با کمک جلسات زوج درمانی اورا بخشیدم. بعدها متوجه شدم  همسرم با 

 "آن خانم ازدواج دائم کرده است...

 ی کاملرابطه از بهترین دوست تا غریبه تغییرات

اینجا شاهد این هستیم که شرکت کنندگان به سمت شناخت بیشتر همسر خود و آگاهی از جدی بودن 

مشکالت می روند . اینکه همسرشان چطور تغییر کرده و چگونه با پیام های مبهم و بازی های روانی ، 

ی تشدید می شد که متوجه شدند چگونه از سر دلسوزی و ناخواسته فریب خورده اند. درد و رنج شان وقت

 درک دیگری ،در بسیاری از جاها به همسرانشان اجازه دستکاری و فریب را داده اند.

بعضی از همسران شرکت کنندگان ، آن ها را مسئول کمبود ها و مشکالت زندگی مشترک دانسته و 

 زنشی داشتند.سرزنششان می کردند.طوری که  زنان گرایش به خود سر
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شرکت کنندگان وقتی داستان زندگی اشان را توصیف می کردند، متوجه شدند که اگرچه در زندگی مشترک 

احساس حوشبختی می کردند، اما در واقع درحال دور شدن از هم بودند و هرکدام زندگی جداگانه ای 

یی درحال اتفاق افتادن بود  و داشتند. زمانی که فکر می کردند به یکدیگر متعهد هستند، خیانت و دورو

 ازدواج آن ها را به پایان رسانده بود

 های فرعيمضمون

هیچ کدام از شرکت کنندگان منتظر پایان ازدواج و زندگی مشترک پایان غیرمنتظره و ناگهاني ازدواج: 

تصمیم به طالق ،بدون بحث و گفتگو با شریک خود برای  همه شرکت کنندگان تحمیلی بوده خود نبودند.

است.بعضی از شرکت کنندگان زندگی طبیعی ونرمالی با همسرشان داشته اند. آن ها بیان کردند اگرچه 

 همبعدها شکاف و فاصله ی را دررابطه خود با همسرشان کشف کردند اما فکرمی کردند برای همیشه با 

 ویتهخواهند ماند. غیرمنتظره بودن طالق باعث تجربه احساسات دردناک برای شرکت کنندگان شده است. 

 اساحس زندگی ی دهنده تغییر حوادث برابر در نبودند طالق آغازگر که کسانی کردند بیان (1100) وتورل

 برای نفیم پیامدهای که کنند می تجربه را روانی و عاطفی ازآشفتگی باالتری سطح بنابراین دارند ناتوانی

( به احساس خیانت ،وحشت و رهاشدگی در بین 1110همچنین  بروانینگ ) داشت. خواهد بدنبال سالمت

 .افرادی که خواستار طالق نیستند اشاره کرد

...همه چیز بین ما  خوب بود تا اینکه همسرم برای یک ماه به سفری کاری رفت.هرچند دراین مدت همسرم "

دلتنگی می کرد اما در کمال ناباوری چند روز بعد تماس گرفت و گفت که قصد جدایی دارد . این اظهار 

تصمیم برای من شوک بزرگی بود.بعدا متوجه شدم که همسرم در مدت این یکماه با خانمی وارد رابطه شده 

 "و تصمیم داشت با او ازدواج کند...

ت و می خواهد جدا شود. در آن لحظه احساس ویرانی ...یک شب شوهرسابقم گفت که با من خوشحال نیس"

می کردم.  بعد ها متوجه شدم که همسرم مرا بخاطر زن دیگری ترک می کند . از او خواستم که نزد زوج 

 درمانگر برویم اما قبول نکرد و گفت که تصمیم خودش را گرفته است . برای من شوک بزرگی بود . 

ادیده گرفتم و فرصت دادم که دوباره زندگیمان را بسازیم، فکر می کردم که ....من خیانت های قبلی او را ن"

همسرم از کرده خود پشیمان است و بخاطر از دست ندادن من و بچه ها تصمیم به بازسازی رابطه گرفته 

 "است اما بعدا متوجه شدم که او در کنار زندگی با من برای خودش زندگی دیگری داشته است...

سابقم برای آرام کردن خودش مشروب می خورد. من سعی کردم به او کمک کنم تا ترک کند. ... همسر " 

حتی شرط اورا برای ترک کردن ) بخشیدن مهریه( قبول کردم تا انگیزه ای برای ترک او بشود. من  اجازه 

ز سوی او اهمیت دادم که همسرم نیازهای مراکامال نادیده بگیرد و به این مساله تا زمان مطرح کردن طالق ا

ندادم . وقتی پیغام همسرم را شنیدم که قصد جدایی دارد ویران شدم . باورم نمی شد با من اینطور رفتار 

  "کند ،من که حسن نیتم را نشان داده بودم...

...با شنیدن درخواست طالق  همسرم، احساس کردم ضربه ای به سرم خورد ،باورم نمی شد که تمام این "

 "ه من دروغ گفته وهمزمان رابطه ی دیگری داشته است....یک سال او ب
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بعد از برگشت از سفر با وجود اینکه همه چیز خوب بود و به ما  "مصاحبه شونده دیگری در این باره گفت 

خیلی خوش گذشت و درباره برنامه های آینده با هم  صحبت کردیم اما بعد ازچند روز به شکل غیر منتظره 

صمیم به جدایی دارد چون عاشق زن دیگری است . با شنیدن این حرف همه چیز روی سر و ناگهانی گفت ت

 ."من خراب شد. شوکه شده بودم

.... بخاطرخیانت همسرم ، زوج درمانی می رفتیم ، من حرفهای همسرم را باورداشتم و فکر می کردم ما با "

گرفت که از من جدا شود. من شوکه شدم  هم این مرحله را پشت سر می گذاریم اما درکمال ناباوری تصمیم

 "...و همه چیز ویران شد ،چقدر ساده بودم که حرف ها و قول های او را باور کردم
کنندگان به همسرانشان اعتماد داشتند و معتقد بودند که همه شرکت های رواني.ها و بازیدوگانگي پیام

ها متوجه خیانت طور نیست بلکه آنتنها اینمتوجه شدند که نهها اعتماد وجود دارد، اما در ادامه در رابطه آن

کاری عمدی و دروغ مبهوت همه پنهانها از اینهای همسرانشان شدند. آنکننده و بازیهای گمراهو پیام

 کردند.شده بودند و احساس قربانی شدن می
خوشحال است که با من ازدواج کرده ... در طول زندگی، شوهرم بارها گفته بود که چقدر مرا دوست دارد و"

و هرگز اجازه نمی دهد که زندگی امان مثل ازدواج اولش از هم بپاشد. او درباره آینده و بچه دار شدن بارها 

صحبت کرده بود و حتی یکروز قبل از پیشنهاد طالق ، اظهار عالقه کرده بود اما همه ی اینها فریب و دروغی 

 "بیش نبود...

د از برمالشدن خیانتش ، به من اطمینان داد که بخاطر عالقه به من و فرزندانمان می خواهد ....همسرم بع"

به زندگی مشترک برگردد و همه چیز را جبران کند. اما در همان زمان با آن خانم رابطه داشت و بعد از 

 "یکسال متوجه شدم که همسرش از آن خانم فرزند دارد...

، یک روز می گفت مرا دوست دارد و من همسر خوبی برای او هستم و روز ...هربار به من حرفی می زد "

بعد درخواست بخشش مهریه را می کرد اما علیرغم این پیام ها و بازی های روانی که راه می انداخت من به 

او اعتماد داشتم و فکر می کردم این حرف ها و رفتارهایش بخاطر مشکالت دوره کودکی اوست و باید 

نم اما بعد از مدتی همه چیز تغییر کرد و او تقاضای طالق داد. من متحیر شدم ،احساس کردم صبوری ک

 "فریب خوردم و  چقدر ساده بودم...

...وقتی متوجه خیانت همسرم شدم همه باورهایم فرو ریخت و اعتمادم سلب شد او گفت که اشتباه کرده "

اورا دوست داشتم ،به خودم و او فرصت دادم .او سعی  و من و زندگی امان را دوست دارد و من بخاطر اینکه

می کرد که اعتماد مرا جلب کند اما بعدها متوجه شدم که این یک بازی بود تا من متوجه ادامه رابطه اش 

 "با شخص دیگر نشوم...

( درباره فرض های بنیادی در ازدواج بیان می کند که 0991بولمن )های بنیادی. شکسته شدن فرض

ای بنیادی ، بستر اصلی سیستم ادراکی ما هستند یعنی فرض هایی در باره خود ، دیگران و دنیا ،که فرض ه

احتمال خیلی کمی می دهیم دچار چالش شوند.وی اضافه می کند که ماهیت تروما باعث از هم پاشیدگی 

کرده و فرض های دنیای درونی فرد می شود.تجارب منکوب کننده ی زندگی ، دنیای درونی فرد را دوپاره 

بنیادی را درهم می شکند. از جمله این فرض ها ،باور های مربوط به اعتماد و ارتباط ایمن است. همه ی 
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شرکت کنندگان باور داشتند که در رابطه ای قابل اعتماد هستند وبدنبال یک ارتباط با ثبات و پایدارند.اما 

انه و خیانت بودند. هیچ کدام از شرکت کنندگان همسرانشان به مدت طوالنی درحال فریب ،پیام های دوگ

تصور نمی کردند که همسرانشان زندگی جداگانه ی دارند و پی بردن به این ها شوکه کننده بود و فرض 

 های بنیادی آن ها درباره جهان ،ازدواج ،همسر و ارزش های ازدواج شکسته شده بود.

ردها اعتماد کنم. وقتی با کسی در ارتباط هستم مدام فکر می ...او مرا فریب داد و االن دیگرنمی توانم به م"

 "کنم که این رابطه داومی ندارد . و احساس می کنم برای کسی خواستنی نیستم ...

... بعد از خیانت همسرم ،سعی کردم مجددا به او اعتماد کنم ،اما او باز مرا فریب داد و یکسال بعد متوجه "

کند. همه آنچه در طول زندگی برای خودم ساخته بودم خراب شد. اعتماد  شدم که هنوز به من خیانت می

 "به یک مرد، برنامه ریزی برای آینده و قابل پیش بینی بودن امور از بین رفت...

... بعد از خیانت شوهرم ، اوسعی کرد تا اعتمادی را که "یکی دیگر از شرکت کننده گان دراین باره بیان کرد

 "اما بعد از مدتی فهمیدم که همه این ها دروغی بیش نبود همه مردها فریبکارند....شکسته ،ترمیم کند 

...بعد از پیشنهاد طالق از طرف همسرم انگار مردی نبود که من ده سال می شناختم ، خیلی عوض شده "

یگر دبود ،دروغگو ، شارالتان و فریبکار .احساس قربانی بودن می کردم .خیلی چیز ها درمن شکسته شد .

 "عشق و دوست داشتن را باور ندارم. همه ی مردها در رابطه به دنبال منفعت شخصی خودشان هستند...

... بعد از نوزده سال زندگی مشترک به این نتیجه رسیدم که نباید به مردی وابسته شوم چون او از این "

ه میزان منفعتی است که از رابط وابستگی سوءاستفاده می کند، فکر می کنم که  ابراز عالقه مردها براساس

 "بدست می آورند...

... با وجود همه سختی ها ی زندگی ،من باور داشتم که ما همدیگر را "مصاحبه شونده دیگری نیز گفت  

دوست داریم و من برای او مهم هستم اما بعد از اینکه متوجه خیانت و پیشنهاد طالق او شدم فهمیدم که 

کردم اما االن فهمیدم که در  من چقدر ساده و احمق بودم ،او مرا فریب داد ، من به دوست داشتن او اعتماد

زندگی ازخودگذشتگی و نادیده گرفتن نیازهایم خیلی اشتباه بوده است. دنیا جای امنی نیست و باید دررابطه 

 "خودخواه باشی...

خیانت نقش مهم و معناداری در پایان یافتن زندگی مشترک همه شرکت کنندگان بجز یکی از آنها  خیانت.

خیانت همسر بود. بعضی از شرکت کنندگان از کشف خیانت شوکه شدند. همسرآن  برمالشدن داشته است.

شوک  ها با دادن پیام های مبهم و انجام بازی های روانی ،فریبشان داده بود. واکنش شرکت کنندگان به آن

، ناباوری ،کرختی و بی حسی، احساس فریب خوردگی ، ناتوانی ، خشم ،غم ، بی رحمی و آسیب بود. 

بخصوص برای شرکت کنندگانی که فکر می کردند رابطه نسبتا خوبی باهم دارند اما در همان زمان 

 .همسرانشان درگیر یک رابطه دیگر بود

...بعد از هفت سال زندگی مشترک متوجه تغییرات رفتاری در همسرم شدم از جمله مهمانی های شبانه ، "

که درباره این تغییرات با اوصحبت می کردم به من اطمینان مصرف گل ،تلفن های نیمه شب و ... اما هر بار 

 ."می داد که مثل سابق مرا دوست دارد اما بعد از مدتی متوجه خیانت او شدم...
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....وقتی متوجه خیانت شوهرم شدم ، تمام تالشم را برای حفظ زندگیم کردم، حتی برای حل مساله به زوج "

ی که فکر می کردم همه چیز تمام شده ، شوهرم گفت که دیگر مرا درمانگر مراجعه کردیم اما درست زمان

 "دوست ندارد و عاشق آن زن شده و باید این رابطه را تمام کنیم و جدا شویم...

.....چهارسال بعد از ازدواج متوجه ارتباط بین همسرم و یکی از همکالسی های او شدم ، در گوشی همسرم "

نیا روی سرم خراب شد ، اما همسرم منکر رابطه خاصی با او شد و گفت پیام هایی از آن خانم دیدم که د

این من هستم که حساس شده ام . درست بعد از چهار سال با خیانت مجدد همسرم روبرو شدم اما این بار 

 "همسرم گفت که مرادوست ندارد و هیچ وقت زن مورد عالقه او نبوده ام...

...بار اول همسرم با "همسرش صحبت کرد و در این باره گفت  شرکت کننده دیگر هم از دوبار خیانت 

صمیمی ترین دوستم به من خیانت کرد . وقتی دوستم گفت که باهمسرم وارد رابطه شده خیلی عصبانی 

شدم ،باور نمی کردم که آن ها مرا فریب داده بودند.البته همسرم اشتباه خودش را پذیرفت و سعی کرد که 

آورد اما بعد از بدنیا آمدن پسرم باز متوجه خیانت او شدم. این بارگفت که ازدواج ما از اعتماد مرا به دست 

 "اول اشتباه بوده و من دراین زندگی هیچ وقت خوشحال نبودم...

...خیانت شوهر سابقم نقطه عطفی در جدایی و بهم خوردن زندگی مشترک ما بود، بعد از خیانت او هیچ "

 "م را بخاطر زن دیگری از دست دادم...چیز مثل سابق نشد و همسر

....بعد از اینکه متوجه خیانت او شدم همه اعتماد من فرو ریخت و تا مدتها در شوک بودم اما بخاطر "

پشیمانی شوهرم  و همینطور بخاطر پسرم تصمیم گرفتم که جدا نشوم .ولی بعد از دو سال همسرم تصمیم 

 "...به طالق گرفت و گفت که مرا دوست ندارد

 کنندگان.نقش طالق و مسائل خانواده اصلي در طالق شرکت

نقش خانواده اصلی در طالق چهار شرکت کننده دارای اهمیت است. والدین شوهر یکی از مصاحبه شوندگان  

همسرش همیشه می گفت که هیچ وقت  "در سن نوجوانی او از یکدیگر جدا شده بودند. اودر این باره گفت 

ش کردند را نمی کند وهر مشکلی پیش بیاید، هرگز من را ترک نمی کند. پدر و مادرم کاری که والدین

نتوانستند مشکالتشان را حل کنند اما من مثل آن ها نخواهم بود. در جلسات مشاوره متوجه شدم رابطه ما 

یه اش را به هم شبیه رابطه والدین همسرم بود ،بعد از اینکه پدرش خانه را به نام مادرش کرد ،مادرش مهر

 "اجرا گذاشت و بر سر مسایل مالی از یکدیگر جدا شدند...

والدین مصاحبه شونده دیگر نیز در سن نوجوانی او از هم جدا شده بودند و علت جدایی پدرو مادرش را  

همسرش هم مثل پدرش خیانت کار بوده وحداقل دو  "خیانت مکرر پدر و اعتیاد وی عنوان کرد. او گفت 

 "ه خیانت او شده است...بار متوج

..پدر همسرم بعد از ده سال زندگی مشترک ،به شکل "یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در این باره گفت  

پنهانی ازدواج دوم می کند . همسرم همیشه می گفت که بعد از ازدواج دوم پدرم ،زندگی ما خیلی بهم 

ندارم که بچه هایم شرایطی که من تحمل  ریخت و مادرم بعد از چند سال دق مرگ شد و مرد.من دوست

کردم را ببینند. من متفاوت از پدرم زندگی خواهم کرد اما او هم دقیقا مثل پدرش رفتار کرد و با زن دیگری 

 "ازدواج کرد و جالب این که مثل پدرش از همسر دومش دو بچه دارد...
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ولیت بوده و هست و هر زمان با مادرم پدرم مردی بی مسئ "یکی دیگر از مصاحبه شوندگان هم اشاره کرد

دچار مشکل می شد ،از خانه با حالت قهر می رفت ، این ترک کردن زندگی یک رفتار رایج بین خانواده 

پدری من بوده است و همسر من هم چندین بار مرا ترک کرد. هر بار ترک شدن از جانب او برای من تداعی 

 "بارها به همسرش خیانت کرده بود ...رفتار پدرم بود . بعالوه پدر همسرم هم 

 کنندگان به طالق غیرمنتظرهفرایندهای عاطفي شرکت

درعین حالی  که همه شرکت کنندگان درحال تجربه تغییرات زیادی در رابطه بودند، از آن چه درحال اتفاق 

 افتادن بود ،رنج می کشیدند.

..برای من مثل "است.دیگری دراین بار گفت ...احساس خفگی می کردم ،مثل کسی که درحال غرق شدن "

 ."خراب شدن آوار برسرم بود. تجربه مصاحبه شونده دیگر شوک و ناباوری بود

تجربه طالق غیرمنتظره برای همه شرکت کنندگان بسیار آسیب زا بوده است. دنیای آن ها متزلزل شده  و 

ت روان آن ها و حتی فرزندانشان آسیب احساس عدم امنیت می کردند. جدایی بدون هشدار قبلی به سالم

 وارد کرده و بحران هایی برای آن ها ایجاد کرده بود.

از جمله این آسیب ها می توان به احساس تنهایی ، کاهش عزت نفس ، افسردگی ، بی خوابی ، مشکالت 

 شبیه اختالل پس از ضربه اشاره کرد. یمیعالجسمی و 

 عنوانبههای پژوهشی اخیر طالق اشاره کرد که طالق را احتماالً یافته توان به مشاهدات بالینی وهمچنین می

 الئمیعشبیه به اختالل استرس پس از سانحه دارد. این اختالل با  عالئمیدانند که یک حادثه تروماتیک می

 همثل، انکار، اضطراب، شرم، ترس از دست دادن کنترل، افسردگی، احساس گناه، به خاطر آوردن مکرر حادث

پایان غیرمنتظره و یکجانبه ، ه طور کلی می توان گفتب های روزانه همراه است.و کاهش عالیق به فعالیت

در  ،فقدان ،ترک شدن ،خیانت و پاسخ های تروماتیک به این اتفاقات از موارد قابل توجه در طالق است.

 یعیتروما مانع سوگ طب رایز،  ممکن است دشوارتر گرددفرد جهان  یبازساز  ،یو ناگهان کیفقدان ترومات

خاطرات با همسر سابق در مورد فقدان، صحبت کردن، به خاطر آوردن  دیجد یکردن معنا دایگردد. پ یم

. ورزد یاز تجربه کردن آن اجتناب مفرد کند که  یم جادیا یا یختگیبرانگ یهمگدرباره ی او ، و فکر کردن 

،به نقل از موسوی  1118)مالون ،شان را متزلزل کند. رامونیتواند درک افراد از جهان پ یفقدان م نیبنابرا

0491.)   

 های فرعيمضمون

 کنندگان به ترک شدنهای عاطفي شرکتواکنش

فقدان، پیامد ترک شدن و پایان ناگهانی زندگی مشترک است.در بررسی معنایی که شرکت کنندگان به  

طالق غیرمنتظره می دادند ،تروما و ناتوانی غالب بود. آن ها از تغییر رفتار همسرانشان گفتند، طوری که 

کلماتی بود که شرکت  رفتار آن ها از یک دوست به یک غریبه کامل تبدیل شده بود. سرد و بی رحمانه

کنندگان برای توصیف رفتار همسرشان استفاده کردند. آن ها ازاین تغییر رفتار شوکه شده بودند.شکسته 

شدن فرض های آن ها درباره خود ، دیگران و فقدان ، باعث احساس کرختی شده بود.آن ها قبال در هنگام 

اعث ناراحتی و رنج آنها شده بود.آنها احساس قربانی ناراحتی به همسرشان رو می آوردند اما اکنون خود او ب
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بودن و انزوا می کردند. یکی از آن ها گفت که احساس رها شدگی ،صدمه و آسیب می کند. آنها نمی 

همه ی شرکت کنندگان ،واکنش عاطفی دانستند در این شرایط چطور با همسرانشان ارتباط برقرار کنند. 

شدیدی به پایان غیرمنتظره و ناگهانی ازدواج خود داشتند. از جمله احساس ترس ،خشم وغضب ،شوک ، 

در  آنچه محققان .ناتوانی ،گیجی ،درماندگی، رهاشدگی و بی اعتمادی و عالئم اختالل استرس پس از ضربه 

یان می کنند با تجربه دوباره عالئم از جمله افکار مزاحم و یا باره ی اختالل استرس پس از ضربه در طالق ب

رویاهای مربوط به طالق ،رفتارهای اجتنابی ،تحریک پذیری و پرخاشگری ،سرزنش مبالغه آمیز خود و 

دیگران ،پارانویا ،کاهش عالقه به فعالیت ها، مشکل در خوابیدن ،رفتارهای مخرب  و مشکل در تمرکز 

بیسون  1102،اسلنبکوا،ابدینا ،چونگ و همکاران ،1101نسون،جردن ،کریستینا،مشخص می شود.)رابی

.. "یکی از مصاحبه شوندگان درباره واکنش خود به این پایان اینطور گفت(.1101،کاسگرو ،لیواز وهمکاران )

احساس گیجی می کردم ،منگ شده بودم. نمی دانستم کی و کجا هستم، شوکه شده بودم و بدنم کرخت 

بود . بعد از اینکه با همسرم صحیت کردم و از خانواده اش کمک خواستم و متوجه شدم که بی فایده شده 

است و او تصمیم خودش را گرفته احساس شکست کردم ،خیلی عصبانی بودم ، فقط میخواستم که طالق 

 تا مدتها سرگردان اتفاق نیفتد. بخاطر همین ممنوع الخروجش کردم و... اما درنهایت طالق اتفاق افتاد و من

و افسرده بودم ماه ها با یادآوری آن لحظه همان  احساس گیجی و کرختی را در بدنم تجربه می کردم. من 

 "افسرده شده بودم و در مدت سه ماه حدود ده کیلو وزن کم کردم...

 او احساسبازی های روانی و دستکاری های همسر شرکت کننده دیگر برای او گیج کننده و دردناک بود.  

باور داشتم که او مرا "می کرد که مشکل عمیقی وجود دارد اما نمی دانست آن مشکل چیست. او گفت 

دوست دارد اما بعد همه باورهای من فرو ریخت ،اعتمادم را نسبت به او از دست دادم . ما زندگی خوبی 

الق صحبت کرد ، دنیا روی داشتیم ،باورم نمی شد که برای جدا شدن نقشه کشیده است ،وقتی درباره ط

سرم خراب شد ،بهت زده شده بودم . خیلی تالش کردم که این اتفاق نیفته اما انگار قلب او سنگ شده بود 

 "و هیچ چیز روی آن تاثیر نداشت. احساس شکست می کنم...

ود. ش نب....وقتی  همسرم مصرانه می گفت باید جدا شویم ،دردی را که حس کردم قابل مقایسه با خیانت"

فکر کنید یکدفعه ،در یک لحظه همه چیز خراب شود ،آرزوها ،اعتماد و همه ی برنامه هایی که قرار بود در 

آینده داشته باشیم و... همه چیز در یک لحظه از بین رفت. برای من مثل زلزله ای بود که همه چیز را خراب 

گ بودم و بعد فقط اشکهایم سرازیر شد، باورم کرد. شوکه شدم، انگار پتکی توی سرم خورده باشه ،گیج و من

نمی شد،تا چند روز گیج بودم ونمیدانستم چکارمی کنم.فقط ساعت ها بدون اینکه به چیزی فکر کنم به 

 "نقطه ای خیره می شدم...

... همیشه فکر می کردم که همسرم در نهایت من را انتخاب می کند بخاطر همین وقتی گفت من را دوست "

پ کردم . شوکه شدم و فقط مات و مبهوت نگاهش کردم. دست و پاهام یخ کرده بود، از درون می ندارد ک

 "لرزیدم  تا شب گریه کردم ، احساس ناتوانی ، درماندگی و بی پناهی می کردم ....

...یک حس گیجی ،کرختی ، مثل اینکه در خالء باشی ،هیچ چیز را نتوانی حس کنی و یا حتی فکر "

س بدی بود. اولش باور نمی کردم ،می گفتم مگه میشه یک دفعه همه چیز پودر بشه ، همه کنی.خیلی ح
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چیز برام مبهم بود ،من چکار کردم که این اتفاق افتاد ،چی شد که همه ی چیزهایی را که ساخته بودیم 

ه میش خراب کرد . بخاطر یک زن دیگر من را ترک می کرد به نظرم این جور جدا شدن برای کسی که ترک

خیلی دردناک و ویران کننده است. یک دفعه توی یک لحظه همه چیزنابود میشه و تو نمی توانی کاری 

 "کنی ،حس ناتوانی و استیصال ، بی معنی شدن همه چیز ،زندگی ،خودت و حتی بودن توی دنیا.. 

، فقط بهش  ...وقتی همسرم گفت که در این زندگی خوشحال نیستم و می خواهم جدا شوم، شوکه شدم"

نگاه کردم و زبانم بند آمده بود. نتوانستم حرفی بزنم. ذهنم خالی شده بود،انگار چیزی در درونم خالی شد 

و احساس کردم نمی توانم آنجا باشم. ترسیده بودم مدام این جمله در ذهنم می چرخید که این حق من 

 "نبود من زن بدی برایش نبودم...

،باورم نمیشد ،شوکه شدم ،یکجور گیجی ، همه چیز برایم تیره و تار شده بود. ...وقتی پیشنهاد طالق داد "

چیزی نمی شنیدم و حتی االن که به آن موقع فکر می کنم اصال یادم نمی آید در آن لحظه ها به چه چیزی 

 "فکر می کردم و یا بعدش چه کار کردم...

خشم ونفرت خیلی زیاد ، احساس فریب خوردگی  ...زمانی که همسرم طالق را پیشنهاد داد عالوه بر شوک و"

می کردم ،احساس میکردم که همه اینها نقشه بوده او صبر کرده بود که شرایط مالی اش بهتر شود و بعد 

 "مرا ترک کند...

 کنندگانبر شرکت جانبهیکهای طالق غیرمنتظره و آسیب

آن ها علیرغم مشکالت ،ماندگار خواهد بود از آن جائیکه همه ی شرکت کنندگان باور داشتند که ازدواج 

 طالق یکی از تغییرات پیش .،پایان  تروماتیک ازدواج اثرات سینوسی زیادی روی آن ها و فرزندانشان داشت

بینی نشده در طول دوره ی زندگی است ، تغییرعمده ای در چرخه ی زندگی خانوادگی ایجاد می کند و 

(.  1110دمدتی برای افراد داشته باشد)دینگ ،گالی و همکاران ،می تواند پیامدهای کوتاه مدت وبلن

پژوهشگران معاصر، عموما معتقدند که برای افراد مطلقه ، یک تا دو سال اول جدایی ،پراسترس ترین زمان، 

در (، 0411(، به نقل از نجفی زاده )1116)همچنین لورنز و همکاران  در فرآیند طالق است)همان منبع (.

بر زنان به این نتیجه رسیدند که زنانِ مطلّقه طالق ی طولی با بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت ا مطالعه

 نیروا از فشار و اضطرابالتری سطوح باطالق نسبت به زنان متأهل به طور معناداری در سالهای اول بعد از 

یکی از مصاحبه شوندگان  .می کنند تجربه را جسمانی بیماریهای از باالتری  سطوح بعدی، هه ید ودر

بعد از طالق احساس تنهایی و بی ارزشی  می کردم ، حس  "درباره اثرات طالق و آسیب های آن گفت 

ناتوانی و استیصال داشتم و تا مدت ها همه چیز برایم بی معنی شده بود . شبها نمی توانستم بخوابم و روزها 

بودم ، هر روزخونه را می سابیدم ،بعضی شبها کابوس  مدام به اتفاقات فکر می کردم ،مثل وسواسی ها شده

 "می دیدم .خواب هایی که در آن داشتم همسرم را خفه می کردم .حوصله هیچ کسی را نداشتم...

سال جنگیده بودم از خودم بدم می  4..خودم را سرزنش می کردم و گاهی از اینکه اینقدر وابسته بودم و "

به خودم گیر می دادم ،بعضی وقت ها سردر گم می شوم و نمی دانم  آمد. احساس ضعف می کردم. گاهی

کی هستم ،بدون همسر انگار یک چیزی  نداری ، انگار عضوی از بدنت را از دست داده ای، دیگر آن زن شاد 



 خانواده درمانی کاربردی |                      و همکاران نیاشفیعی |              یفیمطالعه ک کي: رمنتظرهیغ یهاتجربه زيسته زنان مطلقه با طالق  |112

 

و پرانرژی نیستم. دغدغه آینده ام را دارم ، احساس تنهایی می کنم .دوست ندارم تنها بمانم. خودم را باور 

 "ارم ،نمیتوانم در ارتباط باشم وآن را حفظ کنم...ند

بعد از طالق دچار  "مصاحبه شونده دیگر  به تاثیر طالق بر سالمت جسمی و روانی خود اشاره کرد وگفت

بی اشتهایی ،سردرد، خستگی وتپش قلب شده است .گاهی اوقات حمالت پانیک را تجربه می کند. او در 

،عصبی و پرخاشگر بودم ،مدام گریه می کردم ،نمی توانستم روی کارم تمرکز ادامه گفت : اوایل بی حوصله 

کنم ،شبها نمی توانستم بخوابم ، مدام ذهنم به گذشته و اتفاقات آن یکسال مشغول بود ، مثل آدمهای 

وسواسی مدام به خاطرات و لحظه امضای توافق برای طالق فکر می کردم و نمی توانستم به اینها فکر نکنم 

 "زندگی برایم بی معنی شده بود ،انگیزه ای نداشتم ....

.... زندگی من زیرو رو شد. همه چیزم را از من گرفت ،اعتماد بنفس ام را،تا همین اواخر نمیدانستم کی "

هستم و باید چکار کنم. تنهایی برایم قابل تحمل نبود. رابطه با دوستان مشترک را ازدست دادم ،از نظر مالی 

انه بودم و مدام خودم را سرزنش می کردم که تمام سالهای عمرم را وقف زندگی کردم و خودم بدون پشتو

 "را فراموش کردم. تا مدتها خیلی پرخاشگر شده بودم  ...

....اوایل، مدام تهوع، سردرد و افت فشار داشتم. بیشتر وقت ها معده درد دارم. اعتماد به نفسم پایین آمده "

ی شده ،خیلی وقت ها دلم میخواهد بمیرم .از خودم بیزارم. فکر می کنم بدون او نمی ،زندگی برایم بی معن

 "توانم زندگی کنم . انگار یک بخشی از من با طالق از بین رفت...

....بیشتر روزها بی حوصله و افسرده بودم ،خیلی از شب ها ازخواب بیدار می شدم و دیگر نمی توانستم "

     "یلو وزن کم کردم و یکبارخونریزی معده داشتم...ک 01بخوابم. بعد از طالق 

...دیگربه هیچ مردی اعتماد ندارم ،دیگرخوشحال نیستم ،یک چیزی در من خراب شد ، حس دوست داشتن "

دیگران و میل به زندگی در من مرده ،احساس می کنم نتوانستم زندگیم را حفظ کنم و این به من احساس 

د از طالق برای من خیلی سخت و همراه با ترس بود ،خیلی وقتها بشدت احساس ناتوانی می دهد. زندگی بع

 "پوچی و افسردگی می کنم .طالق ،خودباوری و امنیت را از من گرفت...

 بازسازی زندگي و سازگاری با طالق

درارتباط با موضوع بازسازی می توان گفت شرکت کنندگان سعی کردند که معنایی برای این جدایی 

تظره پیدا کنند. آنها باید از زندگی مشترک به سختی و آهستگی به سمت زندگی مجردی غیرمن

بروند.تعدادکمی از آنها احساسات منفی و تحقیرکننده ای نسبت به همسرانشان داشتند. بخشی از بازسازی 

ان انشبه کمک جلسات درمانی بوده و بخشی به دلیل حمایت خانواده و شبکه دوستان و همکاران و فرزند

اما بعضی از شرکت کنندگان تحت تاثیر آسیب های طالق ،نتوانستند معنایی برای زندگی  ؛بوده است

 .وسازگاری با شرایط طالق پیدا کنند

 های فرعيمضمون

 های کارآمد سازگاریروش

همزمان با  ؛.... سعی کردم درکنار بچه هایم  بمانم و در واقع آن ها انگیزه ای برای ادامه زندگیم شدند"

جدایی به کمک مشاور توانستم این مرحله را پشت سر بگذارم. در جلسات متوجه وابستگی بیمارگونه ام به 
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همسرم شدم و توانستم برخشم و نفرتم غلبه پیدا کرده و با همسر سابقم بخاطر مسائل مربوط به بچه ها 

 "ارتباط خوب و مناسبی برقرار کنم...

دوستانم و بعد جلسات درمانی خیلی به من کمک کرد.فکر می کنم تنها چیزی  ....اول حمایت خانواده و"

که هنوز با آن درگیرم ، ترس از دست دادن و اعتماد به خود و دیگران است. بعد از طالق تازه فهمیدم در 

 "زندگی مشترک ،نیاز هایم را نادیده می گرفتم ...

 های ناکارآمد سازگاریروش

نتونسته ام این اتفاق را هضم کنم.نمی دانم چرا زندگیم از هم پاشید وچرا همسرم  ماه هنوز 6...بعد از"

خواست ازهم جدا شویم.منتظر برگشت او هستم و مطمئنم که برمی گردد، زندگی بدون او برایم بی معناست 

ادو ج.به توصیه یکی از دوستانم فال قهوه گرفتم و اوگفت که برمی گردد .گاهی فکر می کنم همسرم را 

 "کردند ،همه چیز بین ما خوب بود و یکدفعه همه چیز خراب شد. من هنوز دوستش دارم...

...باوجود اینکه سه سال از طالقم می گذرد اما هنوز نتوانستم  به روال عادی زندگی خود برگردم. وقتی "

احمقی هستم.تا  همسرم پیشنهاد طالق داد، احساس نخواستنی بودن کردم. احساس می کردم که زن ساده و

مدتها شروع کردم به تغییر در لباس پوشیدن ، آرایش های غلیظ  می کردم ، االن فکر می کنم ،انگار می 

خواستم که حس بدم را جبران کنم .حالم خیلی بد بود و احساس قربانی بودن می کردم ،در عین حال می 

م ادامه بدهم.قبل از طالق با آقایی دوست ترسیدم که تنها بمانم . نمی دانستم چطور می توانم به زندگی

شدم چون نمی توانستم شرایط وحال بدم رامدیریت کنم. دلم میخواست کسی به من بگوید که خوب 

 "وخواستنی ام.چندین بار مشروب خوردم ، فقط میخواستم  به چیزی فکر نکنم....

نمی توانستم به کسی اعتماد کنم .همه ی ....روابط متعددی را تجربه کردم که هر کدام بدتر از قبلی بود ،"

 ."روابطم با دعوا و تنش همراه بود و بعد از چند ماه رابطه را قطع می کردم ..

... بعد از پیشنهاد طالق از سوی همسرم ،آنقدر عصبانی بودم که با مردی رابطه جنسی برقرار کردم ،بعد از "

ی معنی شده بود.وارد رابطه با مردی متاهل شدم و این طالق اعتماد به نفسم را از دست دادم ، همه چیز ب

رابطه نیز به من آسیب رساند، بعد از دوسال از او جدا شدم. بعد از آن روابط متعددی را تجربه کردم اما 

نتونستم به ازدواج با هیچ کدام از ان ها  فکر کنم ، هنوز گاهی فکر می کنم که همسرم برمی گردد.باخانواده 

 "زیادی ندارم، گاهی حتی حوصله دخترم را هم ندارم .گاهی به مرگ و خودکشی فکر می کنم...ام رابطه 

 ."....بعد از تصمیم همسرم به  جدایی با فردی وارد رابطه شدم که معتاد بود ،احساس گناه زیادی داشتم ...."
 

 گیریبحث و نتیجه

ه الگویی از تجربه زیسته زنان مطلقه از طریق عوامل طالق غیرمنتظره و ارائو  هامنظور شناسایی مؤلفهبه

ا مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بمصاحبه نیمه ساختاریافته اطالعات کسب شد. نتایج تحلیل محتوای 

های مستخرج ( استفاده و داده1116ای براون و کالرک )زنان، از روش تحلیل مضمون به روش شش مرحله

ها، از مصاحبه با زنان مطلقه و تحلیل آن از مصاحبه با زنان طبقه متوسط تحلیل شد. بعد از تحلیل داده

مضمون اصلی شد. مضمون اصلی ازدواج یک تعهد  4مضمون فرعی و  00کد اولیه،  061منجر به شناسایی 

ا ب شدنمواجهفرعی باور به تداوم و ثبات ازدواج و باور به داشتن یک زندگی خوب اما العمر دو مضمون مادام
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بدترین اتفاقات را در برگرفت. دومین مضمون اصلی یعنی تغییرات رابطه از بهترین دوست تا غریبه کامل 

دن ی، شکسته شهای روانها و بازینیز دارای پنج مضمون فرعی پایان ناگهانی و غیرمنتظره، دوگانگی پیام

کنندگان را شامل شد. فرایندهای فرضیات، خیانت و نقش مسائل و طالق خانواده اصلی در طالق شرکت

سومین مضمون اصلی خود دارای دو مضمون فرعی  عنوانبهکنندگان به طالق غیرمنتظره نیز عاطفی شرکت

مین و آخرین مضمون اصلی های طالق غیرمنتظره بود و چهارهای عاطفی به ترک شدن و آسیبواکنش

 هایهای کارآمد سازگاری با طالق و روشبازسازی زندگی و سازگاری با طالق بود که دو مضمون فرعی روش

 مسئله یک طالق که است آن دهندهنشان نیز از تحقیقات بسیاریناکارآمد سازگاری با طالق را شامل شد. 

 اجتماعی، عمیق اقتصادی، پیامدهای و سریع رشد که است امروز جامعه در جدی و آسیبی اجتماعی

 به توجه با (؛0498)حسینی و همکاران،  دارد مختلف جامعه ابعاد بر طالق که روانی و قانونی فرهنگی،

تجربه  طالق از پس فرد که شرایطی و هاآسیب چرایی، بررسی هر جامعه، در خانواده نهاد انکارناپذیر اهمیت

 مضاعفی هایچالش و تغییرات با با مردان، مقایسه در زنان طالق، وقوع از پس رسد.می نظر به مهم کند،می

 تری برطوالنی زمانی بافاصله گاه و طالق از پس بالفاصله گاه پیامدها این .شد خواهند روروبه زندگی در

حسینی و  بامطالعهمطالعه تا حدودی  این های(. یافته0494)محمدپور،  گذاشت خواهد تأثیر فرد زندگی

محمدپور  (،0491آبادی و همکاران )(، نیکبخت نصر0496آبادی فراهانی و همکاران )(، خلج0498همکاران )

 طالق به جامعه غالب نگاه و کنند که بافت فرهنگیمی بیان هاکه اغلب این پژوهش است (، همراستا0494)

بسیار  زنان روی بر طالق مخرب آثار طوری که داشته همراه به زنان بسیاری برای منفی پیامدهای ایران، در

 باقی مسکوت و سربسته یا و مغفول اغلب هاآسیب این واقعی و حقیقی بیان است؛ اما مردان از شدیدتر

 (.0491و همکاران،  نیکبخت نصرآبادی) ماندمی

 موجب و ایجاد خانوادگی شخصی و زندگی در طالق که بود تحوالتی از دیگر یکی تنش با مواجهه

اضطراب،  افسردگی، بود. شده زنان بین در هویت بحران و تعارضات فکری و روانی سالمت ریختگیهمبه

 و روانی پیامدهای از برخی خود انتقادی؛ فرزندان، و خود سرنوشت خصوص در تقصیر و گناه احساس

 فرآیند کنندمی ( بیان1104)کندی و روگلز  ( و1118آماتو و چیدل ) .بود زنان بین در طالق شخصیتی

 طول یزمانمدت و است برزمان آن، هایآسیب بر آمدن و فائق مقابله و بوده مدتیطوالنی فرآیند طالق،

 مطلقه زنان در سرخوردگی و حس سرزنش طرفازیکبازیابند.  را گذشته روحی تعادل زنان تا خواهد کشید

(. 1119)فینکلستاین،  شودمی اجتماعی هایفعالیت از آنان گیریو گوشه نفسعزت کاهش باعث

 گردیده اختالل دچار طالق، به دنبال آنان روانی سالمت که نمودند گزارش مطالعه این کنندگانمشارکت

 به دنبال ذهنی هایدرگیری و اضطراب چون عالئمی تجربه کنندهزنان مشارکت اکثریت کهطوریبهاست؛ 

دست  از(. افزون بر آن، 1104؛ بایتار و همکاران، 1100)جانسون،  بودند ر شدهافکا اغتشاش صورتبه جدایی

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

 قرار مردان دیگر تعرض مورد کمتر شوهر دارای زن بودند، معتقد کنندهزنان مشارکت چراکه بود کرده

 کنندگانشرکت در .بود مطالعه این اصلی مفاهیم از دیگر یکی پذیریآسیب با مقابله گیرد. راهبردهایمی

 بردند؛می کار به را خود به معطوف هایاستراتژی پیامدهای طالق، و هایپذیریآسیب با مقابله برای مطالعه
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است )ولید و  او منوط اجتماعی و فرهنگی شرایط و فرد شخصیتی هایویژگی به نوع استراتژی انتخاب

 سمت به زندگی بازسازی ها،تحمل سختی تحصیل، ادامه مانند هاییکنش با برخی (.1100زایستیوا، 

یابند؛ برعکس، می سوق در زندگی جدید مسیری ایجاد و بهبود و اثبات توانایی فردی، هویت از بازتعریفی

 اجتماعی، و اقتصادی عاطفی، نیازهای نشدن برآورده به دلیلبرخی زنان با راهبردهای ناسازگار و ناکارآمد 

 اجتماعی هایآسیب دیگر به آوردن یا روی و رفتار سوء به و بار آورده به بیشتری منفی تبعات است ممکن

آبادی وابستگی شوند )خلج و سرخوردگی و درماندگی ناامیدی، انفعال، نوعی هم دچار گروهی و شود منجر

 از پس زندگی»طوالنی  مسیر که نیست زن تنها این که است این واقعیت اما (؛0496همکاران، فراهانی و 

 باورها و فرهنگ افراد، جامعه، ساختارها، زن توسط اراده از پیش راه این از بخشی و سازدمی را« طالق

)اسچرام و هریس،  شود پیروز یا مغلوب و بجنگد کرده، حرکت راه این در است زن مجبور که اندشدهساخته

 سازگاری غیرمنتظره چگونه طالق تجربه و پیامدهای بسترها با زنان که سؤال این به پاسخ در (.1104

 نام درونی یا عقالنی سازگاری نوعی از تواننمی اصوالً  کرد که عنوان باید شوند؛می مواجه آن با یا پیداکرده

هایی که آزادی از زنان مورد مصاحبه حتی آن یکهیچعموماً برای  غیرمنتظره طالق تجربه مورد، این در برد؛

، آن چیزی روازایناز مزایای آن بیشتر بوده.  مراتببههای آن خوشایند نبوده و هزینه عمل بیشتری داشتند

 لقهمطزنان  موردقبولایم، بیانگر شرایط باثبات و که ناگزیر تحت عنوان راهبردهای سازگاری ذکر کرده

در زیست جهان پس از طالق است. این  وزندگی، تنها نوعی مواجهه پدیدار شناختیت، بلکه، به بیان نیس

آوری به انتخاب شریک جنسی متفاوت است راهبردها از وابستگی مالی نسبی به نهادهای حمایتی تا روی

های و کاهش فرصت ، نومیدی، اضطرابمطلقهها نسبت به زنان رسد چیزی از بار منفی نگرشکه به نظر می

در حال تجربه کردن زیست  مطلقه، باید توجه داشت که زنان درنهایت .کاهدزندگی مجدد برای زنان نمی

تر و دشوارتری هستند که امکان تفهم و درک همه ابعاد آن یا وجود ندارد یا تر، ناامنجهان بسیار پیچیده

های ها و دشواریی کنونی از محدودیتست که مطالعهاست. از این ر و الزم به ذکر ا دسترسیقابلسختی به

تر آن برخوردار بوده است. بر همین در خصوص طالق و ابعاد حساس مطلقهمتعددی برای مصاحبه با زنان 

کامل بازنمایی یا  طوربههای معنایی زنان مذکور درباره طالق توان ادعا کرد که کل برساختهاساس، نمی

، بیانگر مسائلی است که حتی در همین شدهدیدهها و برآیند ، آنچه در بخش یافتهحالباایناست؛  شدهروایت

 .است هشداردهندهو  کنندهنگرانحد نیز بسیار 
 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری حین مصاحبه 

دگان کننها، شرکتط و زمان انجام مصاحبه ضمن تأکید به محرمانه بودن پاسخرعایت شد. با توجه به شرای

 در مورد خروج از پژوهش مختار بودند.
 

 سپاسگزاری

 شود.در اجرای این پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و قدردانی می که کنندگان در مصاحبهاز همه شرکت
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 مشارکت نویسندگان

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول بود توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نقش یکسانی در طراحی، این مقاله همه نویسندگان و علوم و تحقیقات تهران به تصویب رسیده است 

یی سازی نقش نویس، ویراستاری و نهاگردآوری مصاحبه و تحلیل آن، پیششناسی، ، روشسازیمفهوم

 داشتند. یکسانی

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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 .16-0(, 41)01نامه زنان، زندگی روزمره. پژوهش

(. اثربخشی برنامه 0494عاصمی، زهرا. ) و .،کیمیایی، سیده علی ،.مشهدی، علی ،.حسینی یزدی، سیده عاطفه

سازی شده کودکان طالق. دو فصلنامه سازی و درونیای ویژه کودکان طالق بر مشکالت برونیمداخله

 .04-4(: 0)1روانشناسی خانواده، 

ر ساوه (. تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ شه0496ابوترابی زارچی، فاطمه. ) و .،تنها، فاطمه ،.خلج آبادی فراهانی، فریده

 141-114(: 1)01در حوزۀ روابط خانوادگی و اجتماعی. زن در توسعه و سیاست، 

 (. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد0491دربانی، سید علی. ) و .،رستمی، مهدی ،.سعادتی، نادره

(ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) دوفصلنامه  .نفس و سازگاری پس از طالق زناندر تقویت عزت

 18-41(: 1) 4روانشناسی خانواده. 

. ترجمه مجتبی حبیبی، هاشم جبرائیلی و شناسی مصاحبه در پژوهش کیفیروش(. 0494سیدمن، ایروینگ. )

 .46-44غالمرضا یادگارزاده، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی، 

 آسیبدرمانی شناختی رفتاری (. اثربخشی گروه0492رستمی، مهدی. ) و .،سعادتی، نادره، .قزلسفلو، مهدی 

 سازیغنی، مشاوره و شناسیآسیب .محور بر سازش یافتگی پس از طالق زنان مطلقه ساکن شهر تهران

 016-89(: 1) 4خانواده. 

http://www.entekhab.ir/fa/news/226606
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شناختی  رفتاردرمانی (. اثربخشی0496ولوئی. ) قاضی اسماعیلی و .،علی شریف، رضایی .،حسین کیوی، قمری

 69-44(: 6)4اجتماعی،  مددکاری مطلقه. فصلنامه زنان آوریتاب و افسردگی بر استعارهای _رفتاری
 (.شهر تهران )یک مطالعۀ پدیدارشناسانه یمطلقه(. بسترها، پیامدها و سازگاری زنان 0494محمدپور، احمد. )

 .081-041(: 0)4خانواده،  درمانیروانمشاوره و 

درمان هیجان مدار بر سازگاری پس  تأثیر(. 0490زاده، مریم. )فاتحی و .،خدابخشی، احمد، .، فاطمهمیرزا زاده 

 .461-440(: 0)4درمانی خانواده، از طالق در زنان. فصلنامه مشاوره و روان

(. تجربه زندگی زنان پس از طالق: 0491بستامی، علیرضا. ) و .،پاشایی ثابت، فاطمه ،.نیکبخت نصرآبادی، علیرضا

 24-66(: 4) 4روان پرستاری.  .یک مطالعه کیفی
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The Lived experience of divorced women with 

unexpected divorces: A qualitative study 
 
 

Azam. Shafeinia 1, Valiollah Farzad* 2, Simin Hosseinian 3 & Khadijeh Abolmaali 

Alhosseini 4 

 

Abstract  
Aim: This study aimed to demonstrate the lived experience of divorced women with 

unexpected divorces. Methods: The present study explored and identified the process of 

occurrence of unexpected divorces with a qualitative approach based on phenomenological 

theory and the technique of semi-structured and problem-oriented interviews. The study 

population included women with unexpected and unilateral divorce who were living in Tehran. 

And ten women who experienced unexpected divorce were selected by purposive sampling 

method. These individuals were scrutinized deeply by using semi-structured interviews. The 

data foundation approach was used to describe and analyze the data. Results: After 

interviewing divorced women and analyzing and extracting data, there were 162 initial codes, 

11 sub-themes, and 4 main themes. The main theme of marriage included a lifelong 

commitment, two sub-themes of the belief in the continuity and stability of marriage, and the 

belief in having a good life but facing the worst events. The second main theme, which is the 

changes of relationship from best friend to a perfect stranger, also included five sub-themes of 

sudden and unexpected termination, the duality of messages and psychological games, failure 

of assumptions, betrayal, and the role of problems and main family in the divorce of the study 

participants. The emotional processes participants during unexpected divorce as their third 

main theme had two sub-themes of emotional reactions to abandonment and the damages of 

an unexpected divorce. And the fourth and last main theme was reconstructing the life and 

dealing with a divorce that included two sub-themes of efficient methods of dealing with 

divorce and inefficient methods of dealing with it. Conclusions: The divorce experience 

among women implies being under the circumstance of individual and social vulnerabilities 

and the occurrence of various consequences that lead them to take advantage of protection 

mechanisms such as religion, secrecy, and trying to adapt to new conditions and reduce 

psychological, social and sexual harm. This issue, therefore, indicates their need to be 

understood and completely supported. These results provide a new perspective to the health 

group and society to truly understand the problems of divorced women in today's world. 

Keywords: Divorced Women, Unexpected Divorce, Lived Experience, Phenomenology. 
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