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روابط خانوادگي  حوزةشهر ساوه در  ةزنان مطلق ةزيست ةتجرب
  و اجتماعي

  3فاطمه ابوترابي زارچي ،*2، فاطمه تنها1آبادي فراهاني فريده خلج

  چكيده
اين زنان به دليل فشارهاي . رو به افزايش استاند   تعداد زناني كه همسران خود را بر اثر طالق از دست داده ،امروزه

 ةاين تحقيق با هدف كشف تجربيات زيست. كنند مي تغييراتي را در روابط خود تجربه اعي معموالًاقتصادي و اجتم
. سال مطلقه از تغييرات در روابط خـانوادگي و اجتمـاعي پـس از اطـالق در شـهر سـاوه انجـام شـد         35زنان زير 
گيري اين تحقيـق بـه    نمونه. دندگان از نظر وضعيت اشتغال و مادر بودن در شرايط متفاوتي قرار داشتنشو مصاحبه

با توجه به اينكه تجربيات زنان در مورد ماهيت روابط آنان پـس از  . برفي انجام شد ةشكل هدفمند و با روش گلول
مشترك در تجربيـات زنـان در    ةجوهر. شناختي استگيرد، رويكرد اين تحقيق پديدار مي طالق مورد كنكاش قرار

و فضـاي نـاايمن    زا برونو  زا دروننترلي و در روابط اجتماعي، طرد اجتماعي روابط خانوادگي، محيط حمايتي و ك
اجتمـاعي زنـان پـس از طـالق و همچنـين      هـاي   اين نتايج كاربردهاي زيادي براي حمايت. شغلي و اجتماعي بود

  .زوجين از تغييرات روابط پس از طالق خواهد داشتهاي  آموزش

  كليدواژگان
  .، محيط حمايتي و كنترلي خانوادهزا درونطرد اجتماعي  زا، برونطرد اجتماعي زنان مطلقه، پديدارشناسي، 
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  مقدمه
اين پديده اضالعي به تعداد همة . هاي اجتماعي است كه ابعاد مختلفي دارد طالق يكي از پديده

ها تن اي رواني است، زيرا به تعادل روانيِ نه نخست، طالق پديده. جوانب و ابعاد جامعة انساني دارد
اي  ثانيـاً، طـالق پديـده   . گذارد ها اثر مي دو انسان، بلكه فرزندان، دوستان، بستگان و نزديكان آن

ة يك واحد اقتصادي بر پاي دارد و منزل را به» خانواده«تواند  اقتصادي است؛ به اين معنا كه هم مي
موجـب  » فقـر «طـوركلي،   و بـه » درآمـد خـانواده  «هم به اين معنا كه يك عامل اقتصادي مانند 

اي است مؤثر بر همة جوانب جمعيت  گذشته از اين، طالق پديده. شود گسيختگي خانواده مي ازهم
در يك جامعه، زيرا از طرفي بر كميت جمعيت اثرگذار است، چون تنها واحد مشـروع و اساسـي   

، چـون  برد و از طرف ديگر، بر كيفيت جمعيـت اثـر دارد   توليد مثل، يعني خانواده، را از بين مي
هاي خانواده تحويل جامعه داده شوند كه به احتمال زياد  شود فرزنداني محروم از نعمت موجب مي

به علت محروميت عاطفي و اقتصادي از حمايت هر دوي والدين، ممكن است نتوانند بسـياري از  
هاي اخيـر، رشـد چشـمگير پديـدة      در سال. دست آوردند هاي پيشرفت را به ها و پتانسيل فرصت

پيوسته در ايران  وقوع هاي به تعداد طالق. كند طالق توجه هر محقق و مسئولي را به خود جلب مي
اما بـه فاصـلة   . رو بوده است درصدي روبه 28با نرخ رشد ) 1383تا  1365از (سال  18در طول 

درصدي در وقوع طالق مشـاهده   25، افزايش )1390تا شش ماهة اول  1383از (سال  7تقريباً 
آمار منتشره . واقعه رسيده است 324هزار و  137واقعه به  294هزار و  103ود كه از تعداد ش مي

دهد شهرستان ساوه باالترين آمار طالق اين استان  از سازمان امور جوانان استان مركزي نشان مي
مورد طـالق در دفـاتر ثبـت     646، 1395را بعد از مركز استان دارد و طبق آخرين آمار در سال 

هاي ثبتي به ازدواج در اين سال به يك  وال اين شهرستان به ثبت رسيده است و نسبت طالقاح
  ].12[طالق در ازاي چهار ازدواج افزايش يافته است 

 ،و تابوهـايي بـا طـالق    داردهمچنـان طـالق قـبح اجتمـاعي      ،با وجود افـزايش آمـار طـالق   
داده در ايـران،   رهنگـي و اجتمـاعي رخ  با وجود تغييرات ف. آيد مي به وجود ،خصوص براي زنان هب

 ةازدواج در جامعـ . براي افزايش پايگاه اجتماعي زنـان اسـت  هاي مهم  همچنان ازدواج يكي از راه
رود زنان مطلقـه بـا    مي دارد و به همين دليل انتظار ،خصوص براي زنان هب ،ايراني اهميت زيادي

روابط زن با خانواده، جامعه، دوستان  اًمسلم. مشكالت فراوان ارتباطي پس از طالق مواجه شوند
ايران شناخته شـده   ةشود كه ماهيت آن پس از طالق كمتر در جامع مي دستخوش تغييراتي ...و

لذا اين تحقيق با هدف شناسايي و كشف تغييرات در ماهيت روابط و تعـامالت خـانوادگي   . است
  .ستسال شهر ساوه انجام گرفته ا 35و اجتماعي زنان مطلقه زير 

  تجربي ةپيشين
اي  ترين نهـاد اجتمـاعي، تـا كنـون تحقيقـات گسـترده       منزلة مهم با توجه به اهميت خانواده، به
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از جمله ابعاد طـالق پيامـدهاي آن   . درخصوص طالق و فروپاشي نهاد خانواده انجام گرفته است
ه و مطالعاتي گران را به خود جلب كرد هاي اخير توجه پژوهش براي زنان مطلقه است كه در سال

است كه ] 9[زاده و قاضي طباطبايي  ها مطالعة عنايت از جمله آن. در اين زمينه انجام گرفته است
ها،  در پژوهشي با هدف واكاوي تجربه زيستة زنان مطلقه كُرد، مضاميني شامل رويارويي با چالش

گشتگي  يني، گمشدن زوجين براي طالق، تصميمات اقتصادي، تصميمات والد زني، متقاضي چانه
. استخراج كردند... آغازين، ارزيابي انتقادي و رشد و تعالي شخصي، اعمال كنترل، فقدان حمايت و

خصوص در ابعاد اقتصادي،  بهـ  پذيري زنان نشان داد كه آسيب] 6[مطالعة صادقي فسايي و ايثاري 
بـراي خـانواده، فرزنـدان و     هـا، بلكـه   تنها براي آن ـ به تبعات بسيار منفي، نه ارتباطي و اجتماعي

در پژوهش خود دريافت زنان در سازگاري ] 15[محمدپور . شود درمجموع كل جامعه، منجر مي
كنند؛ يكي زندگي با خانوادة پدري و ديگـري تشـكيل    پس از طالق دو راهبرد كلي را دنبال مي

عاد كيفيت زندگي در تحقيقي دريافتند كه كلية اب] 13[كالنتري و ديگران . زندگي مستقل است
طـور   در زنان مطلقه بـه ) شناختي، روابط اجتماعي و محيط زندگي شامل سالمت فيزيكي، روان(

مشخص شد از نظر ] 11[در پژوهش قدرتي و همكاران . معناداري كمتر از زنان غيرمطلقه است
رد؛ زنان مطلقة تحت مطالعه، تجربة طالق در سطح خرد و ميانـه پيامـدهايي مثبـت و منفـي دا    

نشان داد ] 3[نتايج تحقيق زارعي و همكاران . كه پيامدهاي سطح كالن صرفاً منفي است درحالي
ها تبعيض جنسيتي به  ترين آن شوند كه از مهم هايي مواجه مي كه زنان مطلقه در جامعه با چالش

حسني و . دنبال تغيير وضعيت تأهل، ناپذيرا بودن و به حاشيه رانده شدن زن به دنبال طالق است
در تحقيق خود پيامدهاي طالق را بـر زنـان در سـه سـطح خـرد، ميانـه و كـالن        ] 2[همكاران 

پيامدهاي سطح خرد شامل احساس از دست دادن عمر، احساس ضرر مالي، . بندي كردند تقسيم
در سطح مياني، نگراني از آيندة فرزندان و تعارض با خانواده، در سطح كالن . احساس تنهايي است

خـوردن از سـوي جامعـه، پيشـنهاد ارتبـاط فراازدواجـي،        ت مـالي و اقتصـادي، برچسـب   مشكال
در تحقيق خود دريافتند زنان سرپرسـت  ] 1[افراسيابي و جهانگيري . اعتمادي به جامعه است بي

رو هستند كه تجربـة   هاي منفي روبه خانوار در تعامالت اجتماعي روزمرة خود با مسائل و كليشه
در پژوهشي كيفي بـر زنـان مطلقـة كشـور     ] 19[ كاواس .براي آنان به همراه داردحريم ناامن را 

گويان تجربة داغ ننگ را به دليل طـالق از سـوي جامعـه تجربـه      تركيه دريافت كه بيشتر پاسخ
در پژوهش خود دريافتند كه شكست ازدواج به شكست در بسياري از ] 23[توماس و ريان . كردند

  .شود ه داغ و انگ براي عموم زنان مطلقه منجر ميسطوح اجتماعي و درنتيج
رسد تحقيـق درخصـوص تجربـه زيسـته در      مي به نظر ،شده با توجه به مرور تحقيقات انجام

  .روابط خانوادگي و اجتماعي زنان مطلقه كمتر مورد توجه بوده است حوزة
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  نظري ةپيشين
ن خـود را بـه مبنـاي    است، محققبا توجه به اينكه پژوهش پيش رو با روش كيفي انجام گرفته ا

تبيـين نتـايج    ةپيش رو بيشتر در زمينهاي  و نظريهاند  نظري از پيش تعيين شده محدود نكرده
سـت كـه از مفهـوم    اپـردازان پديدارشـناختي    ون مانن از نظريه. آمده استفاده شده است دست هب

 ك از ما زندگي روزمـره را تجربه زيسته دنيايي است كه براي هري. كند مي تجربه زيسته استفاده
نـد از بـدن زيسـته، زمـان     ا اين قلمرو چهار وجه اصلي دارد كه عبارت ،به باور ون مانن. سازد مي

كه ضلع چهارم ايـن مربـع را تكميـل     ،وابط انساني زيستهر. زيسته، مكان زيسته و روابط زيسته
در طـول زنـدگي بـا ديگـران     كه هريك از مـا   داردها و پيوندهايي  رابطه ةداللت بر هم ،كند مي

هاي زنـدگي در قالـب    كساني كه در سال ةهم. ايم و زمان و مكاني را با آنان شريك بوديم داشته
مـادر، پـدر، خـواهر،    : ثير پذيرفتنـد أثير گذاشته و از ما تـ أنقشي معين بر انديشه و احساس ما ت

مـا در نهادهـاي    ةمـر هـاي روز  تعامـل  ةهمـ . ... ، دوسـت، همكـار، همشـهري و    برادر، همكالسي
  .]19[ سازند اجتماعي اين وجه از تجربه زيسته را مي

هويـت اجتمـاعي، هويـت    . كنـد  گافمن در نظرية داغ ننگ سه نوع هويت را از هـم تفكيـك مـي   
داغ . او بين هويت اجتماعي بالقوه و هويت اجتماعي واقعـي تمـايز قائـل اسـت    . شخصي و هويت خود

هاي فرد فوراً آشكار نباشـد   زماني كه تفاوت. اعي بالقوه و واقعي استبراساس اختالف بين هويت اجتم
اعتبـار   اعتباري را دارد و نه اينكـه شخصـي بـي    و از قبل مشخص نباشد، در اين صورت فرد قابليت بي

اعتباري، فـرد بـا    در داغ بي. شده باشد و احتمال دارد كه در آينده اين تفاوت براي ديگران محرز شود
اعتباري، فـرد بـا مـديريت     روست، اما در داغ احتمال بي ار در طول روابطش با ديگران روبهتنش معناد

رو هسـتند بـه    بـه  اعتبـاري رو  درواقع، افرادي كه با داغ بي]. 18[روست  به اطالعات در مورد تفاوتش رو
برنـد، بـه    نج مياعتباري ر پردازند و افرادي كه از داغ احتمال بي هاي خود با ديگران مي مديريت تعامل

كردن، تكذيب و انزواگزيني سه راهبرد اصـلي اسـت    مخفي. پردازند مديريت اطالعات در مورد خود مي
  ].18[برند  شده در تعامالت اجتماعي خود به كار مي كه افراد بدنام

گيـري كـه بـا     تصميم/ دورة قبل از طالق. 1: از نظر كاسلو، طالق دربرگيرندة سه دوره است
شود و با اقداماتي در  نارضايتي روزافزون به روابط زناشويي در هريك از زوجين آغاز مي هاي تجربه

. 2. يابد زمينة بررسي روند قانوني طالق و در ميان گذاشتن آن با دوستان و خويشاوندان ادامه مي
هاي مـرتبط بـا مسـائل اقتصـادي طـالق،       بازسازي كه زمان تمركز بر واقعيت/ دورة حين طالق

گيري دربارة محل زندگي هريك از زوجين پس از طالق، موضوع حضانت و سرپرسـتي و   متصمي
اين دوره با احساسات مبهمي چون ترس، تنهايي، خشم و طرد عجـين  . والديني است موضوع هم
بهبودي كه افراد سعي در كشف تجربيات و هويت و منابع عشق / دورة بعد از طالق. 3. شده است

زنان مطلقه پس از طالق چه : ن تحقيق به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش استاي]. 9[جديد دارند 
  دارند؟ جوهرة مشترك اين تجربه چيست؟ شان اي در روابط خانوادگي و اجتماعي تجربه
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  روش تحقيق
اين تحقيق با روش كيفي و رويكرد پديدارشناسي انجام شد كه در ايـن رويكـرد فـرض بـر ايـن      

آن معنـاي مشـتركي اسـت كـه از      جربيات مشترك وجـود دارد و مشترك در ت ةاست كه جوهر
تا فردي چيزي را تجربه نكنند، بـه   .]20[ شود مشترك به اشتراك گذاشته مي ةطريق يك تجرب

سعي شد افـرادي كـه در ايـن مطالعـات     . گيري هدفمند بود نمونه ةشيو. شود درك آن نائل نمي
هـا   آن طـور از طـالق   ل داشـته باشـند و همـين   سا 35و زير  باشند جوان اغلبشوند  مي انتخاب
و مادربودن افـراد نمونـه در   ) شاغل و بيكار( از نظر وضعيت اشتغال. سال گذشته باشد 2حداقل 

. بيـان شـده اسـت    1شناختي اين افراد در جدول  مشخصات جمعيت. شرايط متفاوتي قرار دارند
هرسـتان مراجعـه شـد و بـا     شـهر سـاوه بـه مركـز بهزيسـتي ش      ةبراي دسترسي به زنـان مطلقـ  

يـك بـار در ايـن مركـز     اي  كه هفته ،انجمن نارانانهاي  شده، محقق در كالس ارائه هايپيشنهاد
نارانان انجمني براي گروه درماني زنان داراي همسر معتاد و مطلقه . حضور يافتند ،شد مي برگزار
كت در مصـاحبه اعـالم   حاضر در كالس تمايل خـود را بـراي شـر    ةچهار نفر از زنان مطلق. است

ــد ــس. كردن ــام پ ــاحبه  دادن از انج ــار مص ــر چه ــك گ  ،ه ــتفاده از تكني ــا اس ــلب ــي ةول از  برف
 ةزن مطلقـ  14با  ،درنهايت. ديگري را معرفي كنند ةشوندگان خواسته شد تا زنان مطلق مصاحبه

 شوندگان تنظـيم شـد و مكـان    زمان مصاحبه با اختيار كامل مصاحبه. سال مصاحبه شد 35زير 
مصاحبه نيز در دفتري در مركز علمي و كاربردي بهزيستي شهرستان سـاوه بـدون حضـور فـرد     

در پاسـخ   شـونده  مصاحبهابتداي هر مصاحبه اهداف مصاحبه و تحقيق، آزادي عمل . ديگري بود
. االتي كه مايل به پاسخ نيست و حتي در صورت الزم انصراف از مصاحبه عنوان شدؤندادن به س

، )بـه جـز يـك نفـر    ( كننـدگان  مشـاركت  ةبا اجاز. دقيقه به طول انجاميد 30ود هر مصاحبه حد
و  نوشتهبه شكل كامل  ،كردن دقيق از گوش پسمصاحبه روي نوار كاست ضبط شد و بالفاصله 

روابط خانوادگي، روابـط بـا دوسـتان،     ةحيط 4روزانه در  ةت كلي از تجربسؤاالابتدا . دشتحليل 
ت اكتشـافي  سؤاالزنان مطلقه مطرح شد و سپس  ةان و محل كار و جامعروابط با فاميل و آشناي

  .تر پرسيده شد كننده به اطالعات عميق براي تشويق شركت
بـه ايـن ترتيـب كـه نتـايج و       .از وارسي اعضـا اسـتفاده شـد    در جهت افزايش اعتبار دروني

از دريافـت خـود    فرد به او بازخورد داده شـد تـا محقـق   هاي  گر از صحبت مصاحبههاي  دريافت
 .اقدام ديگر در جهت افزايش اعتبار دروني استفاده از بازبيني همسانان بود. اطمينان حاصل كند

  .زمان انجام شد به اين شكل كه كدگذاري توسط دو محقق هم
 ايــن روش شــامل. شــدمحققــان ايــن پــژوهش اســتفاده  از ســويروش تحليــل ون مــانن 

 ةابتدا با تعمـق در زنـدگي زيسـت   . وهش به كار گرفته شدكه در اين پژ] 24[ هايي است فعاليت
تفكر در مورد  :سپس مراحل متفاوتي طي شد .بندي شد پديدارشناسي فرمول سؤالزنان مطلقه 

مدت با زنان مطلقه از طريق حضـور چنـدباره در    ن، مشغوليت يا ارتباط ميانادانش قبلي محقق
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صـوتي مصـاحبه و   هـاي   كردن به فايـل  ميق، گوشع هنيم ةمصاحب دادن نارانان، انجامهاي  كالس
استخراج مضامين، نوشتن رونوشت و ها،  خط متن به تحليل خطها،  شدن در داده ، غرقنگارش آن

  .استخراج متن اصلي مقاله

  ها يافته
كدگذاري بـاز، محـوري و گزينشـي تحليـل      ةبا استفاده از كدگذاري نظري در سه مرحلها  داده
مضمون اصلي و  11محوري  كدگذاري ةدر مرحل  ،مضمون خرده 17ري باز كدگذا ةدر مرحل. شد

مضـامين در   مضـامين و خـرده  . اسـتخراج شـد  هـاي   اصلي از تحليل مصاحبه ةجوهر 3درنهايت 
ـ  ةشوندگان جوهر طبق اظهارات مصاحبه. منعكس شده است 2جدول  رابطـه بـا    ةمشترك تجرب

  .رلي استاز طالق وجود محيط حمايتي و كنت پسخانواده 
مضامين محيط حمايتي خانواده، افزايش كنترل و كاهش اسـتقالل   ،مشترك ةدر اين جوهر

روابط با دوستان و اقوام و آشـنايان مفهـوم مشـترك،     حوزةدر . و خودمختاري جاي گرفته است
ي در معاشـرت بـا دوسـتان،    گزين همسانست كه مفاهيمي چون زا برونو  زا درونطرد اجتماعي 

 ةروابـط در محـيط كـار و جامعـ     حـوزة در . گيـرد  مـي  عي خودخواسـته در آن جـاي  طرد اجتما
زنان مطلقه فضاي ناامن شغلي و اجتماعي است كه مضامين بسـتر   ةاصلي تجرب ةجوهر ،تر بزرگ

  .دادن به ازدواج ناپايدار در آن جاي دارد تن شغلي ناامن، مطرود از بازار كار و
  

  كننده در مصاحبه كتشر ةزنان مطلقهاي  ويژگي .1جدول 
 سن همسر
 در ازدواج

 فرزند علت طالق تحصيالت
وضعيت
 اشتغال

سن
 طالق

سن
 ازدواج

 نام سن

1 خيانت دانشجو 20 بيكار 25 16  مريم 30
ـ اعتياد ديپلم 21 منشي 31 23  معصومه 33
2 اعتياد ديپلم 20 خياط 29 17  مريم 33
1 اعتياد دانشجو 28 آرايشگر 20 17  دمهشي 32
1 اعتياد ديپلم 24 آرايشگر 22 14  بيتا 28
بيكار 1 اعتياد دانشجو 27 31 19  سمانه 33
1 مسئوليتيبي سيكل 22 آرايشگر 31 13   مهناز 35
 ديپلم 21

و  يكالهبردار
 اعتياد

  فرزانه 29 19 28 آرايشگر 2
  مينا  33 16 31 بيكار 2  خيانت  دانشجو  26
  زهرا  29 23 26 بيكار ـ  اعتياد  كارشناسي  25
  سميه  26 13 19 بيكار 1  خيانتو اعتياد   دانشجو  17
  فاطمه  33 20 30 كارگر ـ  عدم عالقه  دانشجو  25
  نيره  33 13 32 بافيقالي 1  خيانت  ييابتدا  19
  مهسا  27 20 23 بيكار ـ  اعتياد  ديپلم  26
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  محيط حمايتي خانواده
رة حين طالق و بازسـازي اسـت، در ايـن    شوندگان در دورة اول، كه دو با توجه به گفتة مصاحبه

شود كه معموالً با عدم  ي نمايان ميدلسوزمرحله واكنش اعضاي خانوادة پدري در قالب ترحم و 
از زنـان طبقـة اجتمـاعي و     شـده  هـاي بررسـي   از آنجا كه نمونه. رضايت فرد مطلقه همراه است

اشتند و همچنـين بـه علـت جـو     اقتصادي پايين و متوسط بودند و عموماً قبل از طالق شغلي ند
فرهنگي شهر محل سكونت درخصوص غالب بودن بازگشت زن مطلقه بعد از طالق بـه خـانوادة   

ها بعد از طالق از حمايت اقتصادي خانوادة  پدري يا محلي نزديك خانوادة پدري، تقريباً همة آن
و نوعي شـوك تلقـي    در ابتدا، پذيرش دختر مطلقه براي خانواده سنگين. پدري برخوردار بودند

ايـن  . كردنـد  در اين ميان، معموالً خانوادة فرد مطلقـه پـس از طـالق از او حمايـت مـي     . شد مي
د، معمـوالً  اگر فرد مطلقه بيكار و بدون درآمـد بـو  . ها در دو قالب عاطفي و اقتصادي بود حمايت

  :گويد ساله مي 33معصومه . كردند فردي از خانوادة پدري، مانند پدر و برادر، به او كمك مالي مي
هـا   شـب . ش مراقـب بـودن گريـه نكـنم     همـه . كـردن  ي مـي دلسوزم خيلي  خانواده

كنم يا  زد كنار كه ببينه من گريه مي اومد پتو رو مي ها مامانم مي وقت خوابيدم، بعضي مي
ش حواسشون به من  همه. كردن انگار من توي اون خونه مهمونم قدر مهربوني مي ناو. نه
ولي . ذاشتن من تو حال خودم باشم  كردن نمي ي ميدلسوزقدر  اون. اومد من بدم مي. بود

ش مثل يه  همه. ا زندگي كنمه مجبور بودم با اون. خونه از خودم نداشتم. اي نداشتم چاره
  .كنم مهمونم اونجا ها باز احساس مي وقت االن هم خيلي. دش مهمون باهام رفتار مي

يكـي   ،زن مطلقه و نداشتن درآمد براي گذران زنـدگي  نبودن شاغلبه علت  ،در برخي موارد
 سـاله  33مينـا  . كردنـد  مي از او حمايت اقتصادي ،پدر يا برادر بود كه معموالً ،از اعضاي خانواده

  :گويد مي
و ر م هخواستم زندگي دو تـا بچـ   من بعد طالق چطور مي ،ددونم اگه داداشم نبو  نمي
 .كنـه  خيلي ازم حمايـت مـي   .ده م رو داداشم مي هخون االن خرج زندگي و كرايه. بگردونم

دوست دارم يـه   االن واقعاً. اومد مي هام معلوم نبود چه باليي سر من و بچه ،اگه اون نبود
  .از كسي كمك بگيرمنخوام  .كار پيدا كنم خودم درآمد داشته باشم
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  مربوط به روابط زنان مطلقههاي  مضمون و خردهها  مضمونها،  حيطه. 2جدول 

محيط كنترلي و حمايتي خانواده، طرد اجتماعي 
درون
 زا 

و 
برون
زا 

، فضاي 
يا

من
 

شغلي و اجتماعي
  

  )توضيحات(مضامين فرعي  مضامين اصلي حيطه

  با خانواده روابط

  محيط حمايتي خانواده
جانب اعضاي خانواده در  دريافت ترحم و دلسوزي از

  چند ماه نخستين بعد از طالق
اقتصادي از جانب هاي  و كمكها  دريافت حمايت

  خانواده در صورت عدم اشتغال

  افزايش كنترل
فرد مطلقه از جانب اعضاي خانواده  ةجانبكنترل همه

 كنترل وضعيت ظاهري،( خصوص پدر و برادران به
  )وآمد ن زندگي، مكان و زمان رفتمكا

كاهش استقالل و 
  خودمختاري

  كاهش يا از بين رفتن استقالل فرد مطلقه

كارهاي مختلف اعضاي  دادن سوء استفاده جهت انجام
  خانواده

  دوستان با روابط

برابراحساس ناامني در
طلبي برخي  فرصت

 دوستان
ان فرد مطلقه از او به مالي برخي از دوست ةسوء استفاد

  مستقل ةعلت داشتن خان

ي در گزين همسان
زنان ( معاشرت با دوستان

  )مطلقه

محدودشدن رابطه با دوستان متأهل توسط فرد مطلقه 
  و كاهش معاشرت با دوستان متأهل

فرد مطلقه  از سويديگر ةبرقراري ارتباط با زنان مطلق
  )عضويت در گروه نارانان(

يافت حمايت از برخيدر
 از دوستان

حمايت مالي و عاطفي برخي از دوستان از فرد مطلقه 
 در امور مختلف

 فاميل، روابط با
و  آشنايان

  همسايگان

  زا طرد اجتماعي برون
 سوء ظن نسبت به احتمال ارتباط با مردان فاميل با

  فرد مطلقه از جانب اقوام و همسايگان
ين و معنادار اعضاي فاميل و سنگهاي  و نگاههاكنايه

  همسايگان نسبت به فرد مطلقه

زا  درونطرد اجتماعي 
  )خودخواستهطرد (

محدودكردن يا قطع رابطه با برخي از اقوام از جانب 
هاي  فرد مطلقه و عدم رغبت براي حضور در مهماني

  فاميلي

در محيط  روابط
  و اجتماع كار

  بستر شغلي ناامن
همكاران و ارباب و  از سوي جنسي ةپيشنهاد رابط

  رجوع
زنانه به جهت تأمين هاي  تمايل به كار در محيط

  امنيت

  مطرود از بازار كار
شغلي فرد مطلقه در صورت هاي  از بين رفتن فرصت

  افشاي طالق
  بودن نداشتن امنيت شغلي در صورت افشاي مطلقه

فرد  از سويواج موقت و پنهاني پذيرش پيشنهاد ازد  دادن به ازدواج ناپايدار تن
  دريافت حمايت مالي و عاطفي مطلقه به علت
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  افزايش كنترل
اين رفتار نيز . شد مي خانواده به حسي از كنترل و مراقبت تبديل يدلسوزحس  ،با گذشت زمان

و در برخي موارد با ناراحتي و دلخوري و بحث ميان فـرد و   يستبراي زن مطلقه مورد پذيرش ن
پـدري خـود    ةاين كنترل و مراقبت نيز در ميان زناني كـه بـا خـانواد   . شود ميش همراه ا هخانواد
هـاي   پـدري در جنبـه   ةاعمـال كنتـرل از جانـب خـانواد    . كردند نمود بيشتري داشت مي زندگي

فرد مطلقه و مكـان  هاي  وآمد از جمله در پوشش و ظاهر، زمان و مكان رفت .مختلف نمود داشت
  :گويد ميساله در اين باره  29 زهرا. زندگي او

ـ . كـنن  مي جوره خانواده كنترل بعد از طالق همه ـ  ،ري ي مـي ك بـا كـي   . يآ ي مـي ك
اسـتقالل نـداري    كالً. بدونن كيه  خوان ميحتي اگه با تلفن حرف بزني هم همه . ري مي

  .تو كارت سرك بكشن و كنترلت كنن  خوان ميهمه . ديگه
  :گويد مي ساله 32مهشيد 

ترحم تا يـه مقطعـي   . دن گيرهايي كه مي. كنه مي تغيير ن بعد طالق مسلماًرفتارشو
روي . كنـه  مـي  اذيـت كـرده و   بيخـود و بيجـا كـه واقعـاً    هاي  بعد اون حساسيت. هست
.  خـوان  مـي جـور   م اين هچون خونواد. م هستم پدري ةپايين خون ةمن االن طبق. چي همه
اي جامعـه اعتمـاد   هـ بـه مرد . قبم باشـن كه من نزديكشون باشم كه بيشتر مرا  خوان مي

 .م تحت كنترل خانوادمـه  زندگي زچي همه ،هرچي هست. ترسن از حرف مردم مي. ندارن
  .م مستقل باشه دوس دارم زندگي .بده اين واقعاً

  كاهش استقالل و خودمختاري
آمد در شوندگان اعالم كردند كه بعد از طالق به علت عدم اشتغال و نداشتن در برخي از مصاحبه

اين نزديكي محل زندگي در بيشتر موارد بـه  . كردند خانة پدري يا نزديك خانة پدري زندگي مي
كه در  شود؛ درصورتي ها منجر مي گيري كاهش استقالل زنان و دخالت خانواده و والدين در تصميم

  :گويد ساله مي 30مريم . متأهلي احساس استقالل بيشتري از خانوادة پدري خود داشتند
 بعـد كـه جـدا   . داشـتيم اي  انگار يه عزت و احترام ديگـه  ،زماني كه جدا نشده بوديم

هركـي برسـه يـه تصـميم      .هركسي برسه يه چيـزي بگـه   .شي ميانگار سرخورده  ،بشي
  .توني براي خودت باشي و تصميم بگيري  نمي ديگه انگار خودت .بگيره
برخي موارد كاهش استقالل زن  در ،بهبودي است ةكه همان دور ،سوم طالق فرد ةدر مرحل

هـايي   استفاده ءگرفته از او به سو اقتصادي صورتهاي  پدري و حمايت ةمطلقه، زندگي او در خان
از اي  عـده . شد كه در قالـب توقعـات زيـاد در انجـام امـور مختلـف نمـود داشـت         مي منجر از او

ديگـر متأهـل   هـا   آن كنند چـون  مي شوندگان عنوان كردند كه اعضاي خانواده احساس مصاحبه
 .بيندازندها  آن خود را بر گردنهاي  توانند بار برخي مسئوليت مي زمان بيشتري دارند و ،نيستند
  :گويد ميدر اين باره  ساله 33مريم 
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خـواهر و   ةهمـ  ،كـنم  مـي  از زماني كه من جدا شدم و تو خونـه بـا مامـانم زنـدگي    
مـن  رو رهاي مربوط به مريضي مامـانم  كا ةهم. ام كه ازدواج كردن ازم توقع دارنهبرادر

بعضـي  . نـدازن  كنن و گـردن مـن مـي    اشون فرار ميه بايد انجام بدم و همه از مسئوليت
  .كنن مي استفاده ءدارن ازم سو كنم واقعاً مي احساسها  وقت
 پدري خـود سـخن   ةاقتصادي خانواد ةاستفاد ءفرد مطلقه از سو ،نيزها  از مصاحبهاي  در پاره

كـرد و شـاغل بـوده يـا      مي پدري زندگي ةدر شرايطي كه فرد مطلقه با خانواد صوصاًخ. گفت مي
 او استفاده ةكرد كه خانواده از درآمد يا مهري مي بيان ،عنوان مهريه دريافت كرده بود مبلغي را به

  :گويد مي ساله 33در اين باره فاطمه . كرد و خود فرد در اين زمينه استقالل كمي داشت مي
چنـد سـال   از ولـي بعـد   . چون مشكل داشـت  .دادم دست بابام ،و كه گرفتممهريه ر

كردم  اون خونه زندگي مي يانگار چون تو. و بدهر كرد بايد پول من به اين فكر نمي اصالً
م ديگـه گفـتم   هـ  مـن . و ازشون پس بگيـرم ر م حق نداشتم مهريه ،دادن و مير و خرجم

  .نه اجاره كردمبعدش خودم يه خو .خوام و گرفتم پولم رو مي

  طلبي برخي دوستان احساس ناامني در برابر فرصت
پدري، تعدادي از دوسـتان او سـعي    ةزمان با زندگي مستقل او دور از خان بعد از طالق فرد و هم

از مـدتي بـه كـاهش     پساستفاده كنند كه اين مسئله ء داشتند از شرايط زندگي مستقل او سو
  :گويد مي ساله 33سمانه  ،در اين باره. منجر شده بود فرد با تعدادي از دوستانش ةرابط

ولي خـب ضـرر هـم بهـم      .محيط كارم بهم كمك كردند يايي بودن كه توه دوست
ها  وقت بعضي. كسي بيان خونه بخوان با ،استفاده كنن ءاز اينكه خونه تنها دارم سو. زدن

  .من بودن ةنش خو هناهار و شام هم. دم كردم زيادي بهشون سرويس مي مي احساس
  :گويد مي ساله 27طور مهسا  همين

 ءسـو ام  اي مجـرد و مطلقـه  هـ  اما بعضي مواقع دوسـت  ،كنم االن مستقل زندگي مي
البته بهم از نظر روحي و عاطفي كمك هـم  . من هستن ةكنن و هميشه خون استفاده مي

ـ  يچـون تـو  . كنن استفاده هم مي ءهاشون ازم سو ولي خب خيلي ،كنن مي د م مـر  هخون
  .تونم بگم چيزي نميها  وقت م خيليه من .رن ن و ميآ راحت مي ،نيست

  ي در معاشرت با دوستانگزين همسان
طـالق را در  هـا   آن از طالق تمايل بيشتر بـه دوسـتي بـا افـرادي داشـتند كـه ماننـد        پسزنان 

هـاي   تعـدادي از زنـان در گـروه   . داشتندها  آن شان تجربه كرده و شرايط زندگي شبيه به زندگي
حـين و   بيشتر دوستانشـان  باها  آن عضو بودند و آشنايي ،وابسته به سازمان بهزيستي ،»نارانان«

زناني كه همسرانشـان اعتيـاد دارنـد در ايـن انجمـن عضـو       . از طالق از جلسات نارانان بود پس
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 زنان در اين انجمن تجربيات خـود را از زنـدگي و حـل مشـكالت بـا يكـديگر در ميـان       . هستند
تعـدادي از   .شـوند  مي گذارند و با افرادي كه شرايطي مشابه شرايط زندگي آنان را دارند آشنا مي

بيان كردند اين جلسـات و اسـتفاده از   ها  آن .نارانان عضو بودندهاي  شوندگان در كالس مصاحبه
مطالعاتي و ارتباط با راهنما منجر شده كه بـراي خـود ارزش بيشـتري قائـل شـوند و      هاي  طرح
درنتيجه توانسته بودند سازگاري بيشتري بـا شـرايط خـود     .ان به زندگي و خدا تغيير كندديدش

  :گويد مي در اين باره ساله 33سميه  .داشته باشند
كـنم   مـي  اما احسـاس  ،دوست عادي هم دارم. اي من ناراناني هستنده بيشتر دوست

ـ ه االن بيشتر با دوست .و درك كننر تونن من  نمي اه اون . م صـميمي هسـتم   انياي ناران
و درك ر ا بيشـتر شـرايط مـن   ه خب اون. زنيم زنيم باهم حرف مي زنگ ميها  خيلي شب

بهم از مشكالت  ،شون زياده هم خيلي وقته طالق گرفتن و تجربه هاشون بعضي. كنن مي
  .كنن بهم گن و كمك مي مي

كـه   ،دوسـتان متأهـل  او با  ةديگر و همگنان خود، رابط ةبه موازات دوستي فرد با زنان مطلق
 رازنـان علـت ايـن امـر     . كاسـته شـد   ،در شرايط متفـاوتي از زنـدگي خـانوادگي قـرار داشـتند     

طـور   دوستانشان به همسرانشان و احساس خطر در رابطه بـا همسرانشـان و همـين    ياعتماد بي
ن ايـ  ،در برخي مـوارد  ،از سوي ديگر. دكردنشان عنوان  آنان از شرايط جديد زندگي نكردن درك

 كردند و ايـن مقايسـه بـه رنجـش     مي زنان مطلقه زندگي خود را با دوستان متأهل خود مقايسه
 .را با دوستان متأهل خود كـم كننـد   شاندادند روابط مي به اين علت ترجيح .شد ميمنجر ها  آن

  :گويد ميدر اين باره  ساله 33نجمه 
م االن يا مجردن يـا  اه بيشتر دوست. كنن  نمي و دركر اي متأهلم منه ديگه دوست

و ر م ا زندگيه بعضي وقت. نا ا كه االن متأهله كنن تا اون ا بيشتر دركم ميه اين. مطلقه
م  ا چـي هـ  گم مـن از اون  با خودم مي. شدم ناراحت مي كردم و واقعاً باهاشون مقايسه مي

م  زنـدگي  يكـنم تـو   ش فكر مـي  ههم ،امه وقتي با اون. نا شون سر زندگي اه كمه كه اون
  .شكست خوردم
بـه ايـن    .خود را با دوستان متأهل خود كم كرده بـود  ةفرد مطلقه رابط ،در برخي موارد نيز

 ،در ايـن بـاره  . ندترسيد مي او با همسرانشان ةكرد دوستان متأهلش از رابط مي علت كه احساس
  :گويد مي ساله 29فرزانه 

اشـون عـوض   هيه مدت رفتار از اما بعد .رفتم اي متأهلم ميه دوست ةا خونه اون اول
. كم تغيير كرد اشون ديگه كمهرفتار. ترسيدن من با شوهرشون صيغه بشم مي انگار. شد
ديگـه   ،اينكـه خيالشـون راحـت بشـه     يم بـرا هـ  مـن  .ترسـيدن  ا از شوهرشون ميه اون
  .و باهاشون سرد كردمر م هديگه رابط. شون نرفتم هخون
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  دريافت حمايت از برخي دوستان
حمايـت  . كردند مي از دوستان فرد از نظر مالي و عاطفي از او حمايت تعدادي ،موارد در برخي از

 صـورت  ،داشـتند ي فـرد كـه شـرايط مشـابه     ةاز جانب دوسـتان مطلقـ   ،در غالب موارد ،عاطفي
  :گويد مي ساله 27مهسا . گرفت مي

زنـم بـا    زنـگ مـي   ،رمآ كه كم ميها  وقت بعضي. م طالق گرفتهه ه دوست دارم اوني
م ه گم اون چون هرچي مي ،با اون خيلي راحتم. ريم بيرون زنم يا باهم مي اون حرف مي

  .ش نصيحت كنه يا بخواد الكي دلداري بده همثل بقيه نيست كه هم. فهمه مي
. حمايت مالي از زن مطلقه نيز در اكثر موارد در كمـك بـه اشـتغال و كسـب درآمـد او بـود      

  :گويد مي ساله 29فرزانه 
رفتم پيش ايـن  . درآمد نداشتم ،طالق كه گرفتم. ام آرايشگاه داشته وستكي از دي

. بهم وسايل و پول قـرض داد . كمكم كرد خودم آرايشگاه بزنم. يادم داد زچي دوستم همه
  .جيبمه ياالن ديگه خودم دستم تو

  زا برونطرد اجتماعي 
خصـوص زنـان    بـه  ،اميـل روابط اعضـاي ف  شده بيان كردند كه بعد از طالقْ مصاحبه ةزنان مطلق

شـوندگان علـت    مصاحبه. با فرد مطلقه به ميزان چشمگيري كاهش پيدا كرده بود ،داراي همسر
فـرد مطلقـه   . اين تغييرات رفتار را ترس زنان از روابط زنان مطلقه با همسرانشان عنـوان كردنـد  

بسياري از مـوارد  به اين شكل كه در . شاهد نوعي طرد نمادين از سوي اقوام و آشنايان خود بود
هـاي   سـنگين و معنـادار و كنايـه   هـاي   امـا فـرد مطلقـه از نگـاه     ،شد  نمي صحبت يا حرفي بيان

سـنگين و معنـادار و   هـاي   اين نگـاه . برد مي رنج ،خانوادگيهاي  خصوص در مهماني به ،اطرافيان
  :گويد مي ساله 33فاطمه . ديگران براي فرد مطلقه فشار رواني را در پي داشتهاي  كنايه

چون وقتي باهاشـون  . شه ش با فاميل كم مي هخود آدم رابط خودبه طالق اصالً از بعد
همـه  . پـچ كـنن   ش بايد نيش و كنايه بشنوي يا پشـت سـرت پـچ    ههم ،وآمد داري رفت

  .اشونهشن به شوهر حساس مي

  )خودخواسته(زا  درونطرد اجتماعي 
و روابط اعضـاي  ها  ت كه ديگر در مهمانيگرف مي فرد مطلقه خود تصميم از مدتي از طالق، پس

فاميل كمتر حضور داشته باشد تا شاهد اين فشار روانـي و طردشـدن از جانـب اعضـاي فاميـل      
شد و درنهايت به تنهايي و انزواي بيشتر  مي منجر اين مسئله به كاهش روابط فرد مطلقه. نباشد

  :گويد ميساله در اين باره  29زهرا  .زد مي او دامن
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به خـاطر همـين ديگـه بـا      .االن تغيير كرده .طالق فاميل بهم اعتماد داشتن از قبل
  .كنم  نمي وآمد فاميل رفت

  :گويد ميدر اين باره نيز  ساله 33نيره 
حتي اگه دعـوتتم كـنن    ،بينه مي اي فاميل روهيه مدت رفتاراز ديگه آدم وقتي بعد 

ري  چـون وقتـي مـي   . ا بريـدم م ديگه از فاميـل و آشـن  ه من. خواد بري دلت نمي ،جايي
دن يـا تيكـه    شـون رو مـي   يا پـز زنـدگي   .و جواب پس بدي سؤالش  هبايد هم ،بينشون

هـم   م،رم كـه هـم خـودم راحـت باشـ      نمي. رم انگار آرامشم بيشتره وقتي نمي. ندازن مي
  .حديث كمتر پشتم باشه هم حرف و ،اه اون

  بستر ناامن شغلي
از اي  عـده . فـرد بـا همكـاران داشـته اسـت      ةدر كـار و رابطـ   طالق تأثير منفي ،در بيشتر موارد

نيـز آرايشـگري،   اي  شوندگان كاري در محيط بيرون و در ارتباط با مردان داشتند و عده مصاحبه
در محـيط بيـرون و در محلـي بـا حضـور      هـا   آن كـه كـار   افرادي. كردند مي بافي خياطي و قالي

هايي را در محـل كـار    القشان تغيير رفتار و مزاحمتهمكاران مرد بود كه عنوان كردند بعد از ط
  :گويد مي در اين باره ساله 30مريم . خود شاهد بودند

يكي فهميده . توي كارهاي حجامت و چيزهاي ديگه. كردم قبالً توي يه مطب كار مي
اولش هم نگفتم . بعدش هم براي فروشندگي رفتم. بود من طالق گرفتم خيلي مزاحم شد

  .فهمن حتي نگم باالخره هرجا برم، سر كار مي. اما باالخره فهميدن مطلقه هستم،
  :گويد ، ميكه بعد از جدايي از كار خود اخراج شده بود ،ساله 33مينا 

محـل كـارم    يتـو . هسـت هـا   و مزاحمـت ها  حرف و حديث. اي كافيه بفهمن مطلقه
 يخـوام بـرم تـو    يديگه هم نم. و اخراج كردر من ،مدقبول نكر. رئيسم بهم پيشنهاد داد

رم دانشـگاه درس   االن مـي . دونم هرجا بـرم وضـعم همينـه    چون مي .كار كنمها  شركت
م اينـه   االن مشكل اصـلي . بخونم يه مدرك بگيرم شايد بتونم يه جاي خوب برم سر كار

  .درآمد ندارمكه 

  مطرود از بازار كار
شـوندگان از   از آنجا كـه مصـاحبه  . شود مي فرد مطلقه بعد از طالق خود از بازار كار طرد معموالً

مشاغل بـا سـطح تخصـص پـايين      معموالً ،تحصيالت و شرايط اجتماعي بااليي برخوردار نبودند
  :گويد مي ساله 28بيتا  .بودها  آن تنها انتخاب

ديدگاه مردم سـاوه اينـه هركـي آرايشـگاه      كالً. كارم داشت يطالقم تأثير منفي تو
ـ  هـ  ولي مشـتري  ،آرايشگاه زدم طالق از بعد. ست مطلقه ،داره شـون نزديـك    هام كـه خون
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 مهيه مدت آرايشـگا از ديگه بعد . ديگه نيومدن ،آرايشگاه بود فهميده بودن طالق گرفتم
  .و جمع كردمر
در محيط كار خود از اظهار مطلقه بـودن   مشترك در اظهارات زنان اين بود كه معموالً ةنقط

 تغييـر هـا   هـاي آن  ند كه نگـاه همكـاران يـا مشـتري    چون معتقد بود ،كردند مي خود خودداري
  :گويد ميساله در اين باره  35مهناز . كند و ممكن است تأثير منفي در كارشان داشته باشد مي

هايي كه باهاشون زيـاد صـميمي    به مشتري. آرايشگاه زدم و كار كردم ،طالق از بعد
مردم عقلشون به . رن دستم ميام از ه مشتري ،چون اگه بگم. گم شوهر ندارم  نمي نيستم

  .رسه نكنه بخواد كاري كنه گن اين آرايشگره به خودش مي مي. ششونه ديگهمچ

  دادن به ازدواج ناپايدار تن
محرميت خوانده بودنـد   ةشوندگان نيز بيان كردند كه مدتي را با مردي صيغ دو مورد از مصاحبه
  :گويد ميدر اين باره  ساله 28بيتا . حمايت عاطفي داشت و هم ماليها  آن كه آن مرد هم از

 ،كرد مي اون هم از نظر عاطفي حمايتم. سال باهاش صيغه بودم سهآقايي بود كه  هي
اون . م رو دربيـارم  هتونستم خرج خودم و كرايه خون  نمي چون ،نداشتماي  چاره. هم مالي

فتم به زنـش  ديگه بعد از سه سال خودم ر. اومد مي مه ولي پيش من ،آقا هم زن داشت
خواسـتم زنـش بفهمـه تـا عقـدم كنـه و ديگـه         مي .چون بهش وابسته شده بودم .گفتم

  .هم خورد و ولم كرد رفته چي ب اما همه. پنهوني نباشه
اين فرد هم بر حمايت عاطفي و هم حمايت اقتصادي تأكيد داشت و به اين دو علـت ازدواج  

ازدواج موقـت بعـد از طـالق را     ةنيز كه تجربساله  32مهشيد . موقت يا صيغه را قبول كرده بود
  :گويد مي داشت

از  هاگـ . اومـدم   نميچون از پس كرايه خونه بر ،من به خاطر مشكل مالي صيغه شدم
. شن صيغه بشه يا خيلي كم صيغه مي تكسي حاضر نيس ،حمايت بشه) زنان مطلقه( ما

د يه آ اما كي مي ،اج كنممن االن دوست دارم ازدو. پنهوني باشه هش رابط هچون بايد هم
  .گرفته با دو تا بچه رو بگيره زن طالق

  گيري بحث و نتيجه
هـاي   قبلـي و نظريـه  هـاي   اگرچه تحقيقات كيفي اكتشـافي اسـت، نتـايج آن بايـد بـا پـژوهش      

كاسـلو   ةتوان با نظري مي پدري را ةبا خانوادروابط زنان مطلقه . مطابقت داشته باشد شده استفاده
حين طـالق يـا    ةزنان مطلقه سه مرحله قبل از طالق، دور ،]9[ طبق نظر كاسلو .منطبق دانست

فـرد مطلقـه    ،ك از اين مراحليدر هر. كنند مي بعد از طالق يا بهبودي را تجربه ةو دور بازسازي
هـاي   بازسازي، ترحم و دلسوزي و همچنين حمايـت  ةدر دور. كند مي تعامالت متفاوتي را تجربه
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بعد از طالق با مضامين كنترل فرد مطلقه، از بين رفتن استقاللش و  ةدر دور اقتصادي و مالي و
امور اعضاي دادن  استفاده از او در انجام ءكنترل فرد مطلقه و سو. استفاده از او مشخص شد ءسو

زنـاني كـه بـدون    . خانواده، در بيشتر موارد با عدم اشتغال و كسب درآمد زن مطلقه همراه بـود 
و از نظـر اقتصـادي بـه     كننـد  زنـدگي  پـدري خـود   ةبا خانواد بودند بودند مجبور درآمد و بيكار

شـد و   هـا مـي   آن همين امر منجر بـه كـاهش اسـتقالل فـردي    . پدري وابستگي داشتند ةخانواد
اين حق را براي خود قائل بودند كـه   ،خصوص پدر و برادران ، بهپدري ةطور اعضاي خانواد همين
شـوندگاني كـه بيكـار     مصاحبه ةهمبه همين علت . خالت داشته باشندامور فرد مطلقه د ةدر هم
پـدري، تمايـل بـه     ةحتي در برخي موارد با وجود تأمين نيازهاي خـود از جانـب خـانواد    ،بودند

 ةاصـلي تجربـه زيسـت    ةجـوهر . خود را بازيابنـد  ةاشتغال داشتند تا بتوانند استقالل از دست رفت
تـوان در محـيط حمـايتي و كنترلـي خالصـه       مي پدري را ةنوادروابط با خا حوزةزنان مطلقه در 

حسـني و  ، ]8[ ييزاده و قاضـي طباطبـا   بـا تحقيـق عنايـت    حـوزة مطالعـه در ايـن    ةنتيج. كرد
  .همخواني دارد] 15[محمدپور  و ]2[ همكاران

تـوان از نظريـة گـافمن و همچنـين طـرد       در تحليل روابط زنان مطلقه با دوستان و آشنايان مـي 
توانـد بـر هويـت     توان ننگ برشمرد كه مـي  بودن را مي طبق نظر گافمن، مطلقه .ماعي سود جستاجت

زنـان مطلقـه در ارتبـاط بـا     . اجتماعي و شخصي فرد و تصوري كه فرد از خـود دارد تأثيرگـذار باشـد   
رواقـع،  د. نـد ا ة يك ننگ آشكار است يا پنهان، متفـاوت منزل بودنشان به ديگران، با توجه به اينكه مطلقه

تـر شـامل همسـايگان، همكـاران و      گروه بزرگ. كنند زنان مطلقة جهان خود را به دو گروه تقسيم مي
تـوان از حمايـت    تر كه مـي  ها پنهان كرد و گروه كوچك بودن را از آن افراد جامعه است كه بايد مطلقه

. ضـاي خـانوادة پـدري   مند شد؛ مثل زنان مطلقة ديگر، دوستان قـديمي و اع  ها بهره عاطفي و مالي آن
هـا از داغ   گرفتن زنان بر برخـي از افـراد همچـون اقـوام و دوسـتان آشـكار اسـت، آن        زماني كه طالق

. هايشـان بـا ديگـران بپردازنـد     هاي موجـود در تعامـل   برند و بايد به مديريت تنش اعتباري رنج مي بي
برخـي از  . سـتقالل دسـت يابنـد   تحصيل و كسب شغل به ا كنند از طريق ادامه ها سعي مي بنابراين آن

كننـد و خـود را از كنتـرل اعضـاي خـانوادة پـدري رهـا         ها مستقل از خانوادة پـدري زنـدگي مـي    آن
كننـد، از اينكـه    اند و همچنان با خانوادة پدري زنـدگي مـي   كنند و برخي ديگر، كه شغلي را نيافته مي

بطـه بـا دوسـتان، فـرد رابطـه بـا       در را. تحت كنترل خانوادة خود هسـتند احسـاس نارضـايتي دارنـد    
هـايي   هـا و همگنـان همـان    خـودي . دهـد  ها ترجيح مـي  ها را به رابطه با غيرخودي همگنان يا خودي

هستند كه مانند فرد مطلقه از همسر خود جدا شدند و شرايط زندگي و تجربة داغ ننگ فـرد مطلقـه   
گزينـي در معاشـرت بـا     بـه همسـان  شوندگان در اين حوزه تمايـل   درواقع، مصاحبه. كنند را درك مي

كنند، معمـوالً بـا     ها يا افرادي كه شرايط داغ ننگ فرد مطلقه را درك نمي غيرخودي. دوستان داشتند
در برخـي مـوارد، ايـن    . كننـد  هاي خود فشار رواني بر فـرد مطلقـه وارد مـي    هاي سنگين و كنايه نگاه

اميل يا آشناها به رابطة پنهاني فـرد مطلقـه بـا    شود و افراد ف شرايط به سوء ظن نسبت به او منجر مي
هـاي   دهـد كـه از شـركت در مهمـاني     در ايـن شـرايط، فـرد تـرجيح مـي     . كنند مردان ديگر شك مي
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بـودن او آگـاه هسـتند خـودداري كنـد و درنهايـت        هايي كه همه از مطلقه خانوادگي و فاميلي و جمع
، ]7[با نتيجة تحقيق صـادقي فسـايي و ايثـاري     اين يافته. يابد شبكة تعامالت اجتماعي او كاهش مي

در . خـواني دارد  هـم ] 3[و زارعـي و همكـاران   ] 11[، قـدرتي و همكـاران   ]13[كالنتري و همكـاران  
حوزة روابط با فاميل و آشنايان و در محل كار و اجتماع، زنـان مطلقـه طـرد اجتمـاعي و اقتصـادي را      

هـا افـراد از مشـاركت كامـل در      يي اسـت كـه طـي آن   هـا  طرد اجتماعي بيانگر روش. كنند تجربه مي
مفهوم طرد اجتماعي توجه ما را به طيـف وسـيعي از عـواملي جلـب     . شوند تر محروم مي بزرگ ةجامع
. دارد هايي كه پيش روي اكثـر جمعيـت اسـت، بـاز مـي      را از داشتن فرصتها  كند كه افراد و گروه مي

تـوان بـه لحـاظ اقتصـادي،      طـرد و جـذب را مـي    .دتواند چندين شكل داشته باشـ  طرد اجتماعي مي
ترين ويژگي طرد اجتماعي اين است كـه مسـائلي ماننـد     مهم. سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار داد

و  المتهـا، درآمـدهاي كـم، مسـكن نامناسـب، جـرم، وضـعيت نـامطلوب سـ          بيكاري، ضعف مهارت
يابنـد و بـه نحـو متقـابلي يكـديگر را تقويـت        يبه هم پيوند م ـ كه از ابعاد آن استـ  فروپاشي خانواده

رود  باطلي را ايجاد كننـد كـه بـا سـرعت پـيش مـي       ةتوانند باهم تركيب شوند تا چرخ كنند و مي مي
تـوان در مفـاهيم طـرد     شـده از روابـط بـا دوسـتان و آشـنايان را مـي       هستة مشترك استخراج]. 14[

بـودن فـرد آگـاهي ندارنـد،      افرادي از جامعه از مطلقهكه  زماني .زا خالصه كرد زا و برون اجتماعي درون
بـرد و   اعتبـاري رنـج مـي    مثل همكاران، همسايگان و ديگر افراد جامعه، زن مطلقه از داغ احتمـال بـي  

كند؛ زيـرا بـه تجربـه     بودن خود را پنهان مي بنابراين، مطلقه. بنابراين بايد به مديريت اطالعات بپردازد
بــودن او بــراي وي  ويـژه مــردان، بــا دانسـتن مطلقــه   افــراد جامعــه، بــه دريافتـه اســت كــه برخـي از  

بـودن او آگـاه شـوند، او     كه اعضاي جامعـه از مطلقـه   درصورتي. اند هاي جنسي را ايجاد كرده مزاحمت
معمـوالً شـرايط شـغلي مناسـبي بـراي زن مطلقـه فـراهم نيسـت و در         . شود دچار طرد اجتماعي مي

بـافي و آرايشـگاه،    هد در محيط كـار زنانـه، ماننـد خيـاطي، كارگـاه قـالي      د بيشتر موارد او ترجيح مي
در حـوزة روابـط در محـيط    . مشغول به كار شود تا احساس امنيت اجتماعي بيشتري را تجربـه كنـد  

نتايج تحقيـق در ايـن حيطـه بـا     . كار و اجتماع نيز، مفهوم بستر ناامن شغلي و اجتماعي استخراج شد
و ] 1[، افراسـيابي و جهـانگيري   ]21[، قطبـي و همكـاران   ]6[ايي و ايثـاري  نتايج تحقيق صادقي فس

تـوان بيـان كـرد كـه زنـان مطلقـة        طبق نتايج اين تحقيق، مي. خواني دارد هم] 2[حسني و همكاران 
كننـد كـه    در روابط خانوادگي و اجتماعي خود بعد از طالق تغييرات بارزي را تجربـه مـي   شده بررسي

تغييرات در حوزة روابط خانوادگي محيط كنترلـي و حمـايتي و در حـوزة روابـط     جوهرة مشترك اين 
  .زا و بستر ناامني شغلي و اجتماعي است زا و برون اجتماعي طرد اجتماعي درون

بـه زنـان مطلقـه بـا سـطح       نداشـتن  توان بـه دسترسـي   مي پژوهش حاضرهاي  از محدوديت
مشكالت در يافتن اعضـاي   ،همچنين. كرد باال و مشاغل با سطح باالي تخصص اشاره تحصيالت

آوري  شـدن زمـان جمـع    بـراي مصـاحبه و درنتيجـه طـوالني    هـا   آن گروه هدف و جلب رضـايت 
با توجه به اهميت شرايط اقتصادي در تعامالت . اين تحقيق بودهاي  اطالعات از ديگر محدوديت

بـا سـطوح اقتصـادي و    اي  شود در مطالعات بعدي با زنان مطلقه مي شده، پيشنهاد زنان مصاحبه
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مختلـف  هـاي   تري از شرايط اين زنان بـا طبقـه   اجتماعي باال مصاحبه شود تا بتوان به ديد جامع
شـوندگان متفـاوت بـوده و از هـر دو جـنس       با توجه به اينكه سن فرزندان مصاحبه. دست يافت

شــود در  مــي پيشــنهاد .امكــان اســتخراج اطالعــات معتبـر در رابطــه بــا فرزنــدان نبـود   ،بودنـد 
با توجه بـه  . اي انجام شود مطالعه مختلف زنان با فرزندانشان در سنين ةآتي بر رابطهاي  پژوهش

 ،در اين زمينـه . زنان مطلقه طرد اقتصادي آنان است ةيكي از مشكالت عمد ،اين پژوهش ةنتيج
 پيشـنهاد . شندداشته باها  آن حمايت كافي را ازاند  حمايتي مانند بهزيستي نتوانستههاي  سسهؤم

اقتصادي و ايجاد شرايطي براي اشـتغال پايـدار ايـن    هاي  با حمايت مربوطههاي  نسازماشود  مي
از ديگـر  . زنان زمينه را براي كـاهش مشـكالت اقتصـادي و اجتمـاعي ايـن زنـان فـراهم كننـد        

اين . جامعه نام بردها از سوي  زدن آن پس و جنسيتيهاي  توان به تبعيض مي مشكالت اين زنان
و درنتيجه اهميت ازدواج براي كسب پايگاه اجتماعي زنـان در ايـران    ردفرهنگي دا ةمشكل ريش

ن مرتبط بـا امـور فرهنگـي در جهـت     و مسئوالها  انسازمشود  مي پيشنهاد ،در اين زمينه. است
ار با توجه به افزايش آم. ارتباط و تعامل با زنان مطلقه گام مهمي بردارند ةسازي در زمين فرهنگ

رسـد كـه در    مي سازي ضروري به نظر اين فرهنگ ،طالق و افزايش حضور زنان مطلقه در جامعه
جـدي اجتمـاعي و   هـاي   طرد اجتمـاعي زنـان مطلقـه، امكـان آسـيب      ةصورت فقدان آن و ادام

  .ها، فرزندانشان و كل جامعه متصور است اقتصادي براي آن

  منابع
شناسـي تعـامالت اجتمـاعي زنـان      آسـيب « .)1395( جهانگيري، سـاناز  ؛افراسيابي، حسين] 1[

 .زمستان ،14 ة، دورزن در توسعه و سياست، »سرپرست خانوار
پيامدهاي طالق براي زنـان مطلقـة شـهر    «). 1393(حسني، رضا؛ قدرتي، حسين؛ اميرپور، مهناز ] 2[

  .، پاييز42، ش 11، س مطالعات علوم اجتماعي ايران، مجلة »)يك پژوهش كيفي(مشهد 
درك تجربيـات پـس از   « .)1393(تقديسـي، محمدحسـين    ؛صلحي، مهنـاز  ؛زارعي، فاطمه] 3[

  .، مهر124، ش 21 ةعلوم پزشكي رازي، دور ة، مجل»يك پژوهش كيفي: طالق در زنان
حسـن   ةترجمـ  ،شناسـي طردشـدگان اجتمـاعي    جامعـه هـاي   نظريه. )1385(زيبرا، مارتين ] 4[

  .آن: تهران ،حسيني
 .جوانان استان مركزي ةسايت ادار] 5[
بـازتعريف خـود و سـاخت هويـت در ميـان      «). 1392(ايثاري، مريم  ؛صادقي فسايي، سهيال] 6[

ــالق  ــس از ط ــان پ ــ ، دوفصــل»زن ــژوهش ةنام ــ پ ــان ةنام ــاپي ( اول، ش 4 ، سزن   ،)7پي
  .118ـ111 ص

نقـش فرهنـگ جنسـيتي در تعـامالت     « .)1393(ايثـاري، مـريم    ؛صادقي فسـايي، سـهيال  ] 7[
، 34، ش 10 ةي و ارتباطـات، دور گـ مطالعـات فرهن  ة، مجلـ »اعي زنان پس از طالقاجتم

  .99ـ75 بهار، ص



  1396 تابستان، 2، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   240

شناسـي طـالق    آسيب«). 1391(و ديگران  خنكدار طارسي، معصومه؛ صدراالشرافي، مسعود] 8[
  .، بهمن و اسفند74و  73، ش 7، س مهندسي فرهنگي، »و راهكارهاي پيشگيري از آن

ـ زنـان مطلقـه    ةسـت يتجربـه ز « ).1392(قاضي طباطبـايي، محمـود    ؛زاده، ليال عنايت] 9[ رد، كُ
، »)شهرسـتان سـقز   يمـورد  ةمطالعـ ( يدارشناختيپد يبررس: آنانهاي  ندها و چالشيفرا

  .3، ش 5 ، س) زنانپژوهش ( فرهنگ و هنرزن در  ةنام فصل
  .ني :هادي جليلي، تهران ةترجم ،درآمدي بر تحقيق كيفي .)1391( فليك، اووه] 10[
شهر  ةمعناكاوي طالق از نظر زنان مطلق« .)1395( و ديگران باقري، شهال ؛قدرتي، شفيعه] 11[

  .115ـ97، پاييز و زمستان، ص 2، ش 7 ، سمسائل اجتماعي ايران ة، مجل»سبزوار
از  يت طـالق و برخـ  يوضـع « ).1383( و ديگران هالكويي نائيني، كوروش ؛طبي، مرجانق] 12[
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