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Abstract
Introduction: Considering the stressful nature of the phenomenon of divorce, its unpleasant 
consequences particularly for women, and furthermore the increasing emphasis on the role of 
religious and spiritual beliefs in coping with stressful life events, the present study aimed to 
explore the personal experience by which divorced women cope with divorce via religious / 
spiritual beliefs.
Method: A qualitative study using content analysis approach, was conducted. Deep-interviews 
were held with 18 divorced women. In this study a purposeful data sampling method was 
applied. For the analysis of the data, the Graneheim's model of content analysis was applied 
containing verbatim transcription, reading interviews several times to obtain a sense of the 
whole, division of the text into meaning units and coding them, categorization of the codes into 
sub- categories and categories, and finally formulation of the latent content into a theme.
Results: Four categories were obtained from data that included: "Turning to God", "Believe in 
divine support", "Doing religious practice", and "Spiritual surrender". Among these categories, 
the theme "Spiritual encounter" emerged as an effective strategy.
Conclusions: In agreement with the perceived efficacy of spiritual encountering in these 
women, it is suggested that specialists should pay more attention to divorced women’s religious 
and spiritual beliefs, integrate them in their supportive programs and help divorced individuals 
towards a better adjustment.
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  دهکیچ
افزون بر نقش باورهاي ناگوار آن به ویژه براي زنان و همچنین تاکید روزي طالق و پیامدهاي زاي پدیدهبا توجه به ماهیت تنش مقدمه:

زا، پژوهش حاضر با هدف کشف چگونگی مقابله معنوي/ مذهبی در زنان مطلقه طراحی گردید.مذهبی و معنوي در مقابله با رخدادهاي تنش
زن مطلقه که به صورت  18حبه عمیق بدون ساختار با این پژوهش با روش کیفی از نوع آنالیز محتوي و با کاربست تکنیک مصا روش:

ها با توجه به مراحل پیشنهادي گرانهایم و لودمن انجام گرفت آورى دادهها همزمان با جمعهدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. تحلیل داده
راي به دست آوردن درك کلی از محتواي آن، که شامل: پیاده کردن نوار مصاحبه به صورت کلمه به کلمه، چندین بار خواندن کل متن ب

بندي کدهاي اولیه درون زیرطبقات و طبقات ، طبقههاآنگذارى اي از واحدهاي معنایی و کدتقسیم متن به واحدهاي معنایی، استخراج خالصه
ته در داده ها بود.مایه (تم) نهایی به عنوان محتواي نهفها، و استخراج کردن درونهاي آنتفاوت ها وبر اساس شباهت

و  "انجام مناسک مذهبی"، "باور به حمایت خدا"، "توکل به خداها به دست آمد که شامل "در این پژوهش چهار گروه از داده ها:یافته
و  واجههبه عنوان یک راهبرد غالب و موثر در زنان مطلقه در م "رویارویی معنويمایه (تم) "بود، که از این طبقات درون "تسلیم معنوي"

سازگاري با پدیده طالق استخراج گردید.
ي مقابله معنوى و مذهبى در این زنان، الزم است که متخصصین امر از جمله روانشناسان، با توجه به غلبه و کارآمدي ادراك شده گیري:نتیجه

براى تقویت برنامه هاي حمایتی و مراقبتی خود بهره مشاوران و مددکاران به باورهاي دینی و الهی افراد توجه بیشتري مبذول داشته، از آن 
  گرفته و این افراد را به سمت سازگاري بهتر رهنمون سازند.

  باورهاي معنوي/ مذهبی، پژوهش کیفی طالق، سازگاري، تحلیل محتوا، ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 یشترب براي ازدواج و نزدیک روابط که مساله این گرفتن نظر در با

 رابطه این انحالل شود،می محسوب رضایت و شادي منبع افراد
 . طالق]1[باشد  زندگی اتفاقات زاتریناسترس از یکی تواندمی

 و خانواده یعنی جامعه بخش ترینبنیادي گسیختگیهم از عامل
 مرگ از بعد واست خانوادگی زندگی يعمده هايفقدان از یکی

 درگیر راداف در مجدد سازگاري براي تغییر بیشترین نیازمند همسر،
 تمام در را هاآن فرزندان و زوجین سازگاري طالق، يتجربه. است
 رارق تاثیر تحت هیجانی و اجتماعی جسمانی، روانشناختی، ابعاد
 پس خانواده اعضاي ناکارآمدي و عملکرد کاهش باعث و دهدمی

  .]3, 2[شود می طالق از
 قابل طور به شده صنعتی کشورهاي در طالق جهانی نرخ

 از درصد 50 متحده، ایاالت در. است افزایش حال در ايمالحظه
 سازمان رآما با مطابق. ]4[ شودمی منجر طالق به هاازدواج اولین
 ،1392 سال تا 1385 سال از طالق آمار ]5[ کشور احوال ثبت
 به طالق، ادبیات در.است داشته افزایش درصد 16 از بیش

 براي ربیشت( اقتصادي مشکالت: نظیر بسیاري منفی پیامدهاي
 همسر يخانواده طرف از ویژه به( اجتماعی حمایت فقدان ،)زنان

 کاهش الکل، مصرف سوء افزایش ،)همسر با مشترك دوستان و
 نقش، تغییر مشکالت و والدینی هايتنش روان، سالمت

 در زندگی کیفیت افت جسمی، سالمت عدم احساس افسردگی،
 به بسیاري، هاي پژوهش در. ]12-6, 1[ اندکرده اشاره ابعاد، همه

 جمله از مطلقه زنان در طالق منفی پیامدهاي برخی بودن بیشتر
 فرسودگی و افسردگی روان، سالمت کاهش ذهنی، فشارهاي

 روي بر شده انجام پژوهش چندین. ]6, 4[ است شده اشاره روانی،
-چالش و مشکالت يدهنده نشان نیز ایران در طالق پیامدهاي

 به و اجتماعی عاطفی، اقتصادي، ابعاد در مطلقه زنان بیشتر هاي
  .]13, 12[ بودند روانشناختی، آن تبع
 و اسی شکست، نظیر احساساتی به منجر تواندمی پیامدها این

 ممکن همچنین و شود افراد این در خشم و غمگینی ناامیدي،
  لحاظ از ، زندگی يدوباره شروع هايچالشطول در هاآن است

. ندشو قطعیت عدم و اضطراب دچار اجتماعی، و هیجانی اقتصادي،
 سیبآ درماندگی و افسردگی به نسبت افراد این دلیل همین به

  .]14[ترند پذیر
 انحالل که اندشده آغاز فرض این با طالق مطالعات از بسیاري

 لیلد به که است زندگی در انتقال مرحله یک زناشویی يرابطه
 با کودکان و بزرگساالن سازگاري لزوم کندمی ایجاد که تنشی

 را خود کار پژوهشگران اکثر و ]15[ شودمی موجب را پدیده این
 نظریات، این . همه]16[ اندنهاده بنا استرس دیدگاه چهارچوب در
 نیزام و زا استرس عوامل انباشتگی میزان چون عواملی نقش بر

 اندتومی که طالق، پدیده از افراد ارزیابی شیوه و افراد آوريتاب
 واملع همچنین و ساختاري و فردي بین ايمقابله منابع از متاثر

 وثرم عوامل عنوان به باشد، فرهنگ و قومیت نژاد، نظیر بافتاري
 به ،]17[آلدوین . ]16, 10, 6[ اندکرده تاکید طالق با سازگاري در

 ملعوا از یکی عنوان به -فرهنگ يجانبه همه و گسترده تاثیر
. کندمی اشارهمقابله فرآیندهاي و استرس روي بر -بافتاري مهم

اي در توجه به مذهب و در قرن بیست و یکم، جریان فرارونده
مار ها به شکه عنصر بسیار مهمی در بسیاري از فرهنگمعنویت، 

آید، به ویژه ارتباط بین معنویت و مذهب با سالمتی، بین می
. روانشناسان برجسته جهت ]18[روانشناسان به وجود آمده است

ه از اند. اما گذشتهاي نسبتا متفاوتی در برابر مذهب داشتهیريگ
اندکی از روانشناسان نظیر فروید و الیس که ارزیابی منفی از 

د اند، افرامذهب و تاثیر آن بر سالمت روان و رفتار انسان داشته
با  جیمز، یونگ، آلپورت، مازلو، آدلر و فرومدیگري همچون 

ند ادمند اعتقادات مذهبی سخن گفتهنگرشی مثبت از تاثیرات سو
]19[ .  

 ، انسینگ، فالگوت، اولسن، ریلی، هیتسما و همکارانپارگامنت
 اورب جمله از مثبت مذهبی مقابله هايتالش که دادند نشان ]20[

 رگیرد حمایتگر، یار عنوان به خدا از تلقی مهربان، و عادل خداي به
 شخصی، و معنوي حمایت براي تالش و مذهبی مراسم با بودن

 هترب روان سالمت وضعیت نظیر بهتر پیامدهاي با معنادار طور به
 ]21[ رزپ و کویینگ پارگامنت،. دارد ارتباط معنوي تعالی و رشد و

 ردککار پنج و نموده بررسی را افراد در مذهبی مقابله راهبردهاي
 به تیابیدس معنا، یافتن: کردند شناسایی اینگونه را مذهب کلیدي

 در و تمعنوی و صمیمیت تسهیل معنوي، آسایش کنترل، احساس
 کالسیک ينظریه پارگامنت. زندگی عمیق تغییرات تسهیل نهایت

 کردن مطرح با را) 1984( فولکمن و الزاروس مقابله و استرس
 در معنویت مضر و مفید هاينقش بررسی و معنوي مقابله مفهوم
 داد رشگست زندگی زايتنش رخدادهاي با مقابله و ارزیابی فرآیند

]22[.  
 به مربوط مقاله 104 فراتحلیل، یک در ،]23[ واسکونسلز و آنو

 طالعهم مورد را روانشناختی سازگاري و مذهبی مقابله بین يرابطه
 معنادار ارتباط يدهندهنشان مطالعه این نتایج. دادند قرار

 يبسیار در. بود استرس با سازگاري و مذهبی مقابله راهبردهاي
 قدرتمندترین از یکی عنوان به مذهبی مقابله ها،پژوهش از

در ایران نیز . ]24, 22[ است شده شناخته مقابله راهبردهاي
مداح ، يي معنویت انجام شده است. مطالعهزمینهمطالعاتی در 

ی بینی بهزیستنقش معنویت در پیش ]25[الهی و فتحی آشتیانی 
ومنی مروانشناختی در دانشجویان بومی و غیر بومی را ثابت کرد. 

نیز در مطالعه خود ارتباط مثبت معنویت و  ]26[ و شهبازي راد
 فزونروزا رشد کیفیت زندگی دانشجویان را نشان دادند. علیرغم

 روانشناسی، در مذهب و معنویت اهمیت يزمینه در مطالعات
 القط با سازگاري در مطلقه افراد مذهبی مقابله اندکی مطالعات

و در ایران نیز پژوهشی در این  ]24[ اندداده قرار بررسی مورد را
 که ددهنمی نشان شده انجام اندك مطالعات اینزمینه یافت نشد. 

 را قطال با سازگاري تواندمی سازگارانه و مثبت مذهبی مقابله
 که یهایبافتار گوناگونی. اما باید توجه داشت که ]22[ کند تقویت
 ايگسترده طیف ایجاد به منجر دهدمی رخ آن در طالق يپدیده
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 مذهبی هايسنت بین تفاوت و ]8[ گرددمی متفاوت تجارب از
 الق،ط يپدیده پیرامون را متفاوتی رفتارهاي و هاگرشن مختلف،
 هايفرهنگ در است ممکن رو این از. ]27[شود می موجب

 راهبردهاي يسازگارانه ارزش ي طالق و همچنینمختلف، تجربه
 به شده انجام مطالعات هايیافته تعمیم و باشد متفاوت مقابله

 توجه اب طرفی از. بگیرد صورت محتاطانه باید متفاوت بافتارهاي
 ه،مقابل فرآیندهاي در مذهبی باورهاي اخیر هايسال در اینکه به

 در رودمی انتظار ]23[ است کرده پیدا بیشتري اهمیت و محوریت
 یک عنوان به مذهب که ایرانی، فرهنگ جمله از هاییفرهنگ

 اب مقابله در مذهبی باورهاي شود،می تفسیر زندگی يشیوه
 بررسی لزوم موارد این يهمه .باشد کرده نفوذ زاتنش رویدادهاي

 لذا. دکنمی آشکار ایرانی مطلقه زنان در را مقابله نوع این عمیق
 نويمع/ مذهبی مقابله چگونگی درك بررسی هدف با مطالعه این

 گردیده طراحی طالق پدیده با سازگاري و مواجهه در مطلقه زنان
 و زمال آموزشی و حمایتی تدابیر آن، بهتر درك با بتوان که است

 آن از و نمود ریزي برنامه افراد این براي اساس این بر را مفیدي
 ذال. گرفت بهره طالق پیامدهاي با آنان سازگاري تسهیل براي
ی/ مذهب مقابله: که است سوال این به پاسخ پی در پژوهش این

 چگونه طالق پدیده با سازگاري و مواجهه در مطلقه زنان معنوي
  است؟

  
  روش

 نالیزآ رویکرد با کیفی تحقیق روش از پژوهش، سؤال  به توجه با
 درك و کشف  درصدد  کیفی تحقیق روشهاي . شد  استفاده  محتوا
ستند  افراد درونی دنیاي  حقیقت ساختار  تجارب، که جاآن از و ه

 به شــدن وارد با فقط محقق دهند،می تشــکیل فرد هر براي را
 هانآ دید زاویه از را هاپدیده معناي تواندمی افراد تجربیات دنیاي

ــف ــروع هدفمند گیري نمونه با مطالعه. ]28[نماید    کشـ  تا و شـ
ــباع  ــارکت .]29[کرد  پیدا  ادامه  ها  داده اشـ  این در کنندگانمشـ
 نزما  در گرفته،  طالق بار  یک  که  بودند  ايمطلقه  زنان  مطالعه،  
عه   طال قه  م یل   و بوده مطل جارب خود     به  ما یان ت  همکاري در ب

ند  کت  . بود ــار گان  مشـ ند عه  طریق از کن یک  به  مراج  هاي کلین
شاوره،  و مددکاري ستان  طریق از همچنین و م شنایان،  و دو  در آ

سایی    مختلف شهر  چند شگر . شدند  شنا  از پس.) ز. س(پژوه
ــارکت  یافتن   به  را مطالعه   هدف  ها، آن با  تماس  و کنندگان  مشـ

 آنان شـفاهی  اعالم و رضـایت  جلب از پس و داده توضـیح  هاآن
 گانکنندمشارکت نظر با را مصاحبه محل مطالعه، در شرکت براي

  . کردمی تعیین
 و ]30[بود  ساختار  بدون عمیق مصاحبه  ها،داده آوريجمع روش
صاحبه  انجام شباع  تا م شباع . یافت ادامه هاداده ا ست  عبارت ا  زا ا

مه  با  که  این ــده آوري جمع هاي داده ها، داده آوري جمع ادا  شـ
ــد  قبلی هاي داده تکرار ــل جدیدي   اطالعات  و باشـ  نگردد حاصـ

ــاحبه 18 انجام طریق از هاداده. ]28[ ــارکت 18 با مص  کنندهمش
صاحبه  مکان. شدند  آوريجمع سته  مطالعه این در م  شرایط  به ب

ــارکت   هاي مکان  در و بود متفاوت  ها آن راحتی و کنندگان  مشـ
ــارکت منزل جمله از متعددي ــگر، یا کنندهمش  کار محل پژوهش

ــارکت ــاوره مراکز و هاکلینیک در یا و کنندهمش . تگرف انجام مش
شنایی،  کمی از پس شگر  آ صاحبه  پژوه  خب،" کلی سوال  با را م
ــروع حاال  ــروع "بگو طالقت  از بعد  زندگی  از برام و کن شـ  شـ
 از دبع زندگی داسـتان  وارد کنندهمشـارکت  سـوال  این با. کردمی

 ریجتد به. شدمی هاآن با مقابله چگونگی و خود مشکالت طالق،
ــاحبه، رفتن پیش با ــواالتی پژوهش، هدف با مطابق مص  ظیرن س
ــی چه " ــاسـ ــکالت این با  چطور" ،"داري؟ احسـ  برخورد مشـ

رانینگ با چطور" ،"میاي؟ کنار مشکل این با چطور" ،"کنی؟می
ــاس بر...  و "میاي؟ کنار هات ــخ اسـ  منظور به و افراد هايپاسـ

ــتر کاوش ــدند مطرح ،هاآن راهکارهاي و هیجانات بیش  طول. ش
ــاحبه مدت ــته ها مص ــارکت به بس  دقیقه 90 تا 30 بین کنندهمش

  . بود متفاوت
مان هم یه  ها داده آوريجمع با  ز یل  و تجز جام  نیز ها داده تحل  ان
 لودمن و گرانهایم پیشــنهادي روش از کار این براي و گرفتمی

ــتفاده ]31[ ــد اس  یکیف ايهداده تحلیل براي را مرحله پنج که ش
 مصـاحبه  کل کردن مکتوب -1: اندکرده پیشـنهاد  ذیل شـرح  به

 مصاحبه  متن کل خواندن -2 مصاحبه،  هر انجام از بعد بالفاصله 
ــیدن براي  واحدهاي تعیین -3 آن، محتواي از کلی درك به رسـ
نا  یه،  کدهاي   و مع ندي طبقه  -4 اول یه  کدهاي   ب به  اول ــا  در مشـ

ــتخراج داده در نهفته محتواي تعیین -5 و ترجامع طبقات ها و اس
صلی  صله  نیز مطالعه این در لذا. تم ا صاحبه،  از بعد بالفا  تن،م م
ــت نده  بار  چندین  و گردید می تایپ   و نویس دسـ ــدمی خوا . شـ
ستخراج،  اولیه کدهاي ساس  و ادغام کدها سپس  ا  هاشباهت  برا

قه  ندي طب ید می ب یت    در و گرد ها ته  محتواي و مفهوم ن  در نهف
ــلیها داده ــتخراج در قالب یک تم اص ــد اس  از اطمینان جهت. ش

ــحت ــتحکام و ص  چهار از گوبا، و لینکلن نظر ها، مطابقداده اس
ــتفاده پذیريانتقال  و اعتماد  قابلیت  تأییدپذیري،    اعتبار،  معیار   اسـ

ید  ــارکت  با  محقق منظور بدین . ]32[ گرد ندگان  مشـ باط  کن  ارت
ــت مدت طوالنی  زنی و کنندگانشــرکت اعتماد جلب به که داش

جارب  بهتر درك مک  ها آن ت کت   بازنگري  از. کرد ک  مشـــار
ستفاده  کدها و هاداده صحت  تأیید براي نیز کنندگان  یعنی شد،  ا

صاحبه  متن گذاريکد از بعد  شد یم بازگردانده کنندهشرکت  به م
 عیس  همچنین. شود  حاصل  اطمینان تفاسیر  و کدها صحت  از تا

ــد ــارکت تنوع، حداکثر ایجاد براي تا ش ــ نظر از کنندگانمش  ن،س
ــطح ــیالت، س ــترك، زندگی زمان مدت زندگی، محل تحص  مش

ــپري مدت ــده س ــند متنوع طالق نوع طالق، از پس ش  متن. باش
 ناظران بازنگري مورد شده  استخراج  طبقات و کدها و هامصاحبه 

  . گرفت قرار
ــی مقاله این ــد نامهپایان یک نتایج از بخش ــگاه ارش  بیتتر دانش

 و یدهرس دانشگاه پژوهشی شوراي تصویب به که باشدمی مدرس
 رايب. گردید اخذ مربوطه مسئوالن  موافقت مطالعه شروع  از قبل

ــت ـای ــات رعـ ــداي در اخالقی، مالحظ ــه ابت ـاحب ــ ــامصـ ــه ه  ب
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شارکت  صاحبه،  روش تحقیق، هدف کنندگانم  ماندن محرمانه م
ــیح مطالعه از خروج یا ورود براي هاآن آزادي و هاداده  داده توض
 ضبط  اجازه مطالعه و در شرکت  براي هاآن شفاهی  رضایت  و شد 

ــاحبه  ــب ها مصـ ــد کسـ ــاحبه  مکان  و زمان . شـ  با  نیز ها مصـ
ــارکت  ــد هماهنگ   کنندگان  مشـ ــورتی به  شـ  تنظیم با  که  صـ

 همصاحب  در شرکت  و صحبت  براي کافی فرصت  خود هايبرنامه
.باشند داشته

  هایافته
 نس. داشتند شرکت تحقیق این در مطلقه زنان از نفر 18 تعداد

 تحصیالت سطح سال، 5/37 میانگین با سال 55 تا 24 بین هاآن
 تا ماه 2 مشترك زندگی زمان مدت لیسانس، فوق تا سواد بی از

 قانونی طالق از شده سپري زمان مدت و 6/8 میانگین با سال 30
 مشخصات مبسوط شرح.بود 92/5 میانگین با سال 23 تا  ماه 4

:است آمده زیر جدول در کنندگانمشارکت این

  کنندگانمشخصات مشارکت .1جدول 
   شماره

  کنندگانمشارکت
 محل  تحصیالت  سن

  زندگی
 زندگی زمان مدت

  متاهلی
 سپري زمان مدت

  قانونی طالق از شده
  حضانت  فرزند  طالق متقاضی

  دارد  2  زن  سال 8  سال 12  شهر  دیپلم  44  1
  -  -  زن  ماه 4  سال 5  روستا  لیسانس  35  2
  ندارد  3  مرد  سال 2  سال 10  شهر  دیپلم  40  3
  دارد  1  زن  سال 12  سال 4  روستا  سواد بی  48  4
  دارد  1  )غیابی/ متواري مرد(زن  سال 18  سال 3  روستا  دیپلم فوق  36  5
  دارد  1  زن  سال 5  سال 2  شهر  دیپلم  25  6
  -  -  )توافقی( زن  سال 4  سال 3  شهر  لیسانس فوق  33  7
  -  -  مرد  سال 3  ماه 2  شهر  لیسانس  24  8
  موقت  1  زن  ماه 4  سال 4  شهر  لیسانس  32  9

  -  -  زن  سال 2  سال 8  شهر  لیسانس فوق  34  10
  دارد  5  زن  سال 23  سال 17  شهر  راهنمایی سوم  55  11
  ندارد  2  زن  سال 8  سال 12  روستا  ابتدایی پنجم  44  12
  دارد  1  )طالق حق( زن  سال 5  سال 6  شهر  دیپلم فوق  34  13
  دارد  1  )توافقی( زن  سال 6  سال 12  شهر  لیسانس  33  14
  -  -  )توافقی( زن  سال 2  سال 3  شهر  لیسانس  33  15

/ متواري مرد( زن  سال 2  سال 30  شهر  ابتدایی پنجم  50  16
  دارد  3  )غیابی

  موقت  1  زن  سال 1  سال9  شهر  دیپلم  40  17
  -  -  )طالق حق( زن  سال 5  سال 5  شهر  لیسانس  35  18

  -  -  -  92/5  6/8  -  -  5/37  میانگین

 در مطلقه زنان معنوي مقابله مورد در هاداده تحلیل و تجزیه
 که نمود مشخص را هاداده از گروه چهار طالق پدیده با مواجهه
 کمناس انجام" ،"خدا حمایت به باور"، "خدا به توکل": از عبارتند
 یک ها،داده از گروه چهار این از ."معنوي تسلیم"و "مذهبی

 راتژياست یک عنوان به "معنوي رویارویی" ترکلی) تم( مایهدرون
در زیر  .شد حاصل طالق پدیده با مطلقه زنان يمواجهه در غالب

  ها آورده شده است.شرح هر کدام از آن
 شده ارتکر کنندگانمشارکت هايگفته در که راهبردهایی از یکی
مشارکت  این هاىتالش همه است. علیرغم "خدا به توکل" بود

 گاهى هاآن نیازها، و مشکالت تحمل و مدیریت براى کنندگان
 از را زندگى ادامه توان ها،دشواري. کردندمى استیصال احساس

 فروپاشى و لغزش هراس را از هاآن وجود و کردمى سلب هاآن
 دنبر پناه و خدا به توسل با هاآن شرایط، این در. کردمى آکنده
 و صبورى براى خدا از کمک يملتمسانه درخواست او، به بردن
 و اهترس بر خدا بزرگى به باور و توکل با گاهى و مقابله توان
 درخواست درباره 11 کنندهمشارکت کردند.مى غلبه خود هاىتنش

 نمکنمی فکر دیگه من خدایا گفتم": گفت چنین خدا از کمک
 رمب من که نیست جا برگردم، بخوام من که باشی گذاشته راهی

 نای این که بده من به هم طاقتی یه خدایا ولی اونجا دوباره باز
 بشه خسته خودش روزي یه) سابق همسر( کنهمی اذیتم همه
 چنین مورد این در نیز 13 کنندهمشارکت و "من سراغ نیاد دیگه
. نمبک زندگی آبرو با که خواستم اینو خدا از همیشه من": گفت

 ونشوهرش از که زنایی تمام براي کنممی دعا کنممی آرزو همیشه
 شنگ،ق خیلی که بده نیرویی یه بهشون خدایا گممی شن،می جدا

-تمشارک. "بکنن برآورده جامعه این تو نیازهاشونو سالم خیلی
. اشتمگذ درشو نیازامو": کرد بیان گونهاین را مساله این 16 کننده
. معتقدم خودم هم بعد. ترسممی خیلی مردم حرف از واقعا چون

 فقط. هدیگ باشه جوريهمین باید یا کنه ازدواج باید یا آدم باالخره
 در نیز 14 کنندهمشارکت ."باشم پاك من پروردگارا خدایا گممی
 دمخو براي اعتقادات سري یه من خب": گفت اینگونه باره این
 مثال. قرمزم خط پشت. خودم براي دارم که حریمی همون. دارم
 هک خویشتنداري جور یه. بره این از فراتر فکرم ذارمنمی گممی



399 / یفیمطالعه ک کیطالق:  دهیبا پد يزنان مطلقه در سازگار يمعنو ییارویرو

Journal of Behavioral Sciences, Vol. 8, No. 4, December 2014

 عیس بیشتر گم،می چی دونیمی دارم نیاز کنم حس هی بخوام
 از اعتماد و توکل به خدا 3 کنندهمشارکت. "بشم متوسل کنممی
 ینجاا تا من. میشه بزرگ هم بچه دیگه گفتم": گفت گونهاین
 ومدنا در گل و آب از که االن. کشیدم ناراحتیشو. کردم بزرگ بچه

 نیز در 11 کنندهمشارکت. "بزرگه خداشون. دادم شوهرم تحویل
 این تو که ايتجربه با گممی اینو فقط من": گفتمی باره این

 جدا من که ساله هشت حدود االن طالق از بعد داشتم زندگی
 هم الیم حمایت درسته. باشه خدا به توکلت باید فقط دیگه، شدم
 وکلشت که اینه داره نیازه آدم که چیزي بیشترین ولی. خوادمی آدم
 و باشه خدا به متوکل باید آدم. بره رو راست راه و باشه خدا به

 وت باشه نداشته لغزش پاش مرتبه یه که بخواد خدا از همیشه
 اگر که گم می":  گفت چنین نیز 18 کنندهمشارکت. "زندگیش

 یچه من روي کردنشون بدي هم بقیه نکنم بدي کسی به من
 به اريک من کنم زندگی دید این با کنم می سعی. نداره تاثیري

 براي من. ندارن من کار به کاري پس هم بقیه ندارم کسی کار
 گرما حتی یا خوان نمی بد من براي هم بقیه. خوام نمی بد بقیه

  ."شده همینم و زندگیم تو شد نخواهد موثر بخوان
ــی ــر یک ــاي از دیگ ــتفاده راهبرده ــده اس ــه ش ــن در ک ــراد ای  اف
 بـه  خـدا  بـه  بـاور  .بـود  "خـدا  حمایـت  بـه  بـاور " شدمی دیده

 یـار  کـارى،  هـر  انجـام  بـراى  توانا و قدرتمند حامى یک عنوان
 و او توسـط  شـدن  داشـته  دوسـت  احسـاس  او، بـودن  همـراه  و

ــس ــردن ح ــاهده و ک ــک يمش ــاىکم ــاآن او، ه ــس از را ه  ح
 بـه  و داشـت مـى  نگـه  امـان  در پنـاهى بـى  و کسىبى تنهایى،

 ایـن  در 2 کننـده  بخشـید. مشـارکت  مـى  خـاطر  آرامـش  هاآن
 بـا  خـدا . نبـودم  تنهـا  کـنم می احساس من": گفت اینکونه باره
 همراهـى  منـو . گشـت مـی  بـر  مـن  بـا  میومـد،  من با بود، من
 خیلـى  رو هـاش کمـک . دیـدم مـی  خیلى رو معجزاتش. کردمی
 مشـارکت . "دیـدم مـی  خیلـى  رو غیبـیش  امـدادهاى . دیدممی

. بـوده  باهـام  خـدا  هـم  همیشـه ": گفـت  چنـین  نیـز  11 کننده
 وقـت  هـیچ . زنـدگیم  تـو  نشـدم  پـاره  هنـوز  ولی شدم مو شاید
ــم ــی ه ــوامنم ــون خ ــرام ن ــاد ح ــو بی ــون ت ــتم. خونم  و نخواس

 از بگیـرم  تـومن  صـد  اگـه  تـومن  یـه  اگـر . حـاال  تا هم نیومده
 تـوش  برکـت  خـدا  ینقـدر ا یعنـی  شاید گیرممی که حقوقی این

ــی ــه ذارهم ــن ک ــال م ــی اص ــمنم ــن فهم ــی ای ــوم ک ــه تم . "بش
ــارکت ــدهمش ــز 12 کنن ــه نی ــود تجرب ــک از خ ــد کم  را خداون

 از صـادقانه  خالصـانه  کـه  وقتـی  آدم":  کنـد مـی  بیان اینگونه
ــداي ــودش خ ــک خ ــواد کم ــی بخ ــنگ خیل ــدا قش ــش خ  کمک

 در کـرده  صـبورم  منـو  خـدا  اینقـدر  شـه  نمـی  بـاورت . کنهمی
 اینقـدر  بـودن،  گرفتـه  ازم اینجـوري  مـثال  کـه  هـام بچه مقابل

ــه کـرده  صـبورم  ــرام بـه  ک ــر گـم مـی  دخت ــارجین کنـین  فک  خ
. ببینـیم  همـو  خـوایم مـی  دیگـه  سـال  سـی  دیگـه  سال بیست

ــر ــروز منتظ ــردا و ام ــین ف ــارکت. "نباش ــدهمش ــع 6 کنن ــه راج  ب
 همـه  خـدا  آیـا ": گفـت  اینگونـه  خدا توسط شدن داشته دوست

ــل رو ــن مث ــت م ــا داره، دوس ــراي آی ــه ب ــایی هم ــه زن ــدا ک  ج

 باشـن،  خودشـون  مواظـب  کـه  دهمـی  قرار موقعیتهایی شنمی
  ."بکنن کارا خیلی نشن مجبور
جام  ــک  ان ناسـ  این که  بود راهبردهایی  از دیگر یکی مذهبی  م

ــارکت   از مختلف دالیل  به  گرفتند. آنها  می کار  به  کنندگان  مشـ
ستیابى  و ها تنش از رهایى آرزوها، شدن  برآورده جمله  حال به د
جام  به  خوش یت   ان عال که  مى روى مختلف مذهبى  هاى ف ند   آورد

 کار انجام خدا، کردن عبادت مناجات، و دعا نظیر اعمالی شــامل
سم  در شرکت  خیر، شارکت . شد می کردن قربانی و مذهبی مرا  م

نده  فت  چنین باره  این در 5 کن ــه من" :گ  فکر این به  همیشـ
یا   گفتم می کردممی ندگی  تو که  من خب  خدا مه  این اولم ز  ه
ــیدم، زجر ــه یعنی خدایا کش ــروع مجددي زندگی یه میش . مکن ش

شه  خوب  اراک اینقدر دعا، شب،  نماز یعنی. کردم می دعا خیلی. با
شه  شروع  نو از زندگیم که کردم می شارکت  ."ب  نیز 14 کننده م
نه  باره  این در فت  اینگو  رتاثی  روش آدم بودن مجلس توي": گ

ــ این با که کنهمی کمکم. معنویه مجالس منظورم .ذارهمی  ارافش
 را مساله این 12 کنندهمشارکت. "کنم تحملشون بتونم. بیام کنار

نه  یان  اینگو  ذارب  من به  داده انرژي یه  خدا  اگر گفتممی": کرد ب
 دهکننمشارکت. "بشه خوب خودم حال تا کنم خدمت. کنم خدمت

ــاس": گوید می اینگونه  خود تجربه  از نیز 13 ــدید  گناه  احسـ  شـ
ــبیح فقط درحال فقط زمانی یه. کردممی  حال در بودم، گفتن تس

ــتغفار ــارکت. "بودم آورده رو قرآن به خیلی. بودم اس  9 کننده مش
ــه من": گفتمی ــاس همیش  اتنه بچم و میمیرم زود میکنم احس

ــه ــیا. میش ــه منم. خوندن دعا برات میگن بعض  قربونی بچم واس
 به راجع 18 کنندهمشــارکت. "هاغریبه دادم گوشــتشــم . کردم

عاي  از برخورداري نه  دیگران خیر د فت  اینگو  کالس یه ": گ
ــی ــتم ورزش ــري یه که داش ــال هايخانوم س ــري یه میانس  س

شکالت  حاال که هاییخانوم شتن  اینطوري درد زانو درد کمر م  دا
 کالس بود افراد این مخصــوص  داشــتم  من که کالســی  اون

صالحی  حرکات شون  اینقدر کالس از بعد اینا. ا  هک بود خوب حال
قدر  نا  از این بت  انرژي من ای ــه گرفتم می مث عاي  همیشـ  خیر د
شتن  شرفت  جاها خیلی کنم می احساس  دا  یزامچ از خیلی هام پی

  ."اوناست خیر دعاي خاطر به
ــلیم معنوي از راهبردهاي ــارکت تسـ کنندگان بود. دیگر این مشـ

یامدهاي آن براي این افراد آنقدر طاقت           گاهی رخداد طالق و پ
سلیم نمی زا بود که آنفرسا و تنش   با ادیدند. آنهها راهی به جز ت

 همچنین و الهی نســبت دادن مشــکالت به خواســت و تقدیر   
ست خدا        پذیرش ضاع به د سپردن او  خود هايتنش ازشرایط و 

 خواهرام": گفت چنین باره این در 4 کنندهمشارکت. ردندکمی کم
ــون ــوزهمی دلشـ ــه من االن. سـ  خیلی دوتاش. دارم برادر تا  سـ

ــونه  ــختشـ ــمت  دیگه . کنم چیکار  خب  گم می. سـ . "بوده قسـ
کت  ــار ــ نده مش نه  باره  این در نیز 5 کن ید می اینگو   من": گو

ستمش می شقش  خوا ستگار ( بودم عا شد  ولی ،)خوا  دیرتق شاید . ن
ــه ــیدم نتیجه این به بعداً ولی. دونمنمی باشـ  و قدیرت اینا که رسـ

 کنندهمشـارکت . "خورهمی رقم اینجوري که هاسـت آدم قسـمت 
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ــاري  خوام نمی خدایا   گممی": نیز چنین گفت  12  هک  کنم پافشـ
شه  خواست  خودم دل هرچی  .کنممی کنم ازدواج باشه  قسمت . ب
ضی  ضاي  به هم را ستم  هم کسی  منتظر. خودت ر  هاگ گممی. نی

ــمت ــه قس ــتهمی خودش خدا باش ــارکت."فرس  از 15 کننده مش
شت     هم یاونای همه کنم فکر"  :گویدمی گونهاین تقدیر و سرنو

 که من چرا؟ من؟ چرا. بپرســن رو ســوال این گرفتن طالق که
نانگیم  وظایف  همه  جام  رو ز ید   چرا. دادممی ان فاق  این با  برام ات
شت    و تقدیر پاي به ذاریممی هم همش. بیفته شارک  ."سرنو  تم
ــت خدا این 4 کننده ــرایط و خواسـ  یه": گفت گونهاز پذیرش شـ
 بود تهگف بود رفته نفر یه. برم کنم ازدواج که شدم  رضا  هم مدتی

ــري یه کرده ازدواج این ــو داره پس ــربش  ايفایده دیگه خورده ض
 تا تیمنشس   بابام خونه حاال. نشد  دیگه. رفت که رفت دیگه. نداره

ــه می چطور ببینیم ــارکت ."خوادمی چی خدا ببینیم. ش  نندهکمش
ــی االن دیگه ": گفت  پذیرش چنین  به  راجع نیز 12  تا وق بعضـ

 یعنی. شهمی همون خواست خدا چی هر گممی گم،می اینجوري
ــینی بخواي اگر ــه بش ــوس ــرت تو بیفته وس ــال آدم س  روانی اص
  ."شهمی
  

  بحث
له   چگونگی درك هدف  با  مطالعه   این  زنان  معنوي/ مذهبی  مقاب

 در. است شده  انجام طالق پدیده با سازگاري  و مواجهه در مطلقه
ــارکت هايگفته بر بنا مطالعه، این  عنويم رویارویی کنندگان،مش

لب   راهبردهاي  از یکی مد   و غا له   کارآ قاب  از پس هاي تنش با  م
 طالق از پس زندگی هايدشواري  با رویارویی در آنها. بود طالق

 زیادي  قدرت  و توان ها آن با  مقابله   که  هایی موقعیت  در ویژه به 
 ناتوان آن از ناشی  فشارهاي  مقابل در را خود هاآن و طلبیدمی را

ند  می ید ناه  خدا  به  د ند می پ مه  قدرت  براي او از. برد ــیر ادا  مسـ
 يبرا. کردندمی کمک درخواست صبوري  و تحمل توان و زندگی
ــطراب کاهش  جام  به  خود تنش و اضـ یت   ان عال  مذهبی  هاي ف

 راه دشواري  هاي استرس  از رهایی براي. آوردندمی روي مختلف
ست  و حمایت به باور با و کردندمی توکل او به شته  دو  نشد  دا

سط  ساس  این و کردندمی غلبه خود پناهیبی حس بر خدا تو  اح
 تمشکال  با مقابله براي هاآن توان همیشگی  همراه و یار داشتن 

یت  را خداد  بازتعریف  با  نیز گاهی . کردمی تقو  هب  خود طالق ر
 و کرده خداوند تســلیم را خود ســرنوشــت  و الهی تقدیر عنوان

ــت آرامش به  گونه این ــان ها این همه  که  یافتند  می دسـ  از نشـ
مدي   ــلی براي راهبرد این کارآ  قدرت  و توان احیاي  یافتن،  تسـ

  .بود مشکالت عهده از برآمدن احساس و مشکالت با مبارزه
له   پارگامنت    ــترش مفهوم مقاب به دو نوع  در گسـ ي معنوي خود 

له   قاب ــاره کرده و  م بت و منفی اشـ یاس چهارده   ي معنوي مث مق
ــنجش مقابله مذهبی خود ( ) طراحی کرد. در RCOPEآیتمی س

این مقیاس هر چهارده آیتم، پنج کارکرد کلیدي مذهب در مقابله 
ست  افتنشامل ی  سا    یابیمعنا، د ساس کنترل، آ  ،يعنوم شیبه اح

سه  سه  تیو در نها تیو معنو تیمیصم  لیت  قیعم راتییتغ لیت
ندگ  یابی          ز بت (نظیر ارز مذهبی مث له  قاب لب انواع م قا ی را در دو 

خدا،               با  مذهبی مبتنی بر همکاري  له  قاب نه، م ها مذهبی خیرخوا
شایش مذهبی، خلوص مذهبی) و     ستجوي حمایت معنوي، بخ ج

قاب  یابی        انواع م مذهبی، ارز ــنودي  ناخشـ مذهبی منفی (نظیر  له 
ضایتی مذهبی بین فردي، ارزیابی مجدد منفی  خداي تنبیه گر، نار

ندازه        ــیطانی) ا نایی خدا و ارزیابی شـ ند  کگیري میاز قدرت و توا
شان داد    .]21[ ن اي ایکه راهبردهاي مقابلهنتایج مطالعه حاضر ن

یاس      با خرده مق به نوعی  نان  یانگر      ز که ب یاس  هایی از این مق
له   قاب ند، همخوانی دارد.  م بت بود جه  ي مث ــویی نتی ي این از سـ

ــازگاري زنان       پژوهش مبنی بر کارآمدي رویارویی معنوي در سـ
مطلقه با طالق و اثر مثبت مذهب و معنویت بر ســازگار شــدن  

سو ب آن سانی همچون آلپورت، فروم و    ا نظریات روانها، هم شنا
شته و بر نقش مثبت       شی مثبت به مذهب دا ست که نگر مازلو ا

  .]19[مذهب در سالمت روان و رفتار افراد تاکید دارند 

  هاحاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبهنتایج  .2جدول 
  مایه (تم) اصلیدرون  زیرطبقات  کدهاي اولیه

   کمک درخواست
  او به بردن توسل به خدا و پناه

  اعتماد و توکل به خدا
  خدا به توکل

  معنوي رویارویی

  او توسط شدن داشته دوست و خدا یاري و همراهی
   الهی امدادهاي

   خدا حمایت به باور
  )حمایت الهی(

   مناجات و دعا
  خدا و خواندن قرآن عبادت
   خیر کار انجام

  مذهبی مراسم در شرکت
  کردن قربانی

  مذهبی مناسک انجام

  الهی تقدیر به باور
  معنوي تسلیم  پذیرش
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 که کردند اظهار مطلقه زنان از درصد  91 کیفی يمطالعه یک در
ــهیل را طالق از بعد هاآن بهبود فرآیند معنویت ــت کرده تس  اس

ــایی  به  مقطعی، مطالعه   یک  ]34[ مروه و گریف .]33[ ــناسـ  شـ
مل  ته  طالق يخانواده  98 در آوريتاب  با  مرتبط عوا  در گرف

قاي  ند  جنوبی آفری کت  . پرداخت گان   مشـــار ند  پژوهش این کن
سط  با والدین و) سال  19 تا 12 بین( خانواده نوجوانان  سن  متو

 از بعد زندگی سال 1-4 ورود معیار با) نفر 89 زن، اکثرا(سال 42
ند  طالق، ــد 99. بود مل   به  افراد این درصـ قاد  و باور  عا  به  اعت

سیحیت،  شاره  آوريتاب در مهم عامل یک عنوان به م  و کردند ا
مل  بین در له   در موثر عوا قاب  در را مذهبی  باورهاي   طالق، با  م

سن    کیفی، پژوهش یک در. دادند قرار چهارم رتبه ستن  ]27[ کری
سیحی  يجامعه یک در مطلقه زنان تجربه  قرار مطالعه مورد را م

ته   که  داد، ته   با  آن هاي یاف قت   پژوهش این هاي یاف طاب . دارد م
 داخ با خود شخصی   روابط از مطالعه، این در کنندهمشارکت  زنان

 هانآ که کسی یا دهندهنجات عنوان به هاآن از و گفتند مسیح یا
شد، می را شه  بخ ست، آن با همی سد   می را هاآن ها ست  و شنا  دو

ند    و دارد لد،  یک  مان ند  عنوان به  ها آن از وا بت  خود فرز  مراق
ند، می ند  یاد  ک عه  . کرد طال تاب  م یان  در نیز) انجیل ( مقدس  ک  م
ــاهده  ها آن ــد مشـ نا . شـ  در آنها  به  کار  این ها، آن يگفته  به  ب

 ادامه  براي را ها آن و داده آرامش زندگی  هاي چالش  با  رویارویی 
ند قدر  دادن بادت . کردمی تم یت    از دیگر یکی خدا  ع عال  هاي ف

ست  خدا از دعا، قالب در هاآن. بود زنان این مذهبی  کمک درخوا
ــت خداوند که بودند  باور  این بر برخی و کردند می  هاآن درخواسـ

سخ  و شنیده  را کمک براي ست  داده پا شتند  باور هاآن. ا  که دا
ند    مایی  را ها آن خداو ند، می راهن مه  ک مک  با  چیز ه  خدا  ک

ــت پذیر امکان  یازهاي   و اسـ ها  ن هد  فراهم را آن  ها آن. کرد خوا
 به و کردندمی شـرکت  مذهبی اجتماعات و جلسـات  در همچنین
مک  دیگران ند   می ک ند ــا کاران  و کرومري. رسـ  نقش ]22[ هم
سال  100 بین در را طالق با سازگاري  در معنویت  زن، 55( بزرگ

ــال، 40 میانگین  با ) مرد 45  به متعلق و مطلقه  ماه  6 از کمتر سـ
سی  آمریکا، ایالت 13  طالعه،م این هايیافته با مطابق. کردند برر

له   قاب بت  معنوي يم له  از مث یابی  جم جدد  ارز  عنوان به  طالق م
ــتجوي مفید، بالقوه طور به و خیرخواهانه رخداد یک ــیر جس  مس

ــتجوي مذهبی، ــتجوي و مذهبی تمرکز معنوي، حمایت جس  جس
ــربهپس تعالی با روحانیون از حمایت ــت ارتباط ايض  ینا در. داش
له   پژوهش قاب ــمکش یا  منفی معنوي م  نظیر( معنوي هاي کشـ
 درتق به کردن شک خدا، توسط شدن تنبیه یا شدن رها احساس

ــاهده نیز) اخالقی گناه تجربه خدا، ــد مش ــطوح با که ش  باالتر س
 .نشــد مشــاهده ما هايیافته در که داشــت ارتباط افســردگی

عه   یک  در ]35[ پارگامنت    و ماهونی  کرومري،  به  طولی يمطال
سترس  مذهبی مدل سال،  1 مدت  مطلقه زن  89 در را مقابله و ا

لت   13 از یا یانگین  با  ا ــنی م یت  با  و 79/39 سـ ندو  نژاد اکثر  ه
صد  78 ، دادند قرار بررسی  مورد اروپایی، سیحی  افراد این در  و م

 که ودب این از حاکی مطالعه این نتایج. بودند مذاهب سایر  از بقیه

له   بت  مذهبی  مقاب  ا،خد  از گرفتن درس براي تالش جمله  از( مث
سل  ها،نگرانی کاهش براي خدا همراهی به تالش  به شدن  متو

ــیري یافتن براي خدا ــت زندگی، در جدید مس  از آرامش درخواس
 از درخواست  و مشکالت  کردن فراموش براي کردن عبادت خدا،

نده بینیپیش) فرد براي کردن دعا  براي دیگران عال  يکن  پس یت
 مقابله یزن مطالعه این در البته. بود زمان گذشت با بیشتر ايضربه

 ردیدت گناهان، خاطر به شدن  تنبیه به باور جمله از( منفی مذهبی
ــلیم، خدا، قدرت در ــپردن و تالش عدم تس ــکالت حل س  به مش

سط  شدن  ترك حس خدا، شدید  باعث...)  و خدا تو شانه  ت  هاين
 منفی، همقابل عنوان به تسلیم مطالعه این در اگرچه. شد افسردگی

ــردگی با  ــتر افسـ طه  بیشـ ند،  راب ــت ک  به  توجه  با  ولی داشـ ه این
شارکت  ضر کنندگان مطالعهم شکالت را  برخی ي حا  اهر بدون م

یانو   با  مطابق  و کردند می ادراك حل  تال  ،روماو  ،دبورا ،دیوولف ،وی
سل  و پذیرش نظیر اجتنابی راهبردهاي که ]36[ کاتن و روسو   یمت

 شوند، می ادراك مهار غیرقابل صورت  به که هاییموقعیت در را
ــازگارانه ــاید نند،دامی ترس  اهبردر دلیل این به که گفت بتوان ش

سلیم  شارکت  براي ت  راولینز. بود سازگارانه  مطالعه این کنندگانم
طال  به  خود کیفی پژوهش در ]37[ هاي  يعه م له   راهبرد قاب  با  م

نان  در طالق قایی  ز نادایی   -آفری خت  کا ن  پنج از یکی. پردا  ابعم
ستخراج   ینیم مطالعه این در. بود معنویت پژوهش این در شده  ا

ــارکت  از ندگان  مشـ له   راهبرد یک  عنوان به  را معنویت  کن  مقاب
ــیف  فراهم اجتماعی  حمایت   و قدرت  ها آن براي که  کردند  توصـ

 کمک  طالق از بعد  هاي با چالش   رویارویی  در ها آن به  و کردمی
 و کرده عبادت  را خدا  آرامش حفظ براي همچنین ها آن. کردمی

ــطه  به  ها آن. کردند می مطالعه   را مقدس  کتاب   به  ایمان  يواسـ
 ردک خواهد کمک هاآن به برتر قدرت یک که داشتند  اعتقاد خدا،

 ادرق خود که سواالتی  به و شوند  روبرو هاچالش ترینسخت  با تا
 کلیسا  در تربیش  حضور . گویند پاسخ  نیستند  آن به پاسخگویی  به
 کردند می اظهار  آنان . بود ها آن مذهبی  هاي  فعالیت   دیگر از نیز
ــور که ــتر حض ــا در بیش  مکک هاآن به که دلیل این به – کلیس
قت  تا  کردمی ظایف  با  را خود آزاد و ند  کامبخش  و  یک  -پرکن

ساب  به مقابله منبع  کیاند تعداد اگرچه مطالعه، این در. آمدمی ح
ــتقیما  همه لیو کردند عنوان مقابله منبع عنوان به را معنویت مس

 به و فتندیامی حضور کلیسا در پیش از بیش کننده،مشارکت زنان
ــده داده یاد  ها آن همه  ــختیها زمان در توانندمی که بود شـ  و سـ

ــواري  اداعتق. کنند رجوع مقابله منبع یک عنوان به خدا به هادشـ
نان،  این در خدا  به  که  بود، قدرت  منبع یک  ز  در ها آن به  چرا

 ]38[ وب. دادمی امید رسید، می نظر به کنندهکه مایوس شرایطی 
ــازگاري در مذهبی مقابله مدل آزمون به خود طولی مطالعه در  س
 سایر  از  درصد  4 مسیحی،  افراد این درصد  73. پرداخت طالق با

 مطالعه این در. بودند مذهبی گرایشات  بدون درصد  18 و مذاهب
یابی  اثر ــردگی بر طالق ارز قا  افراد بین در افسـ  رد مذهبی،  عمی

 بین از کامال ســال یک طول در مذهبی، کمتر افراد با مقایســه
شان  این و رفت ست  این يدهندهن  برابر در مذهبی باورهاي که ا
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سردگی،  روي بر طالق ارزیابی منفی تاثیرات  و ایلح عنوان به اف
ــربه  ــ بتوانند  افراد اگر که  معنا  بدین . کند می عمل  گیرضـ  طحسـ
ند،  حفظ را بودن مذهبی  از باالیی  ند می این کن  راتاث برخی توا
ــابی مخرب ــاهش را طالق منفی ارزی ــد ک  در ]39[ براون. ده

ــبک یرتاث چگونگی خود کیفی پژوهش  و یتمعنو مقابله، هايسـ
یت   ما ماعی  ح عد  عملکرد چگونگی در را اجت  افراد در طالق از ب

ــارکت . کرد مطالعه   مطلقه   فرد 12 مطالعه،   این در کنندگان  مشـ
 آمریکایی، آفریقایی درصد50 نژادهاي با ،)زن 8 و مرد 4( مطلقه

ساوي  به سایرین  و سپانیایی  اروپایی، هندو ت  ژادهان سایر  از و ا
ــارکت  همه  مطالعه   این در. بودند   حدي  تا  را خود کنندگان  مشـ

ند  معرفی معنوي طه  در ها آن. کرد له    با  راب قاب  خود معنوي يم
شاره   با ات کردمی کمک آنان به مقدس کتاب خواندن که کردند ا

ــدیدي هیجانات . ندبیای کنار کردندمی تجربه طالق از بعد که شـ
ــرکت و عبادت دعا، ــا در ش  ودب مذهبی هايفعالیت دیگر از کلیس
شاره  آن به افراد که  دکردن اذعان نیز هاآن از برخی. بودند کرده ا
ــایندگی  وجود که   تا  کردمی کمک  ها آن به  ،ها آن قلب  در بخشـ

ــان یام  زخمشـ بد   الت ــایندگی  و راهنمایی  طلب  خدا  از و یا  بخشـ
  کردند.می
  

  گیرينتیجه
 بمذه مطلقه، زنان در که است این مبین مطالعه این هايیافته

 و تمشکال با رویارویی و مقابله براي غنی منبع یک معنویت و
 رشد هب رو روند توجه با. باشدمی طالق با بهتر سازگاري نتیجه در

 اد،افر این براي آن ناگوار پیامدهاي و ایران در مطلقه زنان تعداد
 نآ پیامدهاي و پدیده این با سازش در زنان این کردن توانمند
 اسان،روانشن براي مطالعه این نتایج لذا است. ضروري بسیار امري

 فیدم بسیار تواندمی امر متخصصین سایر و مددکاران و مشاوران
 و التتمای به راجع بیشتر کنکاش با توانندمی افراد این باشد.

 بیشتري اطالعات درگیر افراد در معنوي و مذهبی هايفعالیت
 ینا سازگاري روند باورها، این پرورش و تقویت با و کرده کسب
 فراهم هاآن براي را بهتر زندگی زمینه و کرده تسهیل را افراد

باید در نظر داشت که به دلیل کیفی بودن پژوهش و عدم  .سازند
 توان نتایجها، نمیدهی دادهادعاي روش کیفی مبنی بر تعمیم

تعمیم داد. حاصل از این مطالعه را به زنان مطلقه در کل کشور
بیشتر بر روي ي انجام این مطالعه، ضرورت مطالعاتدر نتیجه

سازگاري معنوي زنان مطلقه با روش کیفی و به ویژه در سطحی 
ت و هاي مبتنی بر بافباالتر از توصیف و با هدف تبیین تئوري

هاي استخراج هاي مناسب به منظور آزمون تئوريطراحی مدل
در عمل  هاآنهایی کاربردي و توان کاربست ي طرحشده، ارائه

  .شودپیشنهاد می
  

ـدردانی  ــمیمانه    :تشــکر و ـق ــاري ص ــیله از همک ــدین وس ب
کنندگان، سایر افراد و مراکـزي کـه بـه مـا در انجـام      مشارکت

ــت   ــین دس ــاندند و همچن ــاري رس ــژوهش ی ــن پ ــدرکاران ای ان
تشـکر و قـدردانی بـه عمـل      پژوهش دانشگاه تربیـت مـدرس،  

آید. می
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