
  
  
  
  
   
 

  
  
  

  

   :جدایی از مادرانه تجربه و معنا درك
 پدیدارشناسی اي مطالعه

  **یانخراس عرب سمیه  ،  *غیاثوند احمد
  26/10/1396: پذیرشتاریخ      21/12/1395: دریافتتاریخ 

    
  چکیده 

 عالوه بر مطالعه ساختاري و عینی نیـاز بـه   سرپرست تکي  ها  خانوادهبررسی شیوع جدایی و افزایش      
زنان سرپرست خانوار بـه دلیـل همـراه داشـتن     .  بر جنسیت نیز داردتأکیدبررسی ذهنیت عامالن با     

تـا  . کننـد  یمـ ي را در دو حالت اتفاق جدایی و مواجهه با پیامدهاي آن تجربـه         ا  هژیوفرزندان شرایط   
ي تـأهلی هـستند،   ها یزندگازاین فرض بر آن بوده است که فرزندان عامل مهمی در نگهداشت      پیش

 معنـاي  سرپرسـت  تـک ي هـا  خـانواده ي ریگ شکلاما تصویر حاضر از وضعیت جدایی زنان و مردان و  
 –ي ا نـه یزمپژوهش حاضر در پی جستجوي معناي جدایی و تغییـرات      . رساند یمدیگري را به ذهن     

این مطالعه پدیدارشناسی بـه  .  استصورت گرفتهذهنی آن از منظر مادران با محوریت هویت مادري   
 بـا بیـست نفـر از    افتـه ی سـاخت  مـه ینگرفته و ابزار گردآوري اطالعات آن مصاحبه    شیوه کیفی انجام  
تحلیل اطالعات حاصل به شـیوه کـوالیزي انجـام و نتیجـه     . اند داشتهجربه جدایی مادرانی است که ت 

 هویـت  اهمیت یافتنکه جدایی در پی تغییر ذهنیت زنان نسبت به حیات خانوادگی،    آن شده  حاصل
زنـدگی زناشـویی ناخوشـایند و نـاتوان از     . ردیـ گ یمی فرزندان صورت ستیز بهانسانی زنانه و توجه به   

تهدیـد پیوسـته   . رانـد  یمـ  مـزمن  آور رنج آنان را به سمت رهایی از این وضعیت ،هاي زنان نیاز نیتأم
در پی راهی جهت خـروج  که  شود یم آنان سبب نفس عزتهسته شخصیتی زنان و تخریب اعتماد و   

 مانند یمدر این مسیر فرزندان همچنان عامل مهمی در زندگی زنان باقی         . از این وضعیت قرار گیرند    
ـ ز به.  هویتیمیترم عاملعنوان  عنوان عامل نگهدارنده آنان در شرایط ناخوشایند، بلکه به  به اما نه  ی ستی

  . استسرپرست زني ها خانوادهفرزندان محرکی قوي در حذف پدر از زندگی خانوادگی و تشکیل 
  هویت فرزند، مادري، تجربه طالق، پدیدارشناسی، :کلیدي گان واژ
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  sohakhorasani@wrc.ir             ).نویسنده مسئول(ربی مرکز تحقیقات زن و خانواده  م**
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   مسئلهطرح
هاي تأهلی امري رایج است اما این رواج از قبیل پذیرش  ست زندگیگس امروزه ازهم

 پیامد ،ید یک پدیده در حال رشدأیعدم ت. شده نیست  هنجارهاي مقبول و پذیرفته
توجه به این امر را باید در کنار وضعیتی . سنگینی براي کنشگران آن عرصه خواهد داشت

. هاي گسست زندگی در نظر گرفت ارندهکامالً جدید از تجربه عینی و گسترده تمام بازد
هاي ذهنی  که در وضعیت حاضر جامعه ایرانی در حال تجربه واقعی تمام ترس مقصود آن

این امر خود معنایی جدید را به . شده است است که مانع جدایی زنان و مردان تصور می
یرانی در حال گویی بخشی از جامعه ا.  خواهد کردپیوستسابقه،  عنوان امري کم جدایی، به

  .یافت سختی به ذهن راه می ازاین تصور آن نیز به اي است که تا پیش تجربه پدیده
اي در تاریخ حیات خانوادگی نیست اما شیوع آن با چنین  سابقه اگرچه جدایی امر بی

 نسبت طالق 1395آمارها حاکی از آن است که در سال . میزان و شتابی، امري حادث است
 طالق در 9/23دیگر،  عبارت  ازدواج یا به2/4ت ثبت یک طالق در مقابل صور و ازدواج به
 طالق طبق مطالعه تجربی دیگر، خطر). 1395محزون، (باشد  یم ازدواج 100مقابل هر 

. )1393علی احمدي، (است  صد مقیاس از 7/29 با برابر تهران شهر يها  خانوادهکل براي
که گویی  نحوي  به،عنایی جدایی تأثیرگذار است م-چنین نرخ و سرعتی در فهم ابعاد ذهنی

 ،اتفاق جدایی با چنین شتابی، امکان گسست را در ذهن برخی از تماشاگران این عرصه
هاي آن از  اي دیگر را جهت دوري از دشواري کند و در مقابل عده عنوان راهکار فعال می به

اري با ساختار جنسیت نیز پدیده جدایی نزدیکی ویژه و تأثیرگذ .کند ازدواج منصرف می
گیرد، جدایی نیز از این   میسرچشمهگونه که ازدواج از دو منظر زنانه و مردانه  همان. دارد

هاي  شده زنان و مردان با دالیل و نگرش مطابق تحقیقات انجام. بررسی است دو منظر قابل
ایی و در دالیلی که جنسیت در آغاز به تفکر، اقدام به جد. کنند متفاوتی به جدایی اقدام می

هایی که جنسیت  واره اندازها و طرح چشم. شود تحت تأثیر جنسیت است براي آن شمرده می
دهد سبب ایجاد روندي از جدایی است که سبب  در اختیار هر یک از دو جنس قرار می

این تفاوت تا آنجاست که برخی . شود هدایت زنان و مردان به مسیرهاي متفاوتی می
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توان اشتراکی میان  سختی می  نمایش فهرست دالیل جدایی زنان و مردان، بهمعتقدند با
  ). ،2006 و هویت ،1992پونزلتی (عنوان همسران اعالم کرد  به،یک زن و مرد
 بر مادرانگی تأکیدگروهی میان آنان با   در جدایی زنان، تقسیمی درونمسألهآخرین 

اهمیت . ر زندگی زنان به دنبال خواهد داشتوجود فرزندان تأثیر و تغییر مهمی را د. است
این امر تا حدي است که جامعه جدایی زنان فرزنددار را امري دور از ذهن و خود مادران نیز 

اما امروز با افزایش آمار زنان سرپرست خانوار به نظر . کردند آن را دور از دسترس قلمداد می
 دیگر در این موضوع مسأله. گري استرسد این وضعیت در حال ارسال معنا و مفهوم دی می

مادري و  (هم قرار دادن این دو مفهوم کنار. عاملیت فزاینده زنان در امر جدایی است
 .زند که به نظر واجد معنایی خاص است صورت دیگري از پدیده جدایی را رقم می) عاملیت

قالب عاملیت شدگی جنسیت در  مسألهتصویر حاصل از افزایش نرخ و شیوع جدایی در کنار 
 حاصل تغییراتی در دو ساحت ،سرپرست فزاینده زنان در این امر و افزایش خانوارهاي تک

عینی و  (مطالعات فراوانی در بخش نخست. عینیت ساختارها و ذهنیت کنشگران است
، اما تغییرات ذهنی افراد و فرایند )1389دهاقانی، فاتحی (شده است انجام) ساختاري

با توجه به افزایش عاملیت زنان . دیده کمتر مورد توجه قرار گرفته استمعنادهی به این پ
هایی در باب  سرپرست، الزم است پرسش هاي زن تبع آن افزایش خانواده در امر جدایی و به

چه تغییري در ذهن زنان نسبت : نحوه دریافت و فهم زنان از جدایی مورد بررسی قرار گیرد
اتفاق افتاده است که آنان را به عامالن فعال جدایی به جدایی و امکان گسست زندگی 

هاي ناخوشایند  ازاین عامل نگهداشت زنان در زندگی که تا پیش تبدیل کرده است؟ فرزندان 
توان به توان آنان در  اند که دیگر نمی اند، دچار کدام تغییر معنایی در ذهن مادران شده بوده

ین سؤاالت نیازمند آن است که حقیقت پدیده ادامه زندگی آنان امید داشت؟ پاسخ به ا
بر این اساس مطالعه حاضر با . اند بررسی شود جدایی ازنظر مادرانی که آن را تجربه کرده

  .شده است   انجام"پدیدارشناسی واقعه جدایی از منظر مادران”عنوان 
  
  

                                                
1. Ponzelti 
2. Hewitt 
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  مرور ادبیات نظري و پژوهشی
که مطالعات حکایت  نحوي دهد؛ به ی رخ میاي جنسیت جدایی و دالیل مربوط به آن در زمینه

به معناي دیگر زنان و مردان با . بنابراین دالیل جنسیتی دارند از مناظر زنانه و مردانه و
در بررسی مطالعات مربوط به جدایی دالیل زنان را . شوند دالیل متفاوتی از ازدواج خارج می

  :توان در پنج محور خالصه کرد می
 دریافت زنان و مردان از :ی در فهم ازدواج و رضایت از آنهاي جنسیت تفاوت. 1

این دریافت متفاوت سبب دو . مسائل مربوط به ازدواج، رضایت و ثبات زندگی متفاوت است
 .گیري در خصوص ادامه یا ختم زندگی خواهد شد شود که سرآغاز تصمیم نگاه متفاوت می

)Ponzelti, 1992: 3. Hewitt, 2006: 1165(  
ها  اي براي آن یابند و پیوند رابطه ها معنا می  زنان در رابطه:کز زنان بر رابطهتمر. 2

تمرکز و تالش آنان براي شکل دادن و مراقبت از آن سبب بااهمیت شدن . مهم است
  ).Sacher, 1996: 10 (شود کیفیت و فهم دقیق تغییرات آن می

ی روابط همسري بخش عاطفی و هیجان: ارزشمندي عاطفه و هیجانات عاطفی. 3
براي زنان اهمیت دارد؛ بنابراین در زمان کاهش کیفیت این بخش از رابطه، احتمال جدایی 

  ).Jackson, 2014: 31 (شود در ذهن آنان فعال می
چنانچه زندگی متأهلی به .  فایده-معادله هزینه: پرهزینه بودن زندگی تأهلی. 4

به سمت حذف عامل هزینه افزا پیش سمت هزینه بیشتر و آورده کمتر میل کند، زنان 
  .)Black, 1991: 5 (روند می

به پایان دادن  زنان تمایل بیشتري: پاداش تمایل و آمادگی جهت ختم رابطه کم .5
آنان دالیل ). Hilton, 2009: 311 (تري براي طالق دارند رابطه ناخوشایند و گرایش مثبت

دانند چه   که مردان در اغلب اوقات نمیشمرند و این در حالتی است بیشتري براي طالق می
  )Hewitt, 2006: 1166. (اتفاقی این تغییرات را رقم زده است

تجربه این مراحل مطابق . کنند زنان در فرایند جدایی مراحل متعددي را طی می
 سرچشمههاي پژوهشی از واقعیات انضمامی زندگی و درگیري حقیقی آنان در رابطه  یافته

شوند، ازدواج و خانواده را واجد اهمیت و ارزش  اکه زنان در رابطه تعریف میازآنج. گیرد می
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 ,Jackson (.دارندتأکیدآوري خود  هاي نان که مردان بر شغل و نقش شمارند؛ درحالی می

دقت  کنند و مسائل آن را به زنان انرژي و زمان زیادي را براي رابطه صرف می). 26 :2014
. شود ظر آنان در ارزیابی دائمی قرار دارد و کیفیت آن سنجیده میرابطه ازن. زیر نظر دارند

که  ترتیب درحالی این به. زند میزان این کیفیت ضریب شادمانی را در زندگی زنان رقم می
اي تلقی  کننده برد، براي زنان دلیل تعیین ناشادي، کمتر مردان را به سمت جدایی می

ایند بازبینی مداوم است که زنان مشکالت رابطه در طی فر ).Hilton, 2009: 314 (شود می
زمانی که این فرایند با آنچه پیش از شمرده شد ترکیب . یابند را بیش و پیش از مردان درمی

 ,Ponzelti ( زنان آغازکنندگان پرتعدادتري، نسبت به مردان، در امر طالق خواهند بود،شود

1992: 5.(  
ق نیز وجود دارد که با موضوع مورد بررسی هاي مربوط به طال یبررسدسته دیگري از 

تعداد . یر فرزندان بر وقوع یا عدم وقوع طالق استتأثد و آن نپژوهش حاضر قرابت دار
جمله متغیرهایی  فرزندان، سن فرزندان، فاصله زمانی میان تولد و همچنین جنسیت آنان از

کوین  برون الکی و. قرارگرفته است مورد بررسی ها پژوهشاست که در این دسته از 
ی سنجیده و ناراضي راضی و ها زوجیر فرزندان را بر رضایت زناشویی میان تأث) )1970بین

ي راضی و تنها منبع ها زوجبخش میان  يشادترین منابع  معتقدند فرزندان یکی از بزرگ
ي راضی فرزندان را در کنار رضایت ها زوج. ي ناراضی هستندها زوجبخش میان  يشاد

. ي ناراضی تنها بر فرزندان تکیه دارندها زوجکه  یابند درحالی یمی از یکدیگر زناشوی
رابطه میان تعداد و فاصله فرزندان و : در مطالعه فرزندان در خانواده) ) 1968کریستنس

 زوجین کنترل) توانایی(رضایت زناشویی، معتقد است بیش از تعداد و فاصله سنی فرزندان، 
که این  درصورتی.  و اهداف حائز اهمیت استها خواسته مطابق با در تنظیم امور خانواد

. موارد تحقق نیابند، فرزندان در ایجاد رضایت زناشویی میان زوجین نقشی نخواهند داشت
عنوان عامل  یر فرزندان بر احتمال طالق در زنان سوئدي را بهتأث) 1997(3اندرسون 

یر فرزندان بر تأثیز در بررسی ن) ) 1980میلراي که کنوي و  یجهنتشمارد؛  یمکننده  یلتسه

                                                
1. Eleanore Braun Luckey & Joyce Koyn Bain 
2. Harold T. Christensen 
3. Gunnar Anderson 
4. Korrel Kanoy& Brent C. Miller 
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ي ها سالثبات زناشویی را در ) )1990هیتون. کنند یمیید تأآن را  تصمیم جدایی والدین
 یا 5( با تعداد سه فرزند مرتبط و با افزایش بیش از آن رافرزندپروري مطالعه کرده و آن 

  .شمرد یم معرض ریسک فروپاشی در) بیشتر
ي ها تفاوتوجود  که با است  مقدمه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آنن ایبا توجه به 

: جنسیتی در آغازگري جدایی، اشتراکاتی میان زنان و مردان متمایل به جدایی وجود دارد
تغییر . شود تري براي آن در نظر گرفته می هاي جذاب زندگی مشترك پرهزینه و جایگزین

دي از روند بهبود آن توجه فرد را به سمت جهت توجه از زندگی مشترك و ناامی
ناامیدي و رها کردن زندگی تأهلی سبب . کند تر ازدواج هدایت می هاي مناسب جایگزین

هاي در  یافته و ضریب آن به سمت جایگزین شود سهم امتیازات موجود در ازدواج کاهش می
به مردان دریافت تري براي زنان نسبت  کننده این عامل متغیر تعیین. دسترس میل کند

زنان و مردان طالق را وضعیتی آشفته و ناروشن در  ).Black, 1991: 12-13 (شده است
عنوان رها شدن از وضعیت دردآلود،  از طرفی آن را به. دانند گیري می خصوص تصمیم

گیرند و از طرف دیگر مزایایی را در زندگی  بودن و عدم استقالل در نظر می آور، در تله رنج
در  ).Hopper, 1993: 806 (کند شمارند که آنان را به ادامه زندگی ترغیب می ی میتأهل

براي زنان . هاي ازدواج است کند غلبه وزنی جایگزین تر می نهایت اما، آنچه جدایی را محتمل
ها محدود و منصرف در ازدواج مجدد نبوده و در طیفی از پیگیري آرزوهاي  این جایگزین

زا،  آور، مصلحت فرزندان در خروج پدر آسیب ز خشونت و محیط اضطراببرجامانده، رهایی ا
  .است... هاي حمایتی و  دریافت کمک

پرسش باقیمانده آنکه چرا زنان باوجود مشکالتی که مسائل پس از طالق گریبان 
تري در فرایند طالق هستند؟ حدس نخست رواج طالق و  گیرد آغازگران فعال ها را می آن

براي خروج از وضعیتی است که تجربه نسلی زنان به آنان غیرقابل تغییر بودن باز شدن فضا 
فراهم شدن این امکان براي اولین بار زنان را قادر ساخت آغازگر . آن را نشان داده است

کننده نیست، بلکه محدود و محصورکننده و  تنها راضی پایان وضعیتی باشند که نه
ي زنان اهمیت یافتن پاسخ به ارضا نیازها باکیفیت  دیگر برامسأله. هم هستآزاردهنده 

                                                
1. Tim B. Heaton 
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زنان به دلیل اهمیت عاطفه و ارتباطات عاطفی انتظار . خاصی است که انتظار آن را دارند
برآورده شدن آن را در زندگی زناشویی دارند و آن را معیار سنجش کیفیت زندگی و زندگی 

ت خاصی که زنان در نظر دارند تأمین چنانچه این ماجرا به نحو و کیفی. دانند زناشویی می
سوءرفتار و خشونت، فقدان . زنند نشود آنان تصمیم و اقدام به خروج از زندگی را رقم می

که بیش از توان تحمل زن ... ارتباط کالمی و عاطفی، استثمار مالی و فقر، روابط موازي و 
که از دالیل مهم  نحوي ه عاطفی زنان است؛ بمسألهدر تنافی با ) Gander, 992:012 (باشد

 نشدن و تحقیر شدن اشاره کرد توان به احساس دوست داشته زنان براي جدایی می
)Jackson, 2014: 29.(  

  
  روش پژوهش

. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است و به روش پدیدارشناسی صورت گرفته است
چون هایدگر، سارتر و پدیدارشناسی به میزان فراوانی بر آثار ادموند هوسرل و کسانی 

آلفرد شوتز این روش . اند این افراد رویکرد هوسرل را گسترش داده. مرلوپونتی متکی است
هاي   جدیدي را براي بررسی تجربهه علوم اجتماعی وارد کرد و شیوهفلسفی را به حوز

هاي فلسفی رویکرد فلسفی  فرض یشپ). 276: 1390ایمان، (داد  افراد پیشنهاد هزیست
 اشخاص ههاي زیست  تجربههمطالع:  مشترك در خود دارندهل در پدیدارشناسی، دو پایهوسر

ها و نه تبیین یا تحلیل   توصیفاتی از ذات تجربههها و ارائ بودن آن» آگاهانه« بر تأکیدبا 
 افراد فراوان از یک مفهوم یا پدیده را ههاي زیست  پدیدارشناسی معناي تجربههمطالع. ها آن

 یک هکنندگان در تجرب پدیدارشناسان با در نظر گرفتن اشتراك مشارکت. ندک توصیف می
هاي افراد از یک پدیده به توصیفی از  پدیده، هدف اصلی پدیدارشناسی را فروکاستن تجربه

کرسول، . (کنند یم آن تعریف )universal essence() ماهیت واقعی آن چیز(ذات فراگیر 
 دریافت و معناي درصددیري از روش پدیدارشناسی، گ هرهب این مطالعه نیز با .)79: 1394

 این پژوهش، تمام زنان هجامعه یا میدان مورد مطالع.  مادران از واقعه جدایی استهتجرب
کم شش ماه از جدایی آنان گذشته و   است که دست1394 شهر تهران در سال همطلق

 گزینش افرادي است که ی پژوهشگر براي انتخاب نمونه،اصلهدف . تجربه مادري دارند
ین اساس برا). 284: 1382،محمد پور(باشند ی از اطالعات براي پرسش پژوهش غنمنبعی 
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بوده و در پایان با بیست تن از زنان » هدفمند«گیري  گیري این مطالعه، نمونه  نمونههشیو
است  هیافت ساخت نیمه همصاحب ها، داده گردآوري ابزار.  شهر تهران مصاحبه شده استهمطلق

 منظور  به.بپردازند خود هتجرب توصیف به آزادانه دهد ی ماجازهکنندگان  مشارکتبه  که
نخست آنکه جدایی ازنظر : پرسیده شد اساسی سؤال دو از زنان مطلقه، اطالعات گردآوري

.  جدایی ازنظر زنان پرسیده شدهآنان چه معنایی دارد؟ این سؤال باهدف توصیف تجرب
با آن   رویاروییهیري این تجربه و نیز نحوگ شکلکه بسترهاي مؤثر بر پرسش دوم آن بود 
اي و  ها به توصیف زمینه به چه نحو بوده است؟ طرح این پرسش پس از جدایی بوده

رسد و در  یمهاي مشترك زنان  ها انجامیده و سرانجام به فهمی از تجربه ساختاري تجربه
یر آن بر درك جدایی از منظر تأثندان و نهایت در خصوص ربط تجربه مادري، حضور فرز

ندادن یافته جدید ادامه   و دستها داده تا زمان اشباع ها مصاحبهانجام . زنان پرسش شد
شده به سؤاالت تحقیق یا  ي دادهها پاسخشود که  یماشباع به حالتی اطالق «. یافت

پیش از آغاز . )349؛ 1390ایمان،(»  باشدبرنداشته، اطالعات جدیدي را در ها مصاحبه
طور  مصاحبه، رضایت زنان براي ضبط گفتگو و انجام مصاحبه در مکان خاص گرفته شد و به

  .یدانجام دقیقه به طول 60 تا 45میانگین، زمان هر مصاحبه بین 
یري، قابلیت اعتماد و پذ انتقالاین مطالعه براي تأمین روایی با درنظرداشتن اعتبار، 

 که مطلوبیت بازنمایی ساختار و  معناستینبدقابلیت اعتبار . ستشده ا قابلیت تأیید انجام
منظور رعایت  به. Lincoln and Guba 1985, 94(( مورد نظر چه میزان است همفهوم پدید

 جدایی بوده و مادري را تجربه ه داراي تجربکنندگان مشارکتقابلیت اعتبار پژوهش، تمام 
هاي دیگر، از  یطمحهاي پژوهش به  یافته  تعمیمپذیري با معناي قابلیت انتقال. اند کرده

ي که با ادبیات نظري و پیشین تطبیق و تأیید ا گونه به و توصیفات ها داده هطریق عرض
 امکان هضمن آنکه پژوهشگران دیگر نیز باید بتوانند دربار. نظري داشته باشند، عرضه شد

کارگیري روش حداقل  ین با بههمچن. )ibid, 115(هاي دیگر قضاوت کنند  یطمحانتقال به 
  گیري از نقل  با بهره شدیدهکوش )Low inference descriptors(مداخله در توصیف 

از سویی . هاي خود باشد هاي گوناگون، گزارش حاصل بر اساس روایت زنان از تجربه قول
و طور دقیق به لحاظ کالمی  شده به براي دستیابی به پایایی کوشیده شد گفتگوهاي ضبط
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. دنشده، بازگو شو طور مفصل و دقیق نظرهاي بیان غیرکالمی پیاده و تایپ شود تا به
 Interceder(همچنین با توجه به نظر سیلورمن که مدافع توافق میان کدگذاران 

agreement( است، پس از کدگذاري صورت گرفته و استخراج واحدهاي معنایی به دست 
.  بپردازند شدهیادهپهاي  واسته شد به کدگذاري متنیکی از پژوهشگران، از همکار دیگر خ

هاي کدگذاران دیگر   به ثبات پاسخ،برداري درواقع در این مطالعه افزون بر دقت در یادداشت
هاي گوناگون، توافق مشترکی میان واحدهاي معنایی و  در پایان در جلسه. تکیه شده است

  .مضامین حاصل به عمل آمد
کمک ) colaizzi, 1978(ها از روش کوالیزي  لیل دادهدر این مطالعه براي تح

: ها را تشریح کرده و شامل مراحل ذیل است اي که موستاکاس نیز آن یهروشده است؛  گرفته
اپوخه یا کنارگذاري ( مورد مطالعه مطرح شد ه شخصی خود از پدیدهنخست تجرب

)Epoche(( سپس فهرستی از اظهارت مهم ،)significant statements(ه تهیه شد تا تجرب 
 بعد، هدر مرحل). )Horzenalition(سازي  افق(مطالعه روشن شود مورد موضوع توسط افراد 

 Meaning (ییمعناتر به نام واحدهاي  این اظهارت مهم در قالب واحدهاي اطالعاتی بزرگ

units(اي  در ادامه، توصیفی زمینه. بندي و توصیف شد  دسته، یا مضمون)Textural 

description( توصیفی ساختاري ،)Structural description(هاي آنان   از تجربه) چگونگی
و ترکیبی از توضیحات متنی و ساختاري ) ها و بافت  آنان بر اساس شرایط، وضعیتهتجرب

  ).82: 1394کرسول، (شود  براي نشان دادن ذات فراگیر آن تجربه ارائه می
  

   ها تحلیل یافته
  اي پاسخگویان هاي زمینه ویژگی

 خود از جدایی ه شهر تهران گفتگو شد تا تجربهدر این پژوهش، با بیست تن از مادران مطلق
  . آمده است1 ههاي آنان در جدول شمار یژگیوبرخی از . بیان کنندرا 
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  شوندگان شناختی مصاحبه هاي جمعی  ویژگی-1جدول 

  شغل  تحصیالت  سن  نام  کد  شغل  تحصیالت  سن  نام  کد

  خیاط  دیپلم  30  سمیه  11  معلم  لیسانس  36  لیال  1

  فالگیر  ابتدایی  32  فاطمه  12  آرایشگر  ابتدایی  41  مینا  2

  خدمتکار  راهنمایی  37  زهره  13  دار خانه  کارشناسی ارشد  30  زینب  3

  دار خانه  کارشناسی  37  حوریا  14  وکیل  کارشناس ارشد  30  آمنه  4

  دار خانه  ناس ارشدکارش  32  الهام  15  دار خانه  متوسطه  40  معصومه  5

  پزشک  دکتري  38  آرزو  16  دار خانه  ابتدایی  46  زهرا  6

  دار خانه  دیپلم  35  نرگس  17  کارمند  دانشجو  31  لیال  7

  دار خانه  ابتدایی  30  ماریا  18  خدمتکار  ابتدایی  48  فهیمه  8

  دار خانه  دیپلم  32  الهام  19  کارمند  ابتدایی  43  صفیه  9

  کارمند  کارشناس  50  مریم  20  کارمند  دیپلم  38  سماء  10

  
 هاي مادرانه از جدایی توصیف مضامین تجربه

آنچه معنا در . معناي جدایی ازنظر زنان برآیندي از رخداد عوامل و رویدادهاي متعدد است
معنا به تعبیري . شود حاصل تصادم عوامل بیرونی و روندهاي درونی فرد است یمنظر گرفته 

به تعبیر دیگر معنا تصمیم فرد است . دهند یمل این برآیند شود که افراد به حاص یمگفته 
در میان تعابیر . شود یمدرباره واقعه مورد نظر که از بسترهاي فردي و جمعی حاصل 

توان در  یماشتراکات معنایی را . معنایی درباره یک پدیده اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد
 اما اختالفات ،کند یممعه آن را ایجاد تعریف و تجویزهایی یافت که فضاي فرهنگی جا

 یک پدیده به جهت شرایط و تجربه کنندهي فردي است که افراد ها تفاوتمعنایی از حیث 
توان معنا را  یمترتیب  این به. یسته ویژه خود واجد آن هستندز تجربهو ) روانی (یدرونحاالت 

 .نگی دانستفره/ اقتصادي/ اجتماعی/ حاصل درهمکنش بسترهاي متعدد فردي
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ي ها مصاحبهگفته و مطالعه متن  یشپبررسی معناي جدایی زنان فرزنددار در شرایط 
  :دهد یممادران، آن را در سه بعد و مضمون اصلی به نحو ذیل نشان 

  
  مضامین اصلی و فرعی-2جدول 

مضامین 
  اصلی

پدیداري امکان  (مواجهه
  )جدایی

  )فردیتبازیابی (  )انتخاب هویتی (شده هویت انتخاب

مضامین 
  فرعی

اهمیت یافتن فرد در برابر 
  نهاد

تغییر تصور از حیات 
  خانوادگی

  تردید در دائمیت زوجیت
  پدیدارشدن امکان جدایی

  پدر به مرد غریبه/تغییر تصویر همسر
  توقف تبادالت عاطفی زوجی

  هاي همسري توقف تالش
  بودگی همسري و مادري پایان یکی

  د فردیتمحو تصویر زوجیت و آغاز رون
  تغییري پذیرش شرایط بی

  کردن زندگی تأهلی رها
  هاي درونی و تجویزي غلبه بر ترس

جویی فرصت جهت ترمیم  پی
  هاي تأهلی آسیب

  )ان (مصلحت فرزند

دادن به شرایط  پایان
  زندگی نامناسب
گیري  شروع امکان تصمیم

  براي خود
خشنودي از نقش 

  عاملیتی
جویی و پیگیري  پی

  دههاي بازمان فرصت
  زدن فرد زن جوانه

  
  پدیداري امکان جدایی. 1

مواجهه با جدایی، پایان فرایندي است که آغاز آن را ایده رها شدن از زندگی تأهلی 
نظر از علت یا علل جدایی، این فرایند به موقعیتی ختم  صرف. زند در ذهن زن رقم می

هاي جنسیتی خارج تدریج از زیر سایه تجویزات فرهنگی و هنجار شود که فرد به می
تدریج به حاشیه  هویت تجویزي و جنسیتی زن به که است زمانی آن اوج نقطه. شود می

نوعی پیراستن از  گیري این هویت به شکل. شود رفته و شخصیت جدیدي از زن متولد می
ها  ماند که زن بیش از این خود را موظف به پایبندي به آن وظایف، تکالیف و تجویزاتی می

ن و آبروي خانواده و أش نخستین آن رفع مسئولیت از خود در قبال حفظ. ددان نمی
ختم سکوت در مقابل همه آنچه در نظر آنان اجحاف . ویژه خانواده پدري است وابستگان، به

این مرحله . شود هایی است که بر زنان تحمیل میرها و باو شود و دلیل آن آموزه تلقی می
 .ذهن و دیدگاه آنان استسرآغاز تغییر معناي جدایی در 
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یابند در زندگی فعلی خود و باوجود بر عهده داشتن تمام  زنان در این مرحله درمی
تواند برقرار، پذیرفته و حرمت داشته  همسري آنان نمی/ها، هویت تأهلی ها و تالش مسئولیت

ت حال نتیجه تغییر تصور از حیا همسري، مقدمه و درعین/ شدن هویت تأهلی کمرنگ. شود
این تغییر خود نتیجه تردید در دائمیت زوجیت زن و مردي است که زمانی . خانوادگی است

 ،ها در کنار هم مجموع این پنداشت. اند در پی مراسم ازدواج زن و شوهر محسوب شده
امکان جدایی را که تا پیش از آن دور از تفکر و انتظار زن بوده است، به امر ممکن و 

در این مرحله زن تصمیم . زند کند و مواجهه زنان با جدایی را رقم می پذیر تبدیل می انجام
چنین فهمی از گسست . گیرد نواي جدایی را ابتدا در ذهن و سپس در جامعه بنوازد می

دائمیت  در تجویزي و تردید و درونی هاي ترس بر زندگی متأهلی با مضامینی چون غلبه
 فرد تدریج موجب اهمیت یافتن تردید و ترس بهغلبه بر این . شود زوجی آغاز می پیوندهاي

  .خانوادگی ختم خواهد شد حیات از تصور نهاد و در نهایت به تغییر برابر در
کردم که  خیلی جدي فکر می. به پدر مادرم فشار وارد بشه) خواستم نمی(

اصالً . اون لحظه دیگه بریدم. شد ها مشکل دار می دو خواهر دارم که ازدواج آن
من هرگز به طالق نرسیدم . ها حتی بچه... کردم ظه به هیچی فکر نمیاون لح

من دیگه . تا جایی که آمد تو خیابون فریاد زد که آي مردم این زن هرزه است
کردم میشه محبت یه مرد رو  هایی که فکر می همه راه. ها را رفتم همه راه

نمی تونم اون فقط فکرمی کردم دیگه .. خرید غیر از راه دعا گرفتن رو رفتم
  )10: کد( .آقایی که بیرون ایستاده رو تحمل کنم
با تموم این . فقط میگن آبرومون میره. روابط خانوادگی خیلی سخت بود

خیلی خسیس بود، خیلی بدخلق بود لجباز . که میدونستن چقدر شوهرم بده
گفتن عیب نداره  بازم می. مغزي شدم بود بعد دست بزن داشت جوري که ضربه

من یه جایی . ها اینطورین دیگه اغلب خانواده. خاطر آبروي ما زندگی کن به
نفس منو میاره پایین، من  احساس کردم بودن با چنین مردي داره اعتمادبه

شده، هرچقدر هم به اون  تحملم تمام .دلیلی نداره با چنین آدمی زندگی کنم
د از این خیلی به من گفتن. آدم فرصت میدي متوجه نمیشه، مشاور رفتم

  )16 :کد. (به خاطر همین این کار رو کردم. زندگی بیا بیرون
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من به آبرو و حیثیت و اینا خیلی اهمیت میدم اما همه چی تو ذهنم 
نمی تونستم بمیرم که مردم . اون موقع اولویت خودم بودم.بندي داره اولویت

  )3: کد (حرف نزنند
  
  هویت انتخابی/ انتخاب هویتی. 2

گیري  کنند زمان تصمیم اي است که زنان احساس می کان جدایی نقطهمواجهه با ام
واسطه تغییر عمیقی که  در این مرحله نگرش زنان به. در مورد زندگی تأهلی فرارسیده است

داده است، ساحت جدیدي از زندگی خانوادگی را شکل  در خصوص حیات خانوادگی رخ
ضوي درون حوزه خانواده به یک غریبه  پدر از ع- از آن جمله تغییر تصور همسر. دهد می

ماندن در این مرحله . شود این امر منجر به توقف تبادالت عاطفی میان زوجین می. است
هاي همسري به  زند اما در خصوص زنان جداشده توقف تالش هاي عاطفی را رقم می طالق

گر تمایلی به زنان دی. کند امور کلی مرتبط با حیات خانوادگی و زندگی روزمره سرایت می
محو تصویر زوجیت و آغاز . همسري خود ندارند/ رسیدگی به امور مربوط به هویت تأهلی 
هاي  تغییري است که در آن زنان باوجود تالش روند فردیت نتیجه مواجهه با شرایط بی

زن . شود ترتیب زندگی تأهلی رها می این یابند این ماجرا حاصلی نداشته و به فراوان درمی
در این مرحله زن در مرز . گذارد  مسئولیت خود در حفظ زندگی تأهلی را وامیسهم و

هاي  غلبه بر ترس. گیرد مادري قرار می/ انتخاب ماندن بر هویت تأهلی یا هویت انسانی 
هاي اقتصادي جدایی و ترجیح  يدرونی حاصل از حتمیت داغ ننگ اجتماعی، دشوار

این غلبه تا حدي ناشی از . شود وابط ختم میمصلحت فرزندان، به حذف پدر از دایره ر
هاي ترمیم  جویی فرصت هاي تصور شده در خصوص پی انتظارات مثبت از جدایی و برنامه

  .دهد هاي هویتی و جسمی رخ می آسیب
دار  صبحانه بخوریم بره سرکار بچه. رفت این زندگی همین طور می

متأهل، دیدم هیچی از من وقتی متوجه شدم مراوده داره با یک خانم . بشیم
گفتن تو آگه میخواي بمونی حیفه تا  دیگران هم می. این زندگی عایدم نمیشه

درد تحمل . شاهد اختالفات ما بود) هم (بچه. جوونی یه اقدامی انجام بده
کردم این  من فکر می .کرد دائماً بخواد ببینه دو نفر با هم مشاجره می کنن می
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این درد بی عاطفگی عدم وجود . کی از ما نباشیمخیلی مخربتر از این بود که ی
والدین شاید خیلی سخت باشه اما این که دو نفر دائماً مدام دعوا کنن خوب 

ام رو بسازم و محمد رو ببرم پیش  من به فکر این بودم که زندگی.... نبود
به این نیت هم شروع کردم به خیاطی و کسب . کردم طور تصور می این. خودم

. این ذهنیت من بود ولی کسی با من همکاري نکرد.  محمد رو بیارمدرآمد تا
  )17: کد(تنه نمی تونستم هم کار کنم هم خونه بگیرم  من یک

وقتی یک دختر ازدواج  می کنه نباید خونه پدرش مأمن امنش باشه 
اش دیگه انعکاس و  خانواده. باید آغوش شوهرش بهترین جاي جهان باشه

ام از در برن  نه این که من خانواده.  بگذرونه و برهعصري رو. نسیمی باشه
خوابیدم  ما عمالً با هم نمی. کاشکی منم با اینا برم. بیرون چشمم پر گریه باشه

خوردیم، بدون این که به روي  زدیم، غذا نمی با هم کاري نداشتیم، حرفی نمی
ه اگر بعد رفت خونه پدرش ک. بعد کالً سرد نسبت به بچه خودش. هم بیاریم

 .بخواد تصمیم بگیره باید یه مدتی تنها باشه، که بر می گرده یا نمی گرده
  )15: کد(

نشستم و پسرم دست  روزهایی که من کنار ماشین همسرم می
خواد و من مجبورم  پسرم اآلن پدر می... بوسید انداخت گردن ما و می می

طور نیست که   ایندیدگاهم رو تغییر بدم و براي پسرم هم باید فکر کنم، حتماً
... همسري باشه که بهش افتخار کنه. پدري باشه که شب بیاد خونه و بابا بگه

خونم با هر کی  ها داشتم براي بعد از جدایی، گفتم درس می من خیلی برنامه
... کنم، خواستم ازدواج کنم موقت دلم بخواد آشنا میشم دیگه ازدواج هم نمی

  )7: کد. (خیلی هاش هم حرف بود
  
  بازیابی فردیت. 3

کردن آن از جانب زن به معناي کنشی هدفمند در پایان  اقدام به طالق و اجرایی
روحی و / این شرایط اغلب با خشونت جسمی . دادن به شرایط نامناسب زندگی است

 اقتصادي و زندگی در کنار مردي همراه است که خصوصیات نامناسب با حیات خانوادگی
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هاي تحمیلی غیرمتناسب  رهایی از گرانباري نقش. دارد...) هی،خساست، خشونت، خودخوا(
که اغلب این زنان  درحالی. با جنسیت زنان از پیامدهاي پایان یک زندگی دشوار است

مسئول تأمین معاش زندگی هستند از امکان مدیریت دارایی خود و اختیارات مسئول 
اي است که امکان  گاهی زنانهمجموع این شرایط آغازگر خودآ. زندگی برخوردار نیستند

فروپاشی تصور و تصویر حیات . آورد را فراهم می گیري براي زندگی خود و فرزندان تصمیم
واسطه موقعیت و  خانوادگی، اقدام به جدایی و فراهم کردن زمینه استفاده از امکاناتی که به

این رضایت . تاند، سبب خشنودي زنان از عاملیت اس ها محروم مانده شأن همسري از آن
این روند . کند هاي بازمانده ناشی از جدایی را فراهم می جویی و یافتن فرصت زمینه پی

منجر به بازسازي مجدد هویت فردي در وهله نخست و به جهت همراهی فرزندان، هویت 
هاي طبیعی  توان فردي با غلبه هویت زنان را در شرایط پس از جدایی می. مادري است

  .تعریف کرد) همسري (بر هویت اکتسابی تجدید پذیر) و مادريزنانگی (اصیل 
حقوق من از اون . یه جورایی تو شروع، مسئولیت زندگی رو خودم گرفتم

کرد تو خونه، حتی یدونه آبمیوه بگیره بگه داري بچه  بیشتر بود، خرج نمی
گفت قسط دارم و زمین خریدم و دیگه هم رفت ارشد و پول . شیر میدي بخور

اطو گذاشت رو دست من، ظرف ...اما وقتی این کار رو کرد.... داد ه میشهری
آمد بچه رو از بغل من  ام را پاره کرد، یا نصفه شب می شکوند، کتابخانه

یه روز برگشت گفت مادرم ... برد بیرون، انگار پشتم خالی شد کشید می می
اش به خواهرش فرد. دار بشی داري باید ازش بچه گفته اگر میخواي این زنو نگه

هاي بهزیستی  زنگ زد که بیا این زن اینجا مریضه افتاده، بچه رو ببر پیش بچه
  )20: کد (.منم فرداش بچه رو بردم خونه پدرم. براش تولد بگیرید

هاي رفتاري دارن یا اصالً  کنم آگه دونفري که خیلی با هم تناقض فکر می
مثالً زنی . شترك نیستبعضی صفات چه تو زن و چه تو مرد مناسب زندگی م

که نجیب نیست آگه همه چی هم پرفکت باشه مناسب زندگی مشترك 
یا مثالً مرد خسیس، مردي که نداره همه زنها . نیست، مردش هم همینه

یکسري . راحتی تحمل کرد شه به تحمل  می کنن اما مرد خسیس رو نمی
شوهر من، خصوصیات با زندگی مشترك نمی سازه مثل آدم خودخواه، مثالً 
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گفتم براي بچه هم بذار امکان  قدر خودخواه بود آگه غذا کم بود می این
خب این آدم . گفت به بچه نون پنیر بده خورد همه رو، بعد می نداشت، می

  )16:کد (نباید زندگی مشترك تشکیل بده
مادرم از کربال آمد من مهمان بودم، عروسی برادرم . من هیچ جا نبودم

هیچ جا نبودم، هیچی نداشتم تو این زندگی جز کار کار کار من مهمان بودم، 
اي که گفته بودم  کار و توهین شدن، کار و تحقیر شدن، فقط به خاطر بله... 

جایی رسید که دیدم ادامه بدم بچه من با این وضعیتی که  کار به .تحمل کردم
ونه سرش دیگه نمی ت. مادرش مورد اتهام قرار گرفته بچه باشخصیتی بار نمیاد

مادر طالق گرفته رو میشه هضم کرد، میشه گفت قانون خداست . رو بلند کنه
این که پدر به مادر میگه فالن بعد اگر نتونی . یکی رو نمیشه هضم کرد اما این

  )10: کد...(از حیثیتت دفاع کنی 
  

 گیري نتیجه
هاي جنسیتی  اي از انتظارات و نقش آمدن مجموعه زندگی زناشویی از منظري، کنار هم

ها و انتظارات با یکدیگر شرایط مطلوب یا نامطلوب حیات  تطابق یا تعارض این نقش. است
هاي موجود و آمارها حاکی از روندي جنسیتی در  مجموعه پژوهش. زند زناشویی را رقم می
که نرخ و نوع عاملیت زنان در تغییر شرایط نامناسب زندگی  نحوي این حوزه است؛ به

  .دهد  بیش از مردان نشان میزناشویی را
مطابق مرور نظري پژوهش حاضر نفس رابطه براي زنان از اهمیت فراوان برخوردار 

 ،خوردن رابطه با هویت گره. کنند که هویت خود را نیز بر پایه آن تعریف می نحوي است به
ابط زنان رو. توجهی براي آن صرف شود کند که زمان و توان قابل آن را واجد اهمیتی می

به جهت این بازبینی دقیق، . گیرند کنند و مدیریت بهبود آن را بر عهده می خود را نظاره می
ها  هاي رابطه را بیش و پیش از مردان درك کرده و چنانچه تالش آن آنان نقایص و آسیب

جهت رفع آن ثمري نداشته باشد، همچنان بیش و پیش از مردان تقاضاي پایان آن را 
زنظر زنانی که تنها شأن همسري دارند با زنانی که موقعیت مادري را نیز جدایی ا .دارند

در پژوهش پیشین، از . است) ان(که ناشی از وجود فرزند اند تفاوتی دارد درك کرده
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نویسندگان حاضر، در خصوص پدیدارشناسی درك حضانت فرزندان ازنظر مادران، اهمیت 
 غیاثوند و خراسانی، (ود، اذعان شده استوجود فرزندان براي آنان باوجود دشواري موج

وجود فرزندان در درك زنان از جدایی و کنش عملی در این مسیر نیز تأثیرگذار ). 1393
ترین این عوامل است اما در کنار این  امکان داشتن فرزندان پس از جدایی یکی از مهم. است

 از آن ، کهدهد یر قرار میماجرا، مسائل دیگري نیز وجود دارد که تصمیم زنان را تحت تأث
  .دکرتوان به تغییر کیفیت زندگی و زیست آنان اشاره  جمله می

جدایی براي زنان به معناي قرار گرفتن در شرایط مناسب و معمول و رایج زندگی 
اند زنان با شدت و وسعت بیشتري به  گونه که تحقیقات نشان داده همان. اجتماعی نیست

این  وجود یکی از عواملی که زنان را با. بینند ی صدمه مینسبت مردان از عواقب جدای
هاي روحی و  کند، رهایی از منبع مزمن آسیب آگهی آماده دریافت این صدمات می پیش

توان انتظار داشت که زنان با وقوع طالق  ترتیب نمی این به. است) شوهر (روانی از همسر
حالت از نقطه منفی به شرایط صفر شرایط مثبتی را تجربه کنند بلکه تنها در بهترین 

ها به  شده در این پژوهش و زیرمجموعه آن  بنابراین معناي مضامین شمرده. شوند منتقل می
 بلکه ،معناي تجربه شرایط بهتر در حد زندگی معمول و نرمال براي مادران مطلقه نیست

أهلی  هویت ت،توصیف عمیقی در خصوص بهبود شرایطی است که زنان جهت ترمیم آن
  .کنند ن نیز از تصمیم خود دفاع میآکنند و پس از  خود را رها می

هاي  ها و موقعیت ه با واقعیتهها، مواج دادن اي از دست جدایی براي زنان مجموعه
زنانی در . کردن و پذیرش مسئولیت و پیامدهاي حاصل از آن است ناپیدا، در معرض انتخاب

پاداشی را زمان تأهل بر عهده  هاي بی لب مسئولیتهاي این پژوهش، اغ شرایط زندگی نمونه
پاداش مادري در  شدن مسئولیت همچنان کم آن نیز در معرض اضافه از  اند و پس داشته

کند  تحمل می اما آنچه این شرایط را براي زنان قابل. شرایط سرپرستی خانوار هستند
ان بدون حس تحقیر، این موقعیت که زن. احساس استقالل و خودمختاري در زندگی است

نفس و در نهایت بدون درخطر افتادن تمامیت  عزت و اعتمادبهدادن سرزنش، از دست 
  .کنند ها و امور زندگی رسیدگی می شخصیت انسانی و زنانه خود به مسئولیت

اتفاق جدایی در زنان فرزنددار پس از تعیین تکلیف موقعیت مادري و زنانگی و 
و )  زنانگی- مادر (هاي طبیعی بحرانی انتخاب میان هویتانتخاب قطعی آن، به شرایط 
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یک از این  گیرند کدام موقعیتی که در آن زنان تصمیم می. شود ختم می) همسري (اکتسابی
انتخاب میان این دو به نحو . دو هویت ضریب اهمیت بیشتري در زندگی خواهد داشت

ود را قادر به قبول مسئولیت مادري ترتیب زنانی که خ این به. بارزي به فرزندان بستگی دارد
که  مانند؛ درحالی دانند باقی می هایی که آن را ناخوشایند می بینند همچنان در زندگی نمی

مادران دیگر با در نظر گرفتن مصلحت فرزندان براي خروج از زندگی ناخوشایند و پر از 
مادران مطلقه در . ندکن تنش، وزن هویت مادري را بیشتر یافته و هویت همسري را رها می

جدایی را انتخاب کرده باشند یا در شرایط اجبار آن را پذیرفته باشند، خود چه این شرایط، 
توان  شرایط مادران مطلقه در این وضعیت را می. کنند  مادر تصور می- را بیش از همسر، زن

  .انتخاب هویت طبیعی و رها کردن هویت اکتسابی تجدید پذیر تعریف کرد
 جدایی مادران را در تغییر ذهنی و نگرشی آنان به مسألهتوان  هی کلی میدر نگا

دهد اما تغییر ذهنیت و  جدایی به دالیل متفاوتی براي زنان رخ می. زیست تأهلی یافت
. ترین نقش را در این زمینه دارد نگرش آنان نسبت به مسائل کلیدي حیات خانوادگی مهم

، تالش )زنانگی (أهلی، اهمیت یافتن هویت فردي زنها به دائمیت حیات ت تغییر اندیشه
ها در   و انتخابها اولویتزننده به شخصیت و در نهایت تغییر  براي رفع شرایط آسیب

 .اند کرده  خصوص مصلحت فرزندان ازجمله مسائلی است که مادران این پژوهش به آن اشاره
 شده در زمینه  سته شمردهرسد که عوامل معمول و برج ترتیب محتمل به نظر می این به

جدایی زنان، چون تحصیالت و اشتغال، در پرتو این تغییر نگرش به افزایش نرخ جدایی 
شان را تعریف  زنان جهت بهبود کیفیت آنچه هویت و مسیر زندگی. زنان انجامیده باشد

در این مسیر فرزند دیگر عامل نگهدارنده زندگی . کنند بخشد حرکت می کرده و معنا می
ناخوشایند و بازدارنده زنان از جدایی نبوده بلکه خود تسهیلگر این ماجراست؛ چرا که زنان 

  .باشند کنند مسئول بهروزي فرزندان خود نیز می احساس می
تر  نمایاند، بررسی عمیق آنچه در مسیر این پژوهش خود را نیازمند بررسی بیشتر می

شرایط جدید جامعه ایرانی تحت تأثیر نگرشی / دیالکتیک میان جنسیت و پیامدهاي ذهنی
ازپیش نیازمند بررسی است اهمیت یافتن  از میان این پیامدها آنچه بیش. مدرنیته است

جنسیت و میزان تأثیر این پیامدها نیز . خودآگاهی و بازبینی مداوم شرایط زندگی است
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شده اتفاق جدایی عنوان جانب غافلگیر بررسی است؛ چرا که در اغلب تحقیقات مردان به قابل
زنان / شوند؛ طرفی از ماجرا که تصویر و دریافت صحیحی از علت جدایی همسران قلمداد می

پذیري جنسیتی ورود به مرحله زندگی   دیگر در این حوزه فرایند جامعهمسأله. ندارند
ها و انتظارات جنسیتی به کاهش کیفیت زندگی  رو که تعارض خواست ازآن. خانوادگی است

  .ت آن دامن خواهد زدو گسس
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