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Abstract
Introduction: Following the occurrence of the divorce phenomenon,
a variety of psychological injuries threatens the individual, and how to
tolerate, confront and resolve those; determine the mental health of the
individual. The present study was conducted to compare resilience levels and daily spiritual experiences (spirituality) coping styles in divorced
and married women.
Methods: This descriptive research was a causal-comparative design.
The statistical population of this study was all divorced and married
women in Karaj city. One hundred divorced women and one hundred
married and non-divorced women were selected through the available
sampling method. Coping responses inventory (CRI), Connor-Davidson
resilience scale (CD-RISC) and the daily spiritual experience scale by
Underwood LG, Teresi JA used as research tools. Data were analyzed
using multivariate analysis of variance and analyzed by SPSS22 software.
Results: The results of the data analysis indicated that there was a
significant difference in the coping strategies, problem-oriented coping,
excitement, resilience and daily spiritual experiences between divorced
and married women. Married women in resilient and coping strategies
and divorced women in emotions and spirituality coping strategy with
have achieved higher scores.
Conclusions: Based on findings of this study, it is suggested to consider
furthermore studies to improve coping styles and increase the resilience
of divorced women; and also effects of coping styles and resilience on
their quality of life and mental health should be investigated.
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چکیده
مقدمه :به دنبال رخ داد پدیده طالق ،انواع آسیبهای روانی فرد را تهدید میکند که
چگونگی تحمل ،مقابله و برطرف نمودن آنها از جمله تعیین کنندههای سالمت روان فرد
به شمار میآید .پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای مقابلهای ،سطوح تابآوری و
تجارب معنوی روزانه در زنان مطلقه و متاهل انجام گردیده است.
روش :دراین مطالعه توصیفی از طرح علی مقایسهای استفاده شده است .جامعهآماری
پژوهش را تمامی زنان مطلقه و متاهل شهرستان کرج تشکیل دادهاند و از این میان تعداد
صد نفر از زنان مطلقه و صد نفر از زنان غیرمطلقه و متاهل به شیوه نمونهگیری در دسترس
انتخاب گردیدند .در این مطالعه از پرسشنامه راهبردهای مقابلهای تابآوری و مقیاس
تجارب معنوی روزانه استفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و به
وسیله نرمافزار  SPSS22مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که در شاخص راهبرد مقابلهای مسئلهمدار،
هیجان مدار ،تابآوری و تجارب معنوی روزانه بین دو گروه زنان مطلقه و متاهل تفاوت
معنیداری وجود دارد و زنان متاهل در متغیرهای تابآوری و راهبرد مقابلهای مسئلهمدار
و زنان مطلقه در راهبرد مقابلهای هیجانمدار و معنویت نمرات باالتری را کسب نمودهاند.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس این یافتهها پیشنهاد میشود ،مطالعاتی بهمنظور بهبود
سبکهای مقابلهای و افزایش تابآوری زنان مطلقه انجام شود و اثرات آن بر کیفیت زندگی
و سالمت روان این گروه از افراد مورد بررسی قرار گیرد.
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بررسی مقایسهای سبکهای مقابلهای ،سطوح تابآوری و
تجارب معنوی روزانه (معنویت) در زنان مطلقه و متاهل

سروش شاه بیک و همکاران

روش
جامعهآماری این پژوهش علی مقایسهای را کلیه زنان مطلقه و متاهل شهرستان کرج تشکیل دادهاند .نمونه پژوهش را صد
نفر از زنان مطلقه و صد نفر از زنان متاهل(گروه مقایســه) ســاکن شهرســتان کرج به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند .در این پژوهش پرسشنامههای راهبردهای مقابلهای ،تابآوری و مقیاس تجارب معنوی روزانه مورد استفاده قرارگرفت.
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مقدمه
خانواده در ایران ،در پنجاه ســال اخیر تغییرات فراوانی را به خود دیده اســت .امروزه در شــهرها کمتر نشــانی از خانواده
گســترده است .این در حالی اســت که خانواده ایرانی ،امروز هستهای شده است و این هسته ،با کاهش مستمر موالید ،روز
به روز کوچک و کوچکتر هم میشــود )1(.رخداد طالق که زمانی ،شیوع چندانی نداشت ،اکنون به عملی تقریبا فراگیر،
بهخصوص در جامعه شــهری بدل شده اســت2(.و )3رخدادی که با وجود پیامدها و چالشهای ایجاد شده به دنبال آن ،با
ســهولت بیشتری در حال وقوع اســت .نتایج مطالعات مختلف نیز این روند رو به افزایش را نشان میدهند )4(.گزارشهای
رســمی گوناگون در ســالهای اخیر نیز ،گویای آن است که بهرغم تمام سیاســتگذاریهای اجتماعی و برنامهریزیهای
فرهنگی ،جامعه به ســمتی در حال حرکت اســت که هرساله به تعداد طالقها افزوده میشود )5(.طبق آمارهای ثبت احوال
کشوردر سال )6(،1391فقط در ده سال اخیر ،نزدیک به یک میلیون طالق در ایران روی داده است و تقریبا به همین میزان،
خانوادههای طالق در کشــور پدید آمده اســت که در نتیجه آن ،حدود دو میلیون زن و مرد ،در دهه گذشته ،واقعه طالق را
تجربه کردهاند.
به دنبال رخ داد پدیده طالق ،انواع آسیبهای روانی اجتماعی ،فرد را تهدید میکند ،چگونگی تحمل ،مقابله و برطرف نمودن
آنها از جمله تعیین کنندههای سالمت روان فرد بهشمار میرود )7(.افـراد مطلقه بـا فقدانـی کـه بـا آن رو بـه رو میشوند،
توانایـی حــل مسالهشــان بــه شــدت کاهــش یافته( )8و توانایــی رو در رویـی بـا مشـکالت برای آنها سخت میگردد)9(.
روانشناســی ســامت برای نقش سبکهای مقابلهای در سالمت جســمانی و روانی اهمیت زیادی قائل است( )10و آن را
جزئی از گســتردهترین موضوعات مطالعاتی در روانشناســی معاصر میداند11(.و )12پژوهشها درباره استرس بر این نکته
تاکید دارند که آنچه ســامت رفتار را با خطر روبرو میکند ،اســترس نیست ،بلکه شیوه ارزیابی فرد از استرس و روشهای
مقابله با آن اســت )13(.یکی از مهمترین متغیرهای همســو بــا مفهوم راهبردهای مقابلهای ،مفهوم تابآوری اســت)14(.
تــابآوری به عنــوان توانایی افراد برای مقابله با رویدادهای آســیبزا ،توانایی برای حفظ نســبتا پایدار ســطوح ســامت
روانشناختی ،عملکرد فیزیکی ،تولید و به وجود آوردن تجارب و احساسات مثبت تعریف شده است )15(.تابآوری یکی
از پیشبینی کنندههای سالمت روان ،کیفیت زندگی ،افسردگی و امیدواری در انسانها محسوب میشود )16(.در این راستا
باستانی و همکاران 1390و کرومری و همکاران17(2011و )18در پژوهشی نشان دادند که به دنبال رخداد طالق راهبردهای
هیجان محور در افراد مطلقه بیشتر میگردد.
در کنــار وجود متغیرها و عوامل محافظت کننده همچــون راهبردهای مقابلهای و تابآوری ،معنویت نیز از جمله مولفههای
اصلی و تعیین کننده سالمت روان و کیفیت زندگی افراد دارای مشکالتی همچون طالق میباشد )19(.معنویت واژهای است
که امکان یک مفهـــوم پردازی دقیق از آن وجود ندارد .بـــرای برخـــی از پژوهشگران معنویـت بر موضوعات ذهنی و تجربه
تاکید میکند )20(.از نظر برخی دیگر معنویت حرکت بـه سمت قلمرو گستردهتر انسانیت است ،بهطوریکه نهایت نیـاز انسان
به ملکوت و فضای الهی را تضمین میکند22،21(.و )23در همین راستا فرای )24(2010معتقد است که معنویـــت دو نقـــش
اساســـی بـــر زندگی افراد دارد ،عالوه بر ارزشهای دنیوی ،زندگی فردی افراد را تعالی میبخشد .اعتقـاد بـه معنویـت شامل
ارزشهایی فراتـر از منـافع اقتصـادی در زنـدگی میباشد .با بررسی پیشینه پژوهش میتوان دریافت که مطالعات صورت گرفته
در حوزه طالق کمتر به ابعاد روانی این گروه از افراد پرداخته و بیشتر به عوامل زمینهساز طالق و پیشگیری از آن متمرکز شده
اســت .بررســی عوامل مذکور ،سنجش و مقایســه آنها در دو گروه زنان مطلقه و متاهل ،زمینه انجام مطالعات کاربردی را در
راســتای بهبود وضعیت روانی اجتماعی این زنان فراهم خواهد ساخت .لذا این پژوهش به منظور بررسی مقایسهای سبکهای
مقابلهای ،سطوح تابآوری و تجارب معنوی روزانه زنان مطلقه و متاهل شهرستان کرج انجام گردیده است.
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دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره و به وسیله نرمافزار
تحلیل آماری  SPSS22مــورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .دو گروه از
نظر ســن ،جنــس ،تحصیــات و اشــتغال بــا یکدیگر همتا شــدند.
مالکهای ورود و خروج
مالکهــای ورود :زنان مطلقه و متاهل ســاکن شهرســتان کرج که
در بازه ســنی بیست تا شصت سال قرار داشــتند ،از لحاظ روانی دچار
اختالل شــناخته شــده نبوده و از مراجعهکنندگان به مراکز ســامت و
مشاوره بودند .تکمیل فرم رضایت آ گاهانه و آ گاهی از هدف پژوهش
از الزامات افراد برای ورود به پژوهش بود.
مالکهای خروج :عدم تمایل بــرای همکاری و وجود بیماریهای
روانی و جسمانی.
بهمنظور گردآوری دادهها ،پس از کســب مجوزهای الزم از خانههای
ســامت شهرســتان کرج ،در بازه زمانی مهرماه تا آذر ســال ،1396با
هماهنگیهای اداری به خانههای ســامت اعم از سرای محله و مراکز
مشــاورهای ،مراکز و پایگاههای بهداشت و مشاورهای مراجعه شد .بعد
از انتخــاب نمونه و توضیح در مورد هــدف از اجرای پژوهش ،حفظ و
حراست از کلیه اطالعات حاصل پرسشنامهها ،کسب رضایت آ گاهانه
از آنان و رعایت ضوابط اخالق در پژوهش  ،پرسشــنامهها بوسیله گروه
نمونه تکمیل گردید .نمونههای متاهل نیز به روش در دسترس از همتایان
مراجعه کننده به خانههای ســامت انتخاب شدند .دادههای پژوهش با
اســتفاده نرمافزار تحلیل آماری  SPSS22و اســتفاده از آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیری MANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
ابزار پژوهش
پرسشــنامه راهبردهــای مقابلــهای بیلینگــز و مــوس :1984این
پرسشــنامه نحوه پاسخگویی افراد به حوادث اســترسزا را میسنجد و
شــامل سی و دو ســوال بلی خیر است .در ســال 1984توسط بلینگز و
مــوس مورد بــاز نگری قرار گرفــت و مقیاس لیکرت چهــار درجهای
جایگزین پاســخهای بلی خیر گردید .در این پرسشنامه پنج نوع راهبرد
مقابلهای مشخص شد .مقابله مبتنی بر حل مساله ،مقابله مبتنی بر ارزیابی
شناختی ،مقابله مبتنی بر هیجان ،مقابله مبتنی بر جسمانی کردن و مقابله
مبتنــی بر جلــب حمایت اجتماعی .نمــره نهایی این پرسشــنامه از زیر
مقیاس مقابله مســاله مدار ،جمع دو زیرمقیاس اول و زیر مقیاس مقابله
هیجان مدار ،جمع ســه زیرمقیاس آخر بهدســت میآید .ضریب پایایی
بازآزمایی این پرسشنامه در پژوهش حسین قدمگاهی )26(1997هفتاد و
نه صدم و در پژوهش عنایتیان 1999نود و سه صدم گزارش شده است.
پرسشــنامه تابآوری :این پرسشــنامه توســط کانر و داویدســون و با
مطالعه بــر روی جمعیت عمومی مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای
اولیه ،بیماران ســرپایی ،روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب
فراگیر و دو گروه از بیماران اســترس پس از ســانحه جهت اندازهگیری

تــابآوری طراحــی شــده اســت .مقیاس
تابآوری دارای بیســت و پنــج عبارت بوده
و در یک طیف لیکرتی بین کامال نادرســت
یا صفر تا همیشــه درست یا پنج نمره گذاری
میشــود .در مطالعهای که امیرپور ،کیهانی،
تقوایــی و رجبی )27(1393بهمنظور بررســی
همسانی درونی و تحلیل عاملی تاییدی مقیاس
تابآوری کانر-دیویدســون در دانشــجویان
دختر پرســتاری انجام دادند ،نشان داده شد
که مقــدار آلفای کرونباخ و دو نیمه ســازی
اســپیرمن-بروون برابر با ششصد و شصت و
نه درصد و ششــصد و شــصت و پنج درصد
بوده است.
مقیاس تجارب معنوی روزانه :این مقیاس
توســط اندروود و ترسی )28(2002برای تهیه
یک ابزار چند بعدی از معنویت ســاخته شد.
این مقیــاس قصد دارد تا ادراک افراد از یک
نیروی برتر در زندگی روزمره و ادراک او را از
تعامل با مافوق جهان مادی مورد سنجش قرار
دهــد و در برگیرنده مفاهیمی از قبیل ارتباط،
لذت و احســاس تعالــی ،قــدرت ،راحتی،
آرامــش ،کمــک و یاری خداونــد ،هدایت
خداوند ،دریافت عشــق خداوند ،احســاس
حیرت ،شــکرگزاری ،محبت توام با دلسوزی
و احســاس نزدیکی به خداوند میباشد .این
مقیاس به شــیوه لیکرت نمره گذاری شده و
طیف نمرات آن نیز بین یک تا شش میباشد
که بصورت اغلب اوقات روز معادل شــش و
هرگز و یا تقریبا هرگز معادل یک )29(.تقوی
و امیــری )29(1389به بررســی خصوصیات
روانســنجی این پرسشــنامه در ایران پرداختند
و پایایی این مقیاس را از ســه طریق بررســی
کردند که به ترتیــب ضرایب پایایی نود و دو
صدم برای بازآزمایی ،هشــتاد و هشت صدم
بــرای تنصیفی اســپیرمن-براون و نود و یک
صدم بــرای آلفــای کرونباخ بهدســت آمده
اســت .روایی همزمان مقیاس تجارب معنوی
روزانه نیز از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه
جهتگیــری مذهبی آلپورت انجام شــد که

زنانکارشناسی
زنان
مشخصات
جمعیت شناسی متاهل مطلقه

ارشد و دکتری

دیپلم

کارشناسی

سروش شاه بیک و همکاران

58%
28%

جمع

70%

شاغل

20%

خانهدار

28%
14%

20%
10%

100 100
22%
78%

38%
62%

گروه بر حسب سبکهای مقابلهای ،سطوح تاب آوری و تجارب معنوی روزانه
مقایسه
جدول()2
دو 10%
14%
دکتری
ارشد و

گروههاجمع

جمع

100 100

زنان غیرمطلقه

100 100زنان مطلقه

38% 22%
انحراف معیار کجی کشیدگی میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی
شاغل میانگین
متغیرها

ضریب همبستگی هفتاد و یک صدم حاصل

خانهدار
راهبرد مقابلهای

78%

62%

معنوی روزانه
20/00ای ،سطوح تاب
-0/875سبکهای مقابله
گروه بر حسب
جدول( )2مقایسه دو
-0/506
تجارب-0/
آوری و 396
3/979
-0/240
3/752
مسئلهمدارجمع 17/23
100 100
بود)29(.
آن
زنان غیرمطلقه
زنان مطلقه
گروهها
راهبرد مقابلهای
-0/500
انحراف معیار0/094
3/561
-0/822کجی 12/88
-0/576
هیجانمدار 15/62
کجی کشیدگی
کشیدگی میانگین
انحراف معیار
 3/054میانگین
متغیرها

یافته ها
روزانه -0/500
0/094
3/561
-0/822
3/054
جدول( )1مشخصات جمعیت شناختی
معنوی
تجارب
 12/88و
تاب آوری
 -0/576سطوح
مقابلهای،
های
سبک
جدول()2
-0/396
0/621
19/36806
40/2833
-0/873
-0/310 20/53758 57/7333
معنویت
زنــان مــورد مطالعه صــد نفر
گروهها به تفکیک سن ،میزان
0/784 -0/044 16/989
75/97 0/270 0/543 20/309
تاب آوری 52/98
زنان غیرمطلقه
زنان مطلقه
گروهها
مطلقه با میانگین ســنی 44/08
تحصیالت و اشتغال
معنویت -0/396 0/621 19/36806 40/2833 -0/873 -0/310 20/53758 57/7333
متغیرها میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی
زنان زنان
مشخصات
و صد نفر متاهل با میانگین سنی
-0/506 -0/396 3/979
20/00 -0/875 -0/240 3/752
17/23
جمعیت شناسی متاهل مطلقه
 43/05بودنــد ،پنجاه و هشــت
70% 58%
دیپلم
-0/500 0/094
3/561
12/88 -0/822 -0/576 3/054
15/62
کارشناسی
درصــد از زنــان دارای مــدرک
0/784 -0/044 16/989
75/97 0/270 0/543 20/309
 20% 28%تاب آوری 52/98
10%
14%
دکتری
و
ارشد
معنویت -0/396 0/621 19/36806 40/2833 -0/873 -0/310 20/53758 57/7333
تحصیلی دیپلم ،بیســت و هشت
100 100
جمع
جدول( )3نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری در دو گروه مورد مطالعه
درصــد کارشناســی و چهــارده
سطح
38% 22%
شاغل
فرضیه خطا
مقدار
نام آزمون
معناداری
Fفرضیه dfخطا  dfسطح
62% 78%
خانهدار
درصد کارشناسی ارشد بودند .از
نام آزمون
F
0/001 115
4
1633/544 56/819
مقدارهتلینگ
اثر همپراش اثر
معناداری
100 100
جمع
df
df
نظر شــغل هفتاد و هشت درصد
0/001 115
4
24/587
اثر هتلینگ 0/855
گروه
0/001 115
4
اثر همپراش اثر هتلینگ 1633/544 56/819
خانهدار و بیست و دو درصد شاغل بودند.
مطالعه 0/001
115
4
24/587
اثر هتلینگ 0/855
گروه
جدول( )3نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری در دو گروه مورد
همانطورکــه از دادههای جدول شــماره دو اســتنباط
روزانه
مقایسهمعنوی
تجارب
آوردری و
چند تاب
سطوح
مقابلهای،
سبک
حسب
جدول( )2مقایسه دو گروه بر
خطا
فرضیه
سطحمعنویت
تاب آوری و
مقابلهای،
راهبردهای
مورد
متغیره
واریانس
های تحلیل
آزمون
نتایج
جدول()4
مقدار
آزمون
نام
F
گروههاتابآوری
میشــود ،در راهبرد مقابلهای مســئلهمدار و
df
غیرمطلقه
زنان مطلقه
 dfمعناداری سطح
زنان درجات
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
متغیر
F
کشیدگی 115
4
1633/544
میانگین 56/819
کشیدگیهتلینگ
همپراش اثر
راهبرد انحراف معیار اثر
0/001معناداری
انحراف معیارآزادیکجی
کجی
متغیرهادر میانگین
نمرات گروه زنان متاهل از مطلقه بیشتر بود و
0/001 0/001
1546/707115 547965/675
1/198 547965/675
4
0/855 20/00
تاب آوریاثر هتلینگ
گروه
-0/506
-0/24/587
396
3/979
-0/240
17/23تحلیل3/752
تاب آوری و معنویت
مقابلهای،
راهبردهای
 -0/875مورد مقایسه
متغیره در
واریانس چند
آزمون
نتایج
مقابلهای هیجانمــدار و گرایش به جدول()4
معنویت ،زنان گروه
0/001 2780/917 41589/633
1/198
41589/633
راهبرد مقابلهای مسئلهمدار
همزمان
-0/500 0/094
12/88
-0/822
-0/576
15/62
 2214/602 24367/500سطح
درجات
0/001
1/198 3/561
24367/500
هیجان مدار
مقابلهای
 3/054راهبرد
اند،
متغیره
مطلقه نسبت به متاهل نمرات بیشتری را کسب کرد
مجذورات
میانگین
مجذورات
مجموع
F 288218/008
0/784
-0/044
16/989
75/97
0/270
0/543
20/309
52/98
تاب آوری
0/001
723/335
1/198
288218/008
معنویت
معناداری
آزادی
ن
آزمو
بهمنظور بررســی معنــیداری تفاوتهــا از
0/001
23/852
8450/408
1/19819/36806
8450/408
های -0/310 20/53758تاب آوری
-0/396
0/621
40/2833
-0/873
57/7333
547965/675ای ،تاب آوری و
مقایسه راهبردهای مقابله
 547965/675در مورد
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
تاب نتایج
معنویتجدول()4
معنویت0/001
1546/707
1/198
آوری
0/001
15/355
229/633
1/198
229/633
راهبرد مقابلهای مسئلهمدار
تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در
گروه
درجات
سطح0/001
2780/917
41589/633
مجذورات1/198
0/001
20/370
1/198
41589/633مدار
هیجان
مسئلهمدار راهبرد مقابلهای
مجذورات
 224/133میانگین
مجموع
راهبرد مقابلهای متغیر
F 224/133
معناداری
آزادی
همزمان
جدول شماره سه آمده است.
0/001
22/926
9135/07524367/500
1/198
9135/075
معنویت
0/0010/001
2214/602
1/198
24367/500
راهبرد مقابلهای هیجان مدار
1546/707 547965/675 1/198 547965/675
تاب آوری
0/001ان
0/001یتو
دهد م
2780/917ی
288218/008نشــان م
شــماره ســه
41589/633جدول
طورکه
همان
المبدای ویلکزئر،
723/335
1/198
288218/008
با توجه به معنادار بودن نتایج آزمون چند متغیره معنویت
41589/633
1/198
راهبرد مقابلهای مسئلهمدار
همزمان
0/001 23/852
24367/500
1/198
هیجان مدار
آوریمقابله
تابراهبرد
0/001بین
معنویت
2214/602و
8450/408بآوری
مدار ،میزان تا
24367/500هیجان
 8450/408و
مسئلهمدار
مقابلایهای
راهبردهای
استنباط کرد که حداقل در یکی از متغیرهای
1/198
0/001
723/335
288218/008
1/198
288218/008
معنویت
0/001
15/355
229/633
229/633
مسئلهمدار
مقابلهای
راهبرد
1/198دو گروه مورد مطالعه
واریانس چند متغیری در
آزمون معناداری تحلیل
جدول( )3نتایج
دارد.
گروه وجود
دو گروه مورد آزمون تفاوت معناداری
0/001
23/852
8450/408
1/198
8450/408
تاب آوری
سطح
در خطا
فرضیه
0/001
واریانــس یک1/198
224/133
هیجان مدار
راهبرد مقابلهای
زنان
بین
20/370که
داد
224/133ا نشــان
229/633و
متن مان
راهه
تحلیل
آزمون
مقدار
آزمون
جدول شــماره چهار نشــان داد ،نتایــج حاصل از نام
F
0/001
15/355
1/198
229/633
مسئلهمدار
مقابلهای
راهبرد
معناداری
df
df
گروه
0/0010/001 22/926
9135/075
1/198 224/133
9135/075
معنویت
224/133
1/198
هیجان مدار
مقابلهای
مطلقه و متاهل از لحاظ راهبردهای مقابلهای مسئلهاثر راهبرد
مدار
20/370ای هیجان
راهبردهای مقابله
مدار،F=15/35،P>0/01
0/001
115 ،df=1/198
4
1633/544
56/819
هتلینگ
همپراش اثر
0/001
9135/075
معنویت
0/001
115 1/198
4
24/587
آوری0/855 F=23/58،P>0/01
هتلینگ
اثر
گروه
df=1/198،
F22/926
معنویت=22/93،P>0/01
9135/075و
df=1/198،
 ،df=1/198،F=20/37،P>0/901تاب
تفاوت آماری معنیداری وجود دارد.
تاب آوری 52/98

راهبرد مقابلهای

-0/506 -0/
396 3/97916/989
20/00 -0/875
17/23 20/309
0/784
-0/044
75/97 -0/240
0/2703/7520/543
مسئلهمدار

راهبرد مقابلهای
مسئلهمدار
راهبرد مقابلهای
هیجانمدار

جدول( )3نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری در دو گروه مورد مطالعه

راهبرد مقابلهای
مسئلهمدار
راهبرد مقابلهای
هیجانمدار

بحث و نتیجه گیری
مدار ،هیجانمدار ،سطوح تابآوری
متغیرداد ،در شاخص راهبردهای مقابلهای مسئله
نتایج تحلیل دادههای بهدست آمده نشان
F
0/001وجود دارد .بدین ترتیب
1546/707داری
تفاوت معنی
مطلقه و متاهل ساکن شهرستان کرج
و تجارب معنوی روزانه میان دو گروه زنان
547965/675 1/198 547965/675
تاب آوری
آوری0/001
2780/917
41589/633
41589/633
لفهمدار
مسئله
متاهلمقابله
کــه زنان مطلقه در مقایســه با زنان راهبرد
نمرات کمتری را کســب
مدار و تاب
1/198مســئله
مقابلهای
راهبردهای
درایمو
همزمان
0/001 2214/602 24367/500
1/198
راهبرد مقابلهای هیجان مدار 24367/500
کــرده و در مولفههــای راهبردهای مقابلهای هیجانمدار و تجارب معنوی روزانه نمرات بیشــتری را بهدســت آورده بودند.
0/001 723/335 288218/008 1/198 288218/008
معنویت
همکاران 1390و کرومری
یافتههای
دست آمده از
نتایج به
باستانی و0/001
پژوهشی 23/852
8450/408
مطالعه با1/198
8450/408
آوری
در مولفه راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار تاب
1/198
مقابلهای مسئلهمدار
و همکاران17(2011و )18را میتوان راهبرد
0/001هدست آمده از پژوهش
15/355ههای ب
229/633مخالف یافت
این مطالعه
 229/633نتایج
دانســت .همچنین
همســو
گروه
0/001
20/370
224/133
1/198
224/133
راهبرد مقابلهای هیجان مدار
 0/001تعارضات زناشـویی و
22/926کرد که
یتوان بیان
م
حاضر
مطالعه
از
آمده
دست
ه
ب
نتایج
تبیین
در
بود.
سرابیان و همکاران)12(1393
9135/075
1/198
9135/075
معنویت
به دنبال آن طالق ،از جمله عوامـــل مهمـی هسـتند کـه بهداشـت روان و در نتیجـه عملکـرد زندگـی اعضـای خانــواده را
بــه خطــر میاندازند )3(.به دنبال رخداد طالق ،فرد مطلقـه شـبکه حمایتـی خـود را از دسـت داده و بسیاری از دوســتان
جدول( )4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه راهبردهای مقابلهای ،تاب آوری و معنویت

درجات
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
آزادی
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معناداری
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راهبرد مقابلهای
15/62
هیجانمدار
حسب
گروه بر
مقایسه دو

بررسی مقایسهای سبکهای مقابلهای ،سطوح تابآوری و تجارب معنوی روزانه (معنویت) در زنان مطلقه و متاهل
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خــــود را به ناچار فرامــــوش میکند ،رفــــت و آمــد بــــا خانــواده
همســرش را از دســت میدهد و بـا مشکالت مالی نیز مواجه میگردد
و با شرایطی روبرو میشود که پیش از این وجود نداشته است .این مسائل
میتواند زمینهســاز هیجانــات منفی ،اضطراب و افســردگی گردد)8(.
زنــــان مطلقــــه پــس از جدایــــی بــــا حجم وسیعی از وظایــف و
مســـئولیتها روبـــرو میشوند کـــه باید به تنهایی بار آنها را به دوش
بکشند ،از این روی کاهــش معنـادار رضایـت از زندگـی بیش از پیش
محسوس میگردد)9(.
در شــاخص راهبردهای مقابلهای هیجان مــدار نتایج تحلیل دادههای
بهدست آمده از پژوهش نشان داد که بین مولفه سبک مقابله هیجانمدار
در دو گــروه زنان مطلقه و متاهل تفــاوت معنیداری وجود دارد .بدین
ترتیب که زنان گروه مطلقه نمرات باالتری را در این مولفه کسب کرده و
هیجان محوری بیشتری را از خود گزارش کردهاند .نتایج بهدست آمده
از این مطالعه با یافتههای پژوهش باستانی و همکاران 1390و کرومری و
همکاران17(2011و )18همســو است .در تبیین این نتایج چنین استنباط
میشود طالق سبب ایجاد مشکل در روابط بین فردی افراد مطلقه نسبت
به افراد عادی میگردد )9(،همچنین سبب بروز پریشانی روانشناختی که
از بارزترین پیامدهای آن اســترس اســت میشود .افراد مختلف با توجه
به ویژگیهای شــخصیتی خود ،هر کدام روشی را برای مقابله با استرس
انتخاب میکننــد .اســتفاده از راهبردهای مقابلهای متناســب ،به افراد
آسیب دیده کمک میکند تا با استرس و تاثیرات ناشی از آن کنار بیایند.
در متغیر تابآوری نیز نتایج تحلیل دادههای بهدســت آمده از پژوهش
نشــان دهنده این بود که بین دو گروه مورد مقایســه تفاوت معنیداری
وجــود دارد .بدین معنی که زنان متاهل نســبت به زنان مطلقه ســطوح
باالتــری از تــابآوری را گزارش کردهاند .نتایج بهدســت آمده از این
مطالعه با یافته مطالعه صالحی دوست و همکاران همسو )15(1391است.
زنان مطلقه و متاهل که عادت به اســتفاده از راهبردهای ســازگارانهای
همچون پیریزی برنامههای موثر برای مداخله در حل مشــکل ،معنای
مثبت بخشــیدن به واقعه یا تفســیر واقعه به صــورت مثبت ،کم اهمیت
شــمردن واقعه و کوچک شمردن آن در مقایسه با وقایع بزرگتر و بهطور
کلی استفاده از راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار را دارند ،نسبت به سایر
افراد که از این راهبردها اســتفاده کمتری میکنند ،از تابآوری باالتری
برخوردار میباشــند .اســتفاده از این نوع راهبردهای سازگارانه ممکن
اســت با کاستن از هیجانات منفی و در نتیجه بهبود عملکرد شناختی و
هیجانی ،موجبات رویارویی فرد برای حل مشــکل و افزایش تابآوری
او را فراهم آورد .همانطورکه در بخش نتایج تحلیل دادههای مربوط به
راهبردهای مقابلهای نیز دیده شد ،زنان مطلقه ،بیشتر گرایش به استفاده
از راهبردهــای مقابلهای هیجان محور و کمتر به اســتفاده از راهبردهای
مقابلهای مسئلهمدار داشتهاند که این مسئله زمینه ساز کاهش تابآوری

در مقابل مشکالت بوده و آسیبهای روانی را
در پی دارد .در تجارب معنوی روزانه نیز نشان
داده شد که بین دو گروه مورد مقایسه تفاوت
معنــیداری وجود دارد .بدیــن معنی که زنان
مطلقه نسبت به غیرمطلقه خود سطوح باالتری
از معنویــت را گزارش کردهانــد .این نتایج با
یافتههای مطالعات خوشــفر و ایلواری،1394
غالمی و بشــبلیده 1390همسو و مغایر با نتایج
مطالعات پذیرش و محمدی22،21(1393و)23
میباشــد .مطابق با مطالعات صورت گرفته،
رویارویــی معنــوی در زنان مطلقــه یکی از
راهبردهای غالب و کارآمد مقابله با تنشهای
پس از طالق میباشد )20(.این گروه از افراد
در رویارویی با دشــواریهای زندگی پس از
طالق بهویــژه در موقعیتهایی کــه مقابله با
آنها توان و قدرت زیادی را میخواهد و آنان
خود را در مقابل فشــارهای ناشی از آن ناتوان
میدیدنــد به خدا پناه میبردنــد و از او برای
ادامه مســیر زندگی و تــوان تحمل و صبوری
درخواســت کمک میکردند .همچنین زنان
مطلقه بــرای کاهش اضطــراب و تنش خود
به انجــام فعالیتهای مذهبی روی آورده و با
باور به حمایت و دوســت داشته شدن توسط
خدا بر حــس بیپناهی خود غلبــه میکردند
و این احساس داشــتن یار و همراه همیشگی
توان آنها برای مقابله با مشــکالت را تقویت
میکرده است .گاهی نیز با باز تعریف رخداد
طالق خود بهعنوان تقدیر الهی و سرنوشــت،
خــود را تســلیم خداوند کــرده و اینگونه به
آرامش دست مییافتند که همه اینها نشان از
کارآمدی این راهبرد برای تسلی یافتن ،احیای
توان و قدرت مبارزه با مشــکالت و احساس
برآمدن از عهده مشکالت دارد.
نتایج پژوهش نشــان داد که بین سبکهای
مقابلهای ،سطوح تابآوری و تجارب معنوی
روزانــه بین دو گــروه زنان مطلقــه و متاهل
تفــاوت معنــیداری وجــود دارد و در ایــن
میــان زنان مطلقه در تجــارب معنوی و مولفه
ســبکهای مقابلــهای هیجان مــدار نمرات
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سروش شاه بیک و همکاران
کیفی همچــون مصاحبههــای عمیق بهمنظور ســنجش تــابآوری و
.راهبردهای مقابلهای استفاده شود
 از کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش و همکاری:تشکر و قدردانی
 مراکز و پایگاههای، مراکز مشــاوره، ســرای محله،خانههای ســامت
بهداشت شهرستان کرج تشکر و قدردانی میگردد
این مقاله بر گرفته از پایاننامه اســت که با راهنمایی جناب آقای دکتر
علی خانه کشی و مشــاوره جناب آقای دکتر ارسالن خان محمدی در
 آملی در تاریخ بیست و هفت دی...دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا
. دفاع شده است23920701961004  با کد1396 ماه سال
. تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد:تضاد منافع

باالتری در مقایسه با زنان متاهل کسب کرده
و زنان متاهل در مولفــه راهبردهای مقابلهای
مسئلهمدار و سطوح تابآوری نمرات باالتری
.را دریافت کردند
 همــکاری ضعیــف:محدودیــــــــــتها
 اکتفــا بــه.مشــارکتکنندگان در پژوهــش
 محدود بودن پژوهش،حداقل نمونه پژوهشی
 استفاده از روش نمونهگیری.به شهرستان کرج
 از جملــه محدودیتهــای این،در دســترس
 پیشنهاد میشــود از روشهای.پژوهش بود
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