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چکيده

زمينه و هدف: در س��ال هاي اخير افزایش روزافزون طالق براي خانواده ها و جامعه مش��كالت زیادي ایجاد کرده اس��ت. طالق یكي از عوامل 
تهدیدکننده سالمت رواني است و زنان در شرایط پر استرس نسبت به مردان هيجان هاي منفي بيشتري را تجربه مي نمایند و ميزان افسردگي در 

آن ها دو برابر مردان است. این مطالعه به ارزیابي سالمت رواني زنان در حال طالق و مقایسه آن با وضعيت زنان عادي مي پردازد. 
روش بررس��ي: این پژوهش یک مطالعه مقطعي توصيفي مي باش��د. آزمودني هاي پژوهش ش��امل100 زن متقاضي طالق و 100 زن عادي بودند. 
متقاضيان طالق از بين زنان مراجعه کننده به پزشكي قانوني اردبيل به شيوه در دسترس انتخاب شدند. گروه شاهد از بين زنان متأهل ساکن اردبيل 
با وضعيت فرهنگي اقتصادي مشابه که از زندگي مشترک شكایتي نداشته و تا به حال به مراجع قضایي مراجعه نكرده اند، انتخاب گردیدند. ابزار 
جمع آوري داده ها براي ارزیابي س��المت رواني مقياس21 س��ؤالي افسردگي، اضطراب و تنيدگي)DASS-21( و مقياس افكار خودکشي “بک” در 

نظر گرفته شد. نتایج توسط نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتایج یافته ها نش��ان داد که ميانگين نمرات زنان درحال  طالق در معيارهاي افس��ردگي، اضطراب و تنيدگي و افكارخودکش��ي، باالتر از 

.(p<0.05) ميانگين نمرات گروه شاهد بود و این اختالف نسبت به گروه شاهد معني دار بود
نتيجه گيري: این یافته ها نش��ان مي دهد که زنان درحال طالق نس��بت به همتایان متأهل خود مش��كالت روان شناختي بيشتري دارند و افسردگي، 
اضطراب و افكار خودکش��ي در آن ها بيش��تر است. لذا به نظر مي رسدکه در این شرایط انجام اقدامات حمایتي، مشاوره درماني و ... براي کاهش 
اضطراب و تنش و پيشگيري از بروز افسردگي و اقدام به خودکشي ضرورت بيشتري داشته و حمایت جدي خانواده ها و سازمان هاي مددکاري 

اجتماعي را مي طلبد.
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مقدمه

قلمرو، ش��یوه و نحوه همس��رگزیني مي تواند بر آینده زندگي  زناشویي 
و میزان س��ازگاري و س��عادت زوجی��ن تأثیرگذار باش��د، به نحوي که 
قرابت هاي مكاني، خویش��اوندي، اجتماعي، فرهنگ��ي، مذهبي و غیره 
موجب سازگاري بیشتر زوجین و کاهش امكان اختالف، جدایي و نهایتاً 
طالق مي گردد. طالق را مي توان ش��یوه اي نهادي شده و تحت نظارت 
س��ازمان هاي اجتماعي، در راه پایان دادن به پیوند زناشویي دانست. به 

عبارت دیگر طالق خاتمه دادن به پیوند زناش��ویي تحت ش��رایط خاص 
قانوني، شرعي و عرفي است که پس از آن زن و شوهر نسبت به یكدیگر 
حقوق و تكالیفي ندارند. William Good معتقد اس��ت که خود ازدواج 
علت اصلي طالق، جدایي و ترک خانه و کاش��انه اس��ت )1(. نرخ طالق 
در میان بزرگ س��االن 50 ساله در ایاالت متحده در این گروه سني در 
بیست سال گذشته دو برابر شده است. میزان طالق در سوئیس در طول 
بیست سال از 15% در سال 1970 به 28% در سال 2010 افزایش یافته 
است. حدود یك سوم از ازدواج ها در طول ده سال اول زندگي به طالق 
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ختم مي ش��وند )2(.  Dekesredy و Schuartz )2009( نشان دادند که 
جدایي و طالق یك مش��كل اجتماعي بزرگ در مناطق روستایي اوهایو 
اس��ت )3(. در انگلس��تان نرخ طالق هم چنان درحال افزایش اس��ت و 
مش��اهده مي شود که اکثر ازدواج ها به طالق ختم مي شوند )4(. شواهد 
نش��ان مي دهد که در ایاالت متحده ح��دود نیمي از ازدواج ها به طالق 
ختم مي ش��ود. بعد از ط��الق حدود 65% زنان و 75% م��ردان احتماالً 
مجدداً ازدواج مي کنند و حدود 50% از افرادي که براي بار دوم ازدواج 
کرده ان��د، دوباره طالق مي گیرند )5(. ایران نی��ز هم اکنون از نظر آمار 
طالق در رتبه چهارم دنیا قرار دارد. در سال 1388در ازاي هر 4 ازدواج 
در تهران یك مورد طالق، به وقوع پیوس��ته است. استان هاي مازندران، 
کردستان، قم و خراسان رضوي نیز در ازاي هر شش ازدواج یك طالق 
داش��ته اند )6(. از نظ��ر valrestin، طالق زنجی��ره اي از حوادث به هم 
پیوسته است که براي همیشه زندگي قربانیان خود را دگرگون مي کند. 
ط��الق داراي آثار و پیامدهاي عمیق اجتماعي، اقتصادي، رواني، قانوني 
و والدیني بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طالق و اجتماع اس��ت )7(. 
بس��یاري از پژوهش هاي انجام شده از رابطه بین طالق با اعتیاد، جرم و 
بزه کاري، روان پریشي، عدم تعادل شخصیتي، مسائل آموزشي و تربیتي، 
خودکشي، جامعه ستیزي و نظایر آن حكایت مي کنند. اختالالت رواني 
در بین افراد مجرد، بیوه، جدا شده و طالق گرفته بیش از افراد متأهل 
بوده و خطر طالق براي ایجاد افس��ردگي بیش��تر از بیوه شدن )مثاًل بر 
اثر مرگ همس��ر( اس��ت )8(. افراد طالق گرفته بیش��تر از افراد متأهل 
دچار اختالالت جس��مي و روحي از جمله اعتیاد به مش��روبات الكلي، 
خودکش��ي و ضعف قواي ذهني مي ش��وند و رضای��ت خاطر کمتري از 
زندگي دارند )9(. یكي از مشكالت عمده اي که افراد مطلقه با آن درگیر 
مي ش��وند مش��كالت رواني و از بین رفتن سالمت رواني آن ها مي باشد. 
کارشناسان س��ازمان بهداشت جهاني، س��المت روان را قابلیت ارتباط 
م��وزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردي و اجتماعي 
و حل تضادها و تمایالت ش��خصي به طور منطقي، عادالنه و مناس��ب 
تعری��ف کرده و براین باورند که س��المت روان، صرفاً نداش��تن بیماري 
رواني نیست، بلكه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربیات  زندگي 
به صورت انعطاف پذیر و معني دار اس��ت )10(. مطالعات نشان داده که 
در مقابل فشار، زنان هیجان هاي منفي بیشتري نسبت به مردان تجربه 
کرده و میزان آش��فتگي رواني و افسردگي در زنان دو برابر مردان است 
)11(. زنان مطلقه اغلب ش��رایط جس��مي و روحي بدي داشته و دچار 
 )2001( Koch و  Leary.احس��اس گناه، افسردگي و پریشاني مي شوند
نش��ان دادند کساني که رابطه صمیمي خود را از دست مي دهند، دچار 
مس��ائل جدي تر از جمله س��وءمصرف مواد، افكار خودکشي یا اقدام به 
آن مي ش��وند. زن و ش��وهر ممكن اس��ت در زمان روابط زناشویي خود 
احس��اس تنهایي و افسردگي را تجربه کنند و ممكن است طالق راهي 
براي فرار از وضعیت موجود باش��د. به عن��وان مثال برخي زنان مطلقه 
احساسات شادي، آزادي را پس از تصمیم به طالق تجربه مي کنند، اما 
در کل زنان مطلقه اغلب ش��رایط جس��مي و روحي بدي داشته و دچار 

احس��اس گناه، افسردگي و پریشاني مي ش��وند )3(. در این پژوهش با 
توجه به اهمیت موضوع س��المت رواني در مراحل مختلف زندگي، این 
مؤلفه در زناني که در آس��تانه ط��الق بودند و در یك گروه عادي مورد 
بررس��ي و مقایس��ه قرار گرفت، با این فرض ک��ه پدیده طالق به وجود 
آورنده اختالل در سالمت رواني مي باشد و زنان در آستانه طالق با زنان 

عادي در میزان سالمت رواني با هم فرق دارند.

روش بررسي

روش تحقی��ق در پژوه��ش حاضر ب��ا توجه به موضوع آن که بررس��ي 
س��المت رواني زنان درحال طالق است، یك مطالعه مقطعي-توصیفي 
ب��ود. جامعه مورد مطالع��ه زناني بودند که طي س��ال 1393 متقاضي 
طالق بوده ان��د و جهت ثبت طالق و اخذ گواهي مبني بر عدم بارداري 
به پزش��كي قانوني استان اردبیل ارجاع داده شده بودند، به این صورت 
که از بین زنان متقاضي طالق مراجعه کننده به پزش��كي قانوني استان 
اردبیل 100 نفر را با توجه به تمایل آن ها براي تكمیل پرس��ش نامه به 
صورت دردس��ترس انتخاب گردیدند و پرسش نامه توسط آن ها تكمیل 
گردی��د. براي گ��روه کنترل، از بین زنان متأهل اس��تان اردبیل افرادي 
را که هیچ گونه ش��كایتي مبني بر وجود اختالف با همس��ر نداش��ته و 
تاکنون جه��ت تقاضاي طالق به مراکز قضای��ي مراجعه نكرده بودند و 
ه��م چنی��ن از نظر اقتص��ادي و فرهنگي با گروه زن��ان متقاضي طالق 
مش��ابه بودند، به ش��یوه هدفمند انتخاب نموده و پرس��ش نامه توسط 
آن ه��ا نیز تكمیل گردی��د. ابزار مورد اس��تفاده در ای��ن پژوهش براي 
 )DASS-21( جمع آوري داده ها، مقیاس افسردگي، اضطراب و تنیدگي
و مقیاس افكارخودکش��ي “بك” بود. DASS-21 مجموعه اي از سه زیر 
مقیاس خودسنجي است که براي اندازه گیري حالت هاي هیجاني منفي 
افس��ردگي، اضطراب و تنیدگي طراحي ش��ده  است. این مقیاس توسط 
Lovibond &  Lovibond در س��ال 1995 براي اندازه گیري افسردگي، 

اضطراب و استرس ساخته ش��د. این مقیاس از قابلیت اعتماد همگرا و 
افتراقي کافي برخوردار است )12(. صاحبي، اصغري و ساالري )1385( 
این مقیاس را روي جمعیت ایراني اعتباریابي نمودند. به منظور بررسي 
س��اختار عاملي این مقیاس در جمعیت ایراني، تحلیل عامل اکتش��افي 
با چرخش واریمكس به کار برده ش��د و مواد مربوط به هریك از س��ه 
عامل و بار عاملي آن ها مش��خص ش��د. عامل اول )تنیدگي( %17/25، 
عامل دوم )افسردگي( 15/09%، عامل سوم )اضطراب( 14/32% که )در 
مجموع46/66%( از واریانس را تعیین کردند. همس��اني دروني محاسبه 
ش��ده براي زیر مقیاس افس��ردگي81%، اضطراب73% و تنیدگي %81 
محاس��به ش��ده اس��ت )13(. هم چنین براي ازریابي افكار خودکش��ي 
آزمودني ه��ا از مقیاس افكار خودکش��ي “بك” اس��تفاده ش��د. مقیاس 
افكار خودکش��ي “بك” یك مقیاس خودس��نجي اس��ت ک��ه به منظور 
آشكارس��ازي و اندازه گیري شدت نگرش ها و رفتارها و طرح ریزي براي 
ارتكاب به خودکش��ي توس��ط بك ساخته ش��د. این مقیاس شامل 19 
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س��وال است و از یك مقیاس س��ه درجه اي از 0 تا 2 ساخته شده است 
ک��ه نمره کلي فرد براس��اس جمع نمرات بین 0 ت��ا 38 قرار مي گیرد. 
س��ؤاالت مقیاس م��واردي از قبیل آرزوي مرگ، تمایل به خودکش��ي، 
می��زان آمادگي فرد جهت اقدام به خودکش��ي، م��دت و فراواني افكار 
خودکش��ي، احس��اس کنترل خود، عوامل بازدارنده خودکشي را مورد 
سنجش قرار مي دهد. این مقیاس داراي پنج سوال غربالگري است. اگر 
پاسخ ها نشان دهنده تمایل به خودکشي در شخص باشد، آزمودني باید 
14 سوال بعدي را نیز تكمیل نماید. مقیاس افكار خودکشي بك داراي 
پایایي باالیي است. انیسي، فتحي آشتیاني، سلیمي و احمدي )1383( 
این مقیاس را در جمعی��ت ایراني آزمون نمودند که نتایج آزمون آن ها 
با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضرایب 0/87 تا 0/97 و با استفاده از 
روش آزمون- بازآزمون پایایي آزمون 0/54 به دس��ت آمده است )14(. 
بنابراین اعتبار دروني، اعتبار آزمون- بازآزمون و روایي هم زمان در این 
مقیاس وجود دارد. سؤاالت افكار خودکشي با تعاریف خودکشي انطباق 
دارد. شواهد حاکي از آن است که مقیاس افكار خودکشي بك مي تواند 
گزینه معتبري براي اندازه گیري افكار خودکش��ي در قالب خودسنجي 
باش��د )15(. براي تجزیه و تحلیل داده ه��ا از آمار توصیفي )میانگین و 
انح��راف معیار( و آمار اس��تنباطي )آزمون T و تحلی��ل واریانس چند 
متغیره( اس��تفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته ها

دامنه س��ني ش��رکت کنندگان در ای��ن مطالعه بین14-60 س��ال بود. 
میانگین س��ني دو گروه زنان درحال طالق )M= 26/48( و گروه شاهد 
)M= 27/71( س��ال بوده، هم چنین میانگین مدت ازدواج زنان درحال 
طالق )6/85( و گروه ش��اهد )4/43( س��ال بود. از بین کل آزمودني ها 
2 نفر )1%( بي س��واد، 11 نفر )5/5%( ابتدایي، 14 نفر )7%( راهنمایي، 
31 نف��ر )15/5%( دبیرس��تان، 44 نفر )22%( دیپل��م، 84 نفر )%42( 
کارشناس��ي و 14 نفر )7%( مدرک باالتر از کارشناسي داشتند. از بین 
کل آزمودني ه��ا 114 نفر )57%( خانه دار، 50 نفر )25%( کارمند، 32 
نفر)16%( دانش��جو و 4نفر )2%( بي کار بودند. از بین کل گروه 25 نفر 
)12/5%( جزو قشر کم درآمد، 93 نفر)46/5%( جزو قشر متوسط و 82 

نفر )41%( نیز داراي درآمد باالي یك میلیون تومان بودند. 
میانگی��ن و انحراف معی��ار آزمودني ها در متغیرهاي افس��ردگي، افكار 
خودکش��ي، اضطراب و استرس به دس��ت آمد. با توجه به نتایج تجزیه 
 5/62 ،M= 7/62( و تحلی��ل، میانگین و انحراف اس��تاندارد افس��ردگي
 4/92 ،M= 8/14( اس��ترس ،)SD= 5/05 ،M= 6/52( اضطراب ،)SD=
=SD( و افكارخودکشي )SD= 7/13 ،M= 4/57( در زنان درحال طالق 
 ،M= 4/12( اضطراب ،)SD= 4/41 ،M= 4/56( نس��بت به افس��ردگي
SD= 3/64(، استرس )SD= 4/60 ،M= 6/47( و افكار خودکشي )1/70 
=SD= 4/29 ،M( درگروه ش��اهد بیشتر اس��ت. هم چنین پیش فرض 
لوی��ن براي خرده مقیاس هاي افس��ردگي )0/00(، اضط��راب )0/00(، 
اس��ترس )0/16( و افكار خودکش��ي )0/00( به دست آمد. الزم به ذکر 
است که اگر دو گروه مساوي و یا بزرگتر از 40 نفر باشند، رعایت پیش 
فرض ها ضرورتي ندارد )پیش فرض تس��اوي همساني واریانس ها )لوین( 
و همس��اني کواریانس ها )آزمون باک��س( )16(. نتایج آزمون معناداري 
تحلی��ل واریان��س چندمتغیره )کل( جهت بررس��ي پیش فرض برابري 
واریانس هاي افس��ردگي، اضطراب، اس��ترس و افكارخودکشي در زنان 
درحال طالق و گروه ش��اهد نش��ان داد که درگروه ه��اي مورد مطالعه 
حداقل از نظر یكي از متغیرهاي وابس��ته تفاوت معناداري بین گروه ها 
وجود دارد. مجذور اتا نشان داد که 30 درصد واریانس مربوط به ترکیب 
خطي متغیرهاي وابسته از طریق تفاوت هاي گروهي قابل تبیین است.

نتایج جدول1: جدول 1 نتایج آزمون T، درجه آزادي، تفاوت میانگین ها 
و س��طح معناداري تفاوت ها را در گروه هاي مورد مطالعه در مؤلفه هاي 

افسردگي، اضطراب، استرس و افكار خودکشي نشان مي دهد.
نتای��ج جدول2: نش��ان مي دهد که بین دو گروه زن��ان درحال طالق و 
 ،)P= 0/01؛F=  18/32( گروه ش��اهد در خرده مقیاس هاي افس��ردگي
اضط��راب ) F= 14/81؛P= 0/01(، اس��ترس )F= 6/13 ؛P= 0/01( و 
افكار خودکشي )F= 11/87؛ P= 0/001( تفاوت معني داري وجود دارد.

بحث و نتيجه گيري

ه��دف از پژوهش حاض��ر ارزیابي س��المت رواني زن��ان درحال طالق 
مراجعه کننده به پزشكي قانوني اردبیل بود. نتایج پژوهش حاضر نشان 
داد که میانگین نمرات افس��ردگي، اضطراب، استرس و افكارخودکشي 

جدول1: نتايج آزمون T، درجه آزادي، تفاوت ميانگين ها و س��طح معناداري تفاوت ها در گروه هاي مورد مطالعه در افسردگي، 
اضطراب، استرس و افکار خودكشي

Tتفاوت دو میانگینسطح معناداريدرجه آزاديF

3/069/933-4/281187/430/002-افسردگي

2/4016/723-3/849180/020/001-اضطراب

1/671/925-2/476197/070/01-استرس

2/8712/567-3/446162/430/001-افكار خودكشي

رقيه زارع و همكاران
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در زنان درحال طالق نس��بت به گروه ش��اهد بیشتر بود. نتایج پژوهش 
حاض��ر با مطالعه Metsa-simola، Martikainen )17( مبني بر افزایش 
 Lavelle، مصرف داروهاي ضد افسردگي در زنان درحال طالق، مطالعه
 Kendler  ،)19( Riolo,  Nguyen,  Greden,  King   ،)18(Smock

Hettema Butera , Gardner , )20(، حمی��د و بش��لیده )21(، بهرامي 

)22(، محمدي و وکیلي )23( مبني بر وجود افس��ردگي در س��ال هاي 
اولیه طالق در زنان مطابقت مي کند. س��طح پایین آموزش، مش��كالت 
مالي )24(، بي کاري )25(، نداش��تن مسكن مي تواند به آسیب پذیري و 
اثرات منفي طالق در این گروه بیفزاید. مراقبت از پدر و مادر، فرزندان 
و مشكالت مالي مي تواند ناراحتي و فشار ناشي از طالق را بیشتر نموده 
و باعث افزایش افس��ردگي در این گروه گردد )26(. زنان درحال طالق 
به علت نداش��تن منابع مالي براي گذران��دن مخارج زندگي و بي کاري 
و گاهي عدم توانایي در تأمین مس��كن و بسیاري مشكالت دیگر اغلب 
بعد از گذراندن مراحل طالق دچار افس��ردگي مي ش��وند. طبق نظریه 
درماندگي آموخته ش��ده سلیگمن این گروه بعد از یك دوره کشمكش 
براي جدایي و فس��خ پیمان زناشویي با مش��كالتي مواجه مي شوند که 
از توان آنها خارج بوده و قادر به حل س��ریع آن نیس��تند. این مشكالت 
کم کم فش��ار عصبي زیادي را براي آن ها به وجود آورده و س��بب بروز 
افسردگي در آن ها مي شود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین 
نمرات افكار خودکش��ي در زنان درحال طالق نس��بت به گروه ش��اهد 
 Stack& Scourfield بیش��تر ب��ود. نتایج پژوه��ش حاضر ب��ا مطالع��ه
)27(، Callan& noller )9( مبني بر وجود افكار خودکش��ي و احتمال 
 Ide, خودکش��ي در زنان مطلقه نسبت به همتایان متأهل خود، مطالعه
Wyder, Kolves, De leo )28( مبن��ي بر افزایش میزان خودکش��ي در 

متقاضیان طالق نسبت به گروه عادي همسو مي باشد. جدایي زناشویي 
مي توان��د در کاهش حالت عادي افراد و از دس��ت دادن روابط عاطفي 
و شكس��ت در شبكه هاي اجتماعي بینجامد. عالوه براین مي تواند سبب 
تغیی��رات دیگري در زندگي هم چون تغییرات مالي، فرایندهاي قانوني 
و مس��ائل حضانت فرزند گردد. تالش براي تنظیم این الیه هاي متعدد 
تغییرات زندگي مي تواند فرات��ر از منابع مقابله اي افراد بوده و منجر به 
افزایش فشار رواني گردد )29(. عالوه براین عوامل رواني دیگر هم چون 
ش��رم، حس مقصر دانستن خود، ناامیدي، نقص حل مسئله، همه با هم 
همراه ش��ده و سبب توس��عه رفتارهاي خودکش��ي گردد )28(. اگرچه 

زنان گزارش بیش��تري از پریشاني رواني نسبت به مردان دارند، به نظر 
مي رس��د این امر سبب آسیب پذیري بیش��تر آن ها در مقابل رفتارهاي 
خودکش��ي شده است )30، 31(. وجود افكار خودکشي در این گروه را 
مي توان از طریق نظریه امیل دورکیم در مورد پدیده طالق تبیین نمود. 
دورکیم عامل اصلي رفتار را نه در وجود فرد، بلكه در شرایط اجتماعي 
جس��تجو مي کند. دورکیم ادعا مي کند که اعمال��ي چون کج روي هاي 
اجتماعي ناشي از نیروهاي اجتماعي است. دورکیم براي تأیید این ادعا 
به خودکش��ي که بیش از س��ایر رفتارها امري شخصي به نظر مي رسد 
توج��ه مي کند. او نش��ان مي دهد که رابطه مس��تقیم بین نوس��انات و 
نابساماني هاي اجتماعي و نابساماني هاي فردي )خودکشي( وجود دارد. 
هرچه مشكالت و نابساماني هاي اجتماعي بیشتر شود، نابساماني فردي 
نیز بیش��تر مي گردد. مشكالت بسیاري که براي زنان در مراحل جدایي 
اتفاق مي افتد هم چون تأمی��ن نیازهاي اولیه زندگي، حضانت فرزندان 
و نح��وه تربیت و نگهداري آن��ان و مراح��ل اداري فرایند طالق، باعث 
مي شود آن ها در مقابل فشارهاي محیطي آسیب پذیر شده و توان مقابله 
با مش��كالت در آن ها کاهش یابد. هم چنین پذیرفتن این امر که آن ها 
قدرت اداره زندگي زناش��ویي خود را نداشته س��بب ناامیدي و کاهش 
عزت  نفسشان شده و آن ها را دچار مشكالت رواني زیادي مي کند. همه 
این مسائل سبب مي ش��ود تا فرد در مقابل افكار خودکشي آسیب پذیر 
ش��ده و گاهي دس��ت به اعمال منجر به خودکش��ي و مرگ بزند. نتایج 
پژوهش حاضر نش��ان داد که میانگین نمرات اضطراب در زنان درحال 
طالق نس��بت به گروه شاهد بیشتر بود. نتایج پژوهش حاضر با مطالعه 
30( Gahler(، Kendler, Hettema, Butera Gardner )20(، محمدي و 

وکیلي )23(، ش��كیبایي )32( مبني بر وجود اضطراب در زنان متقاضي 
طالق همس��و ب��ود. یكي از ویژگي هاي مورد بررس��ي در زنان مطلقه و 
 )32( Bowen یا درحال جدایي پدیده تمایزیافتگي1نظریه سیس��تمي
است. طبق این نظریه تمایزیافتگي در سطوح درون فردي به توانایي فرد 
براي تش��خیص و جداکردن فرایندهاي احساسي از فرایندهاي عقالني 
اطالق مي ش��ود )33( و توانای��ي انتخاب این که کدام یك از این دو در 
یك موقعیت خاص اولویت داشته باشند )34(. خود تمایزیافتگي بیشتر 
بدین ش��كل درنظر گرفته مي ش��ود ک��ه فرد را قادر س��ازد تا موقعیت 
مواض��ع ش��خصي را در روابط مهم به کار برد. بدی��ن معني که در یك 

1-self- difrentiation

جدول2: نتايج جدول تحليل واريانس چندمتغيره در گروه هاي مورد مطالعه در خرده مقياس هاي افسردگي، اضطراب، استرس 
و افکار خودكشي

مجذور اتاسطح معني داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغیرها

468/181468/1818/320/010/85افسردگي

288/001288/0014/810/010/07اضطراب

139/441139/446/130/010/03استرس

411/841411/8411/870/0010/05افكارخودكشي

ارزیابي سالمت رواني زنان درحال طالق مراجعه كننده به پزشكي قانوني اردبيل
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رابطه عاطفي شدید یا در میان حوادث و رویدادهاي نامعین )هم چون 
طالق( بتواند حس��ي از خود را حفظ کند و توانایي کاهش اضطراب را 
در ش��رایط کنترل توسط اضطراب دیگران داشته باشد )33(. در حیطه 
میان ف��ردي نیز به توانایي ف��رد براي تجربه خودمخت��اري از دیگران 
در عی��ن صمیمیت با آن ها اش��اره دارد )34(. اف��راد تمایزیافته تعریف 
مش��خصي از خود و عقایدش��ان دارند، مي توانند جه��ت خویش را در 
زندگي انتخاب نمایند و در موقعیت هاي ش��دیداً عاطفي که در بسیاري 
از افراد منجر به ب��روز رفتارهاي غیرارادي و گرفتن تصمیمات نافرجام 
مي شود، کنترل خود را از دست ندهند و با در نظرگرفتن عقل و منطق 
تصمیم گیري کنند. در مقابل افراد تمایزنایافته هویت تعریف ش��ده اي 
از خود ندارند و در نقش ها و مس��ایل بین ش��خصي موج��ود، همراه با 
م��وج عاطفي خانواده حرکت مي کنند، در نتیجه اضطراب مزمن باالیي 
را تجربه مي کنند و مس��تعد مشكالت روان ش��ناختي و بروز نشانه هاي 
بیماري هستند )35(. طبق نظر بوئن افراد کمترتمایزیافته تحت شرایط 
استرس زا هم چون طالق ناکارآمدي بیشتري را از خود نشان مي دهند 
و بنابراین از نشانه هاي جسمي و روان شناختي بیشتري مانند اضطراب 
در رنجند )33(. به نظر مي رس��د زنان مورد بررس��ي در این پژوهش از 
تمایزیافتگي کافي براي یك زندگي زناش��ویي س��الم برخوردار نبودند. 
ای��ن گروه اغلب خود را غرق در خواس��ته هاي خان��واده خود کرده و از 
نظر عاطفي وابس��ته به همسر خود بودند و کمتر براي خود فكر، عمل 
و احس��اس مي کردند. این امر سبب ش��ده تا در هنگام جدایي، خود را 
در مقابل اتفاقاتي که در آینده برایش��ان رخ مي دهد، ناتوان ببینند و از 
آینده مبهم خود مضطرب و نگران شوند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد 
که میانگین نمرات استرس در زنان درحال طالق نسبت به گروه شاهد 
بیش��تر بود. نتایج پژوهش حاضر با مطالع��ه حكیم جوادي و مظاهري 
)37( مبن��ي بر اس��ترس زا بودن فرایند ط��الق مطابقت مي کند. طالق 
در افرادي که بخش��ي از این پدیده هس��تند، یك تجربه فردي ش��دید 

اس��ت. اگرچه ممكن اس��ت تأثیرات فردي طالق و سازگاري پس از آن 
در برخي ایجاد ناتواني نكند، ولي براي بس��یاري از افراد استرس زیادي 
به هم��راه دارد. البته اف��رادي هم وجود دارند که ممكن اس��ت طالق 
برایشان آزادي باشد، بنابراین این عالیم و نشانه هاي ناسازگاري را نشان 
ندهن��د )36(. طالق به عنوان یكي از اس��ترس آورترین منابع مي تواند 
س��اخت هاي ش��ناختي افراد را دچار اختالل کرده و آنان را در استفاده 
از ش��یوه هاي مقابله با استرس دچار ناتواني  گرداند )38(. بي اطالعي از 
آینده اي مبهم هر شخصي را در زندگي دچار استرس مي کند. چگونگي 
تأمین مخارج زندگي، نداش��تن پشتیبان و حامي، نگرش منفي جامعه 
نس��بت به زنان مطلقه و بسیاري موارد دیگر سبب مي شود این گروه از 
زنان دچار اس��ترس و فشار رواني زیادي شده و قادر به مدیریت شرایط 
خود نباشند. وجود یك مشكل براي هر فردي استرس زیادي به همراه 
دارد، ام��ا افراد با حمایت هایي ک��ه از اطرافیان دریافت مي کنند، باعث 
مي ش��ود بهتر با مشكل مواجه ش��ده و درصدد حل آن برآیند. اما زنان 
درحال طالق و یا مطلقه اکثراً با مشكالت زیادي مواجه مي شوند و اکثر 
اوقات از حمایت اطرافیان محروم مي مانند. همه این مس��ائل باعث بروز 
اس��ترس در آن ها مي گردد. از محدودیت هاي پژوهش حاضر نداش��تن 
مكان مناس��ب براي انج��ام مصاحبه کامل با آزمودني ه��ا بود که انجام 
پژوهش را با مش��كل مواجه مي نمود. با توجه به مسائل و مشكالتي که 
براي زنان در آس��تانه طالق از نظر رواني پیش مي آید، لزوم مش��اوره و 
مداخ��الت مختلف در مورد کاهش اثرات مخ��رب طالق روي زوجین، 
فرزن��دان و علي الخصوص زنان در تمام��ي مراحل اجراي طالق اعم از 

شرایط قبل و بعد از طالق احساس مي گردد.

تقدیر و تشكر
از مسئولین محترم سازمان پزشكي قانوني استان اردبیل و کلیه افرادي 

که امكان اجراي این پژوهش را فراهم کردند، قدرداني مي نماییم.
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Abstract

Background: We are witnessing in recent years that the increasing rate of divorce creates a multitude of difficulties 
for families and communities. Divorce is a threat to mental health and compared to men, women  experience more 
negative effects in stressful situations and the rate of depression among women is twice of that in men. The present 
study compares mental health of ordinary women and those who are divorcing.

Methods: The study was a cross- sectional one and its subjects included 100 divorcing women and 100 ordinary 
ones. The first group was selected from among women who had requested for divorce and were referred to Ardabil 
legal Medicine center. The Control group included married women residing in Ardabil with similar socio cultural 
conditions with no complaints regarding their marital life and no complaints to courts. Data collection was carried 
out though DASS-21 and Beck scale for suicidal thoughts. And the results were analyzed using SPSS version 16.

Findings: The results revealed a higher average of scores in both tests among the divorcing group than among 
control group, which was statistically significant (p<0.05).

Conclusion: These findings indicate a higher rate of psychological problems in divorcing women (compared to 
control group), along with a high rate of depression, anxiety and suicidal thoughts. Hence, it seems that this group of 
women need supportive measures and consultation to decrease their anxiety and tension in order to prevent depression 
and suicide attempts among them, which requires support of families and social welfare organizations. 
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