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 مقدمه-1-1

دارد. روابط با  یتیبااهماست که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار  افتهیسازمانخانواده واحدی اجتماعی و نظامی 

به توانایی زوجین به برقراری روابط  ییزناشوهمسر عنصر اصلی زندگی عاطفی و اجتماعی فرد است و نداشتن رضایت 

است  1رضایت و آشفتگی، طالقشاخص این عدم نیتر. مهمرساندتوأم با فرزندان و سایر افراد خانواده آسیب می

ترین عامل از هم گسستگی ساختار بنیادی نیترمهم(. طالق 1831، ترجمه تبریزی، جعفری و کاردانی، 2001، 2)هالفورد

(. 1831ستوده، باشد )ه یعنی خانواده است. یا به عبارت دیگر شیوه نهادینه شده اختیاری پایان یک ازدواج میبخش جامع

دهد و به فروپاشی هسته اصلی و بنیادین گوناگونی رخ می صورتبهو در طبقات مختلف اجتماعی  هاانسانطالق در بین 

گذارد. این اثرات نامناسب، ساختار خانواده اثر نامناسب میگذارد. عوامل متعددی بر جامعه یعنی خانواده اثر می

تعارض  هاآنکنند. در چنین شرایطی خانواده دچار ناسازگاری شده و در زندگی کارکردهای مناسب خانواده را مختل می

ک مساله ی عنوانبهباشد طالق ها بر روی کارکرد اجتماعی زن و شوهر اثرگذار میآید. ادامه کشمکشبه وجود می

زیرا ؛ گفت کمتر پدیده اجتماع به پیچیدگی طالق است توانیمهای حیات انسان است. پدیده نیترمهماجتماعی، یکی از 

زا است و استرس یدهیک پدی(. طالق 1831گردد )آقاجانی، موجب طالق می وستهیپهمبهای از علل و عوامل مجموعه

( و ابتال به 2002، 8دو برابر خواهد کرد )گاهلر یشناختروانو  یشکالت جسمانزنان را به م ˝افراد مخصوصا یریپذبیآس

 (.1830ده، یو بشل یر است )غالمیناپذاجتناب یآنان امر یاختالالت روان

1مطلقه زنان که عواقب عاطفی طالق از کیی
5کنند، افسردگیمی نرم وپنجهدست آن با 

 اختاللی افسردگی .است 

 شودمشخص می خودکشی و مرگ افکار و اشتهاییبی تمرکز، در گناه، اشکال احساس عالقه، و یانرژ کاهش با که است

در  اختالل به منجر که است همراه اشتها و خواب وضعیت تکلم، شناختی، هایتوانایی سطح فعالیت، در تغییر با و

 نشان (. تحقیقات1835 ه رضاعی،ترجم ،2،2015سادوک و شود )سادوکمی فردیبین و اجتماعی روابط شغلی، عملکرد

1مطلقه زنان در اسکیزوفرنیایی و تفکرات اضطراب افسردگی، که دهدمی
 زنان کودکان و است غیرمطلقه زنان از بیشتر 

                                                             
1- divorce  

2- Hallford 

3- Gahler 

4- divorced women 

5- depression 

6- Sadock & Sadock 

7 - divorced women 
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هستند  برخوردار باالیی یافسرده خلق و پرخاشگری  پایین، نفسعزت از غیرمطلقه زنان نسبت به کودکان مطلقه

 (.1،2001)شازیا

 8بینی است که ریک اسنایدرای بسیار نزدیک به خوشاست. امید سازه 2یگر طالق کاهش میزان امیدواریپیامد د

موانع موجود و  رغمبههای مطلوب هدف یسوبههایی ( آن را چنین تعریف کرده است: توانایی طراحی گذرگاه2000)

کند. شخص و گرفتار می دفاعیبزا، عوامل تنشها. ناامیدی شخص را در برابر انگیزش برای استفاده از این گذرگاه

کند. طرز تفکر وی حالت دهد و افسردگی عمیق را جایگزین آن میزمان، تمامی امید خود را از دست می باگذشت

فرد برای ایجاد  یهاییتوانا(. امید مجموعه 1831شود )طاهری، ناپذیر همه یا هیچ دارد که مانع حل مساله میانعطاف

هایی به سمت اهداف مطلوب و در ادامه داشتن انگیزه الزم برای استفاده از این مسیرهاست. امید هنگامی نیرومند گذرگاه

 هاهدفولی برطرف شدنی، احتمال دستیابی به آن  زیانگچالشموانع  باوجودارزشمند را در برگیرد و  یهاهدفاست که 

( در 2005) 1(. فاکودا، ناکامورا و تاکونو1832و شاکری،  زادهلیوجود داشته باشد )خالدیان، غریبی، ق مدتانیمدر 

 تندرستی با طالق همبستگی منفی دارد.پژوهش خود نشان دادند که امید 

سالمت شروع به  ی(. دانشمندان حوزه2001 ،5است )کونستاین و کلیتون افتهیشیافزازنان  سالمتبهاهمیت  راًیاخ

2آوری تابهای محتمل بین درک تداعی
های روانی و جسمی کردند که به اندازه فهم تندرستی، عملکرد مثبت و و بیماری 

به فرآیند پویای انطباق و  یشناختروان آوری تاب(. 2010، 1سکستون، بایرد، کلوجس)خودشکوفایی اهمیت دارد 

هنگام مواجهه با شرایط  میز درآسازگاری مثبت با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی که موجب سازگاری یا عملکرد موفقیت

. همچنین گرددیبازمکه در آن تعادل حیاتی به کارکرد قبلی خود  (2010، 3گردد )جانسونشود تعریف میزا میاسترس

عالوه بر  آوری تاب(. 2008، 3مارکدهد )هایلندآشکار، تمایل به افسردگی و اضطراب را کاهش می صورتبه آوری تاب

 آوری تاب درواقعکه باشد یمط یفرد در مح مؤثردکننده، مشارکت فعال و یع تهدیوقا یهابیآسدر برابر  یداریپا

، حسینی، اکبری و یمؤمنشود )یرا شامل م دکنندهیتهدع یدر برابر وقا یروان -یستیتعادل ز یفرد در برقرار یتوانمند

آمیز از قبیل وقایع مواجهه با فجایع محبت شاخص سازگارانه خوبی است که هنگام آوری تاب یطورکلبه(. 2011کرمی، 

 (.2010، 10گیرد )کارایرماکقرار می مورداستفادهزا یا فقر، آسیب

هایی که در قالب فرهنگ مراجع های فرهنگی است، یعنی درمانکند، درمانآنچه توجه را جلب می 30بعد از دهه 

است که در ایران کار تحقیقی محدودی در مورد آن  11نیدرماهای درمانی استعارهگیرند. یکی از این شیوهصورت می
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کنیم. علت آن است که در کشورهای غربی مردم با زبان صورت گرفته است ولی ضرورت آن را در کشورمان احساس می

های رواندانند چه مفهومی است. در این جوامع جنبهشود میروانشناسی آشنا هستند و وقتی صحبت از افسردگی می

صورت شان را بهکه در جوامع غیر غربی، مراجعان آشفتگییاند. درحالهای فیزیکی بدن متمایز شدهاز جنبه یشناخت

شود تا بهشناختی، مثالً افسردگی و اضطراب اغلب به شکل شکایات بدنی بروز میدهند تا روانشکایات بدنی نشان می

ها بهجانیهایی است تا چگونگی بروز هینی همواره نیازمند نظریهاز طرفی روانشناسی بال .عنوان تغییرات هیجانی و خلقی

تواناترین ابزار  1ها و عواطف استعارهجانیها را توصیف کند. برای انتقال همنفی و چگونگی تغییر آن یهاجانیژه هیو

 (.1813، ای برخوردار است )برویناست. این برتری در روانشناسی بخصوص روانشناسی شناختی از ارزش ویژه

درمانی است و نیازمند توجه فزونهای امروزه روانافزایش افسردگی زنان مطلقه، یکی از چالش کهنیابا توجه به 

برخوردارند، هدف  آوری تابشدند از سطح پایین امیدواری و  یافسردگمطلقه که دچار باشد و بیشتر زنانتری می

درمانگران شناختی را به خود  موردتوجه ˝ای که در اخیراتی استعارهشناخ یرفتاردرمانپژوهش حاضر، تعیین اثربخشی 

 باشد.زنان مطلقه می آوری تابجلب کرده است، بر افسردگی، امیدواری و 

 بیان مساله -1-2

انسان به حکم فطرت و طبیعت اجتماعی خود نیازمند فرد همدلی است که با او  زندگی کند و در کنار او آرامش 

گاه عشق و زندگی است و طالق بحرانی است که بعث از هم گسیختگی این کانون میخانواده همواره تجلییابد. کانون 

به همان میزان که طالق در زندگی خانوادگی رو به افزایش (. 1831، ترجمه رضاعی، 2015شود )سادوک و سادوک، 

کند )باللی، جامعه را تهدید میمتی افراد است، آثار و پیامدهای آن نیز هرروز بیشتر از گذشته، حیات جامعه و سال

باشند )میند میکرز، پذیرتر میآسیب(. جامعه زنان مطلقه که سرپرستی ندارند از زنان دیگر 1830زاده، اعتمادی و فاتحی

ئل له مسایوسله جامعه و خانواده و از سویی دیگر بهیوستر این مشکالت از یکسو به( و بیش2010، 2ماندن و کالمیجن

)ساکاتا و  روحی و روانی بسیاری قرار بگیرند یفشارهاها تحتشود که آنشده  و باعث میلیها تحماقتصادی بر آن

 یشانیرمطلّقه، پریجه گرفتند که زنان مطلّقه نسبت به زنان غی( نت2002کرما، کانگر و آلدر  )یلورنز، و (.2011، 8مکینزی

 کنند.یرا تجربه م یشتریزای بسترسو حوادث ا یجسمان یماریشناختی، بروان

شود، افسردگی هست که عملکرد های عاطفی که در اثر استرس ناشی از طالق حاصل مین اختاللیترعیکی از شای

گریز کننده و اجتماعروح، کسلیک زندگی بی یسوها را بهسازد و آنمتأثر می یریطور انکارناپذزندگی افراد مطلقه را به

ترین اختالالت روانی است، مطابق با نظر (. افسردگی یکی از شایع1833)حفاریان، آقایی، کجباف و کامکار،  دهدسوق می

شود که در بینی میچهارمین عامل مهم ناتوانی در تمام دنیاست و پیش(، افسردگی اساسی2011) 1سازمان بهداشت جهانی

نکه یرا گرفتار خواهد کرد، باید در نظر داشت که باوجودا های آینده دومین بیماری رایج باشد که جمعیت دنیاسال
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توان گفت که شیوع رترند و مییپذبیها نسبت به دیگران آسشود اما برخی از گروهها مشاهده میتمام گروه افسردگی در

در زنان مطلقه  آمار ( و این2018،  1، سوزا، فاکولو، ویئینر و سیلوابیشتر است )گزلکلی افسردگی در زنان نسبت به مردان 

 (. 2001، 2مایرزشود )چند برابر می

علمی در  یگرا و روانشناسی سالمت به افزایش شادمانی و سالمت و مطالعهاخیر روانشناسی مثبت یدر چند دهه

های اجتماعی مثبت در ارتقای سالمت بهینه تأکید دارند. مضامین اصلی های شخصی و سامانهمورد نقش نیرومندی

 ینیبای بسیار نزدیک به خوش(. امید سازه2001، 8گرا شامل شادمانی، امید، خالقیت و خرد است )کارانشناسی مثبترو

رسد که امیدواری در تمام ابعاد زندگی ضروری باشد )شمساست. از تبعات طالق، کاهش امیدواری است، به نظر می

امید را مطرح کرد و آن را از قدرت اراده،  یرای اولین بار، نظریه(. اسنایدر ب1832اسفندآبادی، هاشمیان و شفیع آبادی، 

، داشتن هدف و تشخیص موانع دانست، امید به معنای توانایی باور به داشتن احساس بهتر، در آینده مییابیقدرت راه

های تازه را در فرد نیرونو کسب نماید و  یفعالیت فرد است تا بتواند تجربه یباشد. با نیروی نافذ خود، تحریک کننده

 (.2010رودی، ایجاد کند )د

، 1کوپمن و دشده است )کاترین، بولترییهای مختلفی تأآثار سودمند امید بر سالمت جسمانی و روانی در پژوهش

ارزشمندی (، احساس2008، 5بریجز و مثبت )اسچر، کارور یمثال، همبستگی مثبت امید با عاطفه عنوان(. به2008

(، اضطراب، احساس1331( و همبستگی منفی با افسردگی )اسنایدر، 1332خود )اسنایدر، (، حرمت2002، )اسنایدر

ک، فرانک، یمنفی نشان داده شده است )شروین، الیوت، ریبارز یطور کلی با عاطفه( و به2005، 2فرسودگی )فلدمن

 (.1332 ،1هنسون و هافمن

اند، های انسان پرداختهها و توانمندیتیابهنجاری و اختالل، به ظرفن یجاهای اخیر، رویکردهایی که بهدر سال 

که باعث سازگاری هر چه  های موردنظر این رویکردهااند، یکی از سازهشناسان قرارگرفتهموردتوجه مشاوران و روان

روانشناسی رشد، خانواده ای در حوزه است که جایگاه ویژه آوری تابگردد، بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی می

(. در ارتباط 2001، 3شود )والرهای مرتبط با این سازه افزوده میکه هرروز برشمار پژوهشیطورروانی دارد، بهو بهداشت

گذارد تا پیبر توانایی خانواده تأثیر می آوری تابها حاکی از این است که نه طالق پژوهشیدرزم آوری تاببا فواید 

های گوناگون و بهاز راه آوری تاب( نشان داد که 2005) 3ر طالق را به حداقل برسانند. نتایج پژوهشی بونآمدهای ویرانگ

شود، شخصی میکه منجر به تجارب رشد 10آوردن احساس هدفمندی، کنترل و شایستگیمالحظه با فراهمطور قابل

کردند که از طریق آور احساس میزنان تاب یهمه طوری کهکند، بهمطلقه تسهیل میسازگاری بعد از طالق را در زنان
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زای افته، البته طالق یا هر رویداد آسیبیشیها افزاآن 2داکرده و خودمختارییها رشد پآن 1فرآیند طالق، هویت شخصی

ر طوارتباط دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که شخص بهنیهمراه نیست و درا آوری تابدیگر، همیشه با 

گر های شخصی و منابع حمایتپذیر عمل کند و تسلیم موقعیت شود و احتمال دیگر این است که شخص از مهارتآسیب

را که تجلی سازگاری مثبت و عملکرد غالب در مقابل حوادث ناگوار است، در خود به وجود  آوری تاباستفاده کند تا 

ابد و توسط یپرورش می 1توسط عوامل محافظ آوری تابدرواقع (. 2003 ،8بام، حاج یحیی و گریناویدن -آورد )الدار

که یطوردهند بهکنند یا تغییر میها به حوادث ناگوار را اصالح میشود. عوامل محافظ، پاسخبازداشته می 10خطر عوامل 

ل پیامدهای ضعف را کنند. برعکس آن، عوامل خطر، شرایطی هستند که احتماافراد از پیامدهای منفی اجتماعی اجتناب می

(. برای مثال، 2008، 5کنند )والشدهند. عوامل محافظ و خطر، ثابت نیستند، بلکه نسبت به موقعیت تغییر میافزایش می

عامل محافظ را، مطابق با اکولوژیکی،  21 آوری تابهای مرتبط با ( با مرور دقیق پژوهش2003) 2و مکیژیک سیبنز

پژوهش طبق  دهند: فرد، خانواده و اجتماع.سطح مجزا اما تعاملی پرورش میدر سه  را آوری تابشناسایی کردند که 

ها و درآمد ثابت و کافی ( تحصیالت و اشتغال، فراهم آوردن مهارت2000) 1جکسون، الدریج، فرید، فورستنتال و هو

پذیری فرد در باعث انعطاف یؤثرطور مها و آموزش بههستند، افزایش مهارت آوری تابازجمله عوامل محافظ در ارتقای 

، نقش مهمی در رضایت زناشویی، آوری تابهای مختلف نشان داده است که های پژوهشافتهیشود. مشکالت می حل

؛ 2002، 3؛ التیلدی2010و همکاران،  3های زناشویی و افزایش هیجانات مثبت دارد )هابرروابط زوجین، کاهش استرس

ن یاز ا یها حاکنه طالق پژوهشیدر زم آوری تابد ی(. در ارتباط با فوا2001، 11دریکسون؛ فر2001، 10کورتیس و سکهتی

بون  یج پژوهشیرانگر طالق را به حداقل برسانند. نتایو یآمدهایگذارد تا پیر میخانواده تأث ییبر توانا آوری تاباست که 

، کنترل و یآوردن احساس هدفمندالحظه با فراهمطور قابل مگوناگون و به یهااز راه آوری تاب( نشان داد که 2005)

که  یطورکند، بهیل میمطلقه تسهبعد از طالق را در زنان  یشود، سازگاریم یشخصکه منجر به تجارب رشد   یستگیشا

آنها  یدا کرده و خودمختاریآنها رشد پ یت شخصیند طالق، هویق فرآیکردند که از طریآور احساس مزنان تاب یهمه

  (.2003و همکاران،   12دنیاو -افته است)الداریش یفزاا

های درمانی شناختی بهره فراوان سالمت روانی و تغییر رفتار ناسازگارانه از روشهای اخیر برای کمک بهدر دهه

(. دو درمان 1333، 18گرفته شده و توجه شناخت درمانگری برای بازسازی شناختی مراجعین بوده است )کوپ و کراو
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کند منطقی ( که ادعا می1322، 1اند از: درمان عقالنی، هیجانی، رفتاری )الیستحت مقوله درمان شناختی عبارت اصلی

( 1313) 2کند و درمان شناختی بکرهای غیرمنطقی تأکید مینبودن، علت اصلی مشکالت عاطفی است و بر بازسازی باو

، 8شناختی است )دابسونحال هدف هر دو بازسازینییرمنطقی، درعخودآیند تأکید دارد تا باورهای غکه بر چالش با افکار

شناختی، اصرار این روش  یهاد اثربخشی درمانی(. باوجود شواهد مختلف در تائ1833بجستانی، ، به نقل از سلیمی2001

سازد. بسیاری از  اجرایی روبرو یهابستای سبب شده تا درمانگران شناختی را با بنبر استفاده از زبان و منطق گزاره

اند، اما گیرند، شکایت دارند که اگرچه در باورهای عقالنی به تغییراتی رسیدهافرادی که با این روش تحت درمان قرار می

هایی که این درمانگران برای خروج کی از راهی(. 1338، 1همچنان در باورهای هیجانی خود با مشکل روبرو هستند )تیزدل

و روش  های مجازی استعارهاند، استفاده از زبانیفی و کمی باورهای هیجانی و عقالنی درپیش گرفتهبست تمایزات کاز بن

است با این تفاوت که در  CBTکالسیک یا  یهادرمانی است. استعاره درمانی درواقع دارای همان ساختار درماناستعاره

گردد. نتایج عنوان ابزار ارتباطی استفاده میاره بهکلیه مراحل شناسایی، اصالح و تغییر ساختارهای شناختی از استع

هیباشند. عالوه بر این نظرمی CBTکالسیک شناختی یهاشناختی بر درمان یهاد افزایش موفقیت درمانیتحقیقات نیز مؤ

ی و ادراک عنوان محرکی برای یادگیرها بهو انگیزشی استعاره یشناسگرا نیز بر کارکردهای یادیاری، معرفتساخت یها

درمانی ای طوالنی دارد، اما استعارهشناختی سابقههای روان(. اگرچه استفاده از درمان2000، 5تر و ولفاند )گنتد کردهیتأک

است که در آن مشکالت مراجع از تازه ًدرمان رویکرد نسبتاعنوان ابزار اصلی در کل فرآیند به معنی استفاده از استعاره به

شود، استعاره، خود به معنای صورت استعاری به مراجع منتقل میناسایی شده و تغییرات درمانی نیز بهطریق استعاره ش

که آن نام یا توصیف، بهینحوداند، بهانتقال معنا از عنصری به عنصر دیگر است و عبارت است از دادن نامی به چیزی می

واسطه خصوصیات شناختی و (. استعاره به1835زاده، د )قاسمطور قراردادی یا به شکل متعارف به چیز دیگری متعلق باش

خصوص عنوان یک شیوه درمان شناختی، در درمان اختالالت هیجانی بهعنوان یک ابزار که بهتنها بهکاربردی ویژه، نه

2ایاستعاره -شناختی یهایی از نوع رفتاردرمانگردد. درمانافسردگی مطرح می
 (MCBT) ای یا استعاره ا شناخت درمانیی

های مختلف اثربخشی درمانی، روش پیشنهادی است که در پژوهشدرمانی با تلفیق رویکرد ساختاری و شناختاستعاره

کند افراد به استعاره و ( بیان می1831(. صاحبی )1835احمدی، ، خان1،1330خود را ثابت نموده است )گونساالوز و کرین

 به چالش آموزش، در توانیم دیدن و لمس کردن نیست را خوب درک کنند. از استعارهبلتمثیل نیاز دارند تا چیزی که قا

 حافظه، عملکرد شناخت، بهبود نیز ( و3،2011برودیتسکی و های )تابودیتجربه تفویض کردن، سرگرم تفکر، کشیدن

 فعالی نقش جودرمان که است اراستو فرض این بر درمانیکرد. مبنای استعاره ( استفاده1331، 3زبان )بالوو و خالقیت

                                                             
1 - Ellis 

2 - Beck 

3 - Dobson & Keith 

4- Teasdale 

5- Gentner & Wolff 

6 -  metaphorical cognitive and behavioral therapy 

5 - Goncalves & Craine  

6- Thibodeau & Boroditsky 

7- Billow 
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 است درمان برای مختلف راهکارهای ارائه و مشکل وفصلحل مسئول درمانگر همانند و دارد عهده بر درمان درروند

)استعاره درمانی( تغییر باورهای هیجانی )مضمون( در کنار  یادرمانی استعارهبنابراین هدف شناخت (؛2000، 1)اتو

شود فقط باورهای عقالنی های معمول که از طرف درمانگر استفاده میکه در روشاست. درحالی باورهای عقالنی )معنی(

های خود بیمار و ها و گزارهکشیدن افکار از طریق صحبتمنطقی و به چالشو به عبارتی معانی از طریق ارائه مباحث

منظور از کاربرد اصطالح استعاره آن است که  . (1833بجستانی، ، به نقل از سلیمی1338کند )تیزدل، درمانگر تغییر می

گیرد. فرض اصلی در این شیوه بر آن است ها و راهبردهای درمانی در قالب کالم استعاری و مجازی صورت میارزیابی

ایی شده و استعاره کارآمدترین ابزاری است که کشف تمثیلی و استعاری بازنم یاگونهکه سطوح عمیق و ناهشیار افراد به

درمانی در فرایند تغییر دو هدف مهم درمانی دنبال میاستعاره یطورکلسازد. بهیا تغییر در این سطوح عمیق را ممکن می

شکلی است  های مراجع بههای فرد و هدف دوم بازسازی استعارهاستعاره کند، ابتدا درک ساختار شناختی فرد با شناسایی

( بیان می1335کوپ )(. 1833، و همکاران فردکه سبب ایجاد یا فعال شدن ساختارهای شناختی کارآمدتر شوند. )علیزاده

کردن آن از طریق ترتیب دادن یک انتقال، سبک پردازش اطالعات کند که از استعاره برای ارتباط با ناهشیار مراجع و فعال

شود. )فرآیند اولیه( استفاده می 8قیاسی –)فرآیند ثانویه( به شناخت تصویری  2اولیه منطقی –مراجع از شناخت کالمی 

های شناختی کردن شناخت طرحوارهبرای فرموله 5/ قیاسی1ایبر اشکال منطقی/ گزاره ˝رایج منحصرا CBTرویکردهای 

درمانی مفهوم شناخت را تا در برگرفتن عارهها، افکاراتوماتیک و باورهای غیرمنطقی( تکیه دارند، استمراجع )مثل خودگویه

 دهد.اشکال تصویری و استعاره نیز گسترش می

 دیام دادن دست از و یافسردگ و است باال اریبس مطلقه زنان در یافسردگ نرخ که است داده نشان یمتعدد قاتیتحق توجه با

 یباال نرخ به توجه با و شود؛یم ناگوار حوادث برابر در دافرا نیا یسازگار کاهش به منجر که است طالق با همراه مشکالت ازجمله

 زنان یبرا که یروح مشکالت لیدل به طالق از پس که شودیم مطرح مسئله نیا زنان در کم نیسن در خصوصبه کشورمان در طالق

 جینتا به استناد  با و .ببرند لذت نهمچنا یزندگ از تا داد شیافزا هاآن در را آوری تاب و یزندگ به دیام توانیم چطور دیآیم شیپ

 و استات جمله از ،یافسردگ کاهش در یااستعاره -یشناخت یرفتاردرمان مداخالت نهیزم در گرفته صورت یهاپژوهش مثمرثمر

تعارهاس یشناخت یدرمان رفتار که رودیم انتظار بیترت نیبد(. 1831) انیاحمد و( 2012) همکاران و یدیخورش ،(2010)  6همکاران

 .گردد واقع موثر مطلقه زنان آوری تاب و یدواریام ،یافسردگ بر یا

 دارد؟ ریتأث مطلقه زنان یافسردگ بر یااستعاره-یشناخت یرفتاردرمان ایآ -1 که است نیا مهم مساله سه  حاضر پژوهش در لذا

 مطلقه زنان آوری تاب بر یااستعاره-یشناخت یرفتاردرمان ایآ -8 دارد؟ ریتأث مطلقه زنان دیام بر یااستعاره-یشناخت یرفتاردرمان ایآ -2

 دارد؟ ریتأث

 

                                                             
1- Otto 

2-Primarily verbal logical 

3 - imaginal analogical 

4- propositional 

5- syllogistic 

6-Stott, Mansel,  Salkoviskis,  Lavender  & Cartwright Hatton 
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 اهداف پژوهش -1-3

 هدف کلی  -1-3-1

 .زنان مطلقه آوری تاب، امیدواری و افسردگی بر ایاستعاره –رفتاردرمانی شناختی ر یتاثتعیین 

 اهداف جزئی -1-3-2

 .افسردگی زنان مطلقه رب ایاستعاره –رفتاردرمانی شناختی ر ین تاثییتع-1

 .امیدواری زنان مطلقه بر ایاستعاره –رفتاردرمانی شناختی ر ین تاثییتع-2

 .زنان مطلقه آوری تاب بر ایاستعاره –رفتاردرمانی شناختی ر ین تاثییتع-8

 های پژوهشفرضیه -1-4

 شود.موجب کاهش افسردگی زنان مطلقه می ایاستعاره –رفتاردرمانی شناختی  -1

 شود.موجب افزایش امیدواری زنان مطلقه می ایاستعاره –رفتاردرمانی شناختی  -2

 شود.زنان مطلقه می آوری تابموجب افزایش  ایاستعاره –رفتاردرمانی شناختی  -8

 تعریف مفاهیم و واژگان -1-5

 تعاریف نظری متغیرها -1-5-1

 نیا با است CBT ای کیکالس یهادرمان ساختار همان یدارا درواقع یدرمان استعاره :یااستعاره -یشناخت یرفتاردرمان

 ندیفرا در. گرددیم استفاده یارتباط ابزار عنوانبه استعاره از یشناخت یساختارها رییتغ و اصالح ،ییشناسا مراحل هیکل در که تفاوت

 یبازساز دوم هدف و فرد یهاستعارها ییشناسا با فرد یشناخت ساختار درک ابتدا شود،یم دنبال یدرمان مهم هدف دو رییتغ

 (.  2000 ولف، و ترگنت) شوند کارآمدتر یشناخت یساختارها شدن فعال ای جادیا سبب که است یشکل به مراجع یها استعاره

تواند یک واکنش و عاطفه ها است. افسردگی میهای روانی برای انسانبیماری نیترعیشاافسردگی از  افسردگی:

های مختلف و یا خود بیماری و اختالل باشد )سادوک و سادوک، فقدان، عالمتی در بین عالئم بیماری طبیعی نسبت به

(. افسردگی اختاللی است که در آن خلق و نیروی زیستی فرد کاسته شده و انسان به نقطه 1835ضاعی، ، ترجمه ر2015

دهد و احساس بدبختی، عنای خود را از دست میشود، جهان برای او مرسد. در شرایطی که فرد افسرده میپریشانی می

-ها و ناکامیطور عینی و ذهنی به فکر همه شکستآید. شخص افسرده ممکن است بهبیچارگی و ناامیدی در فرد پدید می

د کشی وجوپناهی و ناامیدی جلوه کند تا جایی که گاه در افراد افسرده، بیم خودهایش باشد و آینده در نظرش توأم با بی

 (. 2012، سازمان بهداشت جهانیدارد.  )
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( امید عبارت است از ظرفیت تصور توانایی ایجاد مسیرهایی به سمت اهداف 2000نظر اسنایدر ) از :امیدواری

بینی که با میل و انتظارات مثبت آینده امید به معنی یک نوع پیش .داشتن انگیزه برای حرکت در این مسیرمطلوب و تصور

های زندگی تغییر کند )سو، چن، چن، یانگ و تواند در واکنش به موقعیتبینی است که میو غیرقابل پیش و نیز پویا

 (.2005، 1هانگ

مقاومت در برابر ضربه  یت مواد براینشان دادن قابل یبرا یدر اصل و ابتدا در متالوژ آوری تاب: اصطالح آوری تاب

آمیز فرد با چالش های تیبرخورد موفق یچگونگ آوری تابده است. ه استفاده شیفشار مداوم و برگشت به حالت اول

ها ساخته شده است و بیو آس یبر جنبه های قو آوری تابه یب است. نظریا آسیبا استرس و  ییارویدر هنگام رو یزندگ

 (.2011، 2رزیی)م بت استیکنار آمدن فرد با خطر و مص یفرد برا ییرش توانایله پذیبه وس ینحوه ادراک از رفتار انطباق

 تعاریف عملیاتی متغیرها -1-5-2

های مرتبط با افکار و مداخالتی با استفاده از تمثیالت، داستان و استعاره ی: برنامهیااستعاره -یشناخت یرفتاردرمان

 شود.یک ونیم ساعته اجرا می جلسه 3که در  شدهنیتدوباورهای غیرمنطقی 

تا  0ها بین شود. دامنه نمره( سنجیده می1333ا پرسشنامه بک ویرایش دوم )در این پژوهش افسردگی ب افسردگی:

انکار  1و  0دهد. نمره بین حداکثر افسردگی را نشان می 28قرار دارد؛ که نمره چهار حداقل افسردگی و نمره  28

 دهد.افسردگی را نشان می

 و اسنایدرنی از پاسخگویی به مقیاس امیدواری ای که آزمود: منظور از امیدواری در پژوهش حاضر، نمرهامیدواری

 باشد.می 21تا  3کند که بین کسب می (، 1331همکاران )

سون یویکونور و د آوری تابای است که آزمودنی از مقیاس در پژوهش حاضر، نمره آوری تابمنظور از  :آوری تاب

 او باالست. آوری تابنزدیک باشد  100فرد به  یاست و هرچه نمره 100و  0کند و بین یکسب م( 3002)

 ت و ضرورتیاهم -1-6

افرراد دارد. خرانواده    یرا برر زنردگ   راتیتأثن یترن و اثربخشی، خانواده ارزشمندتریاجتماع ینهادها یان تمامیدر م

از  کیر چیهر هاسرت و  خرانواده  یط سالمت عمروم یشرا درگرو یو نابهنجار یاست و بهنجار ین واحد اجتماعیرتریفراگ

نرده را از آثرار سروو خرود مصرون نخواهرد       یبه آن نسل آ یبیست، هرگونه آسیخانواده ن ریتأثفارغ از  یاجتماع یهابیآس

افراد جامعه هسرتند کره    ازجمله(. زنان 1831نژاد، یر خود خواهد ساخت )نوابیرا درگ یادیز یگذاشت و سازمان اجتماع

یمر  ی(. عوامل گونراگون 1830زاده، یو دهقان یگیبا یدیده، عید، بشلیت دارد )حمیار اهمیبس هاآن یروان سالمتبهتوجه 

از مشرکالت   یاریدهرد کره بسر   ینشران مر   یشماریب یهاج پژوهشیقرار دهد. نتا ریتأثتواند سالمت روان زنان را تحت 

                                                             
1-Su, Chen, Chen, Yang  & Hung 

2- Myers 
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ر، برا  یر اخ یهرا در سرال  متأسرفانه ن مسائل طالق است کره  یاز ا یکی . دارند  یشه اجتماعیر یو اختالالت روان یبهداشت

، 1سرون، والکرر، گلرین و مرارگوارد    یاست )ال شدهلیتبد یک معضل مهم اجتماعین مسئله به یآن، ا روزافزونش آمار یافزا

کشور در سال  یسالنامه آمار شده است. بر اساسیزان طالق نسبت به ازدواج معرفین کشور ازنظر میران چهارمی(. ا2011

ب ین ترکیشتریواقعه است و ب 128512است که تعداد آن برابر  شدهثبتک طالق ی شدهثبت ازدواج 1.1هر  یبه ازا 1838

ن رقم نسبت به مشرابه سرال قبرل    یساله است. ا 21-20ساله با زنان  23-25مردان  یب سنیران مربوط به ترکیطالق در ا

نررخ   شرود یمر ن خود سربب  یا ه؛ ک(1831بوده است )سازمان ثبت احوال کشور،  روروبهدرصد  8/5ش ی(، با افزا1832)

ن مشکالت که منجر به مشکالت و حروادث  یا نیترمهمابد که از یش یاز طالق هم افزا یناش یو روان یروح یهایماریب

 یها و تمرکز بر ناکرام ییده گرفتن توانای، احساس گناه و ترس از شکست و نادیافسردگ یشود، مسئلهیم یشتریناگوار ب

خرود بکننرد.    یدادن بره زنردگ  انیر و پا یار اقدام به خودکشینشود چه بس ین افراد توجه درمانیه اب کهیدرصورتاست که 

بهکننده است ع و ناتوانیشا یادر زنان مطلقه عارضه ییو احساس ضعف در خودکارآ یدی، ناامی(. افسردگ2002)گاهلر، 

ی(. مطالعات نشان مر 1830د و همکاران، یشود )حمیر تمام زنان پس از طالق میگبانیگر ˝بایتوان گفت تقریم کهیطور

 وجرود نیبراا و از استمرار برخوردار اسرت.   زاتربیآسزنان دشوارتر و  یو... برا یعاطفی، اقتصاد – یروان یامدهایدهد پ

ج ینترا  رانیر (. در ا2003، 2تیر دارد )مرک نا بعد از طالق  یرا در کاهش استرس و سازگار یادینقش ز یت اجتماعیحما

برابر مردان اسرت در   1/1در زنان حدود  یشتر از مردان است، افسردگیب یزنان به افسردگ یدهد که احتمال ابتالیشان من

ن درصد یشتریافراد مطلقه و متأهل ب بعدازآنبودند و  یوع افسردگین شیشتریوه مستعد بی، افراد بسالانیمت جوان تا یجمع

 (.1832و همکاران،  ی، هاشمی، طاووسیدواری، امی، موسویرا داشتند )منتظر یافسردگ

بره سرمت اهرداف مطلروب و      ییرهایجاد مسر یا ییت تصور توانایظرف د عبارت است از:ی( ام2000) دریاشنا از نظر

در  ییر بسرزا یتوانرد ترأث  یمر  یو شراداب  ید، سرزندگیام یهیداشتن روح رها.ین مسیحرکت در ا یزه برایتصور داشتن انگ

نسل بعد را فراهم کند بخصوص زنان مطلقه که عالوه بر،  یخود موجبات شاد ینوبهبهت داشته و یفعالکارکرد و  ی نحوه

د نگاه تلخ جامعه به خود را متحمل شوند که اغلرب، بره   ی، بایزندگ یهانهین هزیت روان و تأمیدن بار مسئولیدوش کشبه

 (.1830،  و همکاران دیحمگردند )یم یدیأس و ناامیدنبال آن دچار 

مالحظره شرده و نشران داده     یمعنادار یمنف یرابطه یافسردگ با یو سرسخت آوری تابن یز بیها نپژوهش یدر برخ

 ازنظرر (. 1833دالور، و  ی، اعتمادیبجستانیمیره شوند )سلیتوانند بر انواع اثرات ناگوار چیآور مشده است که افراد تاب

 براهم را  یرونیو ب یاشاره دارد که منابع درون یرغم مشکالت زندگیاری مثبت علند سازگیبه فرا آوری تاب(، 2008) 8لوثار

افرراد   یتیشخص یهایژگیو ازجملهشود. یفردی برای برخورد با مشکالت م ییتوانا شیسازد و منجر به افزایکپارچه می

 یزنردگ  یو هدفمند یت عقالنیاو کف یطبعشوخ، ی، شادهاارزشبر  ی، مصمم بودن، پافشاریدواری، امیآور، بردبارتاب

                                                             
1- Ellison, Walker, Glenn  & Marquardt 

2- McKnight 

3- Luthar 
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 و همکراران  2آلونسون، چدراوی-ا، فرناندزیناریا -رونسرو، فرناندز -لوپز، پرز -(. پرز 2002، 1سیاست )کامپفر و سامرها

 در آنان مرتبط است. ین با نمرات باالی افسردگییآوری پابر روی زنان نشان دادند که تاب ی( در پژوهش2018)

ن یشتر سنیاست و ب افتهیشیافزار در کشورمان یاخ یدر چند دهه یاندهیفزا صورتبهخ طالق نربا توجه به اینکه 

ک ی عنوانبه(. طالق 2001رز، ین است )ماین سنیها در ادرصد از طالق 12است که  یسالگ 82تا  13ها طالق در زن

 ید و آغازیجد یک زندگیشروع  تواندیمز ین یگاه حالنیباا یخاص خود را به دنبال دارد ول یامدهای، پیداد منفیرو

 رسد توجه بهی، به نظر میافسردگ ژهیوبهطالق  یمنف یامدهایاز پ یریشگیپ ی(. برا1832، یآباداسفندشمسدوباره باشد. )

ن محقق یبنابرا؛ ت و ضرورت برخوردار باشدیاز اهم هاآنارتقاو سالمت  یزنان مطلقه برا آوری تابد و یش امیافزا

ش یو افزا یکاهش افسردگ یرو را یااستعاره - یشناخت یرفتاردرمانوه یبه ش یر مشاوره گروهیصدد برآمد تا تأثدر

 کند یزنان مطلقه بررس آوری تابو  یدواریام

                                                             
1 - Kumpfer & Summerhays 

2- Pérez-López, Pérez-Roncero,  Fernández-Iñarrea, Fernández-Alonso, Chedraui  & Llaneza 
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 مقدمه -2-1

ها مربوط بوده و ست که مسئله پژوهش به آنفصل دوم شامل ادبیات پژوهشی و پیشینه تحقیقات مفاهیمی ا

آوری اطالعات و جمع ًپردازند. در ادبیات تحقیق هدف صرفابینی تغییرات این مفاهیم میفرضیات پژوهش به پیش

گردآوری یک مجموعه جدا از هم نیست. هدف از این بخش بررسی اطالعات با رویکرد انتقادی است که راهنمای کار 

ها ای از نظریات و مبانی تئوریک آن(. در قسمت اول، یعنی ادبیات پژوهش، خالصه1831و بازرگان، محقق است )سرمد 

ها معرفی گردند تا هدف از گردد. به این منظور، ابتدا الزم است تا این مفاهیم تعریف شوند، خصوصیات مهم آنارائه می

های مورد بررسی روشن نباشد درک اینکه چه زیرساخت ها برای خوانندهتر گردد زیرا تا تعریف آناین پژوهش ملموس

و امیدواری و افسردگی  آوری تابهای مرتبط با استعاره درمانی، اند در ابهام خواهد بود، و در نهایت پژوهشقرار گرفته

 .شوندبیان می

 طالق -2-2

امری عادی و ساده به نظر برسد،  کند. شاید برای بسیاری، طالقیاد نمی یخوبای است که عرف از آن بهطالق واژه

شناسی به آن نگریسته شود، طالق یعنی عدم موفقیت در انتخاب درست همسر و عدم دقت در انتخاب اما اگر از دید روان

شناس مشهور در چندین مقاله خود متذکر شده که در ابتدا ، جامعه1ویلیام گود (.1833زاده، شریک جنسی است )حسن

سال ابتدایی ازدواج خیلی کم است  5دهد. خطر طالق در شود و سپس طالق رخ میاژگون و تضعیف میپیوند ارتباطی، و

سال از ازدواج، دوباره این  15تا  11شود. بعد از گذشت ساله سوم از آن بیشتر می 5شود و در شتر مییسال دوم ب 5و در 

 (.2011، 2ابد )کالمیج، وانساک و ماتیجسیخطر کاهش می

شود ولی این عنوان یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده است و اگرچه امری منفی تلقی میر جوامع، طالق بهدر اکث

هاست. برای این آسیب اجتماعی ناپذیر بودن برخی از طالقپذیرش نسبی، خود حاکی از ضرورت آن و بیانگر اجتناب

زوجین، این دالیل متفاوت خواهد بود و بدیهی است دالیل متعددی عنوان شده است، بسته به موقعیت و طبقه اجتماعی 

گیری این پدیده، سبب کنترل آن بوده و در کاهش آن دارای نقش بسزایی است. عدم که شناخت عوامل مؤثر در شکل

روانی و عاطفی، شرایط فرهنگی  یهاتیحماکنترل تعادل روابط بین فردی صحیح، فشارهای اقتصادی و معیشتی، عدم

گیری اند، همگی این عوامل در شکلهای حاکم که اکثر کارکردهای اصلی خود را از دست دادهها و سنترزشجامعه و ا

                                                             
1 - William Goode 

2 - Kalmiijn, Vanassche & Matthijs 
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باشند و تشکیل یک زندگی باثبات و ک جامعه ما یعنی زنان، مؤثر و دخیل مییتارمهیگیری طالق از جانب قشر نو تصمیم

 (. 1833سازد )سالمی، پایدار را برای آنان دشوار می

 علل طالق -2-3

  هانیا از یلیخ. هستند لیدال از یبیترک گاه و بزرگ گاه که دارد، وجود طالق دادن رخ یبرا یمتعدد لیدال

 لیدال. رسندیم انیپا به لیدل کی از شیب یبر هاازدواج از یلیخ هستند، ازدواج کی به دنیبخش انیپا یبرا یموارد

 : میکنیم یدبندسته گونهنیا را ازدواج کی شکست عمده

 مشکالت از یاریبس منشأ نیهمچن و است ییزناشو وندیپ کی از مهم بخش کی یجنس روابط: یجنس مشکالت -1

 .باشدیم ییزناشو

 حفظ یبرا یمساو طوربه گریهمد با شده صرف زمان و خانه از خارج در شده صرف زمان: زمان مشکالت -2

 . است مهم خوب، ازدواج رابطه

 .بردیم نیب از را مشترک یزندگ کی سعادت مخدر، مواد و الکل به ادیاعت: ادیاعت مشکالت -3

. است ییزناشو یوندهایپ شکست لیدال غالباً ،یکالم و یکیزیف یهااستفاده سوو: سوواستفاده مشکالت -4

 . باشدینم رفتهیپذ هرگز ازدواج، کی در نوع، هر از سوواستفاده

 قرار زوج دو نیماب را خودشان دوستان نیا اگر. وندیپ کی در دوستان با روابط از یبرخ: یدوست مشکالت -5

 .باشند ییزناشو وندیپ آن یبرا کنندهمسموم اریبس توانندیم بدهند،

-یطوالن ارتباط کی و شده نیزوج یناسازگار باعث تواندیم یمنف یتیشخص یهایژگیو: یتیشخص مشکالت -6

 .دباشیم راهکار تنها طالق و سازد تحملرقابلیغ را مدت

 و تعارضات به منجر نیا ستند،ین مطابق یعاطف روابط با انتظارات کهیهنگام: انتظارات مورد در اختالف -7

 .شودیم نیزوج نیب یهاکشمکش

 توانندیم یهمگ برادرها و خواهر همسر، خانواده ن،یوالد فرزندان، با یخانوادگ ارتباطات: یخانوادگ مشکالت -8

 .شوند ییزناشو مشکالت منشأ

 .داشت نخواهند یطوالن دوام دوطرفه، ارتباط بدون ازدواج ک: ییارتباط تمشکال -9

 که است مسئله نیا با نیزوج برخورد یچگونگ تنها باشد،یم یمال مشکالت یدارا یاخانواده هر: یمال مشکالت-10

 (.2011 ،1فیج) شودیم هاآن رابطه شکست ای و ساختن باعث

 ان،یم نیا در. است ما جامعه در ییزناشو یهایزندگ کیتار بخش ییزناشو تمشکال که است نیا بر اعتقاد البته

 عوامل چه و کنند اعتراف یجنس مشکالت وجود به چه رانیا در طالق انیمتقاض از یمین معتقدند، کارشناسان از یاریبس

                                                             
1- Jaffe 
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 مهم عوامل از گرید یکی یجنس مشکالت. رندیگیم طالق یجنس اختالفات لیدل به کنند، عنوان طالق علت را یگرید

 (.1830 آران،) است نیزوج یجنس مشکالت لیدل به طالق عوامل از درصد 13 و بوده نیزوج انیم اختالف

 پیامدهای طالق برای زنان مطلقه -2-4

 و یجسمان مشکالت با مواجه در زنان خصوصبه افراد یریپذبیآس یزاسبب که است زااسترس دهیپد کی طالق

 ،یسختبه و ییتنهابه فرزندان یسرپرست. است روبرو یمخاطرات و ابهامات با مطلقه زنان یزندگ. است یشناختروان

 نبود در مطلقه زنان به نسبت جامعه به غلط نگرش زین و یدیناام و یافسردگ با همراه ییتنها ،یاقتصاد مشکالت

 و متشیریام اپوران،یآر) کندیم روبرو یادهیعد مشکالت با جامعه در حضور و یاجتماع رابطه در را آنان همسرشان،

 (.1832 ،یاصالن

 و است زنان ریسا از شتریب مطلقه زنان در ییایزوفرنیاسک تفکرات و اضطراب و یافسردگ که دهدیم نشان قاتیتحق

 رانهمکا و 1برسالو(. 2001 ا،یشاز) هستند افسرده یخلق و یپرخاشگر ن،ییپا نفسعزت یدارا هاآن کودکان نیهمچن

 و یدیناام احساس ،یریگگوشه ،یافسردگ همچون یادیز اریبس عالئم دچار طالق از بعد زنان گرفتند جهینت ،(2011)

به تواندیم دیشد حاالت در عالئم نیا که شوندیم خود سرزنش به لیتما و یروان ضعف ،یریپذتیمسئول عدم و أسی

 جادیا باعث ینیبدب انیهذ یحت ای و یمارانگاریخودب ک،یریستیه حاالت د،یشد یافسردگ همچون یروان یماریب عنوان

 .شودیم زنان لیقب نیا یختگیگسازهم

 الکل، اد،یاعت ،یروان اختالالت رینظ یموارد ،یشتریب احتمالبه مجرد افراد با سهیمقا در اندگرفته طالق که یافراد

 و مردان .انجامدیم پزشکروان به افراد نیا به مراجعه شیافزا به هانیا و دهندیم نشان را کهولت با یعصب یفروپاش

به. شوندیم مواجه مشکالت از یانبوه با نند،یبیم تنها را خود همسر، جانب از یناگهان طرد ای طالق علت به که یزنان

 گرفته همتارک به میتصم که یفرد خود یحت و طردشده همسرش طرف از که یکس در یدیشد یعاطف واکنش مثال، عنوان

 ،یسردرگم ،یجیگ تمرکز، عدم ،یخوابیب مانند یافسردگ یدیکل عالئم افراد نیا در موارد، اغلب. شودیم جادیا است،

 کاهش نیهمچن. دیآیم وجود به گونهوسواس تیمشغول و روزانه عملکرد در اختالل و یطوالن یهاهیگر اشتها، فقدان

 گرید از یاقتصاد مشکالت. خوردیم چشم به افراد نیا در یپرخاشگر و یکسیب احساس نفس،اعتمادبه توجهقابل

 اختالل گر،ید مشکل. است کم اریبس زنان یبرا مناسب شغل افتنی شانس موارد یاریبس در. است نیزوج یجد مشکالت

 اثرات به توانیم زین شود،یم فیتعر همسرشان با ارتباط در ت،یهو از یبخش رایز است، نیزوج یفرد تیهو در

 ییزناشو یزندگ یبرا بالقوه یدیتهد عنوانبه موارد اغلب در مطلقه زنان. نمود اشاره شدن یاجتماع و یاجتماع ارتباطات

 (. 1830 همکاران، و یغالم) ابدییم کاهش سرعتبه آنان یاجتماع ارتباطات از یاریبس و شدهیم یتلق انیاطراف

                                                             
1 -Breslau 
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 آمار طالق در ایران -2-5
 منظوربهها با یکدیگر و مقایسه آن 1831اول سال  ماههنهو  1838و  1832های ز آمار طالق در سالای اذکر خالصه

شود، سازد تمامی آماری که در این قسمت ذکر میمی خاطرنشانرسد. نشان دادن نرخ تصاعدی طالق، الزم به نظر می

کشور حاکی از  احوالثبتدر کل، آمار سازمان  است. -1835در سال  -کشور احوالثبتبرگرفته از سایت رسمی سازمان 

واقعه طالق به ثبت  13در هر ساعت  کهیطوربه، رکورددار آمار طالق بود، 1838روند رو به افزایش طالق است: سال 

 درصد افزایش داشت. 5/11، 1832رخ داد که نسبت به  1838واقعه طالق در سال 128523رسید و جمعاً 

 

 1334و نه ماه اول  1333،  1332های شده در سالالق ثبت: مقایسه ط1-2جدول 

 1334نه ماه اول  1333 1332 

 118810 128523 155823 کل طالق

 112111 102513 111038 شهری

 11051 13133 11232 روستایی

 80-81 ساله 23-25 ساله 23 -25 توزیع سنی طالق در مردان

 25-23 ساله 21-20 ساله 21-20 توزیع سنی طالق در زنان

 1335احوال کشور سازمان ثبت یت رسمیمنبع: سا

 و زنان خصوصبه خانواده یاعضا جسم و روان در آن سوو اثرات و طالق مورد در شدهارائه مطالب به توجه با

 ساساح ناگوار، طیشرا با برخورد در آوری تاب ،یریگمیتصم در یناتوان ،یافسردگ ،یدیناام احساس چون ییهاتجربه

 .میده قرار موردتوجه اخص طوربه را آوری تاب و یدواریام ،یافسردگ همچون آن؛ از مورد سه که میبرآن رهیغ و گناه

 مفهوم افسردگی -2-6

 با که است یاختالل یافسردگ. است گذاشته شیافزا به رو و است یروان اختالالت نیترجیرا از یکی یافسردگ

 در رییتغ با و شودیم مشخص یخودکش و مرگ افکار و ییاشتهایب تمرکز، در اشکال گناه، اساس عالقه، و یانرژ کاهش

 یافسردگ. است همراه کیولوژیب یهانشانه ریسا و اشتها خواب، تیوضع تکلم، ،یشناخت یهاییتوانا و تیفعال سطح

 دارند توافق یافسردگ به ینظر یکردهایرو شتریب. شودیم یفردنیب و یاجتماع روابط ،یشغل عملکرد در اختالل به منجر

 (.2010 ،1نیها و پسیلیف) کندیم یباز یافسردگ در را یمهم نقش خود، به نسبت یمنف دگاهید که

 در. رسدیم یشانیپر نقطه به انسان و شده کاسته فرد یستیز یروین و خلق آن در که است یاختالل یافسردگ

 در یدیناام و یچارگیب ،یبدبخت احساس و دهدیم دست از را خود ینامع او یبرا جهان شود،یم افسرده فرد که یطیشرا

 در ندهیآ و باشد شیهایناکام و هاشکست همه فکر به یذهن و ینیع طوربه است ممکن افسرده شخص. دیآیم دیپد فرد

                                                             
1 - Phillips & Hine 
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 ممکن یافسردگ. دارد وجود یکشخود میب افسرده، افراد در گاه که ییجا تا کند جلوه یدیناام و یپناهیب با توأم نظرش

 ت،یامن دادن دست از ورزد،یم عشق آن به فرد که یزیعز دادن دست از همچون یروان یفشارها مقابل در یواکنش است

(. 2003 ،یجهان بعداشت سازمان) باشد مزمن یماریب کی دیتهد اثر در ای و مهم مسابقه ای امتحان در شکست طالق،

 گذاردیم اثر جهان سراسر در نفر ونیلیم 852 بر یافسردگ که است زده نیتخم ،(2012) یجهان بهداشت سازمان نیهمچن

 .فتدیب اتفاق یسالبزرگ و یکودک از اعم یسن دوره هر در تواندیم و

 فرد یبرا را یتوجهقابل اختالل و هستند شونده تکرار و مزمن ،یافسردگ اختالل توسط جادشدهیا مشکالت عموماً

 به منجر یافسردگ حالت، نیبدتر در. کنندیم جادیا ،یو یفرد یزندگ تیمسئول گرفتن عهده بر و خود از مراقبت در

 ،یجهان بهداشت سازمان) گرددیم جهان سراسر در هرسال در نفر ونیلیمکی به کینزد زیآمفاجعه مرگ و یخودکش

 به توانیم را یافسردگ آغازگر عیشا عوامل زا معموالً اما باشد یکیژنت عوامل ریتأث تحت تواندیم یافسردگ گرچه(. 2012

 یهااسترس و یکهنسال زا،بیآس اتیتجرب ناکارآمد، یفردنیب روابط ،یاجتماع یانزوا ،یعاطف فقدان مزمن، استرس

 (. 2018 ،1روفر و نگریهتز توموناگو،) کرد اشاره رهیغ و دیشد یماریب مانند یطیمح

DSM-5براساس  های تشخیصی افسردگی اساسیمالک -2-7

 کارکرد در یرییتغ نشانه و باشد داشته وجود یاهفته دو دوره کی در همزمان ریز عالئم از نمونه 5 حداقل( الف

 از وضوحبه که را یعالئم: نکته. یلذتیب و یعالقگیب( 2) ای باشد افسرده خلق( 1) ای عالئم از یکی حداقل باشد، یقبل

 .دینکن منظور را خلق با ناهماهنگ یهاتوهم و هاانیهذ زین و است شده یناش یعموم یطب یماریب

 مثالً شیذهن احساس از ماریب خود گزارش طبق چه روزها، همه باًیتقر و روز اوقات اکثر در افسرده خلق -1

 در: نکته. رسدیم نظر به انیگر ندیبگو مثالٌ گرانید مشاهده طبق چه کند؛ یپوچ احساس ای است، نیغمگ کند احساس

 .باشد ریپذکیتحر خلق صورتبه تواندیم نوجوانان و اطفال

 .روزها همه باًیتقر و روز اوقات اکثر ها،تیفعال همه باًیتقر ای همه از بردنلذت ای یعالقمند واضح کاهش -2

 5 از شیب بدن رییتغ مثالً) وزن شیافزا ای ،یالغر یبرا یخاص( میرژ) برنامه یاجرا بدون وزن ریچشمگ کاهش -3

 دیبا را انتظار قابل وزن به دنینرس کودکان در: نکته. روزها همه باًیتقر اشتها شیافزا ای کاهش ا( یماه کی عرض در صددر

 .گرفت نظر در

 .روزه هر باًیتقر طوربه یپرخواب ای یخوابکم -4

 .روزها همه باًیتقر در یحرکت -یروان یکند ای یمگیسراس -5

 .روزها همه باًیتقر یانرژ دادن دست از ای یخستگ احساس -6

 صرف) هرروز باًیتقر( باشد یانیهذ است ممکن یحت که) نامتناسب ای مفرط گناه احساس ای یارزشیب احساس -7

 (.ستین یکاف بودن ماریب خاطر به گناه احساس ای نفس مالمت

                                                             
1-Tomonaga,  Hatzinger & Rufer 
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 یذهن احساس از ماریب گزارش طبق چه) هرروز باًیتقر ،یمیبالتصم احساس ای تمرکز ای تفکر قدرت کاهش -8

 (.گرانید مشاهده بنابر چه خود،

 به اقدام ،یخاص نقشه چیه بدون یخودکش مکرر فکر( مردن از ترس فقطنه) مرگ درباره یاعودکننده افکار -9

 .یخودکش انجام یبرا نیمع یانقشه داشتن ای یخودکش

 .نباشد مختلط دوره یهامالک واجد مذکور عالئم( ب

 یهاحوزه در را او یکارکردها ای و باشد کرده جادیا ماریب یبرا یریچشمگ عذاب و رنج ینیبال نظر از عالئم( پ

 .باشد کرده مختل یزندگ مهم یهاحوزه ریسا ای یشغل ،یاجتماع

 ا( یدارو کی ای رد،یگیم قرار سوومصرف مورد که یاماده مثالً) ماده کی میمستق یجسم اثرات به یربط عالئم( ت

 .اشدب نداشته یعموم یطب یماریب کی

 ماه دو از شیب عالئم محبوب، فرد رفتن دست از دنبال به یعنی نباشد، عالئم یبرا یبهتر هیتوج ،یدگیدداغ( ث

-روان عالئم ،یخودکش فکر ،یارزشیب بااحساس دیشد یذهن اشتغال کارکردها، واضح شدن مختل ای باشد دهیکش طول

 .باشد داشته وجود مشخص شکل به یحرکت -یروان یکند ای یپزشک

 شناسی افسردگیسبب -2-8

 ابتال علل بتواند که جامع دگاهید کی تاکنون و است گرفته قرار یبررس مورد یمتعدد یهادگاهید از یافسردگ علل

 هستند دییتأ و موردقبول شتریب هادگاهید یبرخ ن،یا باوجود. ندارد وجود دهد، حیتوض را گوناگون افراد در یافسردگ به

 :میپردازیم هاآن مورد در یحاتیتوض به ادامه در که

 عوامل زیستی -2-8-1

 شیدایپ در هم( 2011 ،1یسران) یشناختستیز عوامل که دهندیم نشان ریاخ دهه در شدهانجام یهاپژوهش

 یعملکردها میتنظ مغز، در یعصب یهادهندهانتقال عنوان تحت عوامل نیا. هستند لیدخ ،یافسردگ مانند یروان اختالالت

 دیاس کیریبوت نویآم گابا و تیگلوتام ن،یدوپام ن،ینفر ینوراپ ن،یسروتون ر،یاخ قاتیتحق. دارند عهده بر را یروان و یجنس

 در ،یغدد یعصب یمحورها و اندکرده عنوان یافسردگ در یاصل یعصب یهادهندهانتقال عنوانبه را( 2011 ،یسران)

 شبانه ترشح کاهش ،یغدد یعصب یهاینابهنجار توانیم عمده نیادیبن یمحورها ازجمله. دارند دخالت یافسردگ

 ،یویکل فوق یمحورها ،(2011 ،8نیل و تسنگ و،یل) دیروئیت غده ،(2012 ،2براوون و ینسکیبرز ،ینالیکارد) نیمالتون

 .برد نام را( 2010 ،1نیوستر و محمد نوردنتاف، کروگ،) نیپروالکت و رشد هورمون

                                                             
1- Serani 

2 - Cardinali, Brzezinski & Brown 

3- Liu, Tseng & Lin  

4- Krogh, Nordentoft,  Mohammad & Westrin 
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 یایی افسردگیپومدل روان -2-8-2

 دگاهید داد، گسترش را آن آبراهام کارل و شد نییتب دیفرو گموندیز توسط که یافسردگ کینامیکودیسا درک

 :ردیگیدربرم را یاساس رکن چهار هینظر نیا. دهدیم لیتشک را یافسردگ به مربوط کیکالس

 به یبعد یریپذبیآس نهیزم( یزندگ یابتدا ماه 13 تا 10) یدهان مرحله خالل در مادر -نوزاد ارتباط یآشفتگ -1

 .است یافسردگ

 .دانست مرتبط یالیخ ای یقیحق ابژه فقدان با توانیم را یافسردگ -2

 به ابژه فقدان با همراه یناراحت و رنج با مقابله یبرا که است یدفاع یسمیمکان رفته،ازدست یهاابژه یسازیدرون -3

 .رودیم کار

 و خود متوجه خشم احساسات شود،یم ستهینگر نفرت و عشق از ختهیآم یدید با رفتهازدست ابژه به ازآنجاکه -4

 (.1831 ،یرضاع ترجمه ،2015 سادوک، و سادوک) شودیم داخل به معطوف

 دیفرو دگاهید ه،ینظر نیا که است شیخو دوستدار به نسبت یپرخاشگر همان یافسردگ الزمه ن،یکال یمالن ازنظر

کمال یهاآرمان از دور را شتنیخو انسان که افتدیم اتفاق یزمان یافسردگ ،1نگیبریب وارداد ازنظر. ردیگیدربرم زین را

 دهیپد ،2جاکوبسن تیاد. باشد آگاه نکته نیا به دنیرس یبرا خود یناتوان به که خصوصبه ردیگیم نظر در شیخو طلبانه

 ،8یتیآر لوانویس ازنظر. باشند گشته نیوالد جهشکن یقربان که کندیم هیتشب یادرمانده کودکان طیشرا به را یافسردگ

 فرد، تواندیم و نامدیم غالب یگرید او که یزیچ کنند،یم یزندگ یگرید آوردن دست به یبرا فقط گاه افسرده مردمان

 یمانآر شیبرا آنچه ابدییدرم انسان که ونددیپیم وقوع به یزمان یافسردگ به لین واقع در. باشد اصل کی یحت ای مؤسسه

 او خود یشناسروان هینظر از یافسردگ درباره ،1کوهات نزیها یسازمفهوم. است نداشته دربر شیبرا یسعادت هرگز بوده

 احساس تا برآورند دیبا نیوالد که دارد ینیمع یازهاین رشد، یبرا خود که است یمبتن فرض نیا بر و ردیگیم شهیر

 زانیم به نفساعتمادبه کنند،ینم برآورده را ازهاین نیا گرانید کهیوقت. ردیبگ شکل کودک در انسجام و نفساعتمادبه مثبت،

 یهایدلبستگ دنید بیآس که بود معتقد ،5یبالب جان. شودیم ظاهر یافسردگ صورتبه نیا و وردریم دست از یادیز

 بیترت نیبد و گردندیم یکودک یزابیآس فقدان خاطره دیتجد موجب یبرزگسال دوران در بیآس با توأم ییجدا و هیاول

 (.1835 ،یرضاع ترجمه ،2015 سادوک، و سادوک) کنندیم عیتسر را یبزرگسال در یافسردگ یهادوره بروز
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were analyzing by analysis of variance (ANOVA). the result of covariance analysis 

showed that the mean scores of depression in post test was significantly lower than control 
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