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 ژوهشكدة خانوادهپ 

  

 

 

 

 بازسازي زندگي پس از طالق

 

1مريم ايثاري :مجري
 

2فساييدكتر سهيال صادقي : استاد راهنما
 

3 دكتر سيد حسن حسيني:استاد مشاور
 

 

 ) جشنوارهنامه كارشناسي ارشدبرگزيده رتبه دوم بخش پايان(

 

 

 چكيده

اين پژوهش با هدف درك تفاسير افراد از زندگي پس از طالق و نحوه مواجهه و                         
-در اين راستا، با استفاده از روش نظريه زمينه        .  بازسازي زندگي آنان صورت گرفته است     

ساختاريافته، به مطالعه فرايند بازسازي زندگي       ي و تكنيك مصاحبه كيفي عميق نيمه       ا
گرفته پرداختيم و در انتها مدل پارادايمي حاصل از            زن و مرد طالق     36پس از طالق    

دهد كه افراد بازسازي زندگي پس       اين تحقيق نشان مي    نتايج.  ها را ترسيم نموديم   داده
گري چون دارا بودن انواع      اي، علّي و مداخله    شرايط زمينه  از طالق خود را با توجه به       

هاي زماني،   هاي طالق، متعين    هاي ازدواج و پيشا ازدواج، زمينه          ها، زمينه  سرمايه
 . كنندهاي گوناگوني تجربه ميهاي عقيدتي و فرهنگي، به شيوهعادتواره

جهه با زندگي پس از      متفاوتي در موا    واكنش -هاي كنش كنشگران از استراتژي  همچنين  
هاي پس از طالق، چگونگي       نحوه مديريت نيازها و چالش      .  كنندطالق استفاده مي   

، نحوه تعامالت و مواجهه با فشارهاي اجتماعي پس از طالق منجر به               »خود«بازتعريف  
 پيامدهاي 

 

 

 
 كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1
 عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران2
 علوم اجتماعي دانشگاه تهرانعضو هيات علمي دانشكده  3
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 پژوهشكدة خانواده

 

 

 

 

 

 را  تواند تيپ بازسازيزندگي كنشگران    گردد كه اين پيامدها مي     متفاوتي براي آنان مي    
، بازسازي  )پيشروانه(بر اين اساس سه تيپ اصلي شامل بازسازي فعاالنه              .  رقم زند 

هاي بازسازي بدست    ، از عمده تيپ    )گرايانهواپس(و بازسازي منفعالنه   )  انتقالي(دوگانه
دهد بازسازي  هاي اين پژوهش نشان مي      از سويي يافته   .  آمده در اين تحقيق است      

هايي كه بازسازي موفقي را تجربه        از اين رو، سوژه     .فرآيندي تركيبي و دو وجهي است      
اند و آنهايي كه روند زندگي پس از        اند از دو جنبه ذهني و عيني موفق عمل كرده          كرده

گرايانه و با شكست همراه بوده است، در اين دو جنبه ناموفق عمل                  شان واپس طالق
اي موفق و از    رند و  از جنبه    باي نيز در مرحله انتقالي به سر مي        همچنين عده .  اندكرده
دهد هاي اين پژوهش در مجموع نشان مي        يافته.  انداي ديگر ناموفق عمل كرده     جنبه

از .  ها و انفصاالت است   اي از پيوستگي  پديده طالق و زندگي پس از آن شامل مجموعه          
هاي هايي كه به لحاظ عيني و ذهني قادر به خلق اتصاالت و پيوستگي                 اين رو سوژه  

اي را خواهند داشت، اين در حالي است كه            د باشند، بازسازي مثبت و پيشروانه       جدي
اند و امكان خلق     براي كنشگراني كه انفصاالت مضاعفي را پس از طالق تجربه كرده              

اي منفي و   اند، فرآيند بازسازي زندگي پس از طالق به شيوه        اتصاالت جايگزين را نداشته   
 .گرايانه خواهد بودواپس
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