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Abstract 

Background & Objective: Divorce can be one of the most stressful events in human life; however, some people can experience constructive 
and permanent changes after this event. Some individuals can grow when they encounter a trauma reaching high levels of personality 

performance even beyond the past. Posttraumatic growth refers to positive changes in life that resulted from traumatic events. The phenomenon 

of post–traumatic growth has some important adaptive values for the person involved. The purpose of this study was to provide a model for 
post–traumatic growth in divorced women. One of the important issues facing a divorced person is how to deal with the new situation, accepting 

it and even using it to promote personal growth. In this research, some of the issues related to acceptance and growth after divorce were studied. 

It is hoped that investigating the course of posttraumatic growth in divorced women could cast light on the main problems these women have 
encountered and the methods and strategies they have used to improve their mental health and quality of life. According to the high rate of family 

collapse in Iran and all around the globe, promoting “divorce hygiene” is an unneglectable necessity for all social welfare organizations and 

professionals. The main purpose of this research is achieving a qualitative and native model for Iranian divorced women covering a vast range 
of effective factors in post–traumatic growth. 

Methods: The present study was carried out using qualitative method and grounded theory. Based on theoretical sampling and purposeful 

sampling method, 20 volunteered divorced women were selected according to these criteria: 1. At least 3 years have elapsed since the divorce 
sentences passed in these women. 2. The person has experienced the painful consequences of divorce, according to her report. 3. Divorced 
women should not have a history of mental disorder or severe emotional problems divorce. 4. Based on the Tedeschi and Calhoun )1996), 

divorced women were scored high and very high and believe that divorce has somehow contributed to their growth. Post–trauma growth 
inventory (PTGI) (an instrument for assessing positive outcomes) reported by persons who have experienced traumatic events. This 21–item 

scale includes factors of new possibilities, relating to others, personal strength, spiritual change, and appreciation of life. Data were gathered 

through semi–structured interviews. The criterion for ending sampling and data gathering process was theoretical saturation– the point at which 
collecting new information seems to be redundant. After interviewing 18 participants, theoretical saturation was reached and to ensure, two extra 

interviews were carried out. Data were analyzed based on Strauss and Corbin's continuous comparative method in which a three–step process of 

coding, open coding, axial coding, and selective coding were used. Initially, the audio file of recorded interviews was transcribed into text and 
the text was read several times, and the concepts and categories were identified – the open coding. In the second step, the axial coding, the 

categories and subcategories obtained from the previous step were related to each other and the major classes of categories were developed. In 
the third and final step, integration and refinement of the categories was carried out, the central category was identified, and a model for post–

traumatic growth in divorced women was proposed. 

Results: Open coding were resulted in 16 categories which then processed distributed through axial coding into causal and intervening 
conditions, strategies, context and consequences. The central category for the post–traumatic growth model proposed in this research was 

“individuation and transcendence”. Accepting divorce and moving forward despite her suffering, were identified as causal conditions. For 

intervening conditions, family factors, earlier factors, children as motivations, psychological hardiness and an exposure–based approach toward 
new situations, were extracted. For strategies, independent active participation, inter–gender role management, the use of environmental 

potentials, and intelligent socialization were extracted. In addition, they use strategies such as finding specialized helping, focusing on job and 

continuing education and using problem solving skills. A somehow personally based spirituality was found as context. Finally, the consequences 
of the central category were expanding views and experiences, and being more flexible in thoughts and behaviors.  

Conclusions: Based on the findings of the present study, divorce as a traumatic event can have constructive aspects and lead to individuation, 

transcendence, and personal growth. These finding can be used for promoting divorce hygiene.  
Keywords: Divorce, Individuation and transcendence, Posttraumatic growth. 
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  .1۲۷(:۹)؛ ۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ اسفند برخط انتشار 

 ارائۀ مدل رشد پس از ترومای ناشی از طالق در زنان مطلقه

 ۳، علی صیادی۲، حسن بلند1*فاطمه سادات بحرانی

 سندگانینو حاتیتوض

 ارشد مشاورۀ خانواده، دانشگاه گیالن، رشت، ایران؛. کارشناسی1
 دانشگاه گیالن، رشت، ایران؛ ،استادیار. دکتری تخصصی مشاوره، ۲
 دانشگاه گیالن، رشت، ایران. ،. دکتری تخصصی مشاوره، استادیار۳

 gmail.com65f.bahrani@: *آدرس نویسندۀ مسئول

 1۳۹۷ آبان 1۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ شهریور ۲۲ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شود. رشد پس از تروما به ای ایجاد میزا در زندگی باشد. در مواجهه با این رویداد، در بعضی از افراد تغییرات سازندهطالق ممکن است از اتفاقات بسیار استرس زمینه و هدف:
ی رشد پس از ترومای ناشی از طالق در زنان مطلقه انجام وجود آمده است. این پژوهش با هدف ارائۀ مدلی براشود که از حوادث ترومایی به ای گفته میتغییرات مثبت و سازنده

 گرفت.
تا رسیدن به گیری هدفمند و ای انجام شد. تعداد بیست زن مطلقۀ رشدیافته بر اساس روش نمونهپژوهش حاضر با استفاده از شیوۀ کیفی و از طریق نظریۀ زمینه روش بررسی:

 ای مداوم استراوس و کوربین تحلیل شدند.یافته و با استفاده از روش مقایسهساختارهاشباع نظری انتخاب شدند و از طریق مصاحبۀ نیم
ای های فرزندان انگیزهعنوان شرایط علّی و مقولهرنج طالق به نتایج نشان داد تفرّد و تعالی، مقولۀ مرکزی رشد پس از ترومای ناشی از طالق بود. پذیرش و گذر از مسیر ها:یافته

آمده شامل کنشگری دستهای بهای استخراج شد. همچنین راهبردروانی و رویارویی و مواجهه برای شرایط مداخله ای، سرسختی، عوامل خانوادگی، عوامل پیشینهبرای رشد
ایی شخصی نیز زمینۀ استخراج شد. در نهایت پیامد گرپذیری هوشمندانه بعد از طالق بود. معنویتهای محیطی و هنجاربیناجنسیتی، استفاده از پتانسیل مستقل، مدیریت روابط

 پذیری در افکار و رفتار و گسترش دید و تجربه است، توضیح داده شد.مقولۀ مرکزی که انعطاف
 یز داشته باشد و موجب رشد افراد شود.ای نهای سازندهتواند جنبهزا میعنوان یک رویداد آسیبشود که طالق بهگیری میهای پژوهش حاضر، نتیجهاساس یافته بر گیری:نتیجه

 .طالق، تفرّد و تعالی، رشد پس از تروما ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
شود زا در زندگی افراد محسوب میاتفاقات بسیار استرسطالق از 

(. در کنار بسیاری از عوامل خوشایند و ناخوشایند زندگی زنان، 1)
شود که ای مهم و سهمگین در زندگی زن محسوب میطالق حادثه

(. ۲پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی در زندگی آنان به همراه دارد )
ر عمیق و مهمی در سالمت جسمی و طالق ممکن است تأثیرات بسیا

تواند اثرات مستقیم روحی و اجتماعی زنان ایجاد کند و در نهایت می
 (.۳مستقیم بسیار مهمی در جامعه داشته باشد )و غیر

ابداع  1۹۹۶در سال ن که تدسچی و کالهو 1اصطالح رشد پس از تروما
ود که بعد ششناختی گفته میاند، به تغییرات مثبت شخصی و روانکرده

آید. افراد موقعی که با یک تروما از وقوع یک حادثۀ ناگوار پدید می
توانند به سطوح عملکرد باالیی حتی فراتر از شوند، میرو میروبه

هایی که رشد پس از تروما در آن رخ (. حوزه۴کنند )گذشته دست پیدا 
آمدن وجوددهد، غالباً شامل پنج مقولۀ افزایش ارزش زندگی، بهمی

های جدید در زندگی، ها و جهتها و امکانات و شناسایی روشاولویت
ایجاد درکی از توانایی شخصی، بهبود و افزایش روابط نزدیک با 

 (.۵دیگران و معنویت رشدیافته است )
ها رو هستند که گریز از آنها و حوادثی روبهها همواره با اتفاقانسان

خود احتمااًل با یک یا چند مورد ممکن نیست و هرکسی در گذر عمر 
های شود که موجب آشفتگیاز این حوادث ترومایی مواجه می

(. از سوی دیگر، در صورتی که فرد واجد برخی ۶شود )شناختی میروان
ای سخت برای انسان موجب ها باشد، وقوع حادثهها یا مهارتویژگی

 (.۷شود به رشد دست یابد )می
عنوان یک حادثۀ ترومایی در زندگی افراد تواند بهآنجا که طالق میاز 

تأثیر اتفاق بیفتد، زندگی افراد مطلقه پس از طالق نیز ممکن است تحت
پذیری (. در واقع آسیب۸این تروما به رشد و بهبود عملکرد بینجامد )

این صورت  کند؛ بهنقش مهمی در فرایند رشد پس از سانحه بازی می
کند، باعث خص که زندگی او را تهدید میکه حوادث ترومایی ش

این خود شود سطح آگاهی وجودی شخص را افزایش دهد که می
(. وقتی افراد ۹شود درک فرد از ارزش زندگی افزایش یابد )موجب می

ها فراتر از بقا، برای کسب آگاهی کنند، آنرشد پس از تروما را تجربه می
 (.1۰کنند )شناختی و رشد احساسی بیشتری حرکت می

های مخرب با درنظرگرفتن این نکته که تحقیقات گذشته اغلب به جنبه
اهمیت استفاده از حوادث  اند و با توجه بهو منفی طالق پرداخته

ترومایی تلخ مانند طالق، برای رشد و بهبود عملکرد افراد در زندگی، 
خأل پژوهشی جدی احساس شد و در همین راستا، پژوهش حاضر 

بررسی کیفی عوامل مؤثر بر رشد پس از ترومای ناشی از طالق  درصدد
در نتیجه با توجه به فرهنگ ایرانی و بومی، مدلی در جهت  در زنان بود.

شناسان رشد ارائه شد تا عالوه بر کمک به زنان مطلقه، مشاوران و روان
ها در جهت ارتقای سالمت این حوزه نیز بتوانند با توجه به این یافته

 روحی و جسمی افراد بعد از طالق گامی بردارند.

                                                      
1. Post Traumatic Growth 
2. Graunded theory 
3. Semi-Structured Interviews 

 روش بررسی 2
مند به تولید نظریه، مدل یا دلیل اینکه محقق عالقهدر این پژوهش، به

های متعدد پژوهش کیفی، از چهارچوب مفهومی بود، از بین رویکرد
که در زمینۀ خصوص زمانی استفاده شد؛ به  ۲ایرویکرد نظریۀ زمینه

عه اطالعات کافی وجود ندارد، این رویکرد یک پدیدۀ موردمطال
ها و شناسی عمومی برای توسعۀ نظریه بر اساس گردآوری دادهروش
هاست و در طول فرایند تحقیق ساخته و پرداخته وتحلیل آنتجزیه

ای (. شایان ذکر است از نسخۀ سیستماتیک نظریۀ زمینه11شود )می
 در این تحقیق استفاده شد.

دان موردمطالعۀ این پژوهش، تمام زنان مطلقۀ شهر تهران جامعه یا می
ها گذشته بود که حداقل سه سال از طالق آن 1۳۹۶-1۳۹۷در سال 

های گزینش زنان مطلقه است و تجربۀ رشد پس از تروما داشتند. مالک
. حداقل سه 1که رشد پس از طالق را تجربه کردند، به شرح زیر بود: 

. فرد ۲ق در این زنان گذشته باشد؛ شدن صیغۀ طالسال از جاری
. زنان مطلقه ۳آور طالق را تجربه کرده باشد؛ های رنجعوارض و پیامد

مد نباید سابقۀ اختالل روانی یا مشکالت شدید عاطفی قبل از پیشا
. بر اساس آزمون رشد پس از ترومای تدسچی و ۴طالق داشته باشند؛ 

کسب کرده و معتقد « یلی باالخ»و « باال»کالهون، زنان مطلقه نمرات 
 ها شده است.باشند که طالق در مواردی باعث رشد آن

ها در پژوهش حاضر، مصاحبه از نوع آوری دادهروش اصلی جمع
های باز و ها با استفاده از سؤالبود. در این مصاحبه ۳یافتهساختارنیمه

بدون قضاوت، پژوهشگر اجازۀ ظهور داستان مربوط به موضوع 
های مصاحبه، (. پس از تدوین سؤال1۲دهد )ردبررسی را میمو

ساختاریافتۀ عمیق با تعیین وقت قبلی برای جلسات مصاحبۀ نیمه
مصاحبه، توسط پژوهشگر انجام شد. سؤاالت مصاحبه با سؤاالت کلی 

رفته بر درک معنا و تجربۀ رشد پس از ترومای و باز آغاز شد و رفته
 د و با سؤاالت پیگیرانه ادامه یافت.ناشی از طالق، متمرکز ش

گیری شده در این پژوهش، شامل نمونهگیری استفادههای نمونهروش
گیری نظری از روش نمونه بود. 5گیری نظریو در ادامه نمونه 4هدفمند

برای تعیین تعداد مورد مصاحبه و یافتن مسیر نظری پژوهش استفاده 
آوری، کدگذاری و تحلیل زمان با گردشد. در این روش، محقق هم

هایی را گردآوری بعدی چه دادهگیرد که در مرحلۀ ها، تصمیم میداده
گیری، ها را کجا پیدا کند. همچنین معیار توقِف روند نمونهکند و آن

ای در تحقیق است که معنی رسیدن به نقطهاشباع نظری بود. اشباع به
های جدید رسد و دادهحاصل به نظر بهای اضافی، بیآوری دادهجمع

مصاحبه با  1۸افزاید. اطالعات پس از اطالعات بیشتری به تبیین نمی
 ۲منظور اطمینان خاطر با کنندگان به اشباع نظری رسید. بهمشارکت

 ۲۰کنندۀ دیگر نیز مصاحبه ادامه یافت. در مجموع با  شرکت
ار دکننده این تحقیق انجام گرفت. مطابق با رویکرد نظامشرکت

 استراوس و کوربین، طی فرایندی منظم و در عین حال مداوم از مقایسۀ
ای، مرحلهها، اطالعات تحلیل شدند. برای این کار از فرایند سهداده

 انتخابی یا گزینشی و کدگذاری محوریباز، کدگذاری  کدگذاری

4. Purposive sampling 
5. Theoretical sampling 
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۳ 

ها ها در جریان گردآوری داده(. فرایند کدگذاری داده11استفاده شد )
شده های ضبطدین شکل به اجرا درآمد. در ابتدا فایل صوتی مصاحبهب

صورت متن درآمد. برای کدگذاری باز، متن مصاحبه چندین بار به
خوانده و مفاهیم و کدهای اولیه مشخص شد. در گام دوم، کدگذاری 
محوری، طبقات فرعی به اصلی مرتبط شدند و مقوالت پژوهش در 

ای، راهبردها و پیامدها ای، زمینهی، مداخلههای شرایط علّبندیطبقه
سازی انتخابی، یکپارچه بندی شدند. در گام سوم، یعنی کدگذاریدسته

اساس ها انجام شد و مقولۀ مرکزی شناسایی و بر و پاالیش مقوله
مفاهیم تعریف شد و در نهایت مدل پارادایمی رشد پس از ترومای 

 ئه شد.ناشی از طالق در زنان مطلقه ارا
ها از سه تکنیک مرسوم زیر برای رسیدن به معیار قابلیت اعتمادیافته

 (:1۳استفاده شد )
کنندگان یابی توسط اعضا: در این قسمت از شرکت. کنترل و اعتبار1

ها نظر های کلی را ارزیابی کنند و دربارۀ صحت آنخواسته شد یافته
 دهند.

های خام رجوع شد تا دههای تحلیلی: در این روش به دامقایسه-۲
 بندی نظریه با دادۀ خام مقایسه و ارزیابی شود.ساخت

 . استفاده از فن ممیزی: در این روش سه متخصص در حوزۀ نظریۀ۳
سازی و استخراج ای بر مراحل مختلف کدگذاری و مفهومزمینه

منظور رعایت در مطالعۀ حاضر بهمقوالت نظارت داشتند. همچنین 
 به نکات زیر توجه شد: موارد اخالقی

کنندگان در تحقیق دربارۀ اهداف تحقیق توضیح کلی . به مشارکت1
نامۀ کتبی از زنان مطلقه برای شرکت در مصاحبه . رضایت۲داده شد؛ 

. زنان مطلقه ۳نامۀ کتبی برای ضبط جلسات مصاحبه اخذ شد؛ و اجازه
احتمالی  . محاسن و معایب۴در جریان مضمون سؤاالت قرار گرفتند؛ 

. در زمینۀ ۵ها با زنان مطلقه در میان گذاشته شد؛ شرکت در مصاحبه
بودن اطالعات حاصله به زنان مطلقه اطمینان حفظ رازداری و محرمانه

گذاری برای ها از شماره. در تحلیل مصاحبه۶خاطر داده شد؛ 

 کنندگان در تحقیق استفاده شد.شرکت

 هایافته ۳
معیار قه شرکت کردند. میانگین و انحرافزن مطل ۲۰در این پژوهش 

سال بود. تحصیالت زنان  ۶٫۸۲و  ۳۷٫۸۴ترتیب ها بهکنندهسن شرکت
ها نیز کننده در بازۀ دیپلم تا دکتری قرار داشت. مدت طالق آنشرکت

زن  ۵درصد( صاحب یک فرزند، ۵۰زن ) 1۰سال بود.  1۲تا  ۳بین 
 ۴فرزند و  ۳احب درصد( ص۵زن ) 1فرزند،  ۲درصد( صاحب ۲۵)

کنندگان درصد( بدون فرزند بودند. همچنین تمامی مشارکت۲۰زن )
 11شدند. همچنین شغل داشتند و از لحاظ مالی مستقل محسوب می

 درصد( بعد از جدایی مجددًا ازدواج کردند.۵۵زن )
گرفته، پس از فرایند کدهای باز و محوری، های صورتبر اساس تحلیل

اصلی مستخرج شدند. در ادامه، کدگذاری انتخابی مفاهیم و مقوالت 
آمده است. از نسخۀ  1انجام شد که همۀ این موارد در جدول شمارۀ 

ای در این تحقیق استفاده شد. مدل پارادایمی سیستماتیک نظریۀ زمینه
در رویکرد استراوس و کوربین، شامل مقوالت اصلی پژوهش در 

شوند(، ه به وقوع پدیده منجر میهای شرایط علّی )عواملی کبندیطبقه
گر )شرایطی که از طریق شرایط عّلی بر پدیدۀ مدنظر اثر شرایط مداخله

ای )بستر و زمینۀ مقوالت(، راهبردهای گذارند(، شرایط زمینهمی
عمل/تعاملی )عمل یا تعامالت مشخص که از پدیدۀ مرکزی نشئت 

ل و تعامالت درگیرند( گیرد( و پیامدها )نتیجۀ پدیده که از طریق عممی
صورت مبسوط همراه با برخی از مصادیق هریک در ادامه است که به

ارائه شده است. الزم است یادآوری شود برای اینکه هویت 
شده با نام های گفتهکنندگان در پژوهش فاش نشود، مصداقشرکت

مستعار ذکر شده است. در نهایت، مدل پارادایمی مبتنی بر نظریۀ 
ی تحت عنوان مدل رشد پس از ترومای ناشی از طالق در زنان ازمینه

 نشان داده شده است. 1مطلقه در شکل 

 آمده از مصاحبه با زنان مطلقۀ رشدیافتهدست. کدها و مقوالت به1جدول 

های اطرافیان، گر، تشویقرابطۀ خوب با پدر، خانوادۀ حمایت
 .طرافیاننشدن توسط اسرزنش

 عوامل خانوادگی

 تفرّد و تعالی

ازدواج زودهنگام، عجله و شناخت ناکافی در ازدواج و ابهام در 
 .انتخاب همسر

 شتاب در ورود به زندگی مشترک

مسئولیتی همسران تدبیری در امور و بیکفایتی، بیبیکاری و بی
 .سابق

 شریک زندگی نامناسب

کاری و حفظ زندگی، مخفی طرفه و افراطی زن برایهای یکتالش
 .دادن افراطی به شوهرداری و بهاآبرو

سویه برای حفظ پافشارِی یک
 زندگی

ارزیابی منفی از خود دربارۀ طالق، ترس از واژۀ طالق و دید منفی 
 .جامعه به طالق و زنان مطلقه

 نگرش منفی به طالق

به نداشتن پذیری در قبال فرزندان، وابستگیتعهد و مسئولیت
 .فرزندان و حس مثبت از تجربۀ مادری

 ای برای رشدفرزندان، انگیزه

سازی های تفریحی، بهاندادن به افسردگی، فراهمایجاد برنامه
حمایت، حفظ ارتباط عاطفی با خانواده، دوری از فضاهای 

 .کننده و داشتن مطالعات شخصیافسرده
 های محیطیاستفاده از پتانسیل
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 رویارویی و مواجهه .آمدهجای فرار و مقابله با وضعیت پیشبهمواجهه با مشکالت 
ها بعد از طالق، گیری در انتخاب رابطهگرایی در روابط، سختواقع

های مختلط برای خودمراقبتی، کنترل نیاز جنسی گزینی از جمعدوری
 .بودن در محیط اجتماعی و کاریبعد از طالق و جدی

از مدیریت روابط بیناجنسیتی بعد 
 طالق

واداشتگی به طالق، سرگشتگی بعد از جدایی، تجربۀ احساس 
گرایی سازنده، احساس رهایی تنهایی، افسردگی بعد از طالق، درون

 .و آزادی، بازیابی خود، تالش برای تغییر و حس رضایت از زندگی
 پذیرش و گذر از مسیر رنج

اجتماعی افزایش تقید در تعامالت شخصی، افزایش حیا و نجابت 
 .و عالقه به ایجاد تصویر اجتماعی خوب

پذیری هوشمندانه بعد از هنجار
 طالق

باور به مهربانی خدا، روحیۀ شکرگزاری، گرایش به بخشش و رابطۀ 
 .شخصی با خدا

 گرایی شخصیمعنویت

بینی و امیدواری، محدودنشدن صبر و سازگاری در مشکالت، خوش
 .در باورهای ناکارآمد

 پذیری در افکار و رفتارانعطاف

آوری، داشتن جویی، تابکنترلگری شرایط، روحیۀ مبارزه
 .نکردن به مشاورهای مردانه و مراجعهخصوصیت

 سرسختی روانی

استقالل مالی و شخصی، پشتکار و موفقیت شغلی، جسارت و 
 .جرئتمندی و هدفمندی تحصیلی و شغلی

 کنشگری مستقل

های زندگی بعد از طالق، درک دیدن وسعتگرایی مثبت، کمال
پذیری، طلبانه، هدفمندی، خویشتنارزش زندگی، رؤیاپردازی جاه
های سازنده، تغییرات شناختی، رشد افزایش همدلی، داشتن عادت

 .بینیجهان

 گسترش دید و تجربه

 شرایط علّی: 
حاضر مقولۀ پذیرش و گذر پذیرش و گذر از مسیر رنج: در پژوهش -

ن به پدیدۀ تفرّد کنندگان، شرط عّلی رسیداز مسیر رنج برای اکثر شرکت
و تعالی بود. این مقوله شامل کدهای واداشتگی به طالق، تجربۀ 

گرایی سازنده، احساس رهایی و افسردگی و احساس تنهایی، درون
ییر و رضایت نفس، تالش برای تغآوردن عزتدستو به آزادی، بازیابی

کردند که درخواست کنندگان بیان میاز زندگی بود. اغلب مشارکت
ها مجبور به پذیرش طالق شدند. ها نبوده و آنطالق از طرف آن

طور جدی ها بههمچنین یکی از مراحلی که بعد از طالق اکثر خانم
تا یه »افسردگی بود. معصومه:  تجربه کرده بودند، احساس تنهایی و

کسی رو ندارم. از همه ناامید بودم؛ کردم دیگه هیچحساس میمدتی ا
 «هام و خیلی افسرده بودم.حتی از بچه

گرا شده بودند و این شدت درونها بهپس از گذر از این مرحله، آن
تر پشت سر کرد رنج این مرحله را راحتها کمک میگرایی به آندرون

از گذشت مدتی پس از  کردند که بعدبگذارند. زنان مطلقه ذکر می
کردند و به این توانمندی رسیدند که طالق، احساس رهایی و آزادی می

رفتۀ خود را به نفس ازدستبهمجدداً خودشان را بازیابی کنند و اعتماد
سوی تغییرات مثبت و دست بیاورند و این انگیزۀ قوی برای تالش به

دختر، ’گفتم دم میبه خو»در نهایت رضایتمندی از زندگی بود. نسیم: 
دیگه خودم رو پیدا ‘ همه توانایی و استعداد داری.خودت رو ببین! این

چی رو عوض کنم. االن خیلی خواستم همهتر شدم. میکردم و قوی
 «ام.م راضیآرامش دارم و واقعاً از زندگی

 ای:شرایط مداخله

فرزندان ای، های عوامل خانوادگی، عوامل پیشینهدر این پژوهش مقوله 
 عنوانای برای رشد، سرسختی روانی و رویارویی و مواجهه بهانگیزه

 ای استخراج شدند.شرایط مداخله
کردند که رابطۀ کنندگان بیان میعوامل خانوادگی: اغلب مشارکت-

های مالی و شان دارند و حمایتویژه با پدربسیار خوبی با خانواده و به
ها بعد از اساسی در رشد و موفقیت آنعاطفی خانواده علت مهم و 
ام نبودن که من اصالً دوام اگه خانواده»طالق بوده است. ساجده: 

آوردم. همیشه پناهم بودن و خیلی مهمه که خانواده پشتت باشن؛ نمی
 «دن.وگرنه تو این جامعه درسته قورتت می

های شتاب در ورود به زندگی مشترک، ای: مقولهعوامل پیشینه-
سویه برای حفظ زندگی و نگرش یک زندگی نامناسب، پافشاریِ یکشر

عنوان شرایط ای، بهمنفی به طالق، همگی در مقولۀ عوامل پیشینه
 اند.بندی شدهگر دستهمداخله

شتاب در ورود به زندگی مشترک: این مقوله، کدهای ازدواج -
ب همسر زودهنگام، عجله و شناخت ناکافی در ازدواج و ابهام در انتخا

سال  ۲۰کنندگان در این پژوهش زیر دهد. تمامی مشارکترا پوشش می
ها های اصلی طالق آنکردند که یکی از علتازدواج کردند و عنوان می
 همین موضوع بوده است.

شریک زندگی نامناسب: این مقوله شامل کدهای بیکاری و -
شود. از بق میمسئولیتی همسران ساتدبیری در امور و بیکفایتی، بیبی

کنندگان، یکی از علل اصلی طالق، مشکالت مالی نظر همۀ مشارکت
تدبیری همسرشان به متعددی بود که در طول زندگی مشترک بر اثر بی

شد. به فکر ما نبود. ها اکثراً بیکار میتوی این سال»آمد. ثریا: وجود می
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تی زندگی یخچال ما همیشه خالی بود و ما واقعاً با وضعیت خیلی سخ
 «کردیم.می
های های تالشسویه برای حفظ زندگی: این مقوله، کدپافشارِی یک-

داری و کاری و آبروطرفه و افراطی زن برای حفظ زندگی، مخفییک
کنندگان بیان گیرد. اغلب مشارکتدادن افراطی به شوهر را در بر میبها
ترکشان تالش کردند که بیش از حد و افراطی برای حفظ زندگی مشمی
کاری، اطرافیان از کردند با مخفیکردند و همچنین سعی میمی

 ها با خبر نشوند.مشکالت درون زندگی آن
اند از: ارزیابی منفی نگرش منفی به طالق: کدهای این مقوله عبارت-

از خود در رابطه با طالق، ترس از واژۀ طالق و دید منفی جامعه به 
کنندگان مطرح ترین مسائلی که مشارکتهماز م طالق و زنان مطلقه.

دلیل تحمل کردند، این موضوع بود که در طول زندگی مشترک بهمی
نفس و بهشدت احساس نداشتن اعتمادهای زیاد، بهمشکالت و سختی

کردند و همین موضوع یکی از عواملی بود که تن به بینی میخودکوچک
لمۀ طالق نفرت داشتم؛ من همیشه از ک»دادند. سیمین: طالق نمی

 «شم.کردم بعد از طالق بدبخت میچون فکر می
ای برای رشد: این مقوله کدهای تعهد و فرزندان؛ انگیزه-

نداشتن به فرزندان و حس پذیری در قبال فرزندان، وابستگیمسئولیت
توجه و مهم در بین شود. نکتۀ جالبمثبت از تجربۀ مادری را شامل می

کننده در این پژوهش بود که تمامی مادران مشارکتها این مصاحبه
حضانت قانونی فرزندان خود را به عهده داشتند و از این موضوع 

هایی خرسند بودند. همچنین تالش برای تربیت فرزندان یکی از علت
هام بچه»کردند. مینا: بود که در راستای رشد و تعالی خود عنوان می

خواست حاال که سایۀ از طالق دلم می انگیزۀ اصلی رشد من بودن. بعد
 «خوبی تربیتشون کنم.پدر روی سر اونا نیست، الاقل من بتونم به

این مقوله شامل کدهای کنترلگری شرایط، روحیۀ  سرسختی روانی:-
نکردن های مردانه و مراجعهآوری، داشتن خصوصیتجویی، تابمبارزه

 هایصحبت شود. از جمله مواردی که در بینبه مشاور می
آوری، کرد، داشتن روحیۀ تحمل و تابکنندگان خودنمایی میمشارکت

من عاشق چالش »ها بود. سکینه: شرایط در آن جویی و کنترلگریمبارزه
وقت مشاوره با مشکالتم و اصواًل توان تحملم باالست؛ حتی هیچ

 «تونم از پس خودم بر بیام.کردم خودم مینرفتم؛ چون احساس می
یارویی و مواجهه: این مقوله شامل کدهای مواجهه با مشکالت رو-
تمامی  شود.آمده میجای فرار و مقابله با وضعیت پیشبه

کردند که در برخورد با های خود ذکر میکنندگان در مصاحبهمشارکت
کردند با کردن، سعی میجای فرار و انکارمشکالت و مسائل خود به

ش نظرم هرچی بیشتر از طالق و حواشیبه»ها مواجه شوند. محدثه: آن
بینی. یک بار با خودت و طالقت کنار بیا برای فرار کنی، بیشتر آزار می

 «همیشه.
 راهبردها:

 مستقل )برای شامل کنشگری آمده در این پژوهش،دستراهبردهای به
مسئله(، مدیریت روابط بیناجنسیتی بعد از طالق، استفاده از  حل

 شود.پذیری هوشمندانه میی محیطی و هنجارهاپتانسیل
:این مقوله کدهای استقالل مالی و شخصی، پشتکار  کنشگری مستقل

و موفقیت شغلی، جسارت و جرئتمندی و هدفمندی تحصیلی و شغلی 

کردند که بعد از گذشت مدت کنندگان بیان میگیرد. مشارکترا در بر می
هدفمندی و با روحیۀ جسارت محدودی از طالق، با تالش و پشتکار و 

و جرئتمندی سعی کردند از لحاظ مالی و وضعیت و نحوۀ زندگی کاماًل 
عنوان راهبردی مستقل از خانواده و اطرافیان باشند و این استقالل را به

 کردند.مهم در جهت رشد و تعالی ذکر می
  این مقوله شامل کدهای  :بیناجنسیتی بعد از طالقمدیریت روابط

ها گیری در انتخاب رابطهگرایی در روابط با جنس مخالف، سختواقع
مراقبتی، کنترل های مختلط برای خودگزینی از جمعبعد از طالق، دوری

بودن در محیط اجتماعی و کاری نیاز جنسی بعد از طالق و جدی
ام و همین باعث شده شدت جدیتوی محیط کار به»شود. سمانه: می

کس جرئت نکنه بیاد و دونن طالق گرفتم، هیچه میبا وجودی که هم
هم بده. من االن با پسرم خوشبختم. اگر کسی پیدا بشه و پیشنهادی به

کنم و تر کنه، حتمًا قبول میرو از اینی که هستم خوشبخت بتونه من
کنم شم؛ ولی اگه نباشه، من همچنان با پسرم زندگی میتر میخوشبخت

 «و بازم خوشبختم.
 سازی های محیطی: این مقوله شامل کدهای فراهماستفاده از پتانسیل

کننده حمایت، حفظ ارتباط عاطفی با خانواده، دوری از فضای افسرده
شود. یکی از مسائل جدی که شخصی می و داشتن مطالعات

کردند، محدودنکردن خود در محیط کنندگان به آن تأکید میمشارکت
حفظ ارتباط با خانواده و اطرافیان بود و همین  کننده و همچنینافسرده

مند ها بهرههای عاطفی و مالی آننکته باعث شده بود بتوانند از حمایت
تونستم بعد طالق برای خودم خونۀ مجردی من می»شوند. انیس: 

کردم ام بودم و سعی میبگیرم؛ ولی این کار رو نکردم. با خانواده
حی زیادی رو برای خودم داشته باشم. های مطالعاتی و تفریبرنامه

 «دارم.کنم و خودم رو شاد نگه میاصوالً از غم و غصه فرار می
 این مقوله شامل کدهای  پذیری هوشمندانه بعد از طالق:هنجار

شخصی، توجه ویژه به حیا و نجابت و افزایش تقید در ارتباطات 
ها به نسانهمۀ ا شود.گرایش به ایجاد تصویر اجتماعی مثبت می

کردند که بعد کنندگان بیان میارزشمندی و احترام نیاز دارند. مشارکت
ها همراه با نجابت و از طالق، تعامالت شخصی و اجتماعی آن

عنوان راهکار برای محافظت های بیشتری بوده است و از آن بهوبندقید
ند. ااز خود و رسیدن به حس ارزشمندی و احترام اجتماعی بهره برده

االن اگه بخوام مانتو بخرم، عالوه بر اینکه باید خوشم بیاد، به »سارا: 
کنم که آیا این مانتو مناسب یه خانم مطلقه هست یا نه؟ دلم اینم فکر می

 «خواد همه وجهه و تصویر خوبی از من داشته باشن.می
 این مقوله شامل کدهای  «:گرایی شخصیمعنویت»ای عوامل زمینه

مهربانی خدا، روحیۀ شکرگزاری، گرایش به بخشش و رابطۀ باور به 
عنوان خدا و حضور او بهبه ای باور شود. نقش زمینهشخصی با خدا می

خوبی مشهود کنندگان بهمعنایی برای ادامۀ زندگی در تمامی مشارکت
کنندگان موفق شده بودند با خدا رابطۀ شخصی بود. همۀ مشارکت
ها از خداوند ها به او پناه ببرند. اغلب آندشواریبرقرار کنند و در 

 سپاسگزار بودند و برای بخشیدن دیگران آمادگی داشتند.
 ها:پیامد

پذیری در های گسترش دید و تجربه و انعطافدر این پژوهش مقوله
های رشد پس از ترومای ناشی از طالق در عنوان پیامدافکار و رفتار، به
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 د.زنان مطلقه به دست آم
گرایی این مقوله را کدهای محوری کمال گسترش دید و تجربه:-

زندگی، بینی، درک ارزش های زندگی و رشد جهانمثبت، دیدن وسعت
پذیری، افزایش همدلی، رؤیاپردازی بلندپروازانه، هدفمندی، خویشتن

دهد. از های سازنده و تغییرات شناختی پوشش میداشتن عادت
بینی و به تفرّد و تعالی در انسان، رشد جهان ترین ابعاد رسیدنمهم

گسترش دید کلی به زندگی، دنیا و خود است. در زندگی هر شخص، 
توان این های زیادی وجود دارد و تنها با رشد وجودی میپتانسیل
کنندگان در این پژوهش ها را به منصۀ ظهور رساند. مشارکتپتانسیل

به جهان و معنای زندگی در همۀ ها کردند که نوع نگرش آنعنوان می
تر در تر و باانگیزهها هدفمندها تغییرات مثبت و شگرفی کرده بود. آنآن

تر به خود و داشتند و با پذیرش و دیدی مثبتزندگی قدم برمی
بودن وقت به متوسطمن هیچ»کردند. شراره: های خود نگاه میداشته

ها دست پیدا کنم. طالق شم. همیشه دوست دارم به بهترینراضی نمی
نظرم این رنج کمکم کرد تا زن رنج خیلی زیادی برای من داشت؛ ولی به

 «تری بشم.تر و پختهقوی

این مقوله شامل کدهای صبر و  پذیری در افکار و رفتار:انعطاف-
بینی و امیدواری و محدودنشدن در سازگاری در مشکالت، خوش

طور کلی، چسبیدن به باورهای غلط و شود. بهی ناکارآمد میباورها
ساز شکست و عدم موفقیت افراد ناکارآمد در زندگی ممکن است زمینه

کنندگان مشهود بود، های مهمی که بین مشارکتشود. یکی از پیامد
تر در زندگی، های بزرگروحیۀ صبر و سازندگی، امیدواربودن به افق

من کالً زن »ها بود. شهال: در باورهای ناکارآمد آن روحیۀ تغییر و تحول
صبوری هستم. علتش شاید اینه که خیلی تو زندگی سختی کشیدم. یاد 
گرفتم که امیدوار باشم. یاد گرفتم که خودم رو همیشه با وضعیتم وفق 

«خوبی کنار بیام.ام تا با موقعیتم بهبدم. برای همین همیشه آماده
 

 
 پارادایمی رشد پس از ترومای ناشی از طالق. مدل 1شکل 

 بحث 4
مقولۀ مرکزی در این پژوهش، تفرّد و تعالی بود. تفرّد و تعالی یعنی 

گرایش دادن خویشتن و بخشیدن به استعدادها، پرورشفردشدن، تحقق
گرایش به تفرّد سمت وحدت و یکپارچگی در شخصیت. فطری به

و  های تحصیلیهای محیطی، مانند فرصتولی پتانسیلفطری است؛ 
توانند به آن کمک کرده یا از آن فرزند می-مالی و ماهیت روابط والد

های جلوگیری کنند. افراد برای رسیدن به تفرّد باید بتوانند در حیطه
اصلی زندگی خود، یعنی خانواده و دوستان و آشنایان، شغل، عشق و 

ت رشد کنند و بعد از رسیدن به تمایزیافتگی ازدواج و خود و معنوی

ها (. آن1۴های خود موفق عمل کنند )گیریفردی، بتوانند در تصمیم
های خود را دنبال کنند پردازیباید به رؤیاهای خود گوش دهند و خیال

های خود پشتکار زیادی داشته باشند. انتخاب و برای رسیدن به هدف
ولۀ مرکزی به این علت بود که تمامی مقوالت عنوان مقتفرّد و تعالی به

نحوی به این پدیده کمک کردند. همچنین از اطالعات شده بهاستخراج
توان مطرح کرد که پذیرش و گذر از مسیر آمده از این تحقیق میدستبه

رنج ناشی از طالق، جزء شرایط علّی برای رسیدن به تفرّد و تعالی بود. 
ای، فرزندان عوامل خانوادگی، عوامل پیشینهای، برای شرایط مداخله

ای برای رشد، سرسختی روانی و رویارویی و مواجهه استخراج انگیزه
مستقل،  آمده، شامل کنشگریدستشد. همچنین راهبردهای به
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های بیناجنسیتی بعد از طالق، استفاده از پتانسیل مدیریت روابط
گرایی بر این، معنویتهوشمندانه و عالوه  پذیریمحیطی و هنجار

عنوان زمینه استخراج شد. سرانجام پیامد نهایی، گسترش شخصی به
 پذیری در افکار و رفتار به دست آمد.همراه انعطافدید و تجربه به

نوعی به شود و بههنگامی که فردی در زندگی خود با طالق مواجه می
هدفی گی و بیشود، در قدم اول دچار نوعی سرگشتاین امر واداشته می

شود و این نقطه، شروعی برای فرایند تفرّد و تعالی است. پس از می
گذر زمان و مواجهه با طالق، تجربۀ سرگشتگی، به احساس تنهایی و 

اند، با شود که اغلب کسانی که تجربۀ طالق را داشتهافسردگی منجر می
رسی در های یک براند. در همین راستا، یافتهآن دست به گریبان شده

های ذهنی و زنانی که مبتال به سرطان تخمدان بودند، نشان داد نشخوار
مرور مداوم و بازبینی اتفاقات گذشته وضعیتی است که افراد در مراحل 

شدت با آن درگیرند و این فرایندی است که رنج زیادی پس از تروما به
 (.1۵کند )را به این افراد منتقل می

احساس تنهایی و افسردگی باعث قطع ارتباط در ادامۀ این فرایند، 
گرایی شود که این خود به درونموقت با اجتماع و دنیای بیرونی می

جای شود. زمانی که تمرکز افراد بهای در بین این افراد منجر میسازنده
یابد، اتفاقات و وقایع بیرونی بر احساسات و باورهای درونی تغییر می

رفته نفس ازدستو احساسات و افزایش عزتهای بازیابی افکار بذر
شود که این خود انگیزه و عاملی در حین این فرایند پرتنش، روییده می

مندی مؤثر در جهت تغییر سبک زندگی و در نهایت رسیدن به رضایت
از وضعیت حال و زندگی است. اینجاست که فرایند تفرّد و تعالی کامل 

در زمرۀ اشخاص رشدیافته در نظر  توان این افراد راشود و میمی
های یک بررسی نشان داد که برخورداری در همین راستا یافتهگرفت. 

شناسی و راهبردهای از صفاتی همچون گشودگی، به تجربه و وظیفه
 (.۷اند )ای کارآمد با رشد پس از تروما مرتبطمقابله

عنوان بههای خانواده و اطرافیان، ای، مثل حمایتنقش عوامل پیشینه
گر در رشد پس از ترومای ناشی از طالق بود. در جامعۀ شرایط مداخله

ترین ها از مهمایرانی، نقش خانواده و رابطۀ عاطفی و حمایتی آن
های مطلقه تواند بر روی زندگی خانمعواملی است که بعد از طالق می

تأمین  ها،های مالی ابتدایی، پذیرش فرزندان آنتأثیرگذار باشد. حمایت
های عاطفی در برابر دید منفی جامعه به طالق و مسکن، حمایت

های اطرافیان و چتر حمایتی حقوقی همگی در شرایط سازگاری حجمه
گذارند. وجود خانواده سازی رشد در زنان مطلقه تأثیرابتدایی و زمینه

گاه محکمی برای زنان مطلقه تواند تکیهویژه پدران حمایتگر میو به
خوبی و بدون تا بتوانند مسیر تمایزیافتگی و رشد خود را به باشد

های پژوهشی نشان داد حمایت های جانبی طی کنند. یافتهدغدغه
های شخصیتی، فردی همچون ویژگیهای دروناجتماعی در کنار سازه

نقش مهمی در تبیین رشد پس از تروما دارد که با پژوهش حاضر 
پژوهشی دیگر نیز نشان داد تعامالت فرد های (. یافته۷مطابقت دارد )

تواند در تبیین رشد با اطرافیان نزدیک، همچون اعضای خانواده، می
 (.1۶پس از تروما نقش داشته باشد )

عنوان انگیزۀ اصلی برای کنارآمدن در پژوهش حاضر، نقش فرزندان به
 گیر زنان مطلقه است،هایی که پس از طالق گریبانها و سختیبا رنج

بسیار مؤثر نمایان شده است. در این پژوهش نشان داده شد که تمامی 

طور خودخواسته و ای که فرزند داشتند، بهزنان مطلقۀ رشدیافته
داوطلبانه خواهان حضانت و نگهداری از فرزندان خود بودند. این امر 

دهد. برخی پذیری و تعهد این زنان را در زندگی نشان میمسئولیت
کنند که وجود فرزندان بعد از طالق و کشمکش بر ان میها بیپژوهش

های ها و تأمین هزینهسر مسائلی مانند سرپرستی و مالقات با آن
نگهداری از فرزندان، ممکن است عامل منفی در سازگاری بعد از طالق 

کنندگان در این پژوهش مطرح (؛ ولی مشارکت1۷در زنان مطلقه باشد )
تنها عامل منفی در زندگی بعد از طالق، نهکردند که وجود فرزندان 

های ها نبود، بلکه گرمای وجود فرزندان و توجه و محبتبرای رشد آن
ها معنای مهمی برای ادامۀ زندگی و پیشرفت به این زنان کودکانۀ آن

 داد.می
های پژوهشی نشان داد یکی از عوامل مؤثر در رشد در همین راستا یافته
شناسی ان، برخورداری از ویژگی شخصیتی وظیفهپس از تروما در زن

صورت های مختلف بهها در موقعیتشود آناست که موجب می
هوشیارانه و متعهدانه رفتار کنند و کار درست را انجام دهند و 

(. همچنین ۷ها بیشتر است )رفتارهای مراقبت از خود و دیگران در آن
وان منشأ مقاومت در زنان عنپژوهشی دیگر نشان داد وجود فرزندان به

شود ها میشود و موجب افزایش سازگاری در آنمطلقه محسوب می
(1۸.) 

در پژوهش حاضر، برخی از عوامل فردی و شخصیتی، از عوامل مؤثر 
هایی نظیر صبر و تحمل بر رشد پس از تروما در زنان مطلقه بود. ویژگی

هدفمندی و بینی، روانی، خوشدر برخورد با مشکالت، سرسختی 
گرایی و روحیۀ شکرگزاری از جملۀ این آوری، واقعپشتکار زیاد، تاب

سو با پژوهش حاضر تأیید های پژوهشگران نیز همیافتهها بودند. ویژگی
شناسی های مرتبط با رواناند که رشد پس از تروما توسط سازهکرده

شناختی، راهبردهای تنظیم شناختی مثبت، همچون سالمت روان
کیفیت زندگی  ،شناختیبینانه، مؤلفۀ سالمت روان(، باورهای واقع۹1)

 شوند.( تبیین می۰۲و شادمانی )
گرایی شده در این پژوهش، معنویتیکی دیگر از مقوالت مهم استخراج

ای برای رشد در زنان مطلقه بود. عنوان شرایط زمینهشخصی به
ور و مهربانی خدا گرایی و باور به حضها نشان داد معنویتمصاحبه

تواند نقش جدی و محکمی را گاه معنوی، میترین تکیهعنوان اصلیبه
ها در مسیر گذر از در مسیر رشد زنان بعد از طالق ایفا کند. انسان

شدت نیازمند وجود یک منبع و منشأ مهر و ها و مشکالت بهرنج
اند تا در لحظاتی که احساس تنهایی وجودی و احساس محبت

آید، بتوانند با ها میشتگی در دنیایی پر از فرازونشیب به سراغ آنگگم
در تکیه به این منشأ راه خود را با انگیزه و قدرت بیشتری ادامه دهند. 

ها و اعتقادات های پژوهشی نشان داد که نگرشهمین راستا یافته
های مؤثر بر سازگاری پس از طالق در مذهبی، به عنوان یکی از مؤلفه

پژوهش حاضر  هایکند که به نوعی با یافتهن مطلقه عمل میزنا
 (.1۸مطابقت دارد )

همان گونه که نتایج این پژوهش نشان داد، راهبردهای مهم و اساسی 
شده از زنان رشدیافته، شامل کنشگری مستقل در حل مسئله، استخراج

های بیناجنسیتی بعد از طالق، استفاده از پتانسیل مدیریت روابط
پذیری بعد از طالق بود. وجود استقالل و محیطی و بیش هنجار
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۸ 

های شغلی در زندگی زنان پس از طالق، پشتکار در رسیدن به موفقیت
جنسیتی پس بینا های تحصیلی و شغلی، افزایش تقید در روابطهدف

از طالق، مدیریت روابط اجتماعی، افزایش حیا و نجابت اجتماعی 
خوشایند جنسی و های ناپیشگیری از موقعیت منطور خودمراقبتی وبه

های سالم و های محیطی نظیر تفریح و سرگرمیاستفاده از پتانسیل
کننده، از جمله راهبردهای مهمی برای رسیدن دوری از شرایط افسرده

به رشد پس از ترومای ناشی از طالق در بین زنان مطلقه بود. در تأیید 
های پژوهشی اشاره کرد که نشان داده است توان به یافتهاین مطلب، می
محور که جزو راهبردهای سازنده محسوب ای مسئلهراهبرد مقابله

صورت مثبت با رشد پس از تروما در افرادی که اخیراً با شود، بهمی
 (.۷اند، مرتبط است )آسیب مواجه شده

های زندگی بعد آمده در این پژوهش، دیدن وسعتدستطبق نتایج به
های مهم بینی از جمله پیامداز طالق، درک ارزش زندگی و رشد جهان

ها با تغییرات شناختی مثبت و محدود در بین زنان رشدیافته بود. آن
تر نشدن در باورهای ناکارآمد در جهت داشتن زندگی بهتر و هدفمند

بینی و امیدواری، هدفمندی، قدم برداشتند. همچنین خوش
های سازنده و صبر و ش همدلی، داشتن عادتپذیری، افزایخویشتن

های زنان هایی بودند که در بین صحبتسازگاری در مشکالت، پیامد
اند عوامل شد. سایر پژوهشگران نیز نشان دادهرشدیافته عنوان می

( و 1۹شناختی مثبت، همچون مقابلۀ کارآمد، بهزیستی ذهنی )روان
های ارند که با یافته( در رشد پس از تروما نقش د۲۰شادکامی )

 پژوهش حاضر مطابقت دارد.
های با توجه به اینکه این پژوهش با روش کیفی انجام شده و پژوهش

گیری محقق، نکردن اعتبار نتیجههای کنترلکیفی دارای محدودیت
های پژوهشگر و محدودیت بودن حذف سوءگیریممکنغیر

ن دیگر فرایند رشد پس شود محققااند، پیشنهاد میپذیری نتایجتعمیم
های های دیگر و از نظراز ترومای ناشی از طالق را در بین جمعیت

تری بررسی کنند. همچنین پژوهش حاضر عوامل مؤثر در رشد متفاوت
را در بین زنان مطلقه بررسی کرده است و این عوامل در بین مردان 

ممکن است  ای نیاز دارد. همچنیندادن پژوهش جداگانهمطلقه به انجام
دلیل عدم شناسایی گذار دیگری وجود داشته باشد که بههای تأثیرمؤلفه

ها پرداخته نشده باشد؛ ولیکن کنندگان به آنحاصل از تجارب مشارکت
های ساز پژوهشتواند زمینهآمده از این پژوهش میدستنتایج به

 دیگری در این حیطه شود.

 گیرینتیجه ۵
ای تلخ و پژوهش، طالق اگرچه پدیدههای این طبق یافته

های مخرب و منفی برای افراد ندارد؛ بلکه فرساست، تنها پیامدطاقت
تواند در برخی از مواقع محرکی باشد که باعث تغییر مسیر زندگی و می

رسیدن افراد به رشد پس از تروما و مرحلۀ واالی تفرّد و تعالی شود. 
ی با حوادث ترومایی و پذیرش و این فرایند از مقابلۀ درست و منطق

های طالق و صبر و استقامت در مقابل این گذر از مسیر رنج و سختی
های خانواده و اطرافیان در بستر معنویت و وجود ها و البته حمایترنج

 .آیدای منسجم با خداوند فراهم میرابطه

 تشکر و قدردانی 6
ارشد رشتۀ مشاورۀ نامۀ مقطع کارشناسیپژوهش حاضر برگرفته از پایان

وسیله نویسندگان از مراکز حمایتی است. بدین  1۳۹۷خانواده در سال 
مندی که در این پژوهش های عالقهویژه تمام خانمای و بهو مشاوره

 آورند.مشارکت کردند و یاری رساندند، تشکر و قدردانی به عمل می
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