
 1401  بهار،  29  شماره،  فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 
 

  ه شرکت کنند بزرگساالن مطلقه یسازگار  بر یتاب آورارزیابی تاثیر 

 جدایی  ی پس ازابیباز یهادر کارگاه 

Evaluating the impact of resilience on the adjustment of divorced adult 

participants In post-breakup recovery workshops 
 

 

   یقربان  ن یمحمد حس

 .رئیس اداره بهزیستی شاهین شهر و میمیه

Mohammad Hossein Ghorbani 

Head of Welfare Department of Shahinshahr 

and Meimieh.  

 * الهام رحمانی

 . روانشناختی امتدادمدیر مرکز مشاوره و خدمات 

Elham Rahmani 

Director of counseling and psychological 

services center Emtedad. 

Email: e.rahmani.am@gmail.com 

 چکیده 
افرادی بود که به تازگی طالق    یآورتاب   یابیمطالعه ارز  نیهدف از ا

شرکت در کارگاه    پس ازآنها    یسازگار   درآن    تاثیر  نییو تع  اندگرفته

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون،   بهبود طالق بود.

مردان   و  زنان  کلیه  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  بود.  آزمون  پس 

شهرستان   در  واقع  مشاوره  مرکز  به  کننده  مراجعه  گرفته  طالق 

طالق    1400تا مهر ماه    1400شاهین شهر بود که بین فروردین  

بین    گرفته از  آماری،    40بودند.  جامعه  روش    36نفر  به  نفر 

  18گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  نمونه 

نفری قرار گرفتند. برای هر کدام از گروه ها یک برنامه اموزشی تاب  

هفته هر روز تحت برنامه قرار    6اوری تنظیم شد. گروه اول به مدت  

دیدند هر دو گروه در فته اموزش میگرفتند و گروه دوم اخر هر ه

های تاب آوری و  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه 

و تحلیل داده دادند. تجزیه  پاسخ  از  سازگاری فیشر  استفاده  با  ها 

به کمک نرم افزار    و چند متغییری  تحلیل کواریانس تک متغییری

SPSS-20     .صورت گرفت 

از    یکنندگان به طور قابل توجه  نشان داد که )الف( شرکت  جینتا

با طالق بهره مند شدند و )ب( سطح   یکارگاه طالق از نظر سازگار 

آور برگزار  یتاب  از  معنادار  یقبل  طور  به  به    یکارگاه  مثبت  و 

 طالق آنها بعد از کارگاه کمک کرد.  یسازگار 

   .ازدواج -طالق -تاب آوری - سازگاری : های کلیدیواژه

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the 

resilience of newly divorced people and to determine 

its effect on their adaptation after participating in the 

divorce healing workshop. The research method was 

semi-experimental with a pre-test and post-test 

design. The statistical population of the research 

included all divorced men and women referring to 

the counseling center located in Shahin Shahr city, 

who were divorced between April 1400 and October 

1400. Among the 40 people of the statistical 

population, 36 people were selected by available 

sampling method and were randomly divided into 

two groups of 18 people. A resilience training 

program was prepared for each of the groups. The 

first group underwent the program every day for 6 

weeks, and the second group received training at the 

end of every week. Data analysis was done using 

univariate and multivariate covariance analysis 

using SPSS-20 software. 

The results showed that (a) the participants 

significantly benefited from the divorce workshop in 

terms of adjustment to divorce and (b) the level of 

resilience before the workshop significantly and 

positively contributed to their adjustment to divorce 

after the workshop 
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 مقدمه 
  یتواند از منظرهایم   ی اثر گذار بوده، و و رفتار  ی عاطف ،یسه بعد شناخت  که بر است  دهیچیو پ   یاچند مرحله  ندیفرآ  ک یطالق  

 (.  2020 ،1)زالسکا و بایستا ردیمتعدد مورد توجه قرار گ

شود ازدواج یک مورد به طالق ختم می  3رسمی از هر  بر اساس آمار  ،  ایراندر جامعه مدرن است. در    ی زندگ  تیواقع  ک یطالق  

سازمان ثبت احول چهار برابر شده است )  60دهه    نسبت به   ایران  در   شود. طالقرا شامل می  دی جد  یهاازدواج  از  % 45که تقریبا  

طالق و    یاجتماع   رشیپذ  شیزنان، افزا  شتریب  یاستقالل اقتصاد  ،توافقیطالق    نیقوان  لیبه دل  یتا حد  ، این موضوع(کشور

  یدر زندگ  ری چشمگ  راتیی پس از طالق معموالً با تغ  ی. دوره انتقالیی اتفاق افتاده استزناشو  یاز شاد  شتریب  یانتظارات شخص

ممکن  یاجتماع  تیحما  یهاشوند، شبکهیسوق داده م یتک فرزند  یهاششود. به عنوان مثال، زنان اغلب به نقیروزمره پر م

. غالباً هر دو زوج از مشکالت  تحت تاثیر قرار گیرد و افت چشمگیری پیدا کند ممکن است    یملکرد کارو ع   ابد یاست کاهش  

  ی شخص  یرهایشود. تفسیم   ی عاطف  یهایمنجر به آشفتگ  همچنین طالق برند.  یاز حفظ اقامتگاه جداگانه رنج م   ی ناش  یاقتصاد

نسبت به طالق ممکن است منجر   یداده و عزت نفس را کاهش دهد. نگرش منف شیممکن است سطح استرس را افزا ق از طال

اگرچه   احساس شکست شود،  ازدواجبه  به یک  دادن  تأث  ندیناخوشا   پایان  است  بخش   ریممکن  باشدبهبود  داشته  و  )ی  پارکر 

( اغلب از احساسات 2000 ،4یرتو آلب شری( و احساس گناه )ف2120 ،3اوبید و همکاران) یینارسا   ،ی(. افسردگ0222، 2همکاران 

  ی هاکاهش اضطراب پس از طالق و مسائل مربوط به عزت نفس، افراد از انواع مهارت  یپس از طالق گزارش شده است. برا

  ،یو آلبرت  شریکنند )فیه ممانند محل کار استفاد  ی از زندگ  یااز حد در حوزه  ش یو تمرکز ب  یاز جمله انکار، خود درمان   یامقابله

(. مردان 2000  ، یو آلبرت  شریکنند )فیم  یزیربرنامه  یداری هر ساعت ب  یو برا  های کاری بوده،فعالیتافراد مشغول    این(.  2000

برا  یدر حال (،  2018،  5آلپاسالن   و   انگوی من  ی فومالن) باشند  د یجد  یمیدارند که به دنبال روابط صم  لیتما کاهش    یکه زنان 

کمک در برخورد با مسائل پس از طالق اغلب  (.  1992،  6)کولبورن و همکارانرندیگیم  کخود از خانواده و دوستان کم  یناراحت

 گیرد.انجام میطالق  یها و کارگاه یمشاوره خصوص ،یتی حما  یهابه عنوان مثال، گروه ،یو رسم یررسمیاز منابع مختلف غ 

محققان تجارب مختلف  زمینه، تاب آوری و سازگاری با طالق در بین زوجین پس از جدایی است.    نیاموضوعات مهم در  از    یکی

  ا ی   د یرابطه جد  ک یشده قبل از وارد شدن به    یکردند. زمان سپر  سهیآن مقا  یامدهایبا طالق و پ   یرا از نظر سازگار  زوجین

همکاران  و  )برور  مجدد  پ 1993،  7ازدواج  استرس  پ (  و  طالق  از  )بوهلر   ی عاطف  ی امدهایس  تأک1987،  8آن  با  بر    ژهیو  د ی( 

پس از طالق    نیوالد  ی(؛ همکار 2011،  10و تورل  تی)هو  یو روان   یسالمت جسم  تیوضع(  1991  ،9و کالدول   دینکیکی)دگافسر
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والد  ای تفاوت2017،  11مشترک )پترن و همکاران   ین یتعارضات  ،  12و همکاران   تیهو؛  2011  ، و تورل  تیهوی)تی جنس  یها (. 

عدم   ا یدر مورد طالق،   م یتصم  رشی(، و پذ2006و همکاران،    تی)هو  ی جتماع ا  ی هایژگ یو  (،2008،  13بوسو    لوکس یپر؛ 2006

  ،ی سالمت روان افراد مطلقه مانند افسردگ  ی منف  یهابر جنبه  قاتیتحق  شتریب(.  2008،  15؛ پریزیال باستا2012،  14)امری وجود آن

(. ولی  2011و تورل،    تیوی؛ ه2010،  16)آماتو   است  متمرکز بود  یو روان  یطالق بر سالمت جسم  یاثرات منف  ریاضطراب و سا

های نظری موضوع نیز پرداخته شده است. در اینجا الزم است با مفهوم سازگاری آشنا شویم.  در برخی از تحقیقات به جنبه

  ای از عالئم    ینسبتاً عارفرایند  کنند: »یم  فیتعر  نگونهیطالق را ابا    یسازگار(  2014)17سازگاری تعاریف مختلفی دارد. ویری 

روزانه خانه، خانواده، کار و اوقات فراغت؛    یهات یدر مسئول  وظایف و نقش  یفایا  یی. توانای خفیفروان  ا ی  یجسم  یماریعالئم ب

با طالق و    یطالق، سازگار  یهاکه شرکت در کارگاه  تحقیقات نشان دادهمرتبط با همسر سابق«.    ریمستقل غ   ت یو داشتن هو

 21  از  یطور تصادفکننده که بهشرکت  65  یاب یکند. به عنوان مثال، ارزیم  لیپس از طالق را تسه  یموفق با زندگ   یسازگار

را در  یآموزش یهاکنندگان، کارگاهدرصد از شرکت  95دوره هفت ساله انتخاب شدند، نشان داد که  کی یدر ط  یتیگروه حما

( کاهش سطح  1990)19و هت   ی(. ل 1989،  18و استرکر  نگ،یکردند )بل، چارپ   ی ابیارز  دیمف  اریبس  ا ی  دیبا طالق مف  یسازگار

  ی گروه  ی ابیمطالعه ارز  ک یبا گروه کنترل گزارش کردند. شرکت کنندگان در    سهیکارگاه در مقاشرکت کننده    24اضطراب را در  

 (.2000،  20اویگارد و همکارانرا پس از مداخله گزارش کردند )  ت یو حما  رشیاز طالق به طور مداوم احساسات مثبت پذ  تیحما

. به عنوان اثر گذار هستندطالق  لیتعد  سطح سازگاری و ر طالق ب  یهاچه در داخل و چه در خارج از کارگاه ی ادیز یرهایمتغ

آماتو  و  )بوث  آموزش  س1991،  21مثال،  کسلر   نی)آسلت  ی تیحما  یهاستمی(،  نتا1993،  22و  )ر  ج ی(،  و    چموندیسالمت 

، 25اسپنسر )  یو اقتصاد ی اجتماع  تی(، و وضع1993، 24کالتر، و هانسل   ن،ی)گارو دی جد یمی(، روابط صم2000 ،23ستنسن یکر

مثبت2018 رابطه  سازگار  ی(  دارند. سن  ی با  سالم  دلبستگ(،  1986،  26)والرستینطالق  سابق  یفعل   یو  ،  27)ماشیتر به همسر 

را تجربه    یخود سطوح استرس باالتر  یی دارد. اگرچه زنان در ابتدا پس از جدا  یبا سازگار  ی رابطه منف(  2010،  28، گافال 1997

طور کل  یرهمس(،  1992،  29)پلیدج دکننیم به  است  آغاز کرده  را  باالتر  ی که طالق    دهدیم  نشانرا    یاز سازگار  ی سطوح 

در هر   منیا  یدلبستگ  یهانشان داده شده است که سبک  نی(. همچن2020،  32؛ بل 1990  ،31لور یو س  ی؛ گر1978  ،30شری)ف

با طالق    یدر سازگار  یشتریمنجر به مشکالت ب  ی اجتناب  یدلبستگ  ی هاسبکو  کند،  یطالق سالم کمک م  یدو طرف به سازگار
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است که چگونه سطح انعطاف    ن یقرار نگرفته ا  یکه مورد بررس  ییرها یاز متغ  ی کی(.  2000،  33کوهن و رام  ،ینزیشود )فیم

مثبت در مواجهه    یسازگار  یفرد برا  یکل  لیو تما  ییبه عنوان توانا  یکند. تاب آوریطالق کمک م  یبه سازگار  یفرد  یریپذ

و   ندیاز فرآ "بازگشت"  ییشود، توانایم  به کار بردهکه در مورد طالق   ی(. هنگام2017 ،34کارتیکاشود ) یم فیتعر ماتیبا نامال

وضع به  شرایط جدید   مثبت  یسازگارو  سابق    تیعواقب طالق  پ   با  چهار  مثال،  عنوان  به  چن  امدیاست.  از  پس   ن یمتداول 

(، بقا با نقص )اثرات ی، خودکش، مواد مخدربه الکل  ادیشدن؛ به عنوان مثال، اعت  میشدن )تسل  می: تسلدارد  وجود  یماتینامال

(؛  یقبل  ل ی)تجربه رشد فراتر از سطح تعد  رشدمثبت(، و  یسازگار و  ی مدت(، بهبود )بازگشت به سطح قبل  ی طوالن ی منف یروان

  ک ی  ی(. تاب آور2009  ،36توماس ؛  1998،  35شوند )کاروریدر نظر گرفته م   ی یا تاب آوریریانعطاف پذ به عنوان    ری سه مورد اخ

است. به عنوان   ی رونیب  ی تیحما  ی هاستمیو س  یروان   یهایژگیو  ، یکیولوژیب  یاز استعدادها  یبیاست که ترک  ده یچیپ   شیگرا

 ط یدارند، در مورد مح  یت آسان ذا  یدارند، خلق و خو  یعیاند، حداقل هوش طب غلبه کرده  ماتیکه بر نامال  یمثال، اکثر افراد

آور،  افراد تاب  یشناختروان  یهایژگیاز و   ی(. برخ2009،  توماس)  دانندیم  یقو  یکیزیو خود را از نظر ف  ، خود کنجکاو هستند

  یابیعزم و خودارز  ،ها یدر پاسخ به سخت  یریطاف پذحل مسئله و انع  یهاتاعتماد به مهاری،  و منبع کنترل درون  ینیبخوش 

نامطلوب   ی دادهایاز رو  یاریبا بس  ی(. تاب آور2011،  37؛ ترووینگا2009توماس،  از ارزش خود، و عزت نفس )  تیرضا  نانه، یواقع ب

ی، جنگ، قربانی شدن، سوگ، و بیماری و سرطان. مثال، سوء استفاده در دوران کودک  عنوانافراد مرتبط است، به    یدر زندگ

از این رو این   .کندیم  لی پس از طالق را تسه  یسازگار  یتاب آور   گونهاست که چ  نیا  هقرار نگرفت  یمورد بررستاکنون  آنچه  

  یهادر کارگاه  هشرکت کنند  بزرگساالن مطلقه  یرسازگا  بر  یتاب آورتاثیر    پژوهش به دنبال بررسی و پاسخ به این سوال است که

 جدایی چگونه است.  ی پس ازاب یباز

 

 مرور ادبیات پژوهش 

 ازدواج و طالق

  فیتعر  "یعمل اجتماع   کیو    ی مناسک مذهب  کی  ، یمدن  تیو وضع  ی قرارداد قانون"  کی( ازدواج را به عنوان  2016)38کیبر

(،  2013)39آیهوما  . طبق گفتهاستمتفاوت    جوامع  و فرهنگ  یمذهب  موازین  ، یقانون  تیبر اساس صالح  انجام آنکند که  یم

  گریکدیدو نفر که    نیعمل داوطلبانه ب  کیبه عنوان    یاری( توسط بسنه)و عاشقا   یبه طور سنت  د،یکنیکه شما ازدواج م  یزمان

کنند که فقط مرگ  یکه هر دو احساس م  یی جا   ، تادوشیم   یقخانواده هستند، تل  لیبه تشک  دواریرا دوست دارند و هر دو ام

 تواند آنها را از هم جدا کند.  یم

کند که دولت  ی( استدالل م 2013)40دارند. اندرسون   تیو فرزندانشان مسئول گریکدیدر قبال   نیکند که والدیم  نیتضم  ازدواج

مادر و پدر هستند که نقش    نیآورد و ایم  ا یرا به دن  یدیجد  یهاروابط انسان  نیکند. ایم  قیمردان و زنان را تصد  یرابطه بارور

ازدواج  رایدهد، زیقرار م ریفرزندان دارند. اگر نکاح منحل شود، جامعه را تحت تأث یو جسمان یگفرهن ،یدر بلوغ اخالق ییبسزا

 .شودیشناخته م تیتوسط دولت به رسم اجتماعیمنافع  لیبه دل
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  لیخواهند با هم باشند و تشکیدو نفر است که م   نیرسد که ازدواج بیم  جهینت  ن یمورد استناد به ا  ات یازدواج، ادب  فیتعر  در

کمک کند،    نیدر زمان طالق عمل کند، به استرس والد  یتیشبکه حما  کیتواند به عنوان  یخانواده بدهند. خانواده گسترده م 

تواند  یطالق م  ینرخ باال  ،ایراندر    (.2018،  41کند )گورمن، اندرسون و براون  تیتقوخود    اومرا با روابط مد  ن یتواند والدیو م 

  امدهایشدن هستند. پ   یشدن و صنعت  یکه جوامع در حال جهان  ییرخ دهد، جا  تغییرات فرهنگی و اقتصادی جامعه  لیبه دل

حل و فصل تعارضات    ریگسترده کمتر درگ  یهااست و خانواده  شیدر حال فرسا  یاست که ساختار خانواده گسترده سنت  نیاآن  

زوج  ییزناشو توسط  ازدواج  عقد  تعهدات  و  ب  شودیم  نییتع  نیهستند. شروط  رو  رو  قانون  یاجتماع   ی هاهیاساس    ج یرا  ی و 

 (.  2016 ک،یبرمذاکره کنند ) یی تعهدات زناشو نیکند تا در مورد ایواگذار م نی. اما انتخاب را به زوجشودیم  ینیبشیپ 

اثرات   یبر رو  شتریب  قاتیثابت است. تا به امروز، تحق  ی زندگ  وه یش  کیمجدد    ی سازمانده   یازدواج، به معنا  ی طالق، انحالل قانون

مانند، سطح رفاه    یم  یکه متاهل باق   یبا کسان  سهیطالق متمرکز شده است و نشان داده است که افراد مطلقه در مقا  یمنف

معموالً به عنوان محصوالت   یاخانواده هسته  ی و فروپاش  یانگ اجتماع  ، ی(. مشکالت مال 2020  ، بلکنند )یرا تجربه م  یکمتر

و    یبا مشکالت اجتماع   ییکنند که انحالل زناشویم دیمکرراً تأک  نیهمچن یشوند. مطالعات تجربیم  ی طالق تلق  ر یاجتناب ناپذ

 .(2017، 43؛ آلن و هاوکینز 2018، 42عفیفی و همکارانبط است )مرت ی مشکالت مال

  ،یاجتماع   راتییشود که تغیم   ی تلق  ی عاطف  هیمخرب و تخل  ند یفرا  ک یبه عنوان    معموال طالق   ، ین مسائل توجه به همه ا  با 

  ن ی از استرس زاتر   ی کیطالق    (. در واقع،1397عطار،  )  آورد.برای زوجین به وجود میرا    یو عاطف   ی روان  ،ی کیزیف  ،یاقتصاد

طالق شامل اختالل   ن،یگذارند. عالوه بر ایدارد که آن را پشت سر م  یافراد  ی زندگ  تیبر وضع  یادیز  ریاست که تأث  دادها یرو

در عرض دو سال  ، از طالق  لروابط قبشبکه از  یمیاند که حدود ناز مطالعات نشان داده یتعداد؛ شودیم یدر ارتباطات شخص

 قات ی(. تحق1988،  45؛ رندز 1975،  44و هامپ   سریاسپا؛  1395حاجی زاده میمندی و همکاران،  رود )یم  نیطالق از بپس از  

و    یمشکالت سالمت  یبرا  یشتریو در معرض خطر ب  ،ترمتاهل خود افسرده  انی دهد که افراد مطلقه نسبت به همتاینشان م

اول  نیا(.  1400،  احدی و همکارانهستند )  یاختالالت روانپزشک ( ثبت شد که  1991بار توسط بوث و آماتو )  نیمشاهدات 

و    یجسم  یماریبه الکل، ب  ادیاعت  ،یخودکش  ،یروان  یماریب   ی گزارش کردند افراد طالق گرفته و جدا شده در معرض خطر باال

از درک   رند، یگیقرار م قکه در معرض طال  ی کسان یبرا ی،هستند. استدالل شده است که استرس روانشناخت ی کل ریمرگ و م

  یشان یاز افراد مطلقه از »پر  یاری. بسشودیم  ی ناش  نیوالد  ا یبه عنوان همسر    ،خوردهشکست   ا ی   یداشتنخود به عنوان دوست

 جاد یعنوان ا  بهتوان  یرا م  ییجدا  یشانیکمتر آگاهانه، پر  یسطحدردناک و مداوم است. در    د،یبرند که شدیرنج م  «ییجدا

برد   یم  نیرا از ب  «یفرد از »عظمت نوزاد  هیاول  االتیکه از دست دادن همسر، خ  ییدر نظر گرفت، جا  «یفتگیخودش  بی»آس

 ی با عواقب فاجعه بار برا  یعیرطبیحالت ناکارآمد و غ   کی که طالق    دگاه ید   نیکه ا  ستیتعجب ن  ی (. پس جا1977  ،46سی)را

که    دندیرا به چالش کش  دهیا  نیا(  1987، )47آرونز و راجرز   حال،  نیشده است. با ا  رفتهیپذ  یدر سطح جهان  باًیفرد است تقر

تواند  یکردند که طالق م  شنهادیشود. آنها پ یم  ریافراد درگ  یبرا  یروان  یشناس  بیمنجر به آس  یریطالق به طور اجتناب ناپذ

اند که طالق  استدالل کرده  گرانیآن هستند کمک کند. د   ریأثکه تحت ت  یباشد که  به رشد افراد  یرشد هنجار  ندیفرآ  کی

وجود دارد    دگاه ی د  نیاز ا  تیحما  یبرا  یباشد، و شواهد  یرشد شخص  یتواند منادیتجربه بالقوه استرس زا است، در واقع م  کی
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سال پس از   10که    ی( در مورد زنان 2002) 49نریتوماس و تر  ، یتوسط داف   یا(. به عنوان مثال، مطالعه1988  ، 1976  ،48س ی)و

زندگ به  خود  م   ی طالق  فکر  زندگیخود  آنها  اکثر  که  داد  نشان  ارز  یکردند،  مثبت  را  بودند.  ی ابیخود  و   نگتونیهتر  کرده 

  ی اریکه بس  دندیرس   جهینت   نیسال انجام دادند و به ا  40  یطالق بر افراد در ط  ریرا در مورد تأث  یقی تحق  نیهمچن(  2002)50ی کل

 اند.موفق بوده " یمتحول کننده زندگ  یرشد شخص" جادیاز زنان در ا

(  5199) 51رونزرا به ذهن متبادر کند، آ  یمنف  اتیاز تجرب  یریممکن است تصاو  "طالق "که کلمه    یمشابه، در حال  یریدر مس

  جامعه تحت مطالعهاکثر    نکهیبا توجه به ا  ، به همراه ندارد  نانهیبدبنتیجه    "طالق خوب"کرده است که    شنهاد یرا پ   دگاه ید  نیا

  " طالق خوب"  ک یمطالعه، آرونز استدالل کرد که در    اناست. در هم  افتهیآنها پس از طالق بهبود    ی کردند زندگیاحساس م

»طالق    کیبه گفته او، در    ن،ی. بنابراباشند یم   در رفاه   یهم بزرگساالن و هم کودکان حداقل به اندازه قبل از طالق از نظر عاطف

مهم خانواده   یکارکردها  اندازه،کننده در ساختار و  و نگران  ریچشمگ  راتیی دستخوش تغ  رغمیبا فرزندان، عل  یاخوب«، خانواده 

 هستند.مانند قبل از طالق  فرزندان خود  یو جسم  یعاطف یازهایهمچنان مسئول ن  نیو والد ندکیرا حفظ م

 

 سازگاری  

مانند استرس پس از   ، یروان  راتییتغ  جادیا  یبرا  یشتریاز افراد در معرض خطر ب  یبرخ  ، سخت و نامالیمات زندگی  طیدر شرا

با شرایط جدید  کنند و خود را  یمقاومت م  یبه خوب  گری د  یکه برخ  یهستند، در حال   یاجتماع   یروان  ستیاختالالت ز  ایسانحه  

روانشناسیم  قیتطب در  تغ  یمفهوم سازگار  ،یدهند.  به محرک  رییبه  پاسخ  عملکرد حس  یطیمح  یهاعملکرد در  از    ،یاعم 

 (. 2018، 52)نیتسو و همکاران اشاره دارد یعاطف ا ی یشناخت ،یرفتار

.  ( 2015،  53ورکلوندیب)را بهبود بخشد  نده یآ  ا ی  یفعل  طیبا مح  یفراهم کند و سازگار  یآزمودن  یرا برا  یی ایمزا  د ی با  راتییتغ  نیا

  یزندگ   یهاتوان با اصالح فعاالنه چالشیرا م  ییتوانا  نیا  نیبنابرا  ست،ین  یکامالً ذات  یژگیو  کی  ماتیمثبت با نامال  یسازگار

از منظر فض(1400)افتخاری،  آموخت و توسعه داد اساس عمل متعهدانه، خرد عمل  لت،ی.  پذ  یبر  انعطاف  و    یریو شجاعت، 

  ی سازگار  قات،ی. در تحق(2018،  54کرد)کیم و همکارانبه فرصت درک    ماتینامال   ل یبه عنوان تبد  توانرا می  فرد   یسازگار

متحمل   یطیشرا نیدر چن تیاز جمع ییکه درصد باال  ادیو تلفات ز میمستق ریتأث لیبه دل یعیطب یای اغلب در حوزه بال یروان

قدرت فرد و تعداد    تیباشد، بسته به ظرف  یجزئ  ا ی  ی موقت، کل  ای  یتلفات ممکن است دائم  نیشده است. ا  لیتحل  شوند،یم

رسد که زنان  ی. به نظر م(2020،  56؛ ما و الین 2018،  55متفاوت باشد)پراتیوی و همکاران  مقابله با آنها  یعوامل استرس زا برا

،  58؛ کیارو و همکاران2020،  57یزر  ول،یبوچ)دهند  قیاسترس تطب  اریبس  ی دادهای رو  و  طیشرا  ن یبدترتوانند خود را با  بهتر می

  ی و رفاه ذهن   یبلندمدت را بر سازگار  یامدهایپ   نیتریهستند که قو  عواملی   و طالق   زانیمرگ عز  ،باال  یخسارات مال  (.2019

 (2015، 59؛ اویشی و همکاران2020ی، زر ول،یبوچ)افراد دارند
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امکان  یهاتیموقع  رشیپذ  ا ی  یسازگار  یشناختروان  یسازگار  ن،یبنابرا را  در    سازد یم  ریپذدشوار  با    یریادگی و  مبارزه 

  ی روانشناخت  یدر مقابل، فقدان سازگار  (. 2019)کورتلور و همکاران،  برخوردار است  یادیرزش زروزمره از ا  ی زندگ  یهاتیمحدود

)کروپ و  ( مرتبط استی)مشکالت رفتار  یساز  ی ( و برونی گافسرد  ایاضطراب    ،یجسم  اتی )شکا  یساز  یبا وجود عالئم درون 

ممکن است    ای برنگردد    هیفرد ممکن است به حالت اول  کی  یستیمهم، بهز  داد یرو  کیپس از    ن،ی. بنابرا(2019،  60همکاران 

اسال تا  بکشد  پاسخ  نیها طول  و  انجام شود،  بس  یهاکار  است  فرد ممکن  باشد  اریانطباق هر  و همکارانمتفاوت  ،  61)کتول 

2020.) 

 

 تاب آوری 

شده    فیتعر  مات یعملکرد خوب در مواجهه با نامال  ایزا    بی آس  تیموقع  ا ی  داد یرو  کیبازگشت از    ییبه عنوان توانا  یتاب آور

( موحدی،  است  و  تاروو1400دلخوش  ماشگوند،  پذ1420)62نگا ی(.  انعطاف  که  کردند  ادعا  و  تواناییمستلزم    یری(  قدرت   ،

  ن یریاز فرزندان طالق نسبت به سا   ی. برخردداللت دا  دیشد  ماتیرغم نامال یمثبت عل  یبه سازگار  موضوع  نیاست. ا  یسرسخت

تر و  تواند مداخالت را سازندهیم  یتاب آور  جیدرک و بس  ، ییشناسا  نیدهند، بنابرایاز خود نشان م  یشتریب  یریانعطاف پذ

 (. 2010)توماس، کند دتریمف

  ن یبود. ا 64ورنر  یوسط امت  یمطالعه طول  کیرا مشخص کرد،    یتاب آور  قاتیو اساس تحق هیکه پا  یامطالعه 63یفرزندان کائوآ

  رات یتأث  ی ابیشروع به رد  ی از متخصصان اطفال، روانشناسان و کارکنان بهداشت عموم  یمیآغاز شد و ت  1954مطالعه در سال  

)ورنر،  دنبال کردند  یکردند و آنها را تا بزرگسال  یی هاوا  ،یکائوآ  رهیدر جز  1955متولد شده در سال    کودکانبر رشد    یدوران باردار

1992). 

  دریافتندبود، محققان   هایریپذ بیآس ریو سا یضد اجتماع   ی بر مشکالت سالمت روان، رفتارها قیتحق نیکه تمرکز ا  یدر حال

سخت   طیکه بر شرا  یکودکان  یبرآورده شده است. آنها به بررس  یجوانان در معرض خطر عوارض تولد به طور کل  یازهایکه ن

  ی مرحله از مطالعه، آنها نوشتند: در حال نیاز ا یاعالقه مند شدند. در خالصه  یتاب آور دهیبه پد   و ،کردند ادامه دادند یغلبه م

آنها    لیکودکان و پتانس  شتر یب  یریپذانعطاف  ریتحت تأث  قاًیعم  میتوانیجوانان تمرکز دارد، ما نم  یریپذب یگزارش بر آس  نیکه ا

خود را به عنوان   نیداشتند، والد  تیگروه در کنار آمدن با مشکالت خود صالح  نیا  نان. اکثر جوامیریرشد مثبت قرار نگ  یبرا

مرتبط    ی خانوادگ  یهاتداوم در ارزش  یو درک کردند، و احساس قو  ی خود انتخاب کردند، خانواده و دوستان خود را حام  یالگو

 (. 2، ص 1982 ت،یسم)ورنر و ا ی براورده نمودند و انتظارات اجتماع  ،را ابراز کردند  یشغل حاتیترج با آموزش،

تاب اوری را فرایند مقابله و سازگاری موفقیت امیز با شرایط چالش بر انگیز و تهدید زندگی و یا نوعی ترمیم خود با پیامدهای  

(. تاب اوری نوعی فرایند مواجه شدن با شرایط پر خطر است که 2021،  65دانند)کانستمثبت هیجانی، عاطفی و شناختی می

دانند  تواند به انسان کمک کند تا خود را در این وضعیت دشوار حفظ نماید. افراد تاب اور خود را مسئول شرایط خویش میمی

امور زندگی، همراه با مسولیت کنند. آنها سهم خود را در  و برای هر مشکل شکست و مساله، منابع بیروتی را سرزنش نمی

(. افراد تاب اور چاره ساز  2007،  66یابد)رونتردهند بر زندگیشان تاثیر میاند و بر این باور هستند هر عملی که انجام میپذیرفته

باز    دهند و بعد از برطرف شدن عوامل فشار زا به حالت بهبوداند و به سرعت خود را با شرایط و تغییرات وفق میو منعطف
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ای ذاتی و تغییر ناپذیر نیست و ممکن است در رویدادی دیده شود و در رویدادی دیگری پدیدار  گردند. تاب اوری پدیدهمی

آوری به افراد در مواجهه و   تاب(.  2007نشود. بنابراین، تاب اوری محصول درک افراد از تجارب شخصی خودشان است)رونتر،  

افسردگی و استرس را کاهش  تواند  آوری می  همچنین تاب.  کندزای زندگی، کمک می  رسهای سخت و استسازگاری با موقعیت

مشکل   مسئله و حل زا را تعدیل کند و باعث ارتقای مهارتهای حل سطوح استرس و ناتوانی در شرایط خانوادگیِ استرسدهد، 

خانواده اعضای  تاب   در  ج  گردد.  خانواده  افراد  بین  روانشناختی  مشکالت  از  تاثیرات  آوری  برابر  در  را  آنها  و  کرده  لوگیری 

 (. 1400. )مصطفی و همکاران، داردزا، مصون نگه می روانشناختی رویدادهای مشکل

 

 روش شناسی  
آنها پس از شرکت در کارگاه    یسهم آن در سازگار  نییطالق گرفته و تع  تازهافراد    یآورتاب  یاب یاز پژوهش حاضر، ارز  هدف

در  کرد.    لیبا طالق را تکم  یو سازگار  یتاب آور  پرسشنامه،  آنکارگاه و بعد از اتمام    یطالق بود. هر داوطلب در ابتدابازبابی  

مجدد،    یمانند قالب بند  یسازگار  یهابهبود عزت نفس، و مهارت  ،یو اجتماع   یعاطف  تیارائه حما  برنامه آموزشی نسبت به  نیا

 وجود داشت.  فرضیه. دو  پرداخته شدحل مسئله و کاهش استرس 

 (بین نمرات شرکت کنندگان دو گروه شرکت کننده، قبل و بعد از کارگاه تفاوت معنا داری دارد1

 (سطح نمرات تاب آوری پیش از شرکت در کارگاه با سطح نمرات سازگاری پس از کارگاه رابطه معنا دار دارد.  2

 ی آور داراکه افراد تابپیش فرض اول این بود    ها به نمونه آماری سه پیش فرض مورد نظر قرار گرفت. ارائه آموزش در ارتباط با  

ارتقا   ییخودشکوفا  التی( که تما تیمعنو  ،ینیبهستند )مانند عزت نفس، عزم، خوش  یمتنوع   یشخص  یهایژگیو و رشد را 

مشکل،    ییشناسا   ،یریپذهستند )مانند انعطاف  یسازگار  یها از مهارت  یاف ک   ایسطح حداقل    یآور داراافراد تاب  ،دوم .  دهندیم

و  مند شوند.  طالق بهره  یهاخاص موجود در کارگاه  یهانیها و تمراز بحث  کندیمجدد( که به آنها کمک م  یبندچارچوب 

  ی جانی)به عنوان مثال، هوش هداشته باشند    ی از خودآگاه  یترنییممکن است سطوح پا  یآور تاب  ن ییپاسوم، افراد با سطوح  

 . کندیطالق محدود م  یها( که سود آنها را از کارگاهشتریتمرکز بر خود ب تر،نییپا

برابودند  بزرگسال    36شرکت کنندگان   ا  یکه  در  انتخاب شدند.مطالعه    نیشرکت  نمونه گیری در دسترس  روش  همه   به 

ها در  کارگاهافراد به دو گروه تقسیم شده و . داده بودند  انیپا خود یمیرابطه صم کسانی بودند که طالق گرفته و بهبزرگساالن 

  36کرد.  یرا ارائه م  یآموزش، بحث و کار گروه  تساع   18. هر قالب شدو کارگاه آخر هفته( ارائه    یادو قالب )فرمت شش هفته

  سال بود 60تا    25 نیا امضا کردند. سن آنها بر تیرضا یهاشرکت داوطلب شدند و فرم یمرد( برا 10زن،  26شرکت کننده )

(M=43  .)  ماه بود   12تا    1  نیب  آنها از    کیهر    طالق مدت زمان پس از  (M = 7.6)  .به   یاقتصاد-یماع اجت  تی و وضع  تیقوم

به اتفاق شرکت کنندگان بزرگساالن طبقه متوسط    بیقر  تیاکثر  دیرسیقرار نگرفتند، اگرچه به نظر م  یابیطور خاص مورد ارز

 و ساکن شهر شاهین شهر اصفهان بودند.  

  ی نیکوئ  ، ی)فاوتز، التوسک  ی( و پرسشنامه تاب آور1978  ،67شری)ف  شریطالق ف  سازگاری  اسیمطالعه از دو پرسشنامه، مق   نیا  در

به طور   یابیابزار خودارز  نیکند. ایم  یابیفرد با طالق را ارز  یسازگار،  شریطالق ف  میتنظ  اسی( استفاده شد. مق2000  ،68ت یو نا

  نان یاطم  تیقابل  ی(، و دارا2000  ،69نتر یمورد استفاده قرار گرفته است)اسپلمطالعه    100در بیش از  گسترده توسط متخصصان  

  ، یود، خشم، ارزش اجتماع : ارزش خ را  طالق   یسوال است که شش دسته سازگار  100شامل   ؛ (0.945است )آلفا =    ییباال  یداخل

  کند، کهاندازه گیری می  کرتیل  یاپنج درجه  اسیدر مق  را  به همسر سابق  یفعل   ی دلبستگ  زان یاندوه و م  ، یاجتماع   تیمیصم
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صورت گرفته بود، اما    یآورتاب  ی ابیارز  یبرا  یی ها. اگرچه قبالً تالشباشدمی  شتریمثبت ب  ینمرات باالتر نشان دهنده سازگار

طالق    یبا سازگار  شتریرا که ممکن است ب  یآورابعاد تاب  ژهیوو به  یآورتاب  یعدچند ب  تینشد که ماه  افتی  یاسیمق  چیه

مرتبط بودند )به    یبا تاب آور  داومرا نشان داد که به طور م  یژگیو   25  یتاب آور  اتیبر ادب  یکند. مرور  یابیمرتبط باشد، ارز

  ی ن یکوئ  ،ی)فاوتز، التوسکبدین منظور از پرسشنامه تاب آوری (.  1998، 72؛ پارک 1998 ،71ی؛ اولر1998، 70عنوان مثال، کارور 

سؤال( بود. ابعاد عبارتند از: خوش   2  و هر بعد   بعد  25سؤال )  50شامل  ی  تاب آور  ییپرسشنامه نها  .( استفاده شد 2000  ت،یو نا 

ارتباط   ت،یحما  ،یزندگ  یرشد، معنا  یریعزت نفس، جهت گ  ،ی همدل  ،ییمجدد، عزم، درک خود از شکوفا  یب بندچارچو  ،ینیب

، حل مسئله، انعطاف  ذهنیقدرت    ،ی تعال  جان،یه  میمرکز کنترل، تنظ  ت،یشجاعت، رها کردن، هو  ، یخودآگاه   ت،یمعنو  ، یاطفع 

ارتباط و هماهنگ  ،یکیزیف  یآگاه   ،یریپذ از کامالً    کرت،یل  یاپنج درجه   اسیکنندگان به هر سؤال در مق. شرکتی بخشش، 

دادند پاسخ  موافق،  کامالً  تا  آوری  مخالف  تاب  پرسشنامه  گ.  امت  شودیم  یازدهیامت  یاونهبه  چه  هر  فرد    ازیکه  باشد،  باالتر 

 ی دارا. این پرسشنامه  است  در وجود فرد  تیفینده داشتن آن کبعد نشان ده  ک ی. نمره باالتر در  شودیفرض م  رتریپذانعطاف

 را نشان داده است.   یی اعتبار سازه باال مختلف قاتیتحقدر  (. و 0.95کرونباخ =  یاست )آلفا  ییباال  نانیاطم تیقابل

آزمون،  شیپ  یآزمون، پس آزمون( استفاده شد. برا شیمکرر )پ  یریطرح اندازه گ ازهای تحقیق در ادامه برای پاسخ به فرضیه 

آزمون   شیکردند. پ   لیمربوطه خود تکم  یهاجلسه کارگاه  نیرا قبل از اولپرسشنامه سازگاری با طالق    همه شرکت کنندگان

  ز پس ا اً بیتقر ی عنیآنها،  یجلسه آموزش ن یگروه آخر هفته در شروع دوم یو برا یاگروه شش هفته یبرا پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه سازگاری ( شرکت در آموزش کارگاه، اجرا شد. پس از اتمام کارگاه، شرکت کنندگان هر دو ساعت 18سه ساعت )از 

کردند. گروه   لیروز هفته ششم تکم نیرا در آخر اسیدو مق یاکردند. گروه شش هفته لیپس آزمون تکم یرا برا و تاب آوری

معادل    کار به منظور  نی کردند و برگرداندند. ا  لیافت کردند، آنها را تکمیدر  پرسشنامه رااه  آخر هفته چهار هفته بعد از کارگ

 کارگاه متفاوت بود.  ی هاطول فرمت رایآزمون و پس آزمون انجام شد، ز شیپ  نیطول زمان ب یساز

 

 جینتا
  ی آورتابنمرات  .  پردازدیبا طالق بزرگساالن قبل و بعد از اتمام کارگاه طالق م  یو سازگار  یآورتاب  لیحاضر به تحل  پژوهش

طالق   امتیاز سازگاری بامحاسبه شد.   پرسشنامه تاب آوریسؤال  50کننده به هر شرکت یها پاسخ  محاسبه امتیاز مربوط بهبا  

 گردید.  یریگاندازه  شریطالق ف  پرسشنامه سازگاری با اسیدر مق  ازیامت نیانگیبا استفاده از م

  ی نشد. بررس  یتعداد کم مردان شرکت کننده بررس  لیبه دل  یاحتمال  یتیجنس  یهاتفاوت  ،یآمار   یهال یو تحل  هیتمام تجز  یبرا

دهد که هر دو به طور  یبار نشان م  دو گروه و پیش آزمون و پس آزمون  ن یطالق ب  یو سازگار  ینمرات تاب آور  یآماراولیه  

 : اندافتهی شیافزا یقابل توجه

)  1زمان   آوری  آوری)  2زمان  >(  M=3.7, SD=.38تاب  زمان  M=4.0,SD=.42  ،)[t(35)=7.07,p=.000]تاب  و   ،

 . [t(35)=12.8,p=.000] ,(M=60.6,SD=19.3سازگاری) 2زمان  <( M=35.6,SD=19.8سازگاری)1

شرکت آنها در کارگاه طالق است.    ان یطالق از ابتدا تا پا  سازگاری  درصدی   70از بهبود    یحاک سازگاری با طالق  ابزار  یبررس

روابط   هیاول  یبررس  .طالق پس از مشارکت کمک کند  یکارگاه طالق به سازگار  یدر ابتدا  یرفت که سطح تاب آورمیانتظار  

  ی هر کدام به طور قابل توجه  نشان داد که سازگاری طالق  2و زمان    1و زمان   تاب آوری در نمرات  2و زمان    1نمرات زمان    نیب

 بارهای در  سازگاری ی؛ براr = 0.60 (p = 0.000)، 2و  1  یهادر زمان  تاب آوری  یدارند. به عنوان مثال، برا یهمبستگبا هم 
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مرتبط است.    یبا نمرات بعد اریدو مع  نیدر ا  هیدهد که نمرات اولیها نشان میهمبستگ  نیا.   .r = 0.62 (p = 0.000)،  2و    1

 ه شده است.در نظر گرفت موضوع  نیا یبعد یآمار یهالیو تحل هیتجزدر  ن،یبنابرا

چندگانه   ونی رگرس  لیتحل  کیکند، یکمک م  2طالق در زمان    سازگاریبه    1در زمان    یچگونه تاب آور  نکهیا  نیی منظور تع  به

)تاب آوری  RQ 2، زمان  (1)سازگاریFDAS 1، زمان  (1)تاب اوری  RQ 1زمان    ینیب  شیپ  یرهایگام به گام انجام شد. متغ

ی)سازگاری رهایتغبود. م Time 2 FDAS (2)سازگاری  اریمع  ریبودند. متغ  یی ، سن شرکت کننده، و مدت زمان پس از جدا(2

1) Time 1 FDAS (2)تاب آوری  و Time 2 RQ وارد    یآورتاب  ی طالق و سطح بعد  یسازگار  هیبه منظور کنترل سطح اول

  شنهاد ی( پ 1986  ن،ی؛ والرشتا1978  شر، یگذشته )ف  قاتیکه تحق  یاز زمان   ییشدند. سن شرکت کنندگان و مدت جدا  ونیرسرگ

 ,F (5,69) =22.242]  دار بود  یمعن  اریبس  ونیشده است. رگرس  ظبا طالق نقش دارند، لحا  یموارد در سازگار   نیکرده است که ا

p=.000]انسواری  از  %78.6کننده    ین یب  شی پ   ریپنج متغ  ا ، ب (R2 =.786)   یهامشارکت  ی. بررس2طالق زمان    سازگاریدر  

انس در  یدرصد از وار  19.4  یفردبه طور منحصربه  ( تاب آوریRQ1)  1ن  نشان داد که زما  2زمان   لیدر تعد  ریجداگانه هر متغ

  دهد ینشان م  نیا.  ,p=0.0001, R[t(34) = 4.19 0.1942=  دهد، یرا به خود اختصاص م(    2FDAS  سازگاری با طالق   زمان

 .طالق پس از مشارکت کمک کرده است یبه سازگار یداریطور معنکارگاه طالق به یدر ابتدا یآورتاب زانیکه م

طالق نقش   سازگاری در یتوجهبه طور قابل  رینشان داد که دو متغ مانده یباق  ریجداگانه چهار متغ ی هامشارکت شتریب یبررس

،  را پیش بینی میکند  طالق   سازگاری  2در زمان    انسواری  از  %21.4  یطالق به طور منحصر به فرد برا  سازگاری  1داشتند. زمان  

=0.2142[t(33)=5.10,p=.000, R  یطالق شرکت کنندگان، سازگار  یسازگار  هیدهد که سطوح اولیم   شانن. این تغییرات  

را به خود    2طالق زمان    م یدر تنظ  انسیاز وار  %20.8به طور منحصر به فرد    RQ  2کند. زمان    یم  ینیب  ش یرا پ   یطالق بعد

  ان ی کنندگان در پاشرکت  یآوربکه سطح تا  دهدینشان م  نیا.  [t (32) = 6.20=0.000, R2=.208]  اختصاص داده است.

  میتنظ  انس یدر وار  یسن به طور قابل توجهو    یی کرده است. طول مدت جدا  ی نیبشیپ   زیرا ن  2زمان    سازگاری طالق کارگاه  

 کمک نکردند.   2طالق در زمان 

[t (70) = .07, p = .94; R2 change =.0002]    و[t (31) = 0.33; p = 0.738; R2 =.0002]  نشان    جینتا  نی. ابیبه ترت

طالق قبل    ی( سازگارینزول  بیطالق پس از شرکت در کارگاه طالق )به ترت  یسازگار  یهاکننده  ینیب  شیپ   نیدهد که بهتریم

 قبل از کارگاه است. یبعد از کارگاه و سطح تاب آور یاز کارگاه، سطح تاب آور

 2و   1طالق، زمان   میو تنظ یابعاد تاب آور نیب ی. همبستگ 1جدول 

 

 ابعاد 

 2زمان  1زمان 

r p r p 
 000. 62. 000. 46. بینیخوش 

 000. 0.55 008. 31. منبع کنترل 
 000. 56. 000. 46. چارچوب بندی مجدد

 000. 61. 000. 42. درک رشد

 000. 56. 000. 41. عزم

 002. 58. 009. 30. تنظیم احساسات

 000. 46. 013. 29. تعالی 
 000. 54. 003. 34. حل مساله
 000. 48. 000. 44. بخشش
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 000. 50. 003. 34. اعتماد به نفس 
 005. 32. 002. 35. رشد

 001. 38. 041. 24. ارتباط عاطفی 
 001. 36. 004. 33. شجاعت
 002. 35. 028. 25. هویت

 000. 54. 007. 31. انعطاف پذیری 
 000. 46. 025. 26. قدرت فیزیکی 

 001. 38. 026. 26. اتصاالت
 041. 24. 138. 17. یکدلی 

 001. 38. 088. 20. معنای زندگی 
 0024. 26. 057. 22. حمایت کردن

 036. 24. 247. 14. معنویت

 001. 39. 201. 15. ی خودآگاه

 001. 39. 417. 10. هماهنگی 

 450. 09. 000. 42. رها کردن 

 001. 39. 417. 15. ثبات مرکزی

 

  یو هر بعد تاب آور  1در زمان  سازگاری    ازاتیبا امت  1در زمان    یمحاسبه شد که در آن هر بعد تاب آور یهمبستگ  سیدو ماتر

موضوع   نیا  یارائه شده است. بررس  1ها در جدول  یهمبستگ  نیداشت. ا  یهمبستگ  2در زمان   سازگاری ازاتیبا امت  2در زمان  

داشت و )ب(    یطالق همبستگ  یبا سازگار  یدار  یبه طور معن  در هر زمان  یبعد تاب آور  17دهد که )الف(  یجدول نشان م

وجود داشت که   یآورهفت بعد تاب ن،یبود. همچن شتریطالق پس از اتمام کارگاه ب یو سازگار یابعاد تاب آور نیب یهمبستگ

  ،ییداشتند )همسو  یهمبستگ  یداریبه طور معن  2نداشتند، اما در زمان    یداریمعن  یطالق همبستگ  یبا سازگار  1در زمان  

طالق پس    یرها کردن، با سازگار  ،یبعد تاب آور  کی(. تنها  یزندگ  یو معنا  یهمدل   ،یقدرت اصل  ،یخودآگاه   ت،یمعنو  ت،یحما

 .نداشت یاز کارگاه ارتباط معنادار

 

 و نتیجه گیری بحث 
از قبل تا بعد از کارگاه    ،طالق  یدر نمرات سازگار  یدرصد بهبود  70  ،کنندگان در کارگاه که شرکت دهدینشان م   ج ینتا  یبررس

ا دادند.  قبل  ج ینتا  ن ینشان  مطالعات  م  ی با  نشان  که  دارد  کارگاه  شرکت   دهدیمطابقت   یشناختروان  یستیبهز  طالق،   در 

( و سطوح  2000،  73توئن، و سولوانگ  گارد، یاو  ؛1396اران،  آسنجرانی و همک   )به عنوان مثال،   دهد یم   شیکنندگان را افزاشرکت

  م، یکن  ری تفس  اطیبهبود را با احت  نیحال، مهم است که ا نی(. با ا1990،  74و هت   ی)به عنوان مثال، ل  دهدیاضطراب را کاهش م

مثال، گذر    نوانمطالعه به آن پرداخته نشده است، به ع   نیمرتبط باشد که در ا  یها ممکن است به عواملشیاز افزا  یبرخ  رایز

 تر تعارض. نییشده در خارج از کارگاه، سطوح پا افتی در تیزمان، سطح حما
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شرکت    نیبا طالق افراد در ح  یکننده در سازگارعامل کمک  کی  یآورتاب  ایآ  ین موضوع بود کها  نییمطالعه تع  نیا  یاصل  هدف 

  ی کارگاه به طور قابل توجه  یدر ابتدا  یدهد که داشتن سطح باالتر تاب آورینشان م  ج ی. نتاریخ  ا یطالق است    ی ابی در کارگاه باز

 ی کنندگان قبل از شرکت در کارگاه داراکند. ممکن است شرکت ی م  لیآن را تسه  ای کند  یپس از طالق کمک م   یبه سازگار

  اس یمق  ی انی)نقطه م  شودینشان داده م   5از   RQ 3.7 ازیامت   نیانگی م  بوده باشند که با  آوریتاب    سطوح باالتر از حد متوسط

  ی و آموزش برا   تیحما  دریافت کنند ممکن است با  یطالق ثبت نام م  یهاگاهکه در کار  یدهد که بزرگساالنینشان م  نی(. ا3

ها  کارگاه  قیکه از طر  ییها طالق   ایکه آ  ستیحال، مشخص ن  نیخود را نشان دهند. با ا  یری انعطاف پذ   ی،روند بهبود  لیتسه

پس از کارگاه کمک کردند. سطح    ل یتعد  هب  یبه طور قابل توجه  گری . دو عامل دریخ  ا یدارند    یکمتر  یآورتاب  رند، یگیکمک نم

ممکن است به    لیطالق قبل از کارگاه حداقل به دو دل  سازگاریپس از کارگاه بود.    یطالق و سطح تاب آور  یسازگار  هیاول

  یابیدست  یموجود آنها برا  زهیقبل از کارگاه ممکن است نشان دهنده انگ  یپس از کارگاه کمک کند. اول، سطح سازگار  یارسازگ

  جه یرشد محور هستند و در نت  شتریها را دارند بیژگیو  نیکه ا  یبا طالق باشد. کسان   یدر سازگار  افتهی  شیافزا  یهابه مهارت

  یدرد عاطف  یریاندازه گ  یبرا  یاریرا مع( پرسشنامه سازگاری  1994)75رهاوسیو ب  شریشوند. دوم، فیمند ماز کارگاه طالق بهره

الزم    یشناخت  یندهایاز دست دادن( احتماالً در فرآ  ،یاسترس، افسردگ  انند)م   د یدانند. احساسات شدیافراد پس از طالق م

  گران،ید  تیو حما  دییاحترام، تأ   افتیدر  قیکارگاه احتماالً از طر  کیکند. شرکت در  یم   ادایج  با طالق تداخل  یسازگار  یبرا

دهد که کدام افراد از کارگاه    شانقبل از کارگاه ممکن است ن  یسطح درد عاطف  ن،یدهد. بنابرایدرد شرکت کنندگان را کاهش م

 .شوندمیطالق بهره مند  

قابلشرکت  یآورتاب  سطح طور  به  کارگاه  در  شرکت  طول  در  تاب  افت، ی   شیافزا  یتوجهکنندگان  کارگاه    یآورکه  از  پس 

کارگاه باشد که    تیماه  لیبه دل  یممکن است تا حد  نیطالق پس از کارگاه است. ا  یسازگار  یبرا  یتوجهقابل کنندهینیبشیپ 

شده    یاحساسات آنها طراح  میمجدد، حل مسئله و درک و تنظ  ی ددر قالب بن  تبهبود عزت نفس و اعتماد به نفس و مهار  یبرا

به طور   یبعد تاب آور  25بعد از    24شود. به عنوان مثال،  یم   ی بانیپس از کارگاه پشت  یهمبستگ  یتوسط الگوروند    نیاست. ا

به    یالگو احتماالً تا حدود  ن ی. اافت ی  شیافزا  کارگاه قبل از    نسبت بهپس از شرکت در کارگاه طالق،    یبا سازگار  یدار  یمعن

مختلف   یفرمت کار  نیخاص در کارگاه است. به عنوان مثال، در طول دوره کارگاه، شرکت کنندگان چند   اتیمواد و تجرب  لیدل

بزرگ    یهاروه گ  نیداوطلب، و همچن  یهاکننده  لیکوچک با تسه  یهاهمتا، گروه  یهارا تجربه کردند، به عنوان مثال، گروه

رفت که در زمان استراحت  یشدند و از آنها انتظار م  قیخود را به اشتراک گذاشتند. آنها تشو  یشخص  یهاو واکنشها  داستان

احتماال باعث  ،  تعلق به جامعهو احساس    تیحما  به همین دلیلشرکت کنندگان معاشرت کنند.    ر یو زمان ناهار با سا و پذیرایی

 ی آورتاب  یهااز جنبه   یاریکه بس  دهندینشان م  هاافتهی  ن،ی . بنابراشودمی  یآورمرتبط با ابعاد تاب  یهاارت از مه  یاریبس  تاثیر بر

 .  کرد تیتقو ی آموخت و آنها راآگاه  اطالق ب  یشرکت در کارگاه بهبود قیاز طر توانیرا م

پا که به    ی قاتیق کمک نکرد. تحقطال   یبه سازگار  یرابطه به طور قابل توجه  انی سن شرکت کنندگان و مدت زمان پس از 

 ی سن و سازگار  نیاز محققان رابطه مثبت ب  یبرخ  .بوده است  جهینتیب   پردازد،یطالق و سن م  یسازگار  نیرابطه ب  یبررس

.  به دست آوردند (  1986  ،76نی)مانند والرشتا  یمنف  یاز همبستگ  ی( و برخ1994  رهاوس،ی و ب  شریطالق )به عنوان مثال، ف

  یی توانااین موضوع    نیسال( بودند، بنابرا  40-25)  یکیبار  یمطالعه در محدوده سن  نیاز شرکت کنندگان در ا  یبزرگ  تیاکثر

  دهدینشان م   ذشتهگ  قاتیتحق  ، ییمدت زمان جدا  ریکند. با توجه به تأثیبا طالق را محدود م  یسن بر سازگار  ریتأث  یبررس

به تازگی   نسبت به کسانی که  با طالق دارند،   یاز سازگار  ی، سطوح باالتر گذشتهآن  از    یتریطوالن   یهاکه زمان ییهاکه طالق 
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  دی(. در مطالعه حاضر شا1994  رهاوس،یو ب  شری)ف  است  ترنییپا  یتوجهطور قابل)مثالً کمتر از شش ماه( نمرات به   جدا شده اند

 . بوده باشدممکن است مبهم  " افت؟ی  انیرابطه پا  یزمان هچ"سوال  نیا یجمله بند

اند در  است گزارش کرده  دهیرس  انیبه پا   یشان از منظر قانونرا که رابطه  یکنندگان مدت زمان از شرکت  یبرخ  رسدینظر م  به

)پس از کسر    انس یدرصد وار  79  باًیکه تقر  دهد ینشان م  ج ینتا   یاند. بررسپاسخ داده  یاحساس  دگاه یاز د  گرید   یکه برخ  یحال

قبل و بعد از کارگاه    یآور)تاب  ریاز پنج متغ  ریپس از کارگاه توسط سه متغ  سازگاری( در  ییسن و مدت جدا  یجزئ  ی هاسهم

دو موضوع  قرار گرفت  یابیمطالعه مورد ارز  ن یدر ا  کارگاه سازگاری با طالق کهاست.    ینیبشی قبل از کارگاه( قابل پ   سازگاری  و

 را نشان داد.

  ت ی( و رضا1991،  77)بوث و آماتو  یاقتصاد-یاجتماع   تیمانند وضع  یشناخت  تیجمع  یرهایگذشته اغلب بر متغ  قاتیتحق  اول،

  نیبه طور مثبت با طالق سازگار خواهد شد، متمرکز شده است. با ا یچه کس  نکهیا  ینیب  شی پ   ی( برا1986  ،شتاین)والر  یشغل

طالق    سازگاری بعد ازدر    ی ممکن است سهم نسبتا کم  یشناخت  تیجمع  یرهایمتغ  نیدهد که چنیحال، مطالعه حاضر نشان م 

آنها در    یبیو ترک  یبکند تا سهم نس  یبررس  بیرا در ترک  رها یمتغ  نیممکن است بخواهد همه ا  نده یآ  قاتیداشته باشند. تحق

است بخواهند هم    کنکارگاه مم  گرانلیمطالعه تکرار شود، مشاوران و تسه  نیا  جیکند. دوم، اگر نتا  نییطالق تع  سازگاری

  و  برد،یاز مداخله سود م  یکنند چه کس  نییکنند تا تع  یابیمداخالت خود ارز  یطالق را در ابتدا  یو هم سازگار  یآورتاب

   کند. شرایط بهتری پیدا می

  روانشناسانطالق و    یابی باز  ی هاکارگاه  برگزار کنندگانطالق سه مفهوم وجود دارد. اول،  سازگاری با    یهابرنامه  یطراحدر  

اول سطوح  بخواهند  است  برا   انیمشتر  یآورتاب  هی ممکن  را  بر  ییشناسا  یخود  تمرکز  تاب  توسعه  و  در    ژهیوبه  ی،آورابعاد 

مداخالت انعطاف    قیمراجعان آنها از طر  ا یکه آ  دهد نشان میقبل از مداخله    ارزیابیکنند.    یابیهستند، ارز  فیضع  ی کههای بخش

)مانند    ستندینهم    رییکه قابل تغ  ی، شناخت  تیجمع  ی رهایمتغ  ی بر روکه    قاتیاز تحق  یاریس. دوم، بریخ  ای شوند  یم  رتریپذ

 ی طراح  و  توان با مداخالت خوبیرا م  یتاب آور  گر،ید  ی. از سوکمک کنند  یسازگار  لیتسهبه    متمرکز شده تا  سن(  ت،یجنس

طالق ممکن  یهابه دست آمده در کارگاه یآور ابت شیدهد. سوم، افزایم  دیام یبه افراد در روند بهبود نیکرد. ا تیشده تقو

  ف یافراد داشته باشد. به عنوان مثال، آنها ممکن است بهتر بتوانند بر ط  ندهیآ  ماتیمواجهه با نامال  یبرا  یاست اثرات بلندمدت 

 .از توسعه طول عمر است غلبه کنند یکه بخش ماتیاز نامال  یمتنوع 

سازگاری با    یدر کارگاه ها  یتاب آور  تیسهم تقو  ایکه آ  ستیوجود دارد. اوالً، مشخص ن  ندهیآ  قاتیتحق  یموضوع برا   چهار

موضوع    نیمختلف به ا  یها در زمان  ل یو تعد  یریپذانعطاف  یطول  ی ابیبا ارز  د یبا   ندهیآ  قاتی. تحقریخ  ای   مدت است  ی طوالن  طالق 

کند تا    ی ابیخارج از کارگاه را ارز  یرهایآن اثرات متغ  لهیکه به وس   شودینم  یرلمطالعه حاضر شامل گروه کنت  اً،یبپردازد. ثان

  ندهیآ  قاتیبوده است. سوم، تحق  ی مداخله کارگاه  لیطالق صرفاً به دل  یو سازگار  یآورتاب  ش یحاصل شود که افزا  نانیاطم

روبرو    یمتفاوت  ماتیکه با نامال  یافراد  شتر،یب  یتنوع قوم  یکند )به عنوان مثال، افراد دارا  یمختلف را بررس  یهاتیجمع  د یبا

در   قی. چهارم، تحقریخ  ا ی  شودیم  افت ی اوم  به طور مد  یو سازگار  یآورتاب  نیب  یهمبستگ  ا یهستند( تا مشخص شود که آ

  مات یمالتا در هنگام تجربه نا  کندیکه به بزرگساالن کمک م  یامداخله  ی هابرنامه  نیموثر و همچن  یریشگیپ   یتوسعه راهبردها

 است. ازیکنند، مورد ن شرفتیپ  د یشوند و شا رتریپذخود انعطاف ی در زندگ
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