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Abstract
Aim and Background: Divorce process increases a person's vulnerability to physical and psychological
problems and negatively affects their emotional, social, sexual and occupational health. In this regard, the
present study aims to be effective. Integrated life management was performed with Memory Specificity Training
(MEST) on resilience in divorced women.
Methods and Materials: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and
two-month follow-up. The statistical population was divorced women in Nain city. 30 women under the auspices
of Imam Relief and Welfare Committee of Nain city were selected by available sampling method and randomly
assigned to two groups. The research instruments were Connor and Davidson Resilience Questionnaire. Life
management training package integrated with special reminder training for an 11-week training course with 90minute sessions for a maximum of 15 participants, including a combination of life skills, techniques Positive
therapy is psychological well-being and training to retrieve biographical memories (special reminders) in order
to change fundamental beliefs and negative spontaneous thoughts and make cognitive changes along with
homework and exercises. Data analysis was performed using repeated measures analysis of variance.
Findings: The results of repeated measures analysis of variance showed that the variability of resilience changed
during the post-test and follow-up stages, which is significant compared to the pre-test stage (P <0.05). Also, the
variable based on combining life management with Memory Specificity Training had a significant effect on the
resilience component in divorced women (P <0.05).
Conclusions: According to the findings, it can be inferred that the life management intervention method
combined with Memory Specificity Training by creating a new lifestyle and changing the cognitive-behavioral
system can be attitudes and To change the subjects' behavioral and social patterns compared to the past life and
finally, by increasing resilience, to create a positive and hopeful insight into the present and future conditions
and to achieve psychological health and well-being.
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اثربخشی مدیریت زندگی تلفیقشده با آموزش یادآوری خاص بر تابآوری در رنان مطلقه

علیرضا تقوایی  ،1حمیدطاهر نشاطدوست  ،2اصغر آقائی  ،3الهام

فروزنده4

 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
( -4نویسنده مسئول) استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استاد گروه روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

 -2استادیار گروه روانشناسی ،واحد نائین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نائین ،ایران
چکیده

زمینه و هدف :طالق بر آسیبپذیری فرد در برابر مشکالت جسمانی و روانشناختی میافزاید و بهگونهای منفی بر سالمت هیجانی ،اجتماعی ،جنسی
و شغلی او اثر میگذارد که در همین راستا پژوهش حاضر باهدف اثربخشی مدیریت زندگی تلفیقشده با آموزش یادآوری خاص ( )MESTبر تابآوری
در رنان مطلقه انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری دوماهه بود .جامعهی آماری ،رنان مطلقهی شهرستتان
نائین بودند 33 ،زن تحت پوشش کمیتهی امداد امام (ره) و بهزیستی شهرستان نائین به روش نمونتهگیتری در دستترا انتختاب شتدند و بته شتیوهی
تصادفی در دو گروه جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش پرسشنامهی تابآوری کانر و دیویدسون بود .بستهی آموزشی مدیریت زندگی تلفیقشده با آموزش
یادآوری خاص برای یک دورهی آموزش  11هفتهای با جلسات  03دقیقهای برای حداکثر  11نفر شرکتکننده تهیه و تنظیم شتد کته شتامل تلفیقتی از
مهارتهای زندگی ،تکنیکهای درمان مثبتنگر ،بهزیستی روانشناختی و آموزش بازیابی خاطرات سرگذشتی (یادآوری خاص) بهمنظور تغییتر باورهتای
بنیادین و افکار خودآیند منفی و ایجاد تغییرات شناختی همراه با تمرین و تکالیف خانگی است .تجزیهوتحلیل دادهها بتا استتفاده از تحلیتل واریتانس بتا
اندازهگیری مکرر انجام شد.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد ،متغیر تابآوری در طی مراحل پسآزمون و پیگیری تغییر کرده است که نسبت به مرحله-
ی پیشآزمون معنادار به شمار میرود ( .)P<0/05همچنین متغیر مبتنی بر تلفیق مدیریت زندگی با آموزش یادآوری خاص بتر مؤلفتهی تتابآوری در
رنان مطلقه دارای تأثیر معنیداری بوده است (.)P<0/05
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای بهدستآمده میتوان استنباط کرد که روش مداخلهی مدیریت زندگی تلفیقشده با آموزش یادآوری خاص بتا ایجتاد
سبک زندگی جدید و تغییر در نظام شناختی -رفتاری میتواند نگرشها و الگوهای رفتاری و اجتماعی آزمودنیها را نسبت به زندگی گذشته تغییر داده و
درنهایت با افزایش تابآوری ،بینشی مثبت و امیدوارانه را نسبت به شرایط حال و آینده ایجاد و تأمین سالمت و بهزیستی روانشناختی را تحقق بخشد.
واژههای کلیدی :مدیریت زندگی ،آموزش یادآوری خاص ،تابآوری ،رنان مطلقه.
ارجاع :تقوایی علیرضا ،نشاطدوست حمیدطاهر ،آقائی اصغر ،فروزنده الهام .اثربخشی مدیریت زندگی تلفیقشده با آموزش یادآوری خاص بر تاا آوری

 -حمیدطاهر نشاطدوست
رایاننامهh.neshat@edu.ui.ac.ir :
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مقدمه
سالمت هر جامعهای بته ستالمت ختانوادههتای آن جامعته
بستگی دارد و آسیبهای اجتمتاعی و روانشتناختی بتیتتأثیر از
شرایط و روابط خانواده پدیدار نمیشود ( .)1تجربه طالق یکی از
مهمترین پدیدههایی است که سالمت و روابط افتراد را در ابعتاد
مختلف اجتماعی ،خانوادگی و فردی تحت تأثیر قترار متیدهتد.
طالق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتتی طبتق
قدیمیترین اسناد حقوقی ،از ابتدا صورت قانونی نیز داشته است؛
ولی در هر عصری درصد نسبی طتالق در حتد معقتولی بتوده و
وجود آن ضرری جبرانناپذیر به بنیتاد اجتمتاع وارد نمتیستاخته
است اما امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روزافزون نرخ طالق
در جامعه میباشد ( .)4طالق بهعنوان تغییر غیرقابلپیشبینی در
وضعیت تأهل و همراه با اتمام قانونی رابطهی زوجی و زناشویی
است ( )3که استترا زیتادی را بته افتراد مطلقته وارد نمتوده و
پیامدهای منفی و آسیبهای جسمی ،روانی و اجتماعی را ایجتاد
میکند ( .)2آمارها در ایران نیز از رشد قابلتوجه طالق نسبت به
سالها و دهههای گذشتته خبتر متیدهتد و عتالوه بتر ایتن در
بسیاری از خانوادهها نیز کاهش رضایت زندگی و کتاهش تتاب-
آوری رنان و مردان در برخورد با مشکالت و چالشهای زنتدگی
دیده میشود که میتواند زمینه الزم را برای طالق فراهم نمایتد
و برعکس طالق نیز کاهش رضتایت زنتدگی و تتابآوری را در
افراد (با تجربه طالق) ایجاد مینماید ( .)1دراینبین ،رنان مطلقه
تأثیرپذیری بیشتتری از پیامتدهای منفتی طتالق دارنتد؛ اگرچته
پیامدهای منفی طالق هر دو طرف (زوجین) را گرفتار متیستازد
ولی با توجه به تحقیقات انجامشده ،آسیبپذیری رنتان متعاقتب
طالق بیشتر از مردان است و افستردگی ،اضتطراب ،خودکشتی،
اختالالت ذهنی و نگرشهای منفی بیشترین شیوع مشتکالت و
اختالالت را در رنان مطلقه دارند (.)7 ،6
بر این اساا ،از عوامل مؤثر در تأمین بهزیستی و ستالمت
روان برای افراد در معرض خطر و افرادی که دچار بحترانهتای
روانی و اجتماعی همانند طالق میشوند ،افزایش تابآوری می-
باشد .تحقیقات متعدد نشان داده است که رنان مطلقه بته دلیتل
تجربتتهی بحتتران ناشتتی از طتتالق دچتتار استتترا و اختتتالالت
هیجانی شده و درنهایتت از راهبردهتای ناستازگارانه (سترکوبی،
اجتناب ،پنهان کردن و نادیده گرفتن) استفاده نمتوده کته باعتث
پیامدهای منفی و ازجمله کاهش توانمندیهتای متعتدد ازجملته
تابآوری میشود و کاهش تابآوری باعث عدم پایداری در برابر
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آسیبها و شرایط تهدیدکننده ،انفعال در رویتارویی بتا مستائل و
رویدادهای زندگی و کاهش توانمندی زیستی و روانی متیشتود
( .)8اخیراً تعریف تابآوری از یک مفهوم صفت گرا و فردگرا بته
یک دیدگاه فرآیندمحور تغییر کرده است که در آن سالمت روان
میتواند باوجود زندگی نامناسب و رویدادهای نتاگوار ،بته دستت
آید یا حفظ شود ( .)0بهعبارتدیگر تابآوری قابلیت مثبت روان-
شناختی رشتدپذیر ،بترای پشتت ستر گذاشتتن ستختی ،تردیتد،
تعارض ،شکستها و یا حتتی ایجتاد تغییترات مثبتت ،پیشترفت
نمودن و افزایش مسئولیت است که فرد را قادر متیستازد تتا از
یک گرفتاری یا شکست بتواند بته حالتت عتادی بتازگردد و بته
سطح باالیی از انگیزه برسد و در یک حالت تعتادل پایتدار قترار
گیرد ( .)13تابآوری به عنوان یک سازه ،براساا رویکرد مبتنی
بر نقاط قوت شکل میگیترد و حتاکی از قابلیتت افتراد در کنتار
آمدن با مشکالت و خطرات میباشد و فرد را قادر متیستازد در
عین داشتن استرا و فشار ،چالشهای زندگی را سپری نمایتد.
بهعبارتدیگر تابآوری صفتی نیست که بگوییم افراد این صفت
را دارا هستند و یا فاقد این ویژگی هستند ،بلکه تابآوری شتامل
رفتارها ،افکار و فعالیتهایی است که هر فردی میتواند آنها را
بیاموزد و پرورش دهد ()11؛ بنابراین ،تابآوری بهعنوان سازهای
پویا مستلزم تعامل پیچیده بین عوامل خطرساز و محافظتکننده،
بهمنظور مقاومت موفّقّیت آمیز در برابر موقعیتهای تهدیدآمیز و
چالشبرانگیز است ( .)13 ،14افراد با تتابآوری بتاال چتارهستاز،
انعطافپذیر و خالق هستند ،نسبت به تغییرات و شرایط محیطی
خود را وفق میدهند ،هنگام مواجهه با مصیبت و بحران ،مقتاوم
هستند و درنتیجه عملکرد بهتتری در تغییترات سترید دارنتد ،از
ترا کمتری برخوردار هستند و به همین جهتت افتراد تتابآور
برای برگشتن از شترایط دشتوار و بحرانتی در موقعیتت بهتتری
نسبت به دیگران قرار میگیرند (.)12
مداخله در بحران مزمن همانند طالق میتواند باعث کاهش
عالئم و نشانههای بیماری و همچنتین کتاهش اثترات ناشتی از
بحران ،در زندگی فردی و اجتمتاعی افتراد مطلقته شتود (.)7 ،6
بنابراین آمادهسازی افراد بهخصوص زنانی که بتا بحتران طتالق
مواجه میشوند در جهت رویتارویی بتا موقعیتتهتای دشتوار بتا
افزایش تابآوری امتری ضتروری متیباشتد ( .)11در فرهنت
ایرانی نیز که آمیختهای از آموزههای نسلهای گذشته و تعتالیم
دینی – مذهبی است به اشکال متفاوت و در قالبهای گوناگون
بهصورت مستقیم و غیرمستتقیم بته موضتوع ستالمت روانتی و
ویژگیهای انسان سالم ،اشارات فراوانی شده است که بسیاری از
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را میدهد ( )43و درواقد بازنمایی شخصی یک فرد از دورههتای
مهم و رویدادهای مربوط به گذشتهی خود متیباشتد کته آن را
بازیابی و یادآوری مینماید ( .)42آموزش افراد جهت استتفاده از
حافظهی خاص باعث میشود افراد بیشتر از حافظتهی ختاص و
کمتر از حافظهی کلیگرا استفاده نمایند چراکه حافظهی کلیگرا
به دلیل انبوه اطالعات کلی ،شدیداً محدودیت دارد و باعث می-
شود افراد راهحلهای متؤثر کمتتری را بترای حتل مشتکالت و
مسائل خود ایجتاد کننتد و در حیطتهی درمتانی نیتز ،پیشترفت
درمانها و آموزشها ،خصوصاً درمانها و آموزشهای روانتی –
اجتماعی را کند میسازد (.)41
هرچند هیچ مدل درمانی واحدی وجتود نتدارد کته توانستته
باشد اکثریت قریب بهاتفاق درمانگران را با خود همراه کنتد ،امتا
آموزش و رواندرمانی تلفیقی ،پذیرفتهترین رویکترد بته درمتان
است بهگونهای که در کاربست مداخلههتای متدرن ،تقریبتاً هتر
پژوهشگر یا درمانگری تا حدودی از تلفیق آموزشها و درمانهتا
استفاده میکند .بااینوجود تلفیق رواندرمانیها ،هرگز به گرفتن
تکنیکها و مدلهای دیگر و به کاربستن آنهتا در رویکردهتای
مختلف (چیزی که التقاطگرایی نامیده میشود) محدود نمیگردد
( .)46در همین راستا جهت کاهش افسردگی (بهعنتوان اختتالل
شاید پیامد طالق در رنان) و کاهش مشکالت شناختی ،آمتوزش
یادآوری خاص برای تلفیق با مدیریت زندگی در نظر گرفته شد؛
بنابراین با توجه به آنچه که بیتان شتد ،پتژوهش حاضتر در پتی
پاسخگویی به این مساله است که آیا مدیریت زندگی تلفیقشتده
با آموزش یادآوری خاص بر تاب آوری در رنان مطلقته اثتربخش
است؟

دیتتدگاههتتای نظریتتهپتتردازان حتتوزههتتای ستتالمت ،مخصوص تاً
روانشناسی به آنها نزدیک است و متیتتوان در همتین راستتا،
الگویی عملیاتی و دارای ساختار متناستب بتا آنچته در فرهنت
کشور و جامعهی ما وجود دارد ،اقتداماتی را جهتت ستالمستازی
جامعهی هدف و افراد آن تحقتق بخشتید ( .)16چراکته امتروزه،
نظامهای بهداشتی و مراقبت از سالمت در سراستر دنیتا تتالش
میکنند تا ازیکطرف در درمان بیماریها و اختالالت پیشترفت
نمایند و از طرفی با رویکردهای خاص ختود زمینتهی پیشترفت،
بهزیستی و آرامش انسانی را براساا ابعتاد زیستتی ،اجتمتاعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،خانوادگی و  ...فراهم نمایند (.)17
توجه و تأمل دربارهی چگونگی دستیابی به تابآوری نسبتاً
مطلوب به مدیریت زندگی افراد بستگی دارد ( ،)18بنابراین ،یکی
از رویکردهایی که میتوان در رویارویی با تجربه طالق در رنتان
به کار برد ،آمتوزش متدیریت زنتدگی استت ( .)43 ،10آمتوزش
مدیریت زندگی با ارتقاء و افزایش تواناییها و مهارتهای روانی
– اجتماعی باعث افزایش تابآوری شده و بته افتراد در برختورد
مؤثر با کشمکشها و موقعیتهتای زنتدگی کمتک متیکنتد تتا
نسبت به انسانهای جامعته ،فرهنت و محتیط ختود ،مثبتت و
سازگارانهتر عمل کرده و سالمتی بیشتری را تجربه نماینتد کته
درنهایت ارتباطات ،نگرشها ،ارزشها و رفتار آنها تغییتر یافتته
یا تقویت شود ( .)10این امر در رابطه با رنان مطلقته از اهمیتت
بیشتری برخوردار است ،چرا بر اساا تحقیقات صتورت گرفتته،
رنان آسیب های بیشتری از طتالق متیبیننتد ( .)7 ،6تحقیقتات
روانشناختی در دهههای اخیر نشان دادهاند که بین آستیبهتای
اجتماعی و خانوادگی با اختالالت رفتاری ،توانایی افراد در تحلیل
درست از خود ،عدم احساا کنتترل و کفایتت شخصتی جهتت
رویارویی بتا موقعیتتهتای دشتوار و عتدم آمتادگی بترای حتل
مشکالت زندگی به شیوهی مناسب ،ارتباط وجود دارد (.)41
از دیگر رویکردهای آموزشی که متیتوانتد در رویتارویی بتا
طالق و پیامدهای آن مفید باشد ،آموزش یادآوری ختاص استت.
آموزشی کوتتاه و سترید کته در ستالهتای اخیتر بترای درمتان
اختالالت روانشناختی و خصوصاً افسردگی کاربرد پیدا نمتوده و
تحت عنوان آموزش یادآوری خاص یا آموزش اختصاصیستازی
حافظه ( )MESTمطرح میباشد ،چراکه حافظه به عنوان عامتل
مهم در پیشرفت و بهبودی انسان فاکتور مهمی به شمار رفتته و
نقش آن در دستاوردهای مهم زندگی انسان از زمانهتای بستیار
دور تاکنون غیرقابلتردید استت ( .)44آمتوزش یتادآوری ختاص
یکی از مداخالت شناختی است که نوید کاهش عالئم افسردگی

مواد و روشها
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پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمتون -پتس-
آزمون و پیگیری دوماهه بود .جامعهی آماری شامل رنان مطلقه-
ی شهرستان نائین بودند که تحت پوشش ستازمان بهزیستتی و
کمیتهی امداد امام (ره) قترار داشتتند کته بتهمنظتور گتردآوری
اطالعات بعد از کسب مجوزهای الزم ،اقدام به انتخاب نمونتهی
آماری شد که تعداد  33نفر از آنها جهت پتژوهش در نمونتهی
پژوهشی قرار گرفتند .شرایط ورود به پژوهش عبتارت بودنتد از:
رضایت آگاهانه و تمایل بته شترکت در جلستات ،رستماً طتالق
صورت گرفته باشد ،مجرد ماندن فرد پس از طالق رسمی ،کمتر
از  31سال داشته باشد ،دارای مدرک تحصیلی سیکل یا باالتر و
کسب امتیاز کمتر از  61براساا پرسشنامهی تتابآوری کتانر و
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تلفیقی مدیریت زندگی با آموزش یتادآوری ختاص (کته توستط
محقق به عنوان یک بستهی آموزشی تهیه و تنظتیم شتده بتود)
انجام گرفت و پس از اتمام جلسات مداخله ،پسآزمون با استفاده
از پرسشنامهی تابآوری (کانر و دیویدسون) صتورت گرفتت .دو
ماه پس از اتمام دورهی مداخله مرحله پیگیری صورت گرفت.
بستهی آموزشتی متدیریت زنتدگی تلفیتق شتده بتا آمتوزش
یادآوری خاص ( )18برای یک دورهی آمتوزش  11هفتتهای بتا
جلسات  03دقیقهای برای حداکثر  11نفر شرکتکننتده تهیته و
تنظیم شد که شامل تلفیقی از مهارتهای زندگی ،تکنیتکهتای
درمان مثبتتنگتر ،بهزیستتی روانشتناختی و آمتوزش بازیتابی
خاطرات سرگذشتی (یادآوری خاص) بتهمنظتور تغییتر باورهتای
بنیادین و افکار خودآیند منفی و ایجاد تغییرات شناختی همراه بتا
تمرین و تکالیف خانگی است کته خالصتهی جلستات بستتهی
مذکور به شرح زیر میباشد:
خالصااه بسااتهی آموزشاای ماادیریت زناادگی
تلفیقشده با آموزش یادآوری خاص:
جلسه اول :توجیته و آشتنا ستازی آزمتودنیهتا بتا چتارچوب
آموزش و نقش متدیریت زنتدگی ،آمتوزش و شتناخت آمتوزش
یادآوری خاص.
جلسه دوم :آموزش مهارتهای تفکر شتامل :ارزیتابی مجتدد
گذشته و تفکر مجتدد جهتت بتازنگری در ارتبتاط بتا استترا،
ناکامی ،ناامیدی و شکست با استتفاده از یتادآوری نقتاط ختاص
مثبت و منفی شرایط و ارزیابی مجدد با توجته بته واقعیتت هتای
موجود
جلسه سوم :سازمان دهی مجدد ،مهندسی مجتدد و بازستازی
فرآیندها ،عملیات رفتاری و فعالیت ها مطابق بتا شترایط زمتانی،
استعدادها ،منابد مالی جهت ایجاد شرایط ارزشمند برای خود که
میتواند شادمانی و رضایت پیشگیری را به همراه داشته باشد تتا
فرد بتواند بتا جتایگزینی شترایط ،مستئولیت هتا و فعالیتت هتای
ارزشمند شیوهی مدیریت زندگی منابعی را ایجاد نماید.
جلسه چهارم :تقویت تفکر مثبت و ثبت توانمندیها با توجه و
توکل بیشتر به خدا جهت تصحیح و تقویتت بصتیرت و نگترش
انسان و افزایش آرامش خاطر و امنیت روانی جهت افزایش امید
به زندگی.
جلسه پنجم .تمرین هدف و برنامه با توجه به مدیریت زمان
و آشنایی با ویژگی های بارش مغزی ،تجسم مراحل رسیدن به
هدف ،مکتوب نمودن و جاری کردن آن بر زبان
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دیویدسون ( .)47شرایط خروج از پژوهش شامل :نداشتن انگیتزه
برای شرکت در جلسات ،غیبت بیش از دو جلسه ،داشتن اختالل
حاد روانی ،مصرف داروهای روانگردان و دریافت خدمات روان-
شناختی و مشاورهای دیگتر در جریتان مداخلته بتود .بتهمنظتور
گردآوری دادهها ،در این پژوهش از پرسشنامهی تابآوری کانر و
دیویدسون استفاده شد .پرسشنامه مذکور بترای ستنجش میتزان
تابآوری طراحی شده است و شامل  41عبارت میباشتد کته در
یک مقیاا لیکرتی بین صفر (کامالً نادرست) تتا پتنج (همیشته
درست) نمرهگذاری میشود؛ بنابراین طیف نمترات آزمتون بتین
صفر تا صد قرار میگیرد و نمرات باالتر بیانگر تابآوری بیشتتر
آزمودنی است .نتایج تحلیل عاملی حتاکی از آن استت کته ایتن
آزمون دارای پنج عامل تصور شایستگی فردی ،اعتماد به غرایتز
فردی ،تحمل عاطفهی منفتی ،پتذیرش مثبتت ،تغییتر و روابتط
ایمن ،کنترل و تأثیرات معنوی میباشد .سازندگان ایتن مقیتاا
ضریب آلفای کرونباخ مقیاا تابآوری را  3/80گزارش کردهاند.
همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله-
ی  2هفتتتهای 3/87 ،بتتوده استتت ( .)47ایتتن مقیتتاا در ایتتران
هنجاریابی شده است .برای تعیین پایایی مقیاا تابآوری کتانر
و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب
پایایی  3/80را گزارش داده است .برای تعیین روایی این مقیاا،
تحت همبستگی هر عبارت با نمرهی کل مقوله محاسبه و سپس
از روی تحلیل عامل بهره گرفته شد .محاسبهی همبستتگی هتر
نمره با نمرهی کل (بهجز عبارت  )3ضریبهتای بتین  3/21تتا
 3/62را نشان داد .پیش از استخراج عوامل بر پایتهی متاتریس،
و آزمون بارتلتت محاستبه
همبستگی عبارت دو شاخص
برابر  3/87و مقتدار ختی دو در آزمتون
شدند که مقدار
بارتلت برابر  1116/48بود که هتر دو شتاخص ،کفایتت شتواهد
برای انجام تحلیل عامل را نشان داد (.)1
بهمنظور گردآوری اطالعات بعد از کستب مجوزهتای الزم از
دانشگاه ،جهت اجرای پژوهش و ارائهی آن به سازمان بهزیستی
و کمیتهی امداد امام (ره) نائین ،اقدام به انتخاب نمونهی آمتاری
شد و پس از توجیه آزمودنیها تعداد  33نفر که شرایط ورود بته
نمونهی پژوهش را دارا بودند انتخاب شدند و به شکل تصتادفی
در گروه مداخله ( 11نفر) و گروه کنترل ( 11نفتر) قترار گرفتنتد.
پس از کسب رضایت آگاهانه و جلتب اطمینتان آنهتا از فرآینتد
تحقیق ،پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون ،بین آنها توزیتد
گردید و سپس فرآیند مداخلهی آموزشی در گروه آزمایش شروع
شد .جلسات مداخله برای گروه آزمتایش بتا استتفاده از بستتهی
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جلسه ششم :تبیین شادی و شادکامی و نقش آن در موفقیتت
انستان در موفقیتت انستان ،پیشتگیری و کتاهش بیمتاریهتای
جسمی ،روانی و روان فیزیولوژیکی و افزایش مقاومت انستان در
برابر بیماریها و استرسورهای مختلف
جلسه هفتم :افزایش صبر و بردباری جهت خودداری انسان از
تصمیم گیری های سترید در برختورد بتا مشتکالت و استتفادهی
مناسب از مهارت ها و تواناییها در زمان مناسب و به دوراز عجله
و شتاب
جلسه هشتم :شناخت و درمان تنهتایی و احستاا تنهتایی و
نقتتش آن در ایجتتاد بیمتتاریهتای مختلتتف از قبیتتل افستتردگی،
افزایش فشارخون ،افتزایش آنفتوالنزا و سترماخوردگی ،افتزایش
وزن ،کاهش مقاومت بدن ،اختالل در غذا خوردن ،درد جستمانی
بدون دلیل منطقی ،گرفتگی معده ،سرگیجه و سردردهای زیاد ،با
استفاده از تغییر در سبک زندگی و توصیههای دین مبین اسالم
جلستته نهتتم :بخشتتش خطتتای دیگتتران و داشتتتن حتتس
سپاسگزاری و مراقبته بترای افتزایش آرامتش انستان ،احستاا
ارزشمندی برای خود و دیگران و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و
کاهش رنجش را که نقش مهمی در تأمین ستالمت و بهداشتت
روانی دارد.
جلسه دهم :امیدواری ،خوش بینی و شکرگزاری از خداوند که
از عوامل مهم دستیابی به اهداف زندگی است که باعث آرامتش
انسان میشود (به شرط آنکه مبتنی بر واقعیت و منطق باشتد نته
بر اساا رؤیاپردازی و خوشخیالی)
جلسه یازدهم :خالصه و جمد بندی جلسات و تأکیتد و توجته
به سبک زندگی جدید مبتنی بر آموزش هتا و تغییترات مثبتت در
زندگی و پایان دادن به جلسات با اجرای پسآزمون.

یافتهها
بهمنظور دستیابی به اهداف موردنظر در پتژوهش ،بته تحلیتل و
آزمون فرضیههای پژوهش بتا استتفاده از نترمافتزار spss-25
پرداختهشده است و با استفاده از روشهای آمار توصتیفی ،نتتایج
دادههای بهدستآمده از مداخلههای آموزشتی توصتیفشتدهانتد.
سپس پیش فرض آماری الزم بهمنظور استفاده از آزمون تحلیتل
واریانس با اندازهگیری مکرر اجرا شد.
ابتدا مشخصات توصیفی متغیر تابآوری رو به تفکیک گتروه
در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری موردبررسی قرار
میگیرد.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار دو گروه در سه مرحله زمانی
گروه کنترل
گروه آزمایش
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
6/76
63/66
7/10
10/13
7/31
63/83
1/22
71/03
6/14
64/13
2/81
73/67

بر اساا نتایج پژوهش در جدول ( )1میانگین نمرات تاب-
آوری از مرحلتتهی پتتسآزمتتون تتتا مرحلتته پیگیتتری در
شترکتکننتدگان گتروه آزمتایش نستبت بته گتروه کنتترل
افزایشیافته است .بترای بررستی معنتاداری ایتن تفتاوتهتا ،از
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده میشود.

سپس پیشفرض آماری الزم بتهمنظتور استتفاده از آزمتون
تحلیل واریانس با اندازهگیتری مکترر اجترا شتد .نتتایج آزمتون
کولموگروف اسمیرنف نشاندهنده توزید نرمال بود (.)p > 3/31
آماره ام باکس نشان داد که پیشفرض تساوی کوواریانسهتای
مشاهدهشده در بین گروه آزمایش و کنترل رعایتت شتده استت،
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پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

مالحظات اخالقی ذیل در جریان اجرای پژوهش مدنظر قرار
گرفتند:
رعایت اصل رازداری در پژوهش ،رعایت اصل حقیقتجوئی و
دوری از هرگونه پنهانکاری و پوشش حقیقت ،توجته بته اصتل
احترام و خودداری از هرگونه حرمت شتکنی ،دریافتت اطالعتات
کافی و آگاهی آزمودنیها از اهداف و روند پژوهش قبل از انجام
آزمون پایته ،داشتتن رضتایت آگاهانتهی مشتارکتکننتدگان در
پژوهش و بررسی عمیق و تخصصی محتتوای جلستات مداخلته
بهمنظور اطمینان از آسیبزا نبودن مداخله.
روش آماری
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش حاضتر از روشهتای آمتار
توصتتیفی شتتامل میتتانگین و انحتتراف استتتاندارد و روشهتتای
استنباطی از تحلیل واریانس مکرر آمیختته بتر استاا رعایتت
مفروضهها و با استفاده از نرمافزار  SPSS-25صورت گرفت.
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کرویت ماچلی نیز معنادار بود که برای اصتالح درجتات آزادی از
آزمون کرویت گرین هاوا گایزر استفاده شد.

آزمون لوین نیز نشان داد پیشفرض تساوی واریانسهای متغیتر
تابآوری در بین گروهها همگن است ( .)p > 3/31نتایج آزمون

جدول  .2تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه تغییر نمرات در شاخص تا آوری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
منبد
Sig.
F
df
درونگروهی

بین گروهی

ضریب ایتا

مرحله

1403/01

1/48

1331/60

01/31

3/333

1/33

مرحله * گروه

1301/34

1/48

811/37

84/43

3/333

1/33

خطا

368/31

36/34

13/44

گروه

1640/87

1

1640/87

خطا

3341/11

48

137/80

3/31

11/11

3/313

بخشد .همچنین مقدار  fبهدستآمده در مراحل مداخله آموزشتی
در تتابآوری ( )01/31معنتادار ( ) p <3/31استت کته نشتان
میدهد بین مراحل سهگانهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
در متغیر تابآوری تفاوت معنیداری وجود دارد.

بررسی تفاوت بین گروهی نشان میدهد تفاوت بهدستآمده
بین دو گروه آزمایش و کنترل معنادار استت (11/11, p <3/31
= )fکه نشان میدهد بسته آموزشی توانسته استت تتابآوری را
در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهگونهای معنتادار بهبتود

جدول  .3نتایج مقایسهی زوجی آزمون تی در مراحل سهگانه تا آوری در گروه آزمایش
مقدار t
اختالف میانگینها
مقایسه مراحل
-16/00
16/23
پسآزمون با پیشآزمون
-11/48
12/13
پیگیری با پیشآزمون
2/12
4/46
پسآزمون با پیگیری

نمودار  .1میزان بهبود شاخص تا آوری در دو گروه آزمایش و
کنترل
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نتایج جدول  3نشان میدهتد کته بتین نمترههتای متغیتر
تابآوری در مراحل پیشآزمون ،پسآزمتون و پیگیتری معنتادار
است (در ادامه یک تحلیل واریانس با اندازهگیری مکترر بترای
بررسی اثر درونگروهی متغیر تابآوری در گروه آزمایش انجام
گرفت .برای مشاهدهی این تفاوتها در سه مرحله پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری ،آزمون تی بهصتورت زوجتی روی گتروه
آزمایش انجام گرفت که نتایج آزمتون مقایسته زوجتی تتی در
جدول  3ذکرشدهاند.
همانطور که در جتدول  3مشتاهده متیشتود ،در گتروه
آزمایش بین نمرهی تتابآوری شترکتکننتدههتا در مرحلتهی
پیشآزمون با پسآزمون و بین مرحلهی پیشآزمون و پیگیتری
تفاوت معنتاداری وجتود دارد ()p < 3/31؛ یعنتی میتانگینهتا
نمرههای تابآوری شرکتکنندههتا در پتسآزمتون و پیگیتری
نسبت به پتیشآزمتون افتزایشیافتته استت .همچنتین تفتاوت
معناداری بین مرحله پیگیری با مرحله پتسآزمتون موجتود دارد
( .)p < 3/31نمودار  1نیز میزان بهبود تابآوری را در دو گتروه
آزمایش و کنترل نشان میدهد.

سطح P
3/31
3/31
3/31
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشتی بستتهی تلفیقتی
مدیریت زندگی با آموزش یادآوری خاص بر میزان تتابآوری در
رنان مطلقه است .تغییر و تحوالت سرید زندگی در زمنیتههتای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...همراه با کمرن شدن ارزش-
های انسانی و اعتقادی باعث ایجاد بحرانها و آسیبهایی متی-
شود که یکی از مهمترین آنها پدیده طالق و افزایش روزافزون
آن میباشد ( .)48طالق تقریباً تمام ابعاد زندگی افراد ،مخصوصاً
رنان مطلقه را تحتت تتأثیر قترار متیدهتد ،چنانکته استتفاده از
مداخالت و رویکردهای تلفیقی درمان و آموزشهای الزم بترای
تتتأمین بهداشتتت و ستتالمت روان آنهتتا ،توجتته بستتیاری از
پژوهشگران و متخصصین را به خود جلب کرده است.
ارزیابی اثربخشی بستهی تلفیقی مدیریت زندگی با آمتوزش
یادآوری خاص در تتابآوری رنتان مطلقته بتا استتفاده از آنتالیز
واریانس با اندازهگیری مکرر ،نشان داد که میزان تابآوری رنان
مطلقه در پسآزمون نسبت به پیشآزمون از تفتاوت معنتیداری
برخوردار است و یافتههای پژوهش در ارتباط با اثربخشی بسته-
ی مداخلتته حتتاکی از افتتزایش تتتابآوری رنتتان مطلقتته استتت.
یافتههای بهدستآمتده بتا مطالعتات پیشتین ()31 ،33 ،40 ،18
همسو میباشد.
آموزش یادآوری خاص نقش عمتدهای در کتاهش بتیش-
کلیگرایی افراد افسرده و درنتیجته کتاهش افستردگی ،کتاهش
نشخوار فکری ،افزایش توانایی حل مسئله ،آموختن مهارتهتای
جدید ،افزایش تعامالت اجتمتاعی و تنظتیم هیجانتات دارد (،43
 .)32 ،33 ،34 ،42 ،44 ،46 ،41این رویکرد درمتانی مبتنتی بتر
افزایش یتادآوری ختاص بترای تتأثیر جهتت بتازخوانی حافظته
شخصی است .تجربههای ناخوشایند و دشوار همانند طالق سبب
میشود تا زنان بهسوی افزایش کلیگویی حافظته سرگذشتتی و
کاهش بازتابی خاطرات خاص تمایل داشته باشند؛ چراکه حافظه
سرگذشتی ،رویدادها و بهطورکلی جنبهای از حافظه که به تجدید
خاطرات ،تجارب ،موضوعات و رویدادهای شخصی گذشتته فترد
مربوط است ،تحتت تتأثیر پدیتده طتالق در رنتان مطلقته قترار
میگیرد و سبب تضعیف حافظه سرگذشتی میشود .این رویکترد
درمانی به رنان مطلقه کمک میکند تا بتواند به افزایش بازتتابی
خاطرات خاص بپردازد و از کلیگویی بکاهتد و توانتاییشتان در
بازیابی حافظه سرگذشتی افزایش یابد که منجر به گرایش آنها
به سمت خاطرات خاص میگردد .این فراینتد بته رنتان مطلقته
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کمتتک م تیکنتتد تتتا از نشتتخوار فکتتری و یتتادآوری ختتاطرات
ناامیدکننده بکاهند و به رویارویی با مسائل و مشکالت پتیش رو
بپردازند ( .)31بنابراین استفاده از آموزش یادآوری خاص میتواند
زمینهی مساعدی را برای آموزش مهارتهتا و متدیریت زنتدگی
جهت بهزیستی روانشناختی و ازجمله افتزایش تتابآوری رنتان
مطلقه ایجاد نماید.
آموزش مدیریت زندگی و مهارتهای زنتدگی ستبب رشتد
توانمندیها و مهارتهتایی متیشتود کته رنتان مطلقته را قتادر
میسازد تا بتوانند به مقابلته متؤثر و کارآمتد بتا کشتمکشهتا و
تنشهای ناشی از طالق بپردازنتد ،آمتوزش ایتن مهتارتهتا در
حوزههای مختلف فردی ،اجتماعی و خانوادگی صورت میگیرد و
تالش میکند تتا ارتباطتات ،نگترشهتا ،ارزشهتا و رفتارهتای
نتتامطلوب و ناستتازگار را تغییتتر داده و بتته تقویتتت راهبردهتتا و
استراتژیهای ستازگارانه در رنتان مطلقته بپتردازد؛ راهبردهتا و
استراتژیهای مقابلهای کارآمد را بهکارگیرند و تالش کنند تا بته
مدیریت زندگی خود بپردازند .این آموزش به رنان مطلقه کمتک
میکند تا بتوانند تصمیمات خود را با آگاهی بیشتری انجام دهند
و راهبردهای کارآمدتری را برای مدیریت زنتدگی ختود پتس از
طالق بهکارگیرند ( .)10 ،11این آموزش سبب میشود تتا رنتان
مطلقه از تواناییهای بیشتری برای غلبه بر مشتکالت و مستائل
زندگی پس از طالق داشته باشند ،مشارکت و ارتباطتات ختود را
در محیط افزایش داده و روابط و تعامالت کارآمتدتری را شتکل
دهند که منجر به شکلگیتری هیجانتات و تجربتههتای مثبتت
میشود و ستازگاری رنتان را بتا زنتدگی پتس از طتالق بهبتود
میبخشد (.)43 ،1
درزمینتته تلفیتتق دو رویکتترد آموزشتتی ،تغییتتر تجربیتتات و
خاطرات بیشکلیگرای حافظه براساا آموزش یادآوری ختاص
و افزایش کیفیت زندگی براساا شرایط زمان حال و توجته بته
آینده با استفاده از آموزش مدیریت زندگی باعث افزایش صتفات
و رویکردهای مثبت و به طور ویژه تابآوری میگردد و درنهایت
باعث بهبود عملکرد و همچنین کتاهش اختتالالت و مشتکالت
ناشی از بحران طالق در رنان مطلقه میشتود .بتهعبتارتدیگتر
استفاده از این روش آموزشی -درمانی ترکیبی با افزایش توانایی
حل مسئله ،افزایش روابط بین فردی و اجتماعی ،کاهش عواطف
منفی و مشکالت شناختی ،مثبتاندیشی ،افزایش شادکامی ،صبر
در دشواریهتا ،کتاهش احستاا تنهتایی ،گذشتت ،بخشتش و
آرامش یافتن و افزایش امید به زندگی توانسته است ازیکطترف
در کاهش اختالالت روان شناختی گروه هدف متؤثر واقتد شتود
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مداخالت مبتنی بر مدیریت زندگی تلفیقشده با آموزش یادآوری
خاص ،آنها را در راستای تقویت بنیه روانی و ازجمله باال بتردن
تاب آوری آنان یاری رستاند .ازجملته محتدودیت ایتن پتژوهش،
محدود شدن مطالعه به یک شهر (شهرستتان نتائین) استت کته
تعمیم نتایج را با مشکل مواجهه میسازد .آزمایشی نبودن کامتل
طرح پژوهشتی حاضتر و عتدم نمونته گیتری تصتادفی از دیگتر
محدودیتهتای ایتن مطالعته بتود کته درنتیجته در کنتترل اثتر
متغیرهای مزاحم تردید وجود دارد .پیشنهاد میگردد تا مطالعتات
آتی بر روی جمعیت گسترده تر ،با در نظر گرفتن و کنتترل ستایر
متغیرهای مداخله گر احتمالی و در قالتب طترح آزمایشتی کامتل
انجام شوند .همچنین در کنار مداخله مبتنی بر متدیریت زنتدگی
تلفیقشده با آموزش یادآوری خاص بر روی رنان مطلقه ،از سایر
مداخالت روان شناختی نیز استفاده شوند و اثرات درمتانی آن هتا
باهم مقایسه شوند.

()36 ،1 ،12 ،18؛ و از طرف دیگر با توجه به تغییر سبک زندگی
افراد جامعهی هدف ،زمینه را برای تحقتق ستالمتی و بهداشتت
روانی افراد با افزایش تابآوری فراهم نماید.
همچنین آموزش یادآوری خاص میتواند زمینه ساز کتاهش
کلی گویهای رنان مطلقه و افزایش یادآوریهای خاص در آنان
شود که باعث کاهش تجربهها و هیجانهای منفی میشود کته
رنان مطلقه تجربه میکنند؛ که به نوبه خود میتوانند به کتاهش
بهکارگیری مکانیسم ها و شیوههای مقابلهای ناسازگارانه با پدیده
طالق گردد ()31؛ این تغییر در یادآوریها سبب میشود تا رنتان
مطلقه از توانایی ،نگرش و آگاهیهای سازاگارانه تری در زمینته
طالق برخوردار شوند؛ یعنی به مدیریت و زنتدگی ختود پتس از
طالق بپردازند ()10 ،11؛ در نتیجه فراینتد قابلیتت هتای مثبتت
روان شناختی در رنان مطلقه را برای پشت سر گذاشتن ستختی،
تردید ،تعارض ،شکست ها در زمینه طالق را بهبود بخشند و بته
عبارت دیگر ،با افزایش تاب آوری رنان مطلقته در متورد طتالق
که این رنان را قادر میستازد تتا از گرفتتاری شکستت ناشتی از
طالق بتواند به حالت عادی بازگردد و به سطح باالیی از انگیتزه
برسد و در یک حالت تعادل پایدار قرار گیرد (.)36 ،13
طبق نتایج حاصل از این مطالعه ،مداخلته متدیریت زنتدگی
تلفیقشده با آموزش یادآوری خاص بر تابآوری در رنان مطلقته
مؤثر بود؛ بنابراین در خصوص رنان مطلقه ،میتتوان بتا تتدوین

تقدیر و تشکر
بدینوسیله بهرسم ادب و احترام از سازمان بهزیستی نائین،
کمیتهی امداد امام (ره) نائین ،گروه همیاران سالمت روان نائین
و کلیهی خانمهای محترمهای که با صبوری و مهربانی در این
پژوهش همکاری نمودند ،کمال تشکر را داریم.
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