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هدف پژوهش حاضر مقایسه پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری کنشی در زنان
متقاضی طالق و عادی شهر رشت بود. این پژوهش علی مقایسه ایی است. جامعه آماری پژوهش

شامل دو گروه زنان متقاضی طالق و عادی شهر رشت بود. نمونه مورد بررسی شامل 180 نفر(90زن
متقاضی طالق و 90 زن عادی) است که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از
پرسشنامه های پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری کنشی مورد بررسی و

مقایسه قرار گرفتند. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده
شد. کلیه تحلیل داده ها با استفاده از ver20-SPSS انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین زنان
متقاضی طالق و عادی در هر سه مؤلفه پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری

کنشی تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از باالتر بودن این سه مؤلفه در زنان
عادی نسبت به زنان متقاضی طالق بود.. نتایج نشان داد که زنان متقاضی طالق از پویایی ارتباطی

ضعیف تر، سرسختیروانشناختی محدود تر و انعطاف پذیری کنشی پایین تری نسبت به زنان عادی
برخوردارند و از این نتایج می توان جهت برنامه ریزی های پیشگیرانه و برنامه های آموزش و آگاه

سازی خانواده ها استفاده کرد. از این رو پیشنهاد می شود که مسئولین در امر پیشگیری و حفظ کانون
های خانواده جهت پیشگیری از طالق و حفظ سالمت اعضای خانواده به این ابعاد توجه کنند و جوانان

در شرف ازدواج را در معرض آموزش این مهارت ها قرار دهند
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