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خالصه 
روابط بين فردي چـه در تعـامالت بـا     يداشتن هيجانات براي ايجاد و ادامه :مقدمه

مـديريت  هاي الزم در داشتن مهارت .ديگران و چه در روابط خانوادگي الزم است
هيجانـات   سـازي تواند به مطلوبها و شناخت خود ميهيجانات و آگاهي از توانايي

اثربخشي   تعيين هدف با حاضر يمطالعه .هاي شناختي افراد كمك كندو طرحواره
  .شد آموزش گروهي با رويكرد چندوجهي الزاروس در شادماني زنان انجام

كننـده بـه   زنان مراجعهاين كارآزمايي باليني شامل تمام آماري  يجامعه: كارروش
با استفاده از روش . بود شهراسالمدر   1392 سالكلينيك مددكاري آفتاب شرق در 

ي شـادماني  نامـه بنا بر پرسـش سطح شادماني آنان  كهزن  24گيري در دسترس نمونه
 گـروه  دو در و بـه صـورت تصـادفي    انتخـاب  نمونـه، پايين بود به عنـوان  آكسفورد 

مداخالت مبتنـي بـر رويكـرد چنـدوجهي الزاروس در      .قرار گرفتند شاهدو  ونآزم
و مجـددا  به صـورت گروهـي آمـوزش داده     ونساعته به گروه آزميك يجلسه 10

 19ي نسخه SPSS افزاراستفاده از نرم ها باداده .نامه روي تمام افراد اجرا شدپرسش
  .شدند تحليلكوواريانس  تحليل روش آماريو 

آزمون بين گروه آزمون و ي پيشميانگين نمرات شادكامي در مرحله: هايافته
دار اما اين تفاوت پس از مداخله، معني) P<05/0(داري ندارد شاهد تفاوت معني

  ). P=001/0(است 
نتايج پژوهش آموزش گروهي مبتنـي بـر رويكـرد چنـدوجهي      بنا بر :گيرينتيجه

بــراي بهبــود شــادماني زنــان اســت لــذا بــه منظــور افــزايش  مناســبي الزاروس روش
ي تقويت ابعاد شـناختي، عـاطفي و رفتـاري آنـان     شادماني زنان الزم است كه زمينه

 .فراهم شود

  شادماني  ،آموزش گروهي، زنان :هاي كليديواژه
  
  
  

 

 
 :نوشتپي

از هيچ نهـاد  جهت انجام مطالعه . ي كارشناسي ارشد بوده و توسط شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين به تاييد رسيده استنامهاين مطالعه برگرفته از پايان
  .گرددميقدرداني  ،در پژوهش گانكننداز شركت. با منافع نويسندگان ارتباطي نداشته استنتايج آن و ه شدخاصي كمك مالي دريافت ن
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  مقدمه
 هيجان مثبت، حالتي هيجاني است كه داراي سه جزء اساسي ،شادي

 كه معتقدند شناسانروان .باشدمي منفي هيجانات نبود و زندگي از رضايت
شخصيتي، زندگي، رشد  بودن هدفمند ديگران، با سازنده و مثبت روابط

  ). 1(د هستن نشاط و هاي شادكاميمولفه از زندگي و ديگران دوست داشتن
دهند كه افراد شادكام، داراي افكار و هاي شادكامي نشان مينظريه

كننده هستند و با ديدگاهي روشن به امور رفتارهاي سازگارانه و كمك
 از موقع كنند و بهنگرند، به طور مستقيم براي حل مسايل تالش ميمي

شادكام بدبينانه عمل  غير افراد ديگر طرف از و طلبندمي كمك ديگران
 كلي طور به .ورزندكنند و از كاركردن براي حل مشكالت اجتناب ميمي

 توجه پرتو در را شناختيخوشبختي روان و شادكامي به رسيدن راه دانشمندان

دار بودن و هدفمندي نيازهاي بنيادي، معني معنوي، هايهدف و هاارزش به
  ).2(دانند زندگي و عشق مي

ي لذت و هدف از زندگي را تجربه 3، بنتهام2سددي  ،1هاي هابزنظريه
-لذت از نظر آنان، شادكامي كل لحظات،. دانندحداكثر رساندن آن مي

-موفقيت كردن شادكامي، دنبال كه بود معتقد هابز .است افراد زندگي بخش

 احساس كردن دنبال كه بود باور اين بر سددي .است انسان ذاتي اميال آميز

: شادكامي سه جزء دارد ).1از  نقل به( است انسان نهايي هدف لذت،
شود، جزء بيني فرد ميشناختي يعني تفكر و پردازش كه منجر به خوش

 كه اجتماعي جزء و است شاد و عاطفي و هيجاني كه همان خلق مثبت

اجتماعي فرد با ديگران و به دنبال آن افزايش  روابط گسترش بيانگر
   ).3(باشد شادكامي مي
 دو جزء عاطفي دارايهم معتقدند كه شادكامي  4مارتين و لوآرجيل و 

يك جزء يا هر  گوناگون افراد در موقعيت حسب بر كه است شناختي و
شناختي شادكامي، به عنوان ميانجي ساز و كارهاي زيست .دو، نقش دارند

كنند كه تحت اي عمل ميفيزيولوژيكي در محدوده-مراحل شناختيدر 
بنا بر ساز و كارهاي شناختي، شادكامي ناشي از ). 4(تاثير ژنتيك هستند 

مركز لذت در مغز بوده و لوب فرونتال چپ مغز در تجارب هيجاني 
هاي طبيعي هم در ها و ديگر افيونچنين اندورفينمثبت درگير است، هم

 رسيدند نتيجه اين به تحقيقي در همكاران و برخوردي ).5(رند آن نقش دا
هاي زندگي تا حد زيادي شادكامي افراد را افزايش آموزش مهارت كه
5ساليوان ).6( دهدمي

ي خودپنداره داراي افراد شادكامي ميزان كه دريافت 
افراد به بياني ديگر آن . ي پايين استباال، بيشتر از افراد داراي خودپنداره

خود،  هايسطح با امكانات و تواناييهم تر و انتظاراتبينانهبا شناخت واقع
كنند در حالي كه افراد بيش از حد احساس شادكامي بيشتري تجربه مي

                                                 
1Hobbes  
2Desade 
3Bentham 
4Argyle, Martin and Lu 
5Sullivan 

كنند بين و يا بيش از حد بدبين ميزان شادكامي كمتري تجربه ميخوش
بعاد شناختي و همان طوري كه اشاره شد شادكامي افراد متاثر از ا). 7(

. كنندباشد كه آنان در شرايط مختلف زندگي تجربه ميهيجاني مي
يكي  دارد، اساسي افراد نقش كاركرد و زندگي در كه اين بر عالوه شادكامي
ها هيجان. باشدمي اجتماعي روابط گسترش ايجاد و در هاي اصلياز مولفه
  ). 8(سازند مي ترآسان را و درك متقابل بخشيده غنا فردي بين به ارتباط

ها به هيجان از ايهنگام ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با افراد، رشته در
اين تظاهرات هيجاني، محركي براي ايجاد . يابندطور مداوم ظهور مي

ها مثل باشد اما برخي هيجانارتباط با ديگران و واكنش طرف مقابل مي
در عين حال كه طبيعي و  ترس، اضطراب، عصبانيت، اندوه يا خجالت

 به منجر است ممكن ها برخورد نشود،ضروري هستند، اگر به درستي با آن

تري به همراه مشكالت متعدد و پيچيده كه شوند رفتارهايي گيريشكل
اوجاقي در پژوهشي بر روي دانشجويان دختر، به اين  ).9(داشته باشند 

فاوت، از ميزان شادكامي هاي متنتيجه رسيد كه دانشجويان داراي هيجان
  ). 10(متفاوتي برخوردارند 

و حتي  ، نگراني، درگيريبسياري از مشكالت بين فردي مثل آزردگي
از آن جايي . دهندهاي منفي رخ مينخودكشي در پي عدم كنترل هيجا

دهند، افراد به مهارتي نياز دارند ها زيربناي اعمال را تشكيل ميكه هيجان
). 11(آيند و منفي خود را مديريت كنند هاي ناخوشنجاكه بتوانند هي

ها در طول زندگي با احساسات آنو ها الزم است هيجان براي انسان
بعضي از اين احساسات مثل شادي و عشق، . شوندگوناگوني درگير مي

برخي ديگر، مثل ترس، . دهندآيند هستند و به انسان انرژي ميخوش
داشتن . گريزندها ميها معموال از آنو انسانآيندند خشم و غم ناخوش

تواند مخرب باشد ولي آن چه مسلم است اين احساسات در درازمدت مي
آيند هستند و وجود هر آيند و ناخوشتمام افراد داراي احساسات خوش

   ).12( دو نوع احساس، الزم و ضروري است
روابط بين فردي  آيند براي ايجاد و تداومبنابراين داشتن هيجانات خوش

 چنين روابط. در تعامل با ديگران و در روابط خانوادگي الزم است

  . گرددمي افراد در منديرضايت و شادي به منجر سالم اجتماعي
با آن كه تمامي جوامع، ازدواج را يكي از عوامل بهداشت رواني جامعه 

ارضاي دانند، چنان چه زندگي زناشويي شرايطي نامساعد را براي مي
ناپذيري بر جبران نيازهاي رواني همسران ايجاد كند، اثر منفي و گاه

بسياري از زوجين به  وقتي ازدواج. بهداشت رواني به جا خواهد گذاشت
احساس  داده، دست از را خود سالمت و شادكامي هاآن رسد،مي بستبن

ازدواج دهند كه اين تاثيرات با ها نشان ميكنند اما بررسيتنهايي مي
بر اين اساس، بهداشت رواني، فيزيكي و عاطفي . يابدمجدد كاهش مي

 ).13(جامعه در گروي سالمت روابط زناشويي و و بقاي ازدواج است 

حذف درد و رنج و (هاي شادكامي تاكيد دارند كه با كاهش تنش نظريه
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بنا . دهدشادكامي رخ مي) مندي از نيازهاي زيستي و روانيايجاد رضايت
لذت و رفاه بيشتر، در پي سازگاري بيشتر و آرامش رواني  1بر نظر فرويد

 زناشويي سازگاري كه دهدمطالعات نشان مي). 14(شود در خانه ايجاد مي

كند يعني همسراني كه از سازگاري مي كمك فرد كلي سازگاري به
زناشويي بااليي برخوردارند، عزت نفس بااليي دارند و در روابط 

  ).15(سازگارترند اجتماعي 
فرد بايد آگاه باشد كه احساسات و رفتارهاي  ،براي رسيدن به شادكامي

آور و احساسات و رفتارهاي مثبت چقدر مفيد هستند و منفي چقدر زيان
آور زيان و بد بسيار بايد بداند كه اين احساسات منفي نه تنها براي خود فرد

افراد را براي  ،لذا اين درك. آورندزيان هستند، بلكه براي جامعه و دنيا
هاي سودآور جنبه. ها تقويت خواهد كردرويي و غلبه بر آنروبه

  ).16(ي دوم قرار دارد احساسات و رفتارهاي مثبت، در مرحله
وجهي هستند و به تاثير متقابل درماني، سههاي روانبسياري از روش

يك الگوي جامع براي ها اين روش. پردازندشناخت، عاطفه و رفتار مي
ها  با تاكيد تفكيك حواس از احساسات و تمايز بين تصورات و شناخت

. آورندفردي و بين فردي بر بستر بيولوژيكي فراهم ميبر رفتارهاي درون
يابد اعتقاد بر اين است كه فرد زماني به بلوغ عاطفي و شناختي دست مي

هاي يكي از نظريه ).17( كه توانايي اين تفكيك و تمايز را داشته باشد
فرض بنيادي اين ديدگاه . است 2درماني، درمان چندوجهي الزاروسروان
گرا اين است كه بيماران، دچار مشكل خاصي هستند كه بايد با التقاط

  اين درمان يك رويكرد. استفاده از چندين فن خاص، برطرف شوند
و با هدف ايجاد  درماني بودهي رواننگر سيستماتيك و جامع دربارهكل

در اين . شودي انساني و كارآمد محسوب ميتغييرات پايدار، يك شيوه
رفتاري به صورت اساسي و از فنون ديگر هاي شناختينوع درمان از روش

  كند كه ادغامالزاروس تاكيد مي. شودنيز به تناسب استفاده مي
تخصصان باليني درماني لزوما نبايد به تلفيق نظري متكي باشد بلكه مروان
توانند با انتخاب فنون گوناگون، التقاطي عمل كنند، بدون اين كه مي

. اندها را به وجود آوردههايي باشند كه اين روشلزوما طرفدار نظريه
هاي گوناگون رويكرد چندوجهي الزاروس ابعاد گوناگوني دارد و جنبه

  ). 18(كند شخصيت فرد را بررسي مي
با توجه به نقش سطح شادكامي افراد در  ابعاد گوناگون تعامالت 
زناشويي زنان اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش گروهي مبتني بر 

  .شادكامي آنان انجام شد دررويكرد چندوجهي الزاروس 
  كارروش
-40ي آماري اين كارآزمايي باليني شامل تمام زنان متاهل سنين جامعه

به كلينيك مددكاري آفتاب  1392هاي تير و مرداد ه در ماهسال بود ك 30
                                                 
1Froid 
2Lazarus Multi Model Therapy 

شهر مراجعه نموده و سطح تحصيالت آنان حداقل ديپلم و اسالمدر شرق 
 دسترس در گيرينمونه روش با .بود ها گذشتهسال از  ازدواج آن 5حداقل 

ي شادكامي نامهدر پرسش) 28-5/39(ترين نمره پايين داراي زن 24
نفري آزمون  12آكسفورد انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه 

  . و شاهد قرار گرفتند
ها توضيح داده شد كه نيازي به ذكر اسامي در ابتدا براي تمام آزمودني

سطح .  شوندها نبوده و اطالعات آنان محرمانه نگهداري مينامهپرسش
مداخالت  گيري شدند سپسون اندازهآزمها در پيشتمام آزمودنيشادكامي 
 5/1تا  1جلسه حدودا  10در  رويكرد چندوجهي الزاروس مبتني بر

نامه سپس پرسش. ساعت به صورت گروهي براي گروه آزمون انجام شد
افزار ها با استفاده از نرممجددا براي هر دو گروه اجرا گرديد و داده

SPSS خالصه . و روش تحليل كوواريانس تحليل شدند 18ي نسخه
  :رويكرد الزاروس به شرح زير است جلسات مبتني بر

-آمدگويي و آشنايي اعضا با يكديگر و با تاريخچهخوش: ي اولجلسه

توضيح مختصري : ي دومي زندگي الزاروس به عنوان تكليف، جلسه
ي شخصيت هگاني روش درماني چندوجهي الزاروس و ابعاد هفتدرباره

ي رخ ابعاد مراجعان توسط خودشان به كمك مشاور، جلسهو ترسيم نيم
ي شخصيت يعني وجه احساسي گانهبررسي يكي از ابعاد هفت: سوم

ي بخشي و تجسم ذهني مثبت و تمرين آن در جلسههمراه با آرامش
ي وجه تصورات يعني آموزش درباره: ي چهارمدرمان، جلسه

 آموزش :پنجم يجلسه مثبت، نقاط به خود و تمركز تصويرسازي مثبت از
رفتاري، آشنايي اعضا آموزش وجه شناختي: ي ششمجلسه شناختي، وجه

گزيني افكار مثبت به عنوان تكليف، با انواع خطاهاي شناختي و جاي
: ي هشتم، جلسه)ي هيجانيتخليه(آموزش وجه عاطفي : ي هفتمجلسه

آموزش وجه زيستي : ي نهملسههاي بين فردي، جآموزش مهارت
ي ي صحيح و خواب، جلسهريزي براي ورزش و تغذيهآموزش و برنامه

يابي جلسات و ي قبل و دادن بازخورد، ارزشبررسي تكليف جلسه: دهم
  .اجراي مقياس شادماني

 ي كارشناسي ارشد بوده و توسط شوراينامهاين مطالعه برگرفته از پايان

  . است رسيده تاييد به خمين واحد اسالمي آزاد دانشگاه پژوهشي
  ابزار پژوهش

 سئوال 29نامه داراي اين پرسش :ي شادماني آكسفوردنامهپرسش -الف
 ايشان ه باورب .است شده تهيه لو و آرجيل توسط 1989 سال در كه ستا

از آن جايي كه . بك است افسردگي ينامهپرسش ينقطه نامه،پرسش اين
هاي سنجش افسردگي بك يكي از معتبرترين مقياسي نامهپرسش

افسردگي بوده است، آرجيل پس از رايزني برآن شد تا سئواالت مقياس 
 آرجيل سپس .شد سئوال، طراحي 21به اين ترتيب . وي را معكوس كند

  . ماده طراحي شد 32ي مقياس آن  افزود و فرم اوليه به ماده 11
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دانشجو اجرا و اين امر موجب  8روي سئوالي  32ي بعد، فرم در مرحله
 29نامه با پرسش حذف سه سئوال گرديده و بر اين اساس فرم نهايي

نامه در يك طيف چهار گزينه اي گذاري پرسشنمره. سئوال طراحي شد
 87ي هر آزمودني بين صفر تا بنابراين نمره. گيرداز صفر تا سه انجام مي

ست كه بر اساس تشخيص سه جزء از نظر روايي سازه روشن شده ا .است
ي شادماني آكسفورد با مقياس نامهفرضي شادماني، همبستگي پرسش

، همبستگي با مقياس رضايت از زندگي آرجيل 32/0ي برادبورن عاطفه
براي  .بوده است – 052/0وهمبستگي با مقياس افسردگي بك  57/0

  . به دست آمده است 97/0پايايي آزمون، آلفاي كرونباخ 
فرهنگي در كشورهاي انگليس، آمريكا، چنين در يك بررسي ميانمه

 89/0و  89/0، 90/0، 89/0استراليا و كانادا به ترتيب ضرايب آلفاي 
پس از سه 83/0با به دست آوردن پايايي بازآزمايي . گزارش شده است

ي سالمت نامههفته مشخص شد كه پايايي آن از پايايي بازآزمايي پرسش
به منظور ). 19به نقل از (عمومي و مقياس افسردگي بك نيز بيشتر است 

 101پور و نورباال نامه در ايران، عليتعيين پايايي و روايي اين پرسش
زن و  62( هاي عالمه طباطبايي و شاهد را دانشجوي كارشناسي دانشگاه

بررسي  )سال19-39ي با دامنه(سال  5/22با ميانگين سني ) مرد 39
گزارش  92/0سازي آزمون و پايايي دونيمه 93/0آلفاي كرونباخ . نمودند
  ).19( بود 79/0 هفته سه از پس نامهپرسش بازآزمايي پايايي .گرديد
 نامه شامل سن، سطحاين پرسش :شناختيي جمعيتنامهپرسش -ب

  .بود كنندهشركت زنان اجتماعي-اقتصادي يطبقه و تحصيالت
  نتايج

ارايه  1شناختي زنان متاهل مورد آزمون در جدول هاي جمعيتويژگي
  . شده است

  

  شناختي زنانهاي جمعيتويژگي -1جدول 

گروه
ميانگين 
 سني

)سال(  

اجتماعي-طبقات اقتصادي سطح تحصيالت

 كارشناسي ارشد كارشناسي زير ديپلم
و باالتر 

 باال متوسط پايين
1372 9 6/372آزمون
1291 10 3/371شاهد

  

هاي دو گروه از نظر توان گفت كه در نمونهمي 1با توجه به جدول 
  .شناختي تفاوت چشمگيري وجود نداردهاي جمعيتويژگي
هاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار و ها با استفاده از شاخصداده
  . اندارايه شده 2هاي آماري تحليل كوواريانس تحليل و در جدول روش

 

  نمرات شادماني زنان متاهل -2جدول 

  گروه  متغير
  آزمونپس  آزمونپيش

 انحراف معيارميانگين   انحراف معيار   ميانگين
 83/5 5/43 96/5  16/35  آزمون شادكامي

 30/7 75/35 06/7  66/33  شاهد

آزمون بين گروه آزمون و ي پيشميانگين نمرات شادكامي در مرحله
اما اين تفاوت پس از مداخله، ) P<05/0(داري ندارد شاهد تفاوت معني

 ). P=001/0(دار است معني

ي نمرات شادكامي در براي مقايسه تحليل كوواريانس خالصه نتايج
گزارش  3هاي آزمون و شاهد در جدول آزمون براي گروهي پسمرحله

  . شده است
هاي گروه در شادكامي ميانگين بين ،3جدول  مندرجات به توجه با

.  F(1,21)=70/42داري وجود دارد آزمون و شاهد تفاوت معني
توان نتيجه گرفت كه مداخالت مبتني بر آموزش گروهي با بنابراين مي

تواند سطح شادكامي را در زنان افزايش رويكرد چندوجهي الزاروس مي
ي بين رابطه دهد يماست كه نشان  77/0چنين ضريب اتا، هم.دهد

هي با رويكرد چندوجهي الزاروس و شادكامي در آموزش گرو
درصد از تغييرات  77دهد د كه نشان ميباش يم 77/0سازگاري زناشويي 

سطح شادكامي زنان توسط آموزش گروهي با رويكرد چندوجهي 
  .شودالزاروس تبيين مي

  بحث
هاي پژوهش، آموزش گروهي با رويكرد چندوجهي بر اساس يافته

اين نتيجه با نتايج پژوهش . زنان تاثير مثبتي دارد كاميشاد الزاروس در
، هانتر )22( 2، پترسون، سليگمن)21( 1سانتراك، )20( عقيلي و همكاران

همسو بود كه ) 24(و همكاران  4و واترمن) 23( 3و كاسيكسزنتميهالي
داري ي معنيها، هيجانات و رفتارهاي زنان، رابطهنشان داد بين شناخت

   .وجود دارد
نقش موثري را در  هاهيجانتوان گفت كه تبيين اين نتايج ميدر 

به سالمت  زيادي انسان تا حد سالمت رواني كنند ومي زندگي ايفا
   .هيجاني او وابسته است

و رفتار ) احساسات(، عواطف )افكار(ي اساسي شناخت سه مولفه
ها در شخصيت افراد نقش حياتي دارند و ايجاد تعادل بين آن) عملكرد(

فرد را  ،مهارت خودآگاهي. شودكه سالمت روان برقرار بماندموجب مي
. دهدها و نقاط قوت و ضعف خود قرار ميدر جريان روحيات، شناخت

با افزايش آگاهي نسبت به عوامل دروني، فرد ممكن است به تغيير، 
. هاي زندگي خود اقدام نمايدهاي جديد در مولفهگيريتعديل و تصميم

ها و تفكرات افراد ن در جريان درمان چندوجهي فرآيند شناختبنابراي
  . كندتغيير مي

اي كه با هدف بررسي اثربخشي آموزش گروهي بر چنين مطالعههم
مبناي رويكرد چندوجهي الزاروس بر رضايت زناشويي زنان متاهل 
                                                 
1Santrock 
2Peterson and Seligman 
3Hunter and Csikszentmihalyi 
4Waterman 
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 كه داد شهرستان رباط كريم با دو گروه آزمون و شاهد انجام شد نشان
ي رضايت زناشويي نامههاي پرسشآزمونخرده از گيريبا بهره شيوه اين

به ) هاي حل تعارض، روابط جنسي و روابط بين فرديآزمونخرده(انريچ 
داري بر بهبود رضايت زناشويي در كل و  حل تعارض، صورت معني

كه اين يافته هم به ) 25(روابط جنسي و روابط بين فردي اثر داشته است 
 .ي حاضر همسو استنتايج مطالعهاي با گونه

 

  نتايج تحليل كوواريانس براي نمرات شادكامي زنان -3جدول 
 منابع

تغييرات   
مجموع 
ها مجذور  

درجات 
 آزادي

  ميانگين
ضريب داريمعني  F  ها مجذور 

 اتا
46/840آزمونپيش  1  46/840  42/70 001/0874/0

03/405گروه  1  03/405    001/0 77/0 
78/120خطا  21  75/5       
          23  45/22 كل

  

 اين رويكرد چندوجهي الزاروساصلي در  يهانگاربا توجه به آن كه 
هاي منفي مسئول ايجاد هيجان كه انتظار و تفسير افراد از رويدادها است

 هبافراد درمان، نوع اين در  ،از قبيل اضطراب، خشم و يا غمگيني است
رفتار ناسازگار را  يريشه، دادگيكه تفكر خودشكست رسيدنداين باور 

 . دهدتشكيل مي

 ،دادگي، بر مفروضاتي نادرست و غير منطقي كه فردتفكر خودشكست
اين امر اغلب با نوعي اشتغال . خود يا ديگران دارد، استوار است يدرباره

ي دوستانه نسبت به افراد و داشتن هميشگي رويهبايدها  يذهني درباره

گر به ميزان بيش از اندازه و به مدت طوالني تداوم شود كه امشخص مي
 بدين سان، دو. د، به فرسايش جسماني و رواني فرد خواهند انجاميدبيا

آميز را مورد نخست افراد اين باورهاي بنيادين اشتباه: دنبال شدهدف 
 . ها بنشانندتري را به جاي آندوم، باورهاي سازندهاده و ترديد قرار د

هاي ديگر ي از درمان، تاكيد عمدتا رفتاري و در جنبههايدر جنبه
را  نادرستي فرضيات شناختي خود ها كمك شدبه آزموني .شناختي است
 .ياد بگيرندراي مدارا كردن به پيامدهاي آن بو فنون جديد  درك كنند

سال  30-40زنان متاهل سنين با توجه به اين كه پژوهش حاضر بر روي 
هاي اجتماعي و انجام شده كه از زمينه كلينيككننده به مراجعه

ها، هايي در تعميم يافتهخانوادگي بسيار متفاوتي برخوردارند، محدوديت
كند لذا شناسي متغيرهاي مورد بررسي ايجاد ميتفسيرها و اسنادهاي علت

تر از هاي بعدي بر روي جوامع آماري همگنشود پژوهشپيشنهاد مي
چنين بر اساس هم. خانوادگي، انجام شود-اعيهاي اجتملحاظ موقعيت

به منظور تقويت سطح شادماني زنان، شود نتايج پژوهش پيشنهاد مي
هايي آموزشي بر اساس رويكرد چندوجهي الزاروس ها و كارگاهكالس

 .ها و زنان برگزار شودبراي خانواده

  گيرينتيجه
گروهي مبتني بر نتايج پژوهش شواهدي را پيشنهاد مي كند كه آموزش 

براي بهبود شادماني زنان  مناسبي رويكرد چندوجهي الزاروس روش
ي تقويت است لذا به منظور افزايش شادماني زنان الزم است كه زمينه

 .ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري آنان فراهم شود
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