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       چکیده
انديششي و تنیشيه هينشار در هدف از اين تحقيق بررسي نقشش مبتش 

دار شهر تهرار بود. ايشن تحقيشق از نشو  مندي زندگي زنار خانهرضاي 
 4دار منطقه جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه زنار خانه همتستگي و
ق را حنه نمونه تحقيباشد. امشخص ميکه تعداد آنار ن بود شهر تهرار

گيشري در داد کشه بشا اسشتهادز از روم نمونشه دار تششیيلزر خانه 252
آوري اطالعشا  از در ايشن تحقيشق بشراي جمش دسترس انتخاب شدند. 

-(، پرسشنامه سشت 6411) انديشي اينگرام و وينيسیيپرسشنامه مبت 

 پرسشششنامه( و 2226هششاي تنیششيه هينششار گارنهسششیي و همیششارار )

ها بشا اسشتهادز از آمشار دادزشد.  ( استهادز6415زندگي ) از منديرضاي 
به منیور تنزيشه ار گرف . توصيهي و استنتاطي مورد تنزيه و تحليل قر

هاي آمار توصيهي شامل نمودار، درصد، فراواني، شاخصها و تحليل دادز
ل رگرسشيور ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنتاطي از تحلي

گام به گام و ضريب همتستگي پيرسور استهادز ششد. نتشاين نششار داد  
-درصد از واريانس رضشاي  1/11انديشي به صور  معنادار متغير مبت 

 متغيشرکند و همچنشين بيني ميدار پيشمندي از زندگي را در زنار خانه
-يابعاد تنیيه هينار )تنیيه شناختي مبت  و تنیيه شناختي منهي( مش

دار را مندي از زندگي زنار خانهنس رضاي درصد از واريا 4/2 تواند تنها
انديششي و توار از طريق آموزم مبتش مي ،بنابراين نمايد.ميبيني پيش

دار گشام ندگي زنار خانهز مندي ازتنیيه هينار در جه  ارتقاء رضاي 
 برداش .  

مندي زندگي، انديشي، تنیيه هينار، رضاي   مبت های كلیدیواژه

 دارزنار خانه

 

Abstract 
The purpose of this study was to Study the 

Positive thinking and emotion regulation styles 

in life satisfaction of housewives in Tehran. This 

research was a correlation study and research 

population was included all housewives in four 

area of Tehran in year 1393-1394  that their 

number is uncertain. The sample size for this 

study consisted of 250 housewives selected by 

available sampling method. The data collection 

tool was an Ingram and  viniski positive 

thinking questionnaire (1988), garnovski and 

colleagues emotion regulation styles 

questionnaire (2001) and life satisfaction 

questionnaire (1985) . Pearson correlation 

coefficient and step by step regression analysis 

were used to evaluate the results. The results 

showed that life satisfaction of housewives can 

be predicted  by their Positive thinking (p<0/01) 

and life satisfaction of housewives can also be 

predicted by their emotion regulation styles 

(p<0/01). So, according to the results of this 

research, it can be taken steps to life satisfaction 

of  housewives by positive thinking training . 

Keywords: Positive thinking, emotion 
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                    مقدمه
بلیه در بسياري از کششورهاي  ،مندي از زندگي زنار نه فقط در کشور ماشناختي و رضاي مشیال  روار

نیام بهداش  و درمار هزينه سشنگيني را بابش   ،در حال توسعه ناديدز گرفته شدز اس  و به همين دليل
پردازد. زنار به واسطه نقش محوري که در خانوادز دارند، در حهظ سشالم  جسشمي و جهي ميتواين بي

رواني اعضا بسيار تاثيرگذارند. بدور ترديد هر اقدامي براي حهظ و ارتقاي سالم  زنار، در سالم  تمشام 
رضشاي  افشراد  اما ميزار ،رضاي  از زندگي از اهمي  بسزايي برخوردار اس مردم جامعه موثر خواهد بود. 

هشاي به مقدار برآوردز شدر انتیارا  آنار بستگي دارد و اين انتیارا  بر اساس نيازهشاي اوليشه و ارزم
 اسش  به جهاني نست  فرد مبت  نگرم بيانگر زندگي از (. رضاي 6114فردي استوار اس  )نوريزدار، 

 نشه آر زمشاني به دستيابي يپ در که اس  خشنودي همار احساس واق  در و کندمي زندگي آر در که

 بشراي آگاهانه شخص که اي اس فلسهه رضاي  از زندگي ،به هر حال .نمايدمي سپري را کوتاز چندار

(. از عشواملي کشه بشه نیشر 6111دارد )خوارزمي،  ذهن در را آر ناخودآگاز و انتخاب کردز خويش زندگي
تهیر مبت  رويیشردي کلشي انديشي اس . مبت  ،دار موثر باشدمندي زندگي زنار خانهرسد بر رضاي مي

نست  به زندگي، و چيزي فراتر از تهیرا  معمول اس . تهیر مبت  يعني تاکيد بر نقاط مبتش  بشه جشاي 
نقاط منهي در تمامي شرايط زندگي؛ داشتن  فیر و احساس خوب نست  به خود به جاي تحقيشر داممشي؛ 

ها را از دنيا داشتن و اعتمشاد بط حسنه با آنها؛ انتیار بهترينخوب فیر کردر دربارز ديگرار و برقراري روا
-(. به عتارتي مبت 6111هاي دنيا نصيب شما خواهد شد )حاجتي، اکترزادز و خسروي، به اين که بهترين

هاي ذهني مبت ، نشاط انگيز و اميدوار کنندز در زندگي، توار استهادز کردر از تمامي ظرفي نگري را مي
آور ناشي از دشواري ارتتشاط بشا هاي يأسيه نشدر در برابر عوامل منهي ساخته ذهن و احساسبراي تسل

-داشتن اميد هميشگي به يشافتن راز»نگري مبت  ،ها و رويارويي با طتيع  دانس . به عتار  ديگرانسار

(. 6114 باششد )عتشادي و فقيهشي،نست  به جهار، انسار و خود مشي« بينيخوم»و به تعتير شاي  « حل
هاي منهي را با نست  دادر علش  آنهشا بشه عوامشل بين رويدادها يا تنربهبرطتق اين ديدگاز، افراد خوم

هاي ها رويدادها يا تنربهکنند. برعیس، بدبينبيروني، گذرا و خاص مانند اوضا  و احوال حاکه تتيين مي
کنند )پاشا بل شیس  شخصي تتيين ميمنهي را با نست  دادر عل  آنها به عوامل دروني، ثاب  و کلي م

مندي (. با توجه به اينیه سالم  روار متغير بسيار تاثيرگذار در رضاي 6115شريهي، ننهي زند و ثنايي، 
بلیه در بسشياري از کششورهاي  ،بايد گهته شود سالم  روار زنار نه فقط در کشور ما ،زندگي افراد اس 

نیام بهداش  و درمار هزينه سشنگيني را بابش   ،به همين دليل در حال توسعه ناديدز گرفته شدز اس  و
پردازد. زنار به واسطه نقش محوري که در خانوادز دارند، در حهظ سشالم  جسشمي و توجهي مياين بي

رواني اعضا بسيار تاثيرگذارند. بدور ترديد هر اقدامي براي حهظ و ارتقاي سالم  زنار، در سالم  تمشام 
 خواهد بود.مردم جامعه موثر 
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 اجتماعي هايپذيرم واقعي  و شناخ  جامعه، با هماهنگ و موزور اس  از رفتار عتار  روار سالم 

 جامعه موجشب در رواني سالم  خويش. ارتقاء فطري شیوفايي استعدادهاي و آنها با سازگاري قدر  و

اس و عمشل اششخاص (. سالم  رواني به نحوز تهیر، احسش6111گردد )اسدي، مي زندگي کيهي  بهتود
افرادي که از سالم  رواني برخوردار هستند، نست  به زندگي نگشرم مبتش   ،بستگي دارد. به طور کلي

در مورد خود و ديگرار احساس خوبي دارند. بدور تأمشل  و آمادز برخورد با مشیال  زندگي هستند ،دارند
نيه به روح و روار متعادل و شاد دس  تواهاي سالمش  رواني بهتر ميتوار گه  ما با آموختن ويژگيمي

يابيه. سالم  رواني در بسياري از موارد مانند سالم  جسمي اسش  و بايشد بشه آر توجشه کشافي داشش  
دار موثر مندي زندگي زنار خانهرسد بر رضاي (. از ديگر عواملي که به نیر مي2222)ساکي و کيخاوني، 

 و دارد هينشاني حشات  حهظ تحول و در ايبرجسته نقش هينار باشد. تنیيهتنیيه هينار مي ،باشد
ششود. ششامل مشي را شناختي فرايندهاي و رفتاري و فيزيولوژيیي و ناهوشيار هوشيار از ايگستردز حيطه
 افزايش منیور به آر از فردي هر که شودمي اطالق شناختي هايست  تمام به شناختي هينار تنیيه

توانايي فهه هينانا ،  به تنیيه هينار (.2226کند )گراس، مي ستهادزا خود هينار يا حهظ و کاهش يا
؛ بشه نقشل از نريمشاني و همیشارار، 2226هاي هيناني و ابراز هينانا  اششارز دارد )بشار ، تعديل تنربه

(. طتق مدل تنیيه هينار گروس، تنیيه هينار شامل همه راهتردهاي آگاهانشه و یيشر آگاهانشه 6142
-هاي هيناني، رفتاري و شناختي ي  پاسخ هيناني روبرو مشيافزايش و کاهش مولهه شود که برايمي

هشا بلیه وي نياز دارد در اين موقعيش  ،بيني براي کنترل هينار کافي نيس شود. احساس خوب و خوم
 (.6114بهترين کارکرد شناختي را داشته باشد )بهرامي، 

 ششناختي هينشار تنیيه هاي مختلفست  از زاستهاد در افراد هايتهاو  دهدمي نشار پژوهش

هشاي سشت  کشه اسشتهادز از بشه طشوري ،شودمي مختلهي و اجتماعي شناختي عاطهي، پيامدهاي موجب
)گراس و  دارد بات ارتتاط بهزيستي و بهتر فردي ميار عملیردهاي و مبت  هايهينار مندد با ارزيابي
 يش  بشا رويشارويي هنگشام در سرکوب هينشار طالعهم ي  هاييافته اساس بر طرفي (. از2221جار، 

(. 6441ششود )ديشويس و کشالر ، مشي رويشداد از بعشد فیري نشخوار پديد آمدر باعث زااسترس رويداد
 از سشاله افشراد نست  بشه بيمارار اين دهدمي نشار عملي -فیري وسواس به روي متتاليار بر مطالعه

کنند )گارنهسیي مي استهادز کمتر مبت  مندد ارزيابي ست و  باتتر انگاري فاجعه سرزنشي، ست  خود
 آمدز وجودهب شرايط هينار از تنیيه شناختي هايست  زندگي نيز هايگرفتاري (. در2222و همیارار، 

 اسش  ايشن از حاکي ،حيوانا  بيماري از کشاورزار مالتاخته مورد در مطالعه که طوري به، دشومي متاثر

 بشا ريشزيو برنامشه فیري نشخوار سرزنشي، ديگر سرزنشي، خود شناختي ينارتنیيه ه هايست  که

 منشدد تمرکشز ششناختي هينار تنیيه هايهمچنين ست  دارد. مستقيمي رابطه شناختيروار ناراحتي

(. 2225 ،)گارنهسیي و همیارار دارد معیوس رابطه شناختيروار ناراحتي با مندد مبت  ارزيابي و مبت 
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توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به ايشن سشوال اساسشي اسش  کشه آيشا  بنابراين، با
 دار شهر تهرار نقش دارد؟مندي زندگي زنار خانهانديشي و تنیيه هينار در رضاي مبت 

 

 روش 
اين تحقيق از نیر هدف بنيادي اس . روم حاکه بشر ايشن تحقيشق از لحشاه ماهيش  عمشدتا در مقولشه 

شهر تهرار  4دار منطقه جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه زنار خانهگيرد. تگي قرار ميمطالعا  همتس
شهر تهرار از نیشر وسشع  محشدودز در  4منطقه با توجه به اينیه ) باشدکه تعداد آنار نامشخص مي بود

. (شدز اس باشد، اين منطقه در نیر گرفته نقشه شهرداري تهرار بزرگترين منطقه شهر مي بندي ومنطقه
در اين تحقيق به دليل مشخص نتودر حنه جامعه آماري و با توجه بشه اينیشه در مطالعشا  همتسشتگي 

دار تششیيل دادز زر خانشه 252باشد، حنه نمونه تحقيق را نهر مي 222حداقل حنه نمونه مورد بررسي 
آوري اطالعشا  از ي جم در اين تحقيق براگيري در دسترس انتخاب شدند. که با استهادز از روم نمونه

هاي تنیشيه هينشار گارنهسشیي و (، پرسشنامه ست 6411و وينيسیي ) انديشي اينگرامپرسشنامه مبت 
شد. با توجه به مهه بودر سالم   ( استهادز6415زندگي ) از منديرضاي  ( و پرسشنامه2226همیارار )

اي اس  که منیور از سالم  روار نمرزسالم  روار در اين پژوهش مندي زندگي افراد، روار در رضاي 
 کنند.( کسب ميGHQ( )2221دار( از پرسشنامه سالم  عمومي گلدبرگ )ها )زنار خانهآزمودني

 12انديششي ششامل پرسششنامه مبتش  (:8811اندیشی اینگرام و وینیسکی )پرسشنامه مثبت

اسشاس روم دو نيمشه  و بشر 44/2اخ اساس آلهاي کرونتش باشد. پايايي اين آزمور براي ميگزينه 5سؤال 
محاسته شد. روايي اين آزمور مورد تأييد متخصصار بودز اسش . همچنشين در پايشار نامشه  45/2کردر 

انديششي و گيشري مشذهتي، مبتش ( تح  عنوار بررسي رابطه ميار جه 6146کارشناسي ارشد )کريمي، 
انديششي از لحشاه روايشي سشنامه مبتش رضاي  زناشويي همسرار جانتازار شهرستار گنتدکاووس نيز پر

محاسشته  14/2مورد تاييد اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفته و پايايي آر با استهادز از آلهاي کرونتاخ برابر 
، 1گشاهي=، 4ایلب اوقشا =، 5هميشه=باشد  اي ليیر  ميهاي سوات  از طيف پنن گزينهگرديد. پاسخ

 .6هرگز= ،2بندر =

اين پرسشنامه توسط (: 1008ی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران )پرسشنامه سبک ها

ايته  11س  و داراي ا( تنیيه شدز اس  که ي  ابزار خود گزارشي 2226گارنهسیي، کراچ، اسپين هاور )
هشاي ناسشازگارانه را مقياس ديگشر، سشت  4زيرمقياس ست  سازگارانه و  5باشد که زير مقياس مي 4با 
هاي پرسشنامه در ايرار که توسط باشد. پايهنمرا  از تقريتا هرگز تا تقريتا هميشه مي يسنند. دامنهمي

-گزارم شدز اس . ضشريب آلهشا بشراي خشردز صدم 12ضريب الها کرونتاخ  و ( اننام شد6112يوسهي )

گزارم ششدز  16/2تا  16/2در دامنه  (2222هاي اين پرسشنامه به وسيله گرانهسیي و همیارار )مقياس
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استرس  و واگراي اين پرسشنامه در ايرار از مقياس افسردگي، اضطراب ،اس . براي بررسي روايي همگرا
باششد کشه سشه اي )از کامالً شتيه من تا کامالً متهاو  از من( مشيپرسش مدرج چهار نمرز 26که شامل 

يش  پرسشش يش  دهد، در اين مقيشاس هشر زا مورد ارزيابي قرار ميعامل افسردگي، استرس و اضطراب
  دهد.عامل اختالل هيناني را مورد ارزيابي قرار مي

 در و ششدز طراحشي 6415 سشال در مقيشاس اين: (8811زندگی ) از مندیرضایت پرسشنامه

 اس  گويه 5 داراي اين مقياس .اس  گرفته قرار استهادز مورد متعددي و مطالعا  مختلف هايفرهنگ

 طشوري بشه .شودمي گذارينمرز 1 نمرز با موافقه کامال تا 6 نمرز با مخالهه صور  کامال به گويه هر و
 بشر مطالعه ي  همیارانش در و دينر .شودمي شامل را 15 نمرز تا حداکبر 5 نمرز حداقل کل نمرز ،که

 طريشق از و دادنشد گشزارم مقياس اين براي را 11/2 آلهاي ضريب ايلينويز دانشگاز التحصيلفارغ 611

 .آمشد دس هب 12/2 معادل همتستگي ضريب کردند، اجرا دانشنو 11براي  ماز دو فاصله با که بازآزمايي
اسش .  15/2آزمشور  ايشن بشراي کرونتاخ آلهاي ( ضريب6112میهري ) هايپژوهش اساس بر ايرار در

  توار استهادز کردبراي پرسشنامه سالم  روار از پرسشنامه زير مي

اي پرسششنامه سشالم  مشادز 21فشرم (: GHQ( )1002پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ )

تشدوين يافتشه  2221توسط گلدبرگ و هيلر در سال  ،عمومي که در اين پژوهش از آر استهادز شدز اس 
-و عامل اي اوليه استخراج گرديدز اس مادز 12هاي آر بر اساس تحليل عاملي بر روي فرم اس . سؤال

نتاين چنشدين مطالعشه . افسردگي شديد، الل در کنش اجتماعياخت، اضطراب و خواب ،عالمه جسماني ها 
اي سالم  در تشخيص مادز 12و  21هاي دتل  بر وجود همتستگي قوي بين نتاين حاصل از پرسشنامه

مربوط به مقياس عالمه جسشماني  1الي  6موارد  ،عتار  پرسشنامه 21شناختي دارد. از هاي روارناراحتي
مربشوط بشه  26الشي  65المه اضطرابي و اختالل خواب را بررسي کشردز و مشوارد ع 64الي  1اس . موارد 

-براي جمش  .سنندعالمه افسردگي را مي 21الي  22ارزيابي عالمه کارکرد اجتماعي اس  و نهايتاً موارد 

و خيلي بيشتر از حد معمول نمرز  2 بيش از حد معمول ،6بندي نمرا  به اصالً نمرز صهر، در حد معمول 
به بات بيشانگر عالمشه مرضشي اسش .  22و در منمو  از نمرز   1گيرد. در هر مقياس از نمرز تعلق مي 1

( روايي پرسشنامه سالم  عمومي را با استهادز از ي  چش  ليسش  مصشاحته 6412گلدبرگ و ب  ول )
لعشه بشه نهر از بيمارار بخش جراحي در انگلستار مشخص نمشود. بشر اسشاس ايشن مطا 222باليني دربارز 

درصد گروز نمونه را به درستي بشه عنشوار بيمشار و سشاله  42کارگيري پرسشنامه مذکور توانس  بيش از 
به عالوز ضريب همتستگي بين نمرا  پرسشنامه مذکور با نتينه ارزيابي باليني ششد   .بندي نمايدطتقه

هشاي تگي بشين دادز( همتسش6411+ گزارم شدز اس . گلشدبرگ و همیشارار )12/2اختالت  به ميزار 
آزمودني  244را بر روي  (scl- 96)حاصل از اجراي پرسشنامه سالم  عمومي و فهرس  عالمه رواني 

هاي حساسي ، ويژگي، ميزار کلي اششتتاز اند. بر اساس اين مطالعه شاخصگزارم نمودز 11/2به ميزار 
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زيابي باليني بشه ترتيشب بشدني بندي و ضريب همتستگي بين نمرا  پرسشنامه سالم  عمومي با ارطتقه
نقطه بشرم  پرسشنامه+ گزارم شدز اس . نيز در رواسازي اين  درصد 12، درصد 11، درصد 11برابر با 
گزارم نمودز اس . در  12/2و  115/2تعيين نمودز اس . حساسي  و ويژگي اين آزمور را نيز  21آر را 

و نيشز  شدز اسش تعيين  21ترين نقطه برم را بررسي سالم  رواني دانشنويار دانشگاز تربي  معله به
 11، درصشد 41بندي آزمور را بشه ترتيشب برابشر بشا هاي حساسي ، ويژگي، کارايي و اشتتاز طتقهشاخص
برآورد کشردز اسش . در هنناريشابي پرسششنامه سشالم  عمشومي بشر اسشاس درصد  22،درصد 12،درصد

و براي کشل  46/2تا  14/2ز فرم فارسي را بين ها امحاستا  اننام شدز ضريب هماهنگي دروني مقياس
برآور برابر  -آورد نمودز اس . ضريب اعتتاري اسپيرمنبر 111/5با خطاي استاندارد  11/2مقياس برابر با 

بشرآورد نمشودز  11/2برآورد گرديدز اس . با استهادز از روم بازآزمايي ضريب اعتتار آر را ميزار  14/2با 
 بات و رضاي  زناشويي  تعييني در ابتدا هدف و مقصود کلي از اجراي پرسشنامه را اس . طتق برنامه معين

هشاي پرسششنامه تشريح نمودز و آنار به انعیاس واقعي نیراتششار دربشارز سشوال پايينرضاي  زناشويي 
ها دق  نمودز و احساس خشود را در يش  گذاري گزينهشود نست  به عالم تریيب و از آنار خواسته مي

هاي آمشار توصشيهي ششاخصها از به منیور تنزيه و تحليل دادز از گذشته نست  به عتارا  بيار نمايند.م
شامل نمودار، ميانگين و انحراف معيار، فراواني و درصد و در بخش آمار استنتاطي از تحليل رگرسيور گام 

 به گام و ضريب همتستگي پيرسور استهادز شد.
 

 هایافته
 

 بستگی بین متغیرهای پژوهش: ضرایب هم8جدول 

 4 3 1 8 متغیرهای تحقیق

    - مبت  انديشي .6

   - 651/2 تنیيه شناختي مبت  .2

  - -141/2** -651/2* تنیيه شناختي منهي .1

 - -652/2* 616/2** 541/2** مندي از زندگيرضاي  .4

26/2> P**      25/2> P* 

 
همتستگي مبت   26/2مندي از زندگي در سطح نديشي و رضاي ادهد بين متغير مبت نشار مي 6جدول 

انديشي با تنیشيه ششناختي منهشي در سشطح (. بين متغير مبت 26/2p< ،541/2 =rو معنادار وجود دارد )
(. بين متغير تنیيه ششناختي مبتش  و 25/2p< ،651/2- =rهمتستگي منهي و معنادار وجود دارد ) 25/2
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(. بين 26/2p< ،616/2 =rهمتستگي مبت  و معنادار وجود دارد ) 26/2طح مندي از زندگي در سرضاي 
همتستگي منهي و معنشادار وجشود دارد  26/2متغير تنیيه شناختي مبت  و تنیيه شناختي منهي در سطح 

(26/2p< ،141/2- =r بين متغير تنیيه ششناختي منهشي و رضشاي .) 25/2منشدي از زنشدگي در سشطح 
براي پاسخ به سشوات  پشژوهش از روم  (.25/2p< ،652/2- =rدار وجود دارد )همتستگي منهي و معنا

در گام اول انديشي متغير مبت تحليل رگرسيور چند متغيري سلسله مراتتي استهادز شد. بدين صور  که 
در گشام دوم بشه عنشوار متغيرهشاي ابعاد تنیيه شناختي )تنیيه شناختي مبت  و تنیيه شناختي منهي( و 

 متغيشر وابسشته بشود.مندي از زنشدگي رضاي ن وارد تحليل شدند. گهتني اس  که در اين پژوهش بيپيش
 نشار دادز شدز اس . 2نتاين تحليل در جدول 

 
ر ادمندی از زندگی زنان خانهبینی رضایتمراتبی در پیش: رگرسیون چندمتغیری سلسله1جدول 

 اندیشی و تنظیم هیجاناساس مثبت بر
 b SE β 2R 2R∆ F متغیرها

      )گام اول(

15/
61

1
(=

24
2،
6

)
F 

   511/2** 626/2 221/2 مبت  انديشي
    **111/2 

114/2  =2adjR 
- 
 
 

      )گام دوم(

11/
52

 (=
21

1،
1

)
F 

      تنیيه هينار
   225/2** 251/2 611/2 تنیيه شناختي مبت 

   -641/2** 252/2 -614/2 تنیيه شناختي منهي      

 

 **142/2 

112/2  =2adjR 
224/2  

      

 

  هاي پژوهش به قرار زير آزمور شدند فرضيه 2نتاين ارامه شدز در جدول اساس  بر

منددی از زنددگی را در اندیشی به صورت معنادار رضایتفرضیه اول: متغیر مثبت

 كند.بینی میدار پیشزنان خانه
-بيني رضاي انديشي که در گام اول وارد معادله پيشبت دهد، متغير منشار مي 2همچنار که جدول 

-مندي از زندگي زنار خانهرضاي  26/2دار شد، به صور  معناداري در سطح مندي از زندگي زنار خانه

(. بررسي منذور همتستگي چندگانه بدس  آمدز p<  ،15/611( =242،6 )F 26/2بيني نمود )دار را پيش
دهد اس . اين موضو  نشار مي 111/2( برابر با 2Rگانه )هاي چندمتستگينشار داد که ارزم ضريب ه

دار را تتيين مندي از زندگي زنار خانهدرصد از واريانس رضاي  1/11انديشي به تنهايي که متغير مبت 
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، >p 26/2انديشي به صور  مبت  )نمودز اس . بررسي ضرايب رگرسيور نشار داد که متغير مبت 
511/2=β کند. اين بيني ميدار را پيشمندي از زندگي زنار خانهرضاي  26/2( و در سطح معناداري

انحراف استاندارد  511/2انديشي بدين معناس  که با اضافه شدر ي  انحراف استاندارد به نمرا  مبت 
 شود.مندي زنار خانه دار افزودز ميبر نمرا  رضاي 

ظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی( به فرضیه دوم: ابعاد تنظیم هیجان )تن

 كند.بینی میدار پیشمندی از زندگی را در زنان خانهصورت معنادار رضایت
با ورود ابعاد تنیيه هينار )تنیيه شناختي مبت  و تنیيه شناختي منهي( به  2اساس نتاين جدول  بر

رسيد. اين يافته  142/2به   2Rدوم، ارزم دار در گاممندي از زندگي زنار خانهبيني رضاي معادله پيش
-بدار معناس  که ورود ابعاد تنیيه هينار )تنیيه شناختي مبت  و تنیيه شناختي منهي( به معادله پيش

درصد از واريانس آر تتيين شود. ارزم  14دار باعث شدز تا مندي از زندگي زنار خانهبيني رضاي 
اين يافته بدار معناس  که با ورود ابعاد تنیيه هينار در معادله  بود. 224/2( برابر با ∆2R) 2Rتغييرا  

مندي از زندگي زنار انديشي، مقدار واريانس تتيين شدز رضاي بيني و با کنترل اثر متغير مبت پيش
،  >26/2pمعنادار اس  ) 26/2درصد افزايش يافته اس  که به لحاه آماري در سطح  4/2دار تنها خانه
145/22( =211 ،1 )F  بررسي ضرايب رگرسيور نيز نشار داد که ضريب رگرسيور مربوط به بعد مبت .)

 26/2( و ضريب رگرسيور مربوط به بعد منهي تنیيه هينار )p<،225/2=β 26/2تنیيه هينار )
p<،641/2=βدر کل نتاين تحليل نشار داد که هر سه متغير  معنادار اس . 26/2 ( و در سطح معناداري
مندي از انديشي، تنیيه شناختي مبت  و تنیيه شناختي منهي( به صور  معنادار رضاي )مبت بين پيش

 کند. بيني ميدار را پيشزندگي زنار خانه
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 گیریبحث و نتیجه
 نتاين به دس  آمدز از آزمور فرضيا  نيز به ترتيب نشار داد که 

ه مثبت معناداری وجود دارد و  مندی از زندگی رابطاندیشی و رضایتبین مثبت -8

بیندی دار پدیشمندی از زندگی را در زنان خانهاندیشی به صورت معنادار رضایتمثبت

 كند.می
-هشاي مبتش ( که نشار دادنشد آمشوزم مهشار 6141اين يافته تحقيق با نتاين اصغري راد و شهرياري )

( که  نشار دادنشد کشه 6144ري و همیارار )و جعه ،باشدانديشي بر رضاي  از زندگي معلولين معنادار مي
( 2221) کاپرارا و ديگرارو  ،انديشي باعث افزايش رضاي  از زندگي گرديدز اس هاي مبت آموزم مؤلهه

هماهنگ  ،سازدکه نشار دادند انتیارا  مبت  در مورد آيندز، در  احساس رضاي  از زندگي را ميسر مي
اميد در  ،( که نشار دادند6114هاي مشابه انصاري و جعهري )ا يافتهباشد. همچنين اين يافته تحقيق بمي

انديششي و سشالم  روار ( که نشار داد بشين مبتش 6111زندگي با سالم  روار مرتتط اس ، کشوري )
هشاي خشود را بشه انشديش مهشار ( که نشار داد افشراد مبتش 6111همتستگي مبت  وجود دارد، فقيهي )

( کشه نششار 6111بي مي کنند، موسوي، عرفاني فرد، دهقشاني و ابراهيمشي )خصوص در کار درس  ارزيا
که ( 6142دادند که استنتاط مبت  از هستي در پيشگيري از افسردگي موثر اس ، موسوي نسب و تقوي )

هشا از سشالم  عمشومي بهتشري برخوردارنشد و از زنشدگي رضشاي  از بدبين ها بيشبيننشار دادند خوم
( که نشار دادند تصوير مبتش  از خشود، تهسشير خشوم بينانشه از 2262ورديوا و اوسين )گ و بيشتري دارند

دهد که در  مناسشتي از جهشار داششته بيني مبت  از آيندز به فرد امیار ميتنربه گذشته و حال و پيش
هشاي نگشري و نیريشهتوار به پيامشدهاي مبتش باشد. در تتيين تاييد فرضيه فوق ميباشند، هماهنگ مي

 اشارز کرد  « انتیار پيامد»و « اميد اسنايدر»
انديششي در تمشامي مراحشل در دنياي چالش برانگيز امروز داشتن انرژي، جدي ، اششتياق و مبتش 

ترين عامل موفقيش  افشراد موفشق ششناخته ششدز تي اس  و نگرم مبت  به عنوار مههزندگي امري حيا
شخصي  اعتماد به خود، خودارزشمندي و مسئولي  ودر،ب گرانديشي، تنربهيیي از پيامدهاي مبت اس . 

 گيرنشد،مشي پشي زنشدگي نشواختيي  از شدر خارج براي ايتازز هايروم نگر میرراًاس . افراد مبت 

کارهشاي  با رويارويي آمادگي و باشندمي شاراهداف به رسيدر در مؤثرتري هايراز جستنوي فعاتنه در
شود که فرد، زندگي را دانس  که حسن جويي و ديد مبت  در زندگي باعث مي دارند. بايد را آميزمخاطرز

نشد مندي در او شیل بگيرد. اگر فرد احسشاس کها زيتا بتيند و احساس رضاي با تمام مشیال  و سختي
گيشري اين امشر در ششیل .هاي زيادي داردها و توانايياي اس  که قابلي انسار مهيد، ارزشمند و شايسته

دهد و فرد به ي  خودباوري و نهس به او کم  کردز و احساس رضاي  در خويشتن را افزايش مي عز 
مندي فرد در زندگي عز  نهس و رضاي  دروني اس . بشر رسد که در حقيق  رضاي اعتماد به نهس مي
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 رويشدادها هگون اين که آنهايي به نست ، کنندمي مبتتي تتيين طرز به را اين اساس، افرادي که رويدادها
اي سرزندز، شاداب و اميشدوارتر از سالم  و رضاي  باتتر و روحيه دهند،مي توضيح بدبينانه به نحوي را

شار نيز ارتقاء مندي از زندگيهاي مبت  در افراد افزايش يابد، رضاي برخوردارند. در نتينه هرچه نگرم
-( معتقد اس  هينار2222)   که سليگمننیريه سليگمن هماهنگ اس  از آر جهيابد. همچنين با مي

 بهزيستي در مؤثر و عوامل افسردگي گيرهايضربه بينيخوم و اميد نیير آيندز، به معطوف مبت  هاي

 هستند.

مندی از زندگی رابطه مثبت معنادار و بین بین تنظیم شناختی مثبت و رضایت -1

عنادار وجدود دارد و متغیدر مندی از زندگی رابطه منفی متنظیم شناختی منفی و رضایت

ابعاد تنظیم هیجان )تنظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی( بده صدورت معندادار 

 كند.بینی میدار پیشمندی از زندگی را در زنان خانهرضایت
بشه همشين  .ياف  نشد ،متاسهانه تحقيقي که به طور مستقيه رابطه بين اين دو متغير را بررسي کردز باشد

( کشه 6141اسماعيلي و همیشارار )اين يافته با نتاين هاي مشابه مقايسه گرديد. اين تحقيق با يافته ،دليل
 مصرو  دخترار شناختيروار بهزيستي افزايش بر هينار تنیيه رفتاري شناختي نشار دادند که مداخله

 سالم  با تيشناخ هينار تنیيه هايست  ( که بيار نمودند بين6114) مؤثر اس ، عتدي و همیارار

 هينشاني، تنیشيه دادنشد نشار که (6142وجود دارد، بيگدلي و همیارار ) داريمعني همتستگي عمومي

( کشه نششار 6142) باشند، عيسي زادگشار و همیشاراررواني مي بهزيستي براي مناستي کنندز بينيپيش
 ( که نشار دادنشد2225هلين )دا و دادند سالم  رواني با ابعاد تنیيه شناختي هينار رابطه دارد، مارتين

 ششناختي تنیشيه مبتش  ابعشاد هينار و شناختي تنیيه منهي ابعاد با افسردگي و استرس، اضطراب بين

 که بين راهتردهاي بيار نمود ( که2266) دارد، ماروکومين معنادار منهي و ارتتاط مبت  ترتيب به هينار

 ( که نشار دادند بين6114عتدي و همیارار ) ،ردافسردگي رابطه وجود دا با شناختي هينار تنیيه مبت 

وجشود دارد و بششار  و  داريمعنشي همتسشتگي عمشومي سشالم  بشا شناختي هينار تنیيه هايست 
 و هينشاني بشين نشاگويي رابطش  توانندمي هينار شناختي ابعاد تنیيه دادند ( که نشار6142همیارار )
توار گه  از آننا در تتيين تاييد اين فرضيه مي اشد.بهماهنگ مي ،کنند تعديل را بين شخصي مشیال 

توانشد مي ،شودزاي زندگي محسوب ميکه تنیيه هينار عامل مهمي در سازگاري با رويدادهاي استرس
بر رضاي  از زندگي افراد موثر باشد. بدين نحو که استهادز از بعد تنیيه ششناختي منهشي )سشرزنش خشود، 

و فاجعه آميز کردر( به عنوار راهیارهاي ناسازگارنه با سشطح بشاتيي از سرزنش ديگرار، نشخوار فیري 
هاي رواني ها موجب تشديد و استمرار ناراحتياهیار... همراز اس  و اين ر استرس، اضطراب، افسردگي و

تشوار گهش  اسشتهادز از بعشد تنیشيه گردند. به عتشارتي ميو در نتينه کاهش رضاي  از زندگي افراد مي
منهي فرد را مستعد اختالت  رواني کردز و در نتينه به جشاي واکشنش مناسشب بشه رويشدادهاي شناختي 
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دهد، در حالي که اسشتهادز از بعشد تنیشيه العمل نشار ميها عیسزا، با آشهتگي و تشويش به آراسترس
بشا  هر مواجهشريزي و ارزيابي مبت ( اين پيامدها را به دنتشال نشدارد. افشرادي کشه دشناختي مبت  )برنامه

برنشد، اخشتالت  روانشي کمتشر و در نتينشه زا، بعد تنیيه شناختي مبت  را به کشار ميرويدادهاي تنيدگي
کنند. در واق  رابطه منهي بعد تنیيه شناختي مبت  با اخشتالت  رضاي  از زندگي باتتري را گزارم مي

ارزيابي رويدادهاي  رد با نگاهي متهاو  بهشود فرواني به اين دليل اس  که استهادز از اين بعد موجب مي
هاي مبت  و فوايد احتمالي که آر رويداد در دراز مد  بشراي وي بشه دنتشال دارد، و به جنته منهي بپردازد

و در  آيشدتر بشا آر رويشداد کنشار ميکند، در نتينه ناراحتي و تنيدگي کمتري را تنربه کردز و راح توجه 
بشين در کل نتاين تحليل نشار داد که هر سه متغير پشيش تتري خواهد داش .نتينه رضاي  از زندگي با

منشدي از زنشدگي ختي منهي( به صور  معنادار رضشاي انديشي، تنیيه شناختي مبت  و تنیيه شنا)مبت 
مطالعه حاضر نشار داد بين ابعاد تنیيه ششناختي هينشار و  ،که از آنناکند. بيني ميدار را پيشزنار خانه

دهي هينار ي  عامشل مهشه و توار گه  نیهدار رابطه وجود دارد، پس ميضاي  از زندگي زنار خانهر
مندي از زندگي و داشتن کارکرد اثربخش اسش  و نقشش اساسشي در سشازگاري بشا کنندز در رضاي تعيين

-ار اثشر مشيتوار گه  بر رضاي  از زندگي آنشکند تا جايي که ميور زندگي ايها ميآرويدادهاي استرس

مندي از زندگي و دو مورد از متغيرهاي مرتتط اين تحقيق بررسي سالم  روار و رضاي  ،گذارد. بنابراين
در تا با ششناخ  روابشط بشين ايشن متغيرهشا  دادانديشي و تنیيه هينار( مورد بررسي قرار با آر را )مبت 

هشاي زنشدگي، قشدر  فزايش مهشار مندي زندگي، توانمندسازي، ازمينه افزايش سالم  روار و رضاي 
با توجه به ها و فشارهاي رواني گام برداشته شود. دار در برابر تنشي موثر زنار خانهتطابق و قدر  مقابله

اينیه در دنياي لنام گسيخته کنوني که ماديا  همه چيز را تح  الشعا  قرار دادز اس ، عواطف انساني، 
انديششي، اميشدواري، ردز شدز، چيزي جز پشتوانه معنشوي، مبتش نو  دوستي به فراموشي سپ و احساسا 

هاي تواند بشر را از اين همه نابساماني، از هشه گسشيختگي و از هشه پاششيدگيتغيير و تحول دروني نمي
اکبشر مشردم و در ر س آر دانشش آمشوزار در جامعه ما و از آننا که  ،(6114)نوريزدار، رواني ننا  دهد 
هايشار دهند و حتي در صحت ها بها ميشار تهیرا  منهي را مد نیر قرار دادز و به آرامروزز در زندگي

کنند و همين امر تأثير منهي نداشتن استراح  گله مي و هاي شتانههاي کار، که خوابيهه مدام از سختي
قا  بيششتري شود، ضرور  دارد که در آيندز تحقيشار ميبر فیر آنها گذاشته و باعث خستگي و نااميدي

انديشي و ابعاد تنیيه هيناني صور  گيشرد تشا از گرا چور مبت شناختي مبت هاي رواردر زمينه ويژگي
مبت  افراد جامعه را افشزايش  هاي اننام شدز در جامعه استهادز شود و بتوار ميزار تهیرا نتاين پژوهش

بايشد افشرادي اميشدوار، سشرزندز و  ،سشتندهمچنين از آننا  که افرادي که در جامعه مشغول به کشار ه. داد
شار به بهترين نحو ممین را شاداب باشند و احساس اميدواري به توانايي در اننام کارها و وظايف محوله

ا در آينشدز در داشته باشند، بايد سعي شود که از طرق مختلف ميزار رضشاي  از زنشدگي  را بشات بشردز تش
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عه افرادي تيق، سرزندز و کارآمد داششته باششيه کشه بشه خشوبي از هاي گوناگور جاممشایل و در فعالي 
تواند از طريق آمشوزم هاي پژوهش حاضر ميعهدز وظايف و تیاليف خود برآيند. اين امر در جه  يافته

تزم بشه ذکشر مندي از زندگي صور  گيشرد. انديشي و کاربرد تنیيه هيناني مبت  و ارتقاء رضاي مبت 
را بشه  توار براي زنار شایل و بازنشسته در نیر گرف  و متغيرهاي اين پشژوهشمي اس  اين تحقيق را

اي انديشي، تنیيه هينار و رضايتمندي زنشدگي ايشن عزيشزار چشارزتوار تعميه داد و براي مبت آنها مي
 انديشيد.
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