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Abstract
Introduction: Marital satisfaction and psychological well-being are the two domains of
mental health. Their promotion is inversely related to common disorders, such as depression
and anxiety
Aim: The present study aimed to investigate the effectiveness of group well-being therapy on
marital satisfaction and psychological well-being of housewives
Method: quasi-experimental study with pre- and post-test and control group, a sample of 30
housewives aged 20-50 years old, were selected by convenience sampling method and were
assigned to two groups of 15 subjects. The instruments included marital satisfaction
questionnaire
Results: Covariance analysis showed that group welfare treatment is effective on marital
satisfaction and psychological well-being of housewives
Conclusion: According to findings, we can use well-being therapy to increase marital
satisfaction and psychological well-being of housewives
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال پنجم ،شماره 7931 ،5
صفحات39-55 :

اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان خانهدار

 .7کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران .ایمیلAmirkhazaei2015@gmail.com :
 .5استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
 .9استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله7931/33/93 :

تاریخ پذیرش مقاله1331/82//22 :

چکیده
مقدمه :رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی دو مؤلفه سالمت روان میباشند که ارتقای آنها رابطه معکوسی با اختالالت
شایع مانند افسردگی و اضطراب دارد
هدف :پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان خانهدار است.
روش :پژوهش نیمه آزمایشی با پیش و پسآزمون و گروه کنترل ،نمونه  93زن خانه دار  53تا  53ساله به روش نمونهگیری
دسترس انتخاب و در دو گروه  75نفری آزمایش و کنترل گمارش شدند .ابزارها شامل پرسشنامهی رضایت زناشویی انریچ و
بهزیستی روانشناختی ریف ،درمان  8جلسهی  33دقیقه ای  5جلسه در هفته اجرا و  5مرحله ارزیابی صورت گرفت ،پیش و پس از
مداخله.
یافتهها :تحلیل کوواریانس نشان داد بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان خانهدار مؤثر
است
نتیجهگیری :با توجه به یافته ها میتوان از بهزیستی درمانی در افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان خانهدار
استفاده کرد
کلیدواژه ها :بهزیستی درمانی گروهی ،رضایت زناشویی ،بهزیستی روانشناختی

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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کاهش رضایت زناشویی 9هست ،رضایت زناشویی

مقدمه:
7

(اتکینسون ،)5375 ،اما بیشتر دچار بیماریهای جسمی

روانشناختی زنان نسبت به مردان دارد (وین استک 3و

و روانی میشوند ،از جمله مشکالت شایع روانی زنان

ویشمن .)5377 ،بری و ویلیامز ( )5373در شرح این

می توان به افسردگی ،اضطراب و کاهش رضایت کلی

تأثیرگذاری بیشتر به کم تر بودن شبکه ارتباطی زنان،

از زندگی اشاره کرد (کسلر )5377 ،علم روانشناسی از

تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی اشاره میکنند .از سوی

گذشته توجه خاصی در جهت کاهش عالئم اختالالت

دیگر نتایج چندین تحقیق در داخل و خارج کشور

شایع در افراد داشته است ،ولی شاید این توجه دارای

نشان داده است که در بین زنان ،زنان خانه دار نسبت به

دو نقص کلی بوده است نقص اول توجه بعضی از

زنان شاغل در کیفیت زندگی ،بهزیستی روانشناختی و

نظریه های مهم روانشناسی از جمله روانکاوی به مردها

سالمت کلی روانی نمرات پایینتری کسب می کنند

و آسیب شناسی روانی آنها و سعی در تبیین رفتار

(حسن شاهی و گودرزی .)5379 ،تحقیقات علت های

زنها با این الگوی مردانه بوده است و نقص دوم به

فراوانی برای پایین بودن کیفیت زندگی و سالمت کلی

توجه بیشتر در جهت کم کردن شدت اختالالت و

روانی زنان خانه دار نسبت به زنان شاغل یافته اند،

ضعفهای روانی تا رشد توانمندیهای افراد هست،

بعضی از مهمترین این علت ها وابستگی اقتصادی

توانمندیهایی که میتوانستند نقش عامل محافظ را در

فراوان به همسر ،نداشتن فعالیت مستقل و هدفمند خارج

مقابل فشارهای درون روانی و محیطی افراد بازی کنند)

از خانه ،مقایسه شرایط خود با زنان شاغل ،کم تر بودن

سلیگمن وچیکزنت میهای .( 5331 ،از دهه های گذشته

شبکه ارتباطی و عادی شدن و چالش برانگیز نبودن

رویکردهای نوین روانشناسی توجه خود را به نقش

فعالیت های منزل میباشند (هلمز و بوچلر.)5373،

تفاوت های جنسیتی در ویژگی های روانشناختی

واینفیلد )5333( 5به این نکته اشاره می کند که

منظور داشته اند (چایو و هانگ )5377 ،شاید به جرات

بهزیستی زنان خانه دار متأثر از محیط آنان است و زنان

بتوان گفت هیچ نظریه ای در روانشناسی به اندازه

خانهداری که کنترلی بر شرایط محیطی خود ندارند ،در

روانشناسی مثبت نگر در جهت تأکید بر جنبههای مثبت

روابط بین فردی خود نقش منفعل دارند و زندگی

است

بدون جهتی را سپری میکنند ،سطح پایینی از بهزیستی

و

توانمندیهای

افراد

تأکید

نکرده

5

(لوبومیرسکی )5373،

را تجربه می کنند .وی تأکید می کند که عالوه بر نقش

تحقیقات فراوانی در حوزه روانشناسی مثبت نگر نشان

عوامل درون روانی زنان ،باید بر نقش تعامالت زنان

داده است که با افزایش مشکالت روانشناختی افراد از

خانه دار نیز توجه داشت .واینفیلد زنان خانه دار را

سطح شادکامی ،بهزیستی و رضایت کلی از زندگی در

نیازمند مداخله هایی می داند که مؤلفههای ذکرشده را

آنان کاسته میشود (رشید .)5375،ازجمله عواملی که

ارتقاء دهد .وی به نقش رویکردهای مثبت نگر در این

باعث به وجود آمدن آشفتگیهای روانشناختی و به

زمینه تأکید میکند .واینفیلد در مطالعاتش در کار با

تبع آن کاهش سطح شادکامی افراد می شود مؤلفه

زنان خانهدار مبتنی بر مدل بهزیستی روانشناختی ریف
3

life span
. lyubomirsky

1
2
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5
. Winnfield
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اگر چه زنان نسبت به مردان طول عمر بیشتری دارند

سهم بیشتر و مستقیم تری بر شادکامی و بهزیستی

امیر خزایی و همکاران

34

کاهش سطح بهزیستی زنان خانهدار میشوند ضعف در

داشتن نگرش مثبت به خود است .آگاهی از پوش

کنترل شرایط محیطی ،نداشتن زندگی هدفمند و ضعف

نوارهای خود و نیز پذیرش ضعفها و شناسایی

در داشتن روابط مثبت و با معنا است .وی سه دسته

تواناییهای خود یکی از اساسیترین ویژگیهای

عوامل را در رضایت زناشویی مهم دانست :عوامل

شخصیت سالم و تکامل یافته است.

درون فردی یا مؤلفه هایی نظیر ویژگی های شخصیتی

زندگی هدفمند :3توانایی پیدا کردن معنا و جهت در

و عادات فردی ،انتظارات ،ایدهآلها و ارزشها .مسائل

زندگی ،داشتن اهداف و دنبال کردن اهدافی که نه تنها

بین فردی نظیر قواعد مراوده ،حل تعارض ،رابطه

در جهت نفع شخصی بلکه در راستای رشد اجتماع نیز

جنسی ،تعهد و قواعد بین فردی و مسائل بیرونی نظیر

است.

رابطه با اقوام ،فرزندان ،والدین و دوستان .از این رو بر

رشد شخصی :73رشد شخصی یا توانایی شکوفا ساختن

طبق دیدگاه واینفیلد یکی از هدفهای درمان

همه نیروها و استعدادهای خویش .پرورش و گسترش

اختالفات زناشویی شناسایی ،اندازهگیری و تغییر و

دادن توانایی هایی که حاصل رو به رو شدن با

اصالح این عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی است.

مشکالت و سختی های گریز ناپذیر زندگی است.

واتسون و تلگن )5377( 4معتقدند درمانهای معمول در

تسلط بر محیط :77یکی دیگر از کلیدهای رسیدن به

کاهش مشکالت روانشناختی افراد خصوصاً زنان،

بهزیستی ،تحت کنترل داشتن شرایط محیط پیرامون

مانند درمان شناختی رفتاری یا دارو درمانی در بهترین

خود است؛ یعنی فرد بتواند تا حدود زیادی بر زندگی و

حالت آنان را در وضعیتی قرار می دهد که فقط از

محیط اطراف خود احاطه داشته باشد.

عالئم رنج نمی برند و هدف نهایی آنها تخفیف و

خودمختاری :75خودمختاری بدین معناست که فرد

تسکین عالئم بیماری است؛ اما هنوز احساس شادکامی

رفتار خود را از درون تنظیم کند و هر هنجار غالبی

و رضایت از زندگی در آنها وجود ندارد؛ زیرا

نتواند جهت فرد را تغییر دهد.
79

عواطف مثبت و منفی دو ساختار کامالً متفاوت دارند و

روابط مثبت با دیگران  :روابط مثبت با دیگران عبارت

عدم حضور عواطف منفی به معنای وجود عواطف

است از توانایی برقراری روابط نزدیک و صمیمی با

مثبت نیست.

دیگران ،اشتیاق برای برقراری چنین رابطهای و نیز عشق

ریف 1و همکاران ( )7338یک رویکرد درمانی به نام

ورزیدن به دیگران (ویزینگ و فوری)5333 ،

بهزیستی درمانی را پایه گذاری کردند که هدف آن

در کشور ما زنان خانه دار بخش در خور توجهی از

کمک به افراد برای رشد در  4حوزه پذیرش خود،

جمعیت زنان را تشکیل می دهند و نقش آنان در

زندگی هدفمند ،رشد شخصی ،تسلط بر محیط،

سالمت جامعه مهم و تأثیر گذار است (حسن شاهی و

خودمختاری و روابط مثبت با دیگران و به تبع آن

گودرزی )5379،از سوی دیگر ،این گروه تأثیرگذار با

کاهش عالئم اختالالت روانپزشکی است .شرح این

وجود مشکالت بیشتری که دارد از رویکردهای نوین

شش عنصر به اختصار در پی میآید:

8

. self acceptance
. purpose in life
10
. personal growth
11
. environmental mastery
12
. autonomy
13
. positive relations with others
9

. Watson .Telligen
. Ryff

6
7
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به این نتیجه رسید که مهمترین عواملی که سبب

پذیرش خود :8یکی از مؤلفههای کلیدی در بهزیستی،

31
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کاهش مشکالت و افزایش بهزیستی در زندگی کمتر

عالئم بیماریهای جسمانی بهنحویکه مانع ادامه روند

سود برده است .با توجه به این مشکل و نیاز پاسخ داده

درمان شود .از گروه آزمایش  5نفر و از گروه کنترل 7

نشده به در دسترس بودن روشهای مؤثر آزموده شده،

نفر ریزش داشتند .پس از انتخاب و گمارش

هدف این پژوهش پاسخ به این مسئله است که آیا

آزمودنیها ،همه شرکت کنندگان به مقیاس بهزیستی

بهزیستی درمانی گروهی که یکی از مداخالت

روان شناختی ری ف 73و مقیاس رضایت زناشویی

روانشناسی مثبت نگر است میتواند در کنار تأکید بر

انریچ 75پاسخ داده و سپس برنامهی مداخلهی بهزیستی

مؤلفههای درون روانی بر مؤلفههای بین فردی و

درمانی گروهی مبتنی بر مدل ریف ،در  8جلسه 33

محیطی زنان خانهدار تأثیرگذار بوده و بتواند بهزیستی و

دقیقه ای گروهی ،بر اساس پروتکل ریف در گروه

رضایت زناشویی این گروه از زنان جامعه را ارتقاء

آزمایش اجرا شد .جلسات در هر هفته  5مرتبه به مدت

بخشد یا خیر.

 7ماه برگزار شد و گروه کنترل مداخله خاصی دریافت
نکردند.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی – کاربردی ،از

ابزار

نظر روششناختی ،نیمه آزمایشی و از لحاظ طرح،

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف :این مقیاس را ریف

کارآزمایی بالینی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه

( )7383طراحی کردفرم اصلی آن  753سؤال دارد ولی

کنترل است .جامعهی آماری این مطالعه را زنان خانه

در مطالعات بعدی فرمهای کوتاهتر  83سؤالی53،

دار با سواد خواندن و نوشتن و سن زیر  53سال مراجعه

سؤالی و  78سؤالی نیز تهیه شده است .در این پژوهش

کننده به خانه سالمت شهرداری منطقه  78تهران

از شکل  78سؤالی آن استفاده شد .مقیاس بهزیستی

تشکیل میدهند .هدف از انتخاب محدوده سنی ،هم

روانشناختی دارای  4خرده مقیاس است ،شامل :تسلط

دوره بودن آزمودنی ها از لحاظ سنی است .نمونه شامل

بر محیط ،رشد فردی ،زندگی هدفمند ،خودمختاری،

 93بود نفر که به صورت نمونهگیری در دسترس

پذیرش خود و روابط مثبت با دیگران .هر خرده مقیاس

انتخاب شدند و به تعداد برابر  75نفر در گروه آزمایش

در سه سؤال طرحشده است .هر سؤال به صورت ،5 ،7

و  75نفر در گروه کنترل گمارش شدند.

 5 ،3 ،9و  4نمره گذاری می شود .مجموع نمرات این

مالکهای ورود به پژوهش -7 :سن زیر  53سال -5

 4عامل ،نمره ی کلی بهزیستی روان شناختی قلمداد می

سواد خواندن و نوشتن  -9عدم مصرف داروهای

شود .نمره باالتر نشان دهنده بهزیستی روانشناختی

اعصاب و روان در طول  7سال گذشته  -3عدم

بیشتر است .روایی و پایایی مقیاسهای بهزیستی

سوءمصرف یا وابستگی به مواد ،الکل و دارو مصرف

روانشناختی در پژوهش سفیدی ،مناسب گزارششده

داروهای اعصاب و روان در طول مدت درمان و

است (سفیدی )5375،همسانی درونی خرده مقیاسها

مالکهای خروج از پژوهش شامل  -7مصرف

مناسب و آلفای کرونباخ آن ها بین  ./11تا  ./33است.

داروهای اعصاب و روان در طول مدت درمان  -5تغییر
در وضعیت تأهل در مدت جلسات درمان - 9بروز

). Ryff psychological well-being scale (pwB

14

. Enrich marital satisfaction scale

15
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رواندرمانی مانند رویکردهای مثبت نگر در جهت

عالئم اختالالت روانپزشکی در مدت درمان - 3بروز

امیر خزایی و همکاران

38

ریف ضریب همسانی درونی مقیاس ها را بین  ./84تا

به صورت پنج گزینه ای (که در اصل یک نگرش سنج

 ./39یافته است .روایی نسخه فارسی پرسش نامه در

از نوع لیکرت است) در نظر گرفته شده است که به هر

مطالعه بیانی و همکاران مطلوب گزارش شد (بیانی و

گزینه آن از یک تا پنج امتیاز داده می شود .نمره های

کوچکی.)5338،

محاسبه شده براساس جدول فرم تفسیر می شوند که

پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ :این پرسش نامه

در آن میانگین برابر با  53و انحراف معیار برابر با 73

توسط السون ( )5337طراحی شده است که به منظور

است .ضرایب آلفای خرده مقیاس های پرسشنامه انریچ

ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا و شناسایی زمینه

از  %48تا  %84با میانگین  %13است .نمره بین  93تا 33

های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار می

نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویی همسران است.

رود .این آزمون دارای دو فرم  775سوالی و 755

نمره های بین  33تا  43نشانگر رضایت نسبی و متوسط

سوالی است و از  75خرده آزمون تشکیل شده است.

از روابط زناشویی همسران است .نمره های بین  43تا

فرم کوناه آن دارای  31سوال است .در پژوهش حاضر

 13نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی

از فرم کوتاه این پرسش نامه استفاده شد 75 .خرده

است؛ و نمره های باالتر از  13نشانگر رضایت فوق

مقیاس این پرسش نامه شامل ارتباط همسری ،ازدواج و

العاده از روابط زناشویی است (میرزاده و فالحچی،

بچه ها ،بستگان و دوستان ،جهت گیری عقیدتی ،حل

.)5377

تعارض ،روابط جنسی ،فعالیت های اوقات فراغت،
جدول  -1خالصه دستورالعمل اجرای جلسات درمانی
جلسه اول

اهداف و تکالیف :معرفی اعضا -آشنایی اعضا با یکدیگر -شناسایی انگیزه و انتظار اعضاء گروه از درمان

جلسه دوم

اهداف و تکالیف :توضیح در مورد مفهوم توجه به خویشتن – توضیح در مورد نقش خودشناسی در بهزیستی

جلسه سوم

اهداف و تکالیف :بررسی دیدگاههای مراجعه کنندگان در مورد بهزیستی -مقایسه شباهتها و تفاوت باورهای اعضا در مورد
بهزیستی

جلسه چهارم

اهداف و تکالیف :شناسایی افکار خود آیند ،تحریفات شناختی و باورهای افراد در مورد مفهوم بهزیستی-تعیین تأثیر این باورها بر
میزان بهزیستی و شادکامی

جلسه پنجم

اهداف و تکالیف :معرفی مدل بهزیستی روانشناختی ریف – توضیح نقش هریک از شش مؤلفه در بهزیستی افراد -بررسی
وضعیت هریک از اعضا در این مؤلفهها

جلسه ششم

اهداف و تکالیف :تأکید بر دستاوردهای کاربرد مؤلفههای بهزیستی در زندگی مراجعهکنندگان -شناسایی تجارب احتمالی اعضا
در رشد این مؤلفهها

جلسه هفتم
جلسه هشتم

تکلیف :تثبیت روند رشد در مؤلفههای بهزیستی – کمک به رفع مشکل احتمالی در مسیر رشد این مؤلفهها در اعضاء
تکلیف :جمعبندی و اتمام مداخله -اطمینان به مراجعهکنندگان درخصوص در دسترس بودن درمانگر در مسیر تغییر
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همسانی درونی خرده مقیاس ها بین  ./85تا  ./33است.

مدیریت مالی و موضوعات شخصیتی است .سواالت

33

اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان خانهدار

بر اساس اطالعات آمار توصیفی  5نفر از اعضا

گروه کنترل میانگین نمرات به نسبت ثابت بوده است.

تحصیالت زیر دیپلم 73 ،نفر دارای تحصیالت دیپلم4 ،

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مندرج در

نفر لیسانس و  5نفر فوقلیسانس بودند همچنین از لحاظ

جدول -5چون مقدار  Fمحاسبهشده ( )51/77با درجه

وضعیت سنی  75نفر بین  53تا  93سال 3 ،نفر  93تا 33

آزادی  7و  53از مقدار  Fجدول بزرگتر است ،فرض

سال و  4نفر نیز بین  33تا  53سال داشتند .از گروه

پژوهش که عبارت بود از اینکه بهزیستی درمانی

آزمایش که شامل  75نفر بود  5نفر ریزش داشتند و از

گروهی بر افزایش بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار

گروه  75نفری کنترل نیز  7نفر ریزش داشتند.

تأثیر میگذارد ،با اطمینان  3/33تأیید میگردد.

در آمارهای توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمرات

همچنین میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش

«بهزیستی روانشناختی» میانگین نمرات پیشآزمون

نسبت به گروه کنترل افزایشیافته است که این تفاوت

گروه آزمایش  54.31و در گروه کنترل  53.57بوده

معنیدار است .شاخص اثر بهدستآمده حاکی از این

است همچنین میانگین نمرات گروه آزمایش در پس

است که  59درصد افزایش نمرات بهزیستی

آزمون  53.93و در گروه کنترل  53.53بود با توجه به

روانشناختی زنان خانهدار در گروه آزمایش را میتوان

نتایج میانگین نمرات پسآزمون بهزیستی روانشناختی

به بهزیستی درمانی گروهی نسبت داد.

جدول -2نتایج تحلیل کواریانس تفاوت میانگین های تعدیل شده نمرات بهزیستی روانشناختی
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات

میانگین مجذورات

نسبتF

سطح معنی داری

حجم اثر

آزادی
پیش آزمون

3351.83

7

3351.83

5543.18

3.337

3.333

گروه ها

53.57

7

53.57

51.77

3.337

3.593

واریانس خطا

55.35

53

5.78

_

_

_

مجموع

733933

51

_

_

_

_

همچنین میانگین نمرات پیش آزمون رضایت زناشویی

آزادی  7و  53از مقدار  Fجدول بزرگتر است ،فرض

در گروه آزمایش  84.87و در گروه کنترل  33.53بود.

پژوهش با اطمینان  3/33تأیید میگردد .همچنین بر

همچنین میانگین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش

اساس نتایج جدول  9میانگین نمرات پس آزمون گروه

 83.33و در گروه کنترل  33.94بود با توجه به نتایج

آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است که

میانگین نمرات پسآزمون رضایت زناشویی زنان خانه

این تفاوت معنیدار است .شاخص اثر بهدستآمده

دار در گروه آزمایش افزایش داشته اما در گروه کنترل

حاکی از این است که  35درصد افزایش نمرات

کم وبیش ثابت بوده است

رضایت زناشویی زنان خانه دار در گروه آزمایش را

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مندرج در

میتوان به بهزیستی درمانی گروهی نسبت داد.

جدول  9چون مقدار  Fمحاسبه شده ( )73/88با درجه
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یافته ها

زنان خانهدار در گروه آزمایش افزایش داشته اما در

53

امیر خزایی و همکاران

جدول -3نتایج تحلیل کواریانس تفاوت میانگین های تعدیل شده نمرات رضایت زناشویی
منابع تغییرات

مجموع

درجات آزادی

میانگین مجذورات

نسبتF

سطح معنیداری

حجم اثر

مجذورات

گروه ها

15.94

7

15.94

73.88

3.337

3.359

واریانس خطا

33.31

53

9.13

_

_

_

مجموع

535377

51

_

_

_

_

نتیجه گیری

اشاره می کند ،دو عامل از عوامل اصلی بهزیستی

نتایج این پژوهش نشان داد که بهزیستی درمانی

روانشناختی ،عاطفه مثبت و روابط بین فردی بهتر

گروهی در افزایش رضایت زناشویی زنان خانه دار

است .از سوی دیگر ،بخشهایی از پروتکل بهزیستی

مؤثر است .هر چند در جستجوی پیشینه پژوهش،

درمانی گروهی مانند بیان دیدگاه های خود در جمع و

مطالعه ای که اثر بخشی بهزیستی درمانی گروهی را بر

دریافت بازخورد از اعضا ممکن است باعث اصالح

رضایت زناشویی سنجیده باشد پیدا نشد ،با توجه به

الگوی ارتباطی مراجعه کنندگان در زندگی واقعی شان

وجود منابع فراوان که در آن تأکید میشود کاهش

شده باشد ،به این ترتیب که خو گرفتن به دریافت

سطح اضطراب ،افسردگی ،استرس و به صورت کلی

بازخورد دیگران هنگام بیان نظرات خود ،به افزایش

کاهش عالئم منفی از یک سو و بهبود مؤلفههای مثبت

ظرفیت در نظر گرفتن دیدگاه های دیگران کمک

سالمت روان مانند شادکامی و بهزیستی از سوی دیگر،

کرده و این نیز به نوبه خود بر روابط بین فردی زنان

تأثیر مستقیم بر رضایت زناشویی دارند (رجبی،)5375،

خانه دار با همسر و فرزندانشان تأثیر مثبت داشته است.

میتوان این طور تبیین کرد که بهزیستی درمانی با

همچنین ،در بخش مهم دیگر از پروتکل درمانی

کاهش عالئم روانپزشکی و رشد بهزیستی افراد بر

میتوان به تأکید بر خویشتننگری اشاره کرد که سبب

افزایش رضایت زناشویی آنان تأثیر میگذارد .همان

دروننگری بیشتر زنان خانهدار شده و ممکن است

طور که اشاره شد ،بهزیستی درمانی عالوه بر تأثیر

باعث افزایش پاسخهای سنجیدهتر آنان شده و همچنین

مستقیم مثبت که بر اضطراب و افسردگی افراد

از پاسخهای تکانشی به دیگران کاسته باشد و این نیز به

میگذارد ،می تواند باعث به وجود آمدن هیجانات

نوبه خود در بهبود ارتباط سالم با اطرافیان تأثیرگذار

مثبت در زنان خانهدار شود و این هیجانات مثبت می

بوده باشد.

تواند بر روابط زنان با همسران و فرزندانشان تأثیر مثبت

همچنین ،نتایج این پژوهش نشان داد که بهزیستی

بگذارد .همچنین ،همان طور که وان دن)533 8( 74

درمانی گروهی در افزایش بهزیستی روانشناختی زنان

Van den

16

خانهدار مؤثر است .این یافتهها با نتایج پژوهش معینی
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پیش آزمون

58715.88

7

58715.88

1395.95

3.337

3.331
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اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان خانهدار

57

 همچنین به نظر میرسد بخشی از پروتکل.داشته است

) که اثربخش بودن درمان5375( زاده و ظریف

درمانی که بر شناخت تأثیرات و خنثیسازی تحریفات

بهزیستی در افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور

 بر رشد،شناختی در مورد مفهوم بهزیستی تأکید میکند

 نقش رشد و، این یافته.را نشان دادند هماهنگ است

تجارب بهزیستی در زنان خانه دار بیشترین تأثیر را

پیشرفت در شش مؤلفه بهزیستی روانشناختی ریف را

 چون این تحریفات در مراحل درمان به.داشته است

در ارتقای سطح بهزیستی زنان نشان می دهد و با ادعای

وفور مانع ایجاد تجارب حتی اندک در مسیر بهزیستی

 روابط مثبت،واینفیلد که ضعف زنان در کنترل محیط

 شناسایی این تحریفات ممکن است انگیزه،میشدند

بین فردی و زندگی هدفمند را از اصلی ترین علت های

مراجعه کنندگان برای فراهم کردن شرایط مناسب برای

.پایین بودن بهزیستی در زنان می داند هماهنگ است

.رشد تجارب بهزیستی را باالتر برده باشد

 همانطور که در نظریه شادکامی پایدار،همچنین
) اشاره شده است که افراد می5379( سونیالوبومیرسکی

تشکر و قدردانی

توانند سطح شادکامی خود را تا چهل درصد افزایش

78 در پایان از کارمندان محترم خانه سالمت منطقه

 می توان اینطور استنباط کرد که با انجام این،دهند

تهران که در انجام این پایان نامه با بنده همکاری الزم

مداخله درمانی زنان خانهدار در شش مؤلفه رشد داشته

.را داشتند کمال تشکر را داشته باشم

و هر فرد در بخشی از بهزیستی خود که با نام عوامل
ارادی در نظریه سونیالوبومیرسکی شناخته میشود رشد
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