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 چکیده 
مقاله   این  مثبتهدف  بین  رابطه  رضایتمندی  تعیین  با  اندیشی 

دوره دانشجوی  متاهل  زنان  خودِ  از  رضایت  و  های  زناشویی 

-کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می

همبستگی است.    – باشد. روش پژوهش، غیرآزمایشی، توصیفی  

بدین لحاظ، از میان جمعیت آماری کلیه دانشجویان زن متاهل  

تعداد  آ دانشگاه،  نمونه  143ن  شیوه  به  دسترس  نفر  در  گیریِ 

مثبت پرسشنامه  سه  و  شدند  کویلیامانتخاب  (،  2003)  اندیشی 

انریچرضایت زناشویی  حمزه  1989)  مندی  خود  از  رضایت  و   )

-های خام حاصل از نمره(، را تکمیل نمودند. داده1383) گنجی

پرسشنامهگ نرم ذاری  وسیله  به  آماری  ها،  دو    spss25افزار  در 

مقوله آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد محاسبه قرار گرفتند.  

فرضیه رگرسیون  آزمون  مدل  وسیله  به  پژوهش  دوگانه  های 

مثبت بین  که  داد  نشان  رضایتمندی  چندمتغیره  و  اندیشی 

-زناشویی دانشجویان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مثبت

حدود   میان   %52اندیشی  در  را  زناشویی  رضایتمندی  واریانس 

می تبیین  زن  مثبتدانشجویان  اینکه  ضمن  بر  کند.  اندیشی 

معنادار در حد   و  مثبت  تاثیر  از  نیز  دانشجویان  از خود  رضایت 

 برخوردار بود.   %99متوسط در سطح اطمینان بیش از  

کلیدیواژه مثبت(،    اندیشیمثبت  : های  تفکر  )سبک 

 .رضایتمندی زناشویی، رضایت از خود

 
Abstract 

This article seeks to determine the relationship 

between positive thinking with marital satisfaction 

and self- satisfaction of married students in 

postgraduates Studies at Azad University. The 

research design is non- experimental and 

descriptive- co relational. For this purpose, from 

the statistical society of all married female student 

of that university, 143 woman were selected by 

convenience sampling and completed three 

questionnaire of Queliam (2003) positive thinking, 

Enrich (1989) marital satisfaction and Dr. Hamzeh 

Ganji (2004) self- satisfaction questionnaire. The 

raw data obtained from questionnaires scoring 

were calculated by SPSS25 software in two 

descriptive statistics and inferential statistics 

categories. Testing the dual hypothesis of the 

research by multivariate regression model showed 

that there is a positive and significant relationship 

between positive thinking and marital satisfaction 

of students, and it explains positivity of about 52% 

of the variance of marital satisfaction, among 

female students. Also, positive thinking also had a 

moderate positive and significant effect on the 

confidence level of above 99% of students’ self- 

satisfaction. 
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 مقدمه 
تهدید اما طوالنی با یک زوج صمیمی تا حدودی شامل یک تمایل جهانی و برای اکثر افراد به   شرکت در یک رابطه در معرضِ

ازدواج    ،مذاهب   و   ها فرهنگ  ، سالگی در میان قریب همه کشورها  50درصد افراد تا سن    85بیش از    .معنای ازدواج کردن است

همه    آنچه مشخص است این است که تقریباً(.    2003  ،بخش امور اقتصادی و اجتماعی جمعیت سازمان ملل متحد  )کنندمی

رضایت شروع میازدواج با  تعهدآمیز  زناشویی  روابط  و  و    ،مارکمن  ،2010  ،2برادبری  و  الونر  ؛1999  ،1گلن  )شوندها  استنلی 

با این حال در   (.1990  ،4میل وارد ) که این رابطه دائمی خواهد بود ( و انتظار دارند )امیدوارند زوجه معموالً(. 2001 ،3برگمبلو

هالفورد و  )امری زناشویی است  ،یابند و آشفتگی رابطه زوجیبسیاری از زوجین احساسات مثبت اولیه در گذر زمان کاهش می 

الیی از آشفتگی و انحالل رابطه های بین ملیتی به طور قابل اعتمادی حاکی از شروع بابه طوری که داده  (.2012،  5راسناید

است  ،زناشویی فرزندانشان  و  بزرگساالن  و  زوجین  برای  هیجانی  و  پیامدهای سالمت جسمانی  با  اسنایدر)همراه  و    ،هالفورد 

کاهش    ،و در کل  (  2001  ،6امانو  جانسون و  ،فن لنینگام  )های سنجش شدهکاهش شادمانی زناشویی در طی دوره(.  2012

  . دهندرا نشان می (،  به نقل از پهلوان    1995  ،8و مک دونالد   2005  ،7باورز و کمپ بل   ، ویلیامز  ،امبرسون)در گذرکیفیت زناشویی  

استمرار سنت ازدواج بین زن   ،دینی  بینیِبه خصوص جوامع سنتی و دارای جهان  یهای مهم جوامع آسیایامروزه یکی از دغدغه

 پذیری جامعه  و  هاآموزش  از  برخورداری  تا با  یابند  ،متولد و رشد  یدر بافتار آن فرزندانای سالم است که  و مرد برای تشکیل خانواده

یک شهروند مفید و مسئول برای زندگی در کنار دیگر    و به  بیاموزند  را  اجتماعی  و  بینانهجهان  فرهنگی  هایآموزه  والدین،  توسط

های  بتوانند با برخورداری از تخصص ، آموزش عالی  شهروندان تبدیل گردند و پس از گذراندن دوره تحصیالت رسمی و احتماالً

ت سالم در روابط  در چارچوب فردی با ذهنی  مشارکت فعال و مسئوالنه جسته و  ، جامعه  های اجتماعی و اقتصادیِالزم در فعالیت

   .اهداف توسعه جوامع را محقق سازند ،ناشخصی و اجتماعی در کنار دیگر

  مزبورنهد که از چند دهه قبل دیگر بافتار  روی میجهان امروز در جوامع غربی تصویری از بافتار خانواده را در این زمینه پیش  

  ، ازدواج  توانند بدون قراردادِمی  ینبدین معنی که ضرورتی بر تشکیل خانواده در یک ساختار رسمی وجود ندارد و زوج  .نیست

در کنار یکدیگر زندگی کنند و تنها در مواردی اگر فرزندی گام به رابطه نهد ممکن است ساختار غیر رسمی   تا هر زمان بخواهند

می ازدواج و تشکیل یک خانواده تحت قالب مفاهیم رسمی جامعه شناسی از این واژه  بنا بر اراده طرفین به یک ساختار رس

اخیر آن است که کافی است طرفین رابطه بر اساس یک رابطه شفیقانه در کنار هم با تفاهم زندگی کنند    ستهباور ر  .تبدیل شود
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آنها به    دهد.می  رخ  جدایی  شود  دارخدشه  اهمتف  اینو نیازهای جنسی و روانشناختی یکدیگر را برطرف سازند و هر زمان که  

 گیرند. می پیش  در زندگی  ادامه برای را ایجداگانه مسیر و  راه یک  ، هراستناد طالق عاطفی

  روانی  بهداشتِ  وضعیت از  را ناگواری چهره  آن گسستگیهم  از که  است قداستی خانواده دارایو  ازدواج سنت شرقی  جوامع در

دهد. اما آمار جاری در کشورهای می  گواهی  ،تاثیر طالق بر بهداشت روانی فرزندان است  از  صحبت  که  هنگامی  خصوص  به  جامعه

ای مبتنی بر فرهنگ دینی است وضعیت ناگواری را در ترسیم وضعیت ازدواج و ای نظیر کشور ایران که جامعهدر حال توسعه

دهد. به نحوی که از هر ده ازدواج در سال، طول عمر آنها غالباً زیر یکسال  نشان می ای،های رسانهمدت استمرار آن در گزارش

شوند. اگرچه در بروز پدیده طالق، عوامل اقتصادی با اثرگذاریِ بسیار ای که بین سه تا پنج مورد به طالق منجر میبوده به گونه

حال، به نظر  اند، با ایناز جمعیت شاغلین به کسب درآمد مشغول باشد اما از آنجا که در جامعه ما زنان به عنوان نیمیموثر می

ای که کنندهکند. موضوع نگرانرسد عوامل فردی و روانشناختی بیش از عوامل اقتصادی تداوم زندگی زناشویی را تهدید می می

دخیل در از هم گسستگی ازدواج،    های روانشناختی دارد به تحلیل سازهپژوهشگران حوزه بهداشت روانی و اجتماعی را بر آن می 

تاملی عمیق داشته باشند تا شاید بتوان از رخداد این پدیده تا حد امکان جلوگیری نموده و بر میزان رضایتمندی زناشویی 

 درک شده توسط زوجین بیفزایند. 

 پرورش   فرایند در پذیریمعهجا ساختار ترینمهم و  گیردمی شکل ازدواج مبنای  بر که است اجتماعی  نهاد ترینخانواده کوچک

  ، های هیجانی اریناسازگ   از  بسیاری  به  ابتال  از  فرزندان  برائت  ساززمینه  خود  خانواده  فضای  سالمتی  رو، از این  باشد.می  کودکان

است روانشناختی  اختالالت  و  لحاظ،  .اجتماعی  اهمیت    بدین  از  زناشویی  رابطه  از  زوجین  روند    ایویژهرضایتمندی  این  در 

ها تعریف  همدلی و عشق بین آن  ، ها با یکدیگر و وجود تفاهمرضایتمندی زناشویی را انطباق زندگی زناشویی زوج  .برخوردار است

 (. 1397 به نقل از جباری 2000 ،9یانگ و یونگ) نداهکرد

ارضای نیازهای مادی و    ، تفاهم  ،وجود یک رابطه دوستانه همراه با منطق  ، شوییرضایت زنا  ، ه عبارت دیگرب درک یکدیگر و 

  احساساتِ  ، گیرند ولی رضایت زناشویی را به طور کلیبرای رضایت زناشویی چند جنبه را در نظر می  .معنوی مرد و زن است

 10مستر بر اساس الگوی مک  .دانندداری و تربیت کودکان میخانه   ،توافق در امور اقتصادی  ،رضایت جنسی  ،دوست داشتن  ،مثبت

ک  ،از خانواده عبارتشنابعاد  عاطفی   (4،ها نقش  (3  ،ارتباط  (2  ،گشایی مسئله  (1:  از  ند اوری خانواده  دخالت  (  5  ،پاسخگویی 

ابعاد    کلیهتوانید در  اساس این الگو به طور مثال می  بر (.  1397به نقل از جباری  ،  1381تختی  )رفتاری  تمهار  ( 6و    عاطفی 

های مزبور را به نحو آمیز کنشانجام موفقیت  ور و مذکهای  ههر یک از مولفتحقق  نگرش هر یک از زوجین نسبت به    ،مزبور

 (.1383 ،بنی جمال و همکاران  )متفاوتی تعبیر کند

ساز اختالفات زناشویی  زمینه   را  سویی زوجین در جهات مختلفهم  عدم   ها،   زوج  طالق  و  هاخانواده  پاشیدگی هم  از  علل   بررسی  در

در این   شود. میبه عنوان عامل تداوم بخش زندگی مشترک شناخته  ،ضمن این که تشابه نظرات زوجین .نداهدریافت ، هابین آن

ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت  مهم  جملهاز    ،های ارتباطی زوجین و مهارت حل مسئله آنانگذشته از مهارت  ،راستا

ای شواهد فزاینده  ،در رابطه با عوامل شناختی  اند.ذکر شدهعاطفی و عوامل شناختی    عاملِ  ،زناشویی و افزایش رضایت از آن

ر مهمی بر  تاثی  ،افتد تفسیر و ارزیابی زوج ها از یکدیگر و رویدادهایی که در روابطشان اتفاق می  ،های درکشیوهدهد  نشان می

(.  8313جمال  به نقل از  بنیو    1385به نقل از ترکان    1389  ،11سایرزوش  ،اپستین  ،باوکام )گذاردکیفیت روابط آنها باقی می 

زوج درباره روابط صمیمانه را در راستای   ایگرایانهتاثیرمنفی باورهای غیرمنطقی یا در نهایت معیارهای غیر واقع  ،آلبرت الیس
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نیز دریافتند    1373سلیمانیان و همکاران  (.    2003  ، 12الیس)مل همسران و رضایت آنها مورد توجه قرار دادتوصیف الگوی تعا

دار بیشتر مشکالت روابط زناشویی خود را به  گردد یعنی زوجین مشکلمیزان تفکرات غیرمنطقی باعث نارضایتی زناشویی می

شرایطی است    . این درکنندای ناخوشایند با آنها رفتار می عمد به گونهکنند که از روی  فکر می  و    دهندهمسرانشان نسبت می

از    1384  ،فوردلها) دهندبیشتر رفتارهای منفی را بر شرایط محیطی موقت نسبت می  خوشبخت احتماالً  که زوجینِ به نقل 

ولدی برای ایجاد و تشدید  هم عامل م  ، نگرش زوجین به مشکالت زندگی که ریشه در ساختارهای شناختی آنان دارد (.تبریزی

که آنان برای    باشدمی  ایهای حل مسئلهقابلیت  ،ل بازدارنده از بروز مشکل و در شرایط تعارضامهم ع   است،  مشکالت رابطه

   . گیرندمدیریت تعارضات زناشویی به کار می

  ، کنده حل و فصل مشکل کمکی نمینه تنها ب  ، در روابط زناشویی  بحران  شرایط  با   مواجهه  در  زندگی   به  نسبت  بدبینانه  نگرش

به    ،دهد و در مواردی نیز بازدارنده استشعاع قرار میالتحترا نیز  های صحیح  حلبلکه توانمندی فعال طرفین برای یافتن راه

ه آموخت  تصوری و یا شرایط درماندگیِ  تحت عنوان ناکارآمدیِ  ،ناگواری  روانشناختیِ  را به وضعیتِ  ینتواند طرفنحوی که می

  با   نگر باشندمثبت  مورد اشاره،در حالی که اگر طرفین در شرایط    (.1382به نقل از سیف    2001  ،13سلیگمن)شده دچار سازد

حل مسئله  مناسب  های ذهنی  توانند با توانمندی از مهارتمی  ،نسبت دادن علل ایجاد عدم تفاهم زناشویی به عوامل بیرونی

نقش تفکر    ،بر این مبنا  .سازی رابطه کمک کنندمعیوب را با یکدیگر در میان نهاده و به شفافبهره گرفته و باورهای ناقص و  

   . گردداندیشی در رابطه با تحقق رضایتمندی زناشویی پدیدار میمثبت یا مثبت

ی آنها را پیگیری غایت زندگی و اهدافی که باید در زندگ  ،افراد در برخی از مقاطع در زندگی خودشان از خود درباره علت تولد

  د، قطعاً هایی را به سواالت مزبور بیابسازند و چنانچه فرد نتواند به طور مستمر پاسخکنند سواالتی را با خویشتن مطرح می

اهمیت ندارد که شخص تا چه میزان موفق است و  ،در این رابطه .ناخوشایندی و عدم شادکامی را در زندگی تجربه خواهد کرد

های  زیرا دستاوردها و پیشرفت ،همواره باید پاسخ داده شوند یادشدهسواالت  .اهداف خود دست پیدا کرده است به چه تعداد از

در مورد خود و دستاوردهای خود    قدرکی از تکامل مطل  را   ندیمخودرضایت  .شودمنجر نمی 14به رضایت از خود  ضرورتاً  شخص

   .مندی کار آسانی نیستتحقق خودرضایتستی گفت ، بایبر این مبنا(.  2014 ،15گسین ند)تعریف کرده ا

 جستجوی   در  پیوسته  طور  به  تواندمی  آن  طی   انسان  که  اند کرده  صحبت  هایی روش  مورد  در   شماریبی  صاحبنظران  

تحمیل ا زندگی همواره به او  ب   رابطه  که در  پاسخ بی  سواالت  برای  را  بسیاری  های   پاسخ  آن  موازات  به  و   بوده  مندیخودرضایت

درباره معنی زندگی و میل به   16ل ویکتور فرانکجمله    که ازند  اهدر این رابطه سخن گفت  پژوهشگران زیادی  .شوند را بیابدمی

در زندگی است و به   17مراد او آن است که فرد دارای برخی معانی  .کنددست یافتن به معنی در مورد رضایت خود صحبت می

  توانند می افراد است معتقد فرانکل .رو به جلو حرکت کند در زندگی   شود تادر فرد ایجاد می  ایکنندهاین ترتیب نیروی هدایت

به  در تهی 18بصیرتی بی  زندگی  یابند   19نگری یا  خالء  ودست  یک  غرقاب  20وجودی   به  از  نباشند  قادر  که  نحوی  به    ی برسند 

ر بحران ب  کندمی  کمک  فرد  به  اداشتن میل به معن  ،در نتیجه  .دهدسربرآورده که در واقع بحران وجودی آنها را تشکیل می

تواند با شرایط دشوار به بقای خود اگر شخص دارای معنی برای زندگی باشد می  ،بر اساس نظر فرانکل  .وجودی خویش فایق آید

های شخصی  کند که از گزینهنکه این توانمندی را پیدا میای  شود. ضمن  مواجهشکالت  ادامه داده و به یک شیوه مثبت با م
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13 - Seligman 
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توصیه    فردبه  را  در زندگی    افرانکل سه شیوه برای یافتن معن  .توسعه و دستیابی به خودشکوفایی استفاده کند  ،موجود برای رشد

ارتباط با اشخاص دیگر    شامل تجربه ارزشمندیِ   ،تجربه چیزی یا ارتباط با فردی که برای شخص ارزشمند است  ،نخست  .کند می

والدین فرد  ،برادران  ،خواهر  ، نظیر  عاطفی  ازدوستان و زوج  فرد    زندگی  در  را  معنی   تواندمی  ارزشمند  فرد   با   ارتباط  طریق  . 

 است.   غیره  و  نوآوری  نگارش،  موسیقی،  همچون خالق   هایفعالیت  نجاما  در  فرد  نمودن  درگیر  طریق،  دومین  دهد.  رشد  شخصی

 در   توانددر این چارچوب می  فرد  .درک مطلوب از اعتبار و شهرت است  ،شجاعت  ،یر شفقتظحقایقی ن  رشد  سومین طریق،

 کند.   عمل موفق خود، از رضایت مسیر

 خودِ »ند و مفاهیمی نظیر  اهکرد  تحقیقرضایت از خود    های تحققِنیز در رابطه با شیوه 21کارل راجرز   مثلدیگری    دانشمندان

تعارض    ، معتقد است هر چه شکاف بین خود واقعی و خود آرمانی بیشتر باشد  ،راجرز.  ندانمودهرا مطرح    «آرمانی  خودِ»و    «واقعی

و   کردهبدین لحاظ تدافعی برخورد  ،کنندو اضطراب می شود و افراد احساس تهدیددرونی و ناخوشایندی فرد بیشتر حاصل می

بر اساس نظریه   .سازدرد را برقرار میف شناختی سازه، تعادل دو این بین همخوانی  . بنابراین،تفکرات سختگیرانه و محدود دارند 

باید بنا به طبیعت خویش عمل    ،نباید سعی کنیم خود را با انتظارات دیگران همنوا سازیم بلکه به جای آناً  ضرورت  ، ما راجرز

بدین شیوه شکاف میان خود    .از ما متفاوت هستند  ،دیگر  به تجربیات خود اعتماد کنیم و این واقعیت را بپذیریم که افرادِ  ،کنیم

 وادار   را   شخص  فرد،   خودِ  شرایطی،   چنین  در   . ایجاد خواهد شد 22واقعی و خود آرمانی به حداقل رسیده و حالتی از همخوانی

احساس خود   ،چنین شخصی بر اساس نظریه راجرز  د.نامنمی  «23شخص کامل»او را   رزدست یابد که راج  یشرایط  به  سازدیم

ضمن اینکه هیچگونه سختگیری و پیش مفهومی را درباره اینکه باید چگونه باشد مطرح نساخته   . کندرا بیان نموده و تصدیق می 

احساس آزادی را تایید نموده و در قبال   ،های خویش تکیه کنند گیریبر تصمیم نندبتوا افراد گردد می  سبب شرایط، این .است

تواند  می  در این وضعیت،  شخص  .نمایند  ،مسئولیت بپذیرند و در امور زندگی خویش به سهم خود ایفای نقش  خویشتصمیمات  

  سازد متجلی می  «، خودشکوفایی»هام مازلو آن را در قالب مفهوم  افرآیندی که آبر  . هر چه بیشتر به رضایتمندی از خود دست یابد

 (. 2016 ،24را پر)

رضایتمندی از زندگی منوط به    که  است  معتقد  شودمی  فرد  در   از خود  رضایتمندی  رشد  سبب  عواملی  چه  اینکه  با  رابطه  در

چگونگی استفاده فرد از آنچه که تگی به  نیز بسدهد و  فرد انجام می  است که  بلکه برخاسته از آنچه  ،مایملک مادی فرد نیست

در واقع رضایتمندی از زندگی ناشی از برخورداری از یک دیدگاه مثبت در مورد آن چیزی است که در   ست، دارد.در اختیار او

یند از باید سعی نما  رداما ف  ،البته همیشه در زندگی نقاط قوت و بهبود یافته وجود دارد  .رسدصحیح به نظر می  ،زندگی کنونی 

ببردادست نهایت لذت  بپردازد  .وردهای خویش به حد  حساس اهرگز  ،  اگر همواره فرد بخواهد به حل و فصل مشکالت خود 

  ،بنابراین  . چه بسا که هرگز هم روی ندهند  ، خواهد روی دهندرضایت را تجربه ننموده مگر آنکه مسائل آنگونه باشند که او می

البته  .کند این سوال محوری همواره در رابطه فرد با خود و دیگران مطرح است که چه چیزی رضایت او را در زندگی تامین می

پاسخ اغماض است  ، در نخستین  امری غیر قابل  بنیادی  ابتدایی و  نیازهای  ارضای  به  اجتماعی    ،وجود دوستان.  توجه  روابط 

برخورداری   ،د نباشهایی که لذت بخش میانجام دادن فعالیتتحقق،  اهداف قابل    و ها  فرصت،  هابرخورداری از گزینه  ،آمیزموفقیت

از عزت نفس برخوردار    )داشتن این احساس که فرد ارزشمند است   ،از امکان بیان خویشتن به نحوه خالقانه و توأم با هیجانیت

کیست  (است او  اینکه  پذیرش  و  درک  مولفهو  رضا،  تامین  در  کلیدی  است.هایی  فرد  خود  از  تحقق   یت  روش  لحاظ  بدین 

وابسته به   ،هایی که باید مورد توجه قرار گیرند تا رضایت از خود در افراد تحقق یابدرضایتمندی از زندگی و محتوای فعالیت

 
21 - Carl Rogers 
22 - Congruence 
23 - Fully Functioning Person 
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ضروری   ،در این رابطه  بستگی دارد.  ،نگرش و احساساتی است که او درباره اینکه چه کسی است و چه کاری از او ساخته است

 اهمیت   به  توجه  . با دنمایاز افکار منفی احتراز  و    به حداقل از خویشتن انتقاد کند   رده، خواهد باشد تاکید کآنچه می  براست فرد  

)  طالق   آمار  افزایش  به  نسبت  نگرانی  آن،  بر  حاکم  اسالمیِ  بینی جهان  و  فرهنگی  ساختار  بر  بنا  ایران  جامعه  در  ازدواج  سنت

 را   جامعه  و  آنها  فرزندان  و   زوجین  روانی   بهداشت  که  اجتماعی   - روانی  معضل  یک  عنوان  به  ،( طالق   یک   به   ازدواج  شش  نسبت

 بر  موثر عوامل و زناشویی رضایتمندی کنندهتعیین عوامل به  باید بنابراین،. شودمی دیده ایران کنونی درجامعه کند، می تهدید

 زوجین   که  است  آن  است  شده  مستند  وضوح  به  که  آنچه.  شود  توجه  مشترک  زندگی   ثبات  حفظ  در  زوجین  تحمل  آستانه  افزایش

  طی   باید  و  نیستند  برخوردار  خود  متقابل   ارتباطات   فرایند  در   یکدیگر  تحمل  در  بردباری  و  صبر  آستانه  از  تعارض  بروز  هنگام   به

  آنها  به  آنان،   میان  در  عاطفی  طالق  بروز  و  آنان  زناشویی   زندگی  رضایتمندی  تهدیدکننده   عوامل  شناسایی  با   مکرر  هایپژوهش

 بخشند   تحقق  را  خود  از  انتظارات  اینکه  ضمن.  کنند  تقویت  مشترک  زندگی  ادامه  برای  را  خویش  ثبات   و  ایستادگی  تا  کرد  کمک

 . نمایند کسب را الزم پشتکار و  انگیزه خود، اهداف به رسیدن برای و  زندگی واقعیت پذیرش برای و

های موثر برای احراز رضایت از زمره حربه  دربر اساس آنچه اشاره رفت برخورداری فرد از تفکر مثبت درباره خود و دیگران  

  تامین  بسیار زیاد،  احتمال  به  دیگری  با  و چه  خود  با  چهضمن اینکه رضایتمندی او را در زندگی    .گرددخویشتن محسوب می

  در   خود  از  رضایت  و  زناشویی  رضایتمندی  تحقق  در  مثبت(  اندیشی)تفکرمثبت  حوریِم  نقشِ  گفته شد  آنچه  اساس  بر  کند.می

نگر است و به شیوه  رویکردی مبتنی بر روانشناسی مثبت 25اندیشی مثبت  یا   مثبت  تفکر  شود.می  روشن  ایاندازه  تا  متاهل،  افراد

 از این رو،  .کندسان تعبیر و تفسیر میبرای خود بدان  را  موانع موجود در زندگی  ،ای اشاره دارد که فرد با توسل به آنگونهعادت

از شناخت ابعاد مختلفی  ترتیب  به  اندیشیدن  بدبینانه  ارائه میمثبت فکر کردن و  با سازگاری  های مثبت و منفی  دهند که 

 (.   1389، توکلی و منظری ،تیموری)روانشناسی در بزرگساالن رابطه دارد

اندیشی یعنی برخورداری از تعادل درونی مناسب و حفظ آرامش و خونسردی در مواجهه با مشکالت بینی و مثبتواقع خوشدر  

احساس خوبی    ،دهدبه اقدام مناسب بپردازد و از عملی که انجام می  ،برای اینکه فرد بتواند انگیزه شخصی خود را حفظ کند

ترجمه براتی سده و صادقی  ،    2003  ،26کویلیام ) کندنخود را سرزنش    و   یعنی تصور خوبی از خود اقتباس کند  ، داشته باشد

استعداد  (.  1389 بر  تأکید  با  رویکرد  این  فردتواناییو  در  شادیبهینه  ،های  و   ،هاسازی  مسائل  بیشتر  کردن  تمرکز  و  توجه 

  رویکرد  مبانی  از  یکی  که  مثبت  ارتباطاتحیطه شخصی و افزایش  احساسات مثبت و منع کردن احساسات منفی از ورود به  

  ، بینی و به طور کلی باورهای مثبتخوش  (.2010  ،27و جوزف   ود گذاشت)و  مثبت  تاثیری  افراد  سالمت  بر  توانمی  است،  نگرمثبت

بیماری می بر  زیادی  تاثیر  انسان  روانی  و  جسمانی  و سالمت  ساخوش  .گذارندها  در  مهمی  نقش  رویدادهای  بینی  با  زگاری 

اندیش  افراد مثبت  (.   1389  نصیر  ،به نقل از مرضیه  2000  ،28تایلر و همکاران)زندگی دارد  از  زا از جمله نارضایتی زناشوییاسترس 

در اهداف خود مصمم هستند و کمتر عالئم ناسازگاری    ،برای پذیرش واقعیت و زندگی در زمان حال آمادگی بیشتری دارند

رضایتمندی   (.1390  ،باغبان و شجاع حیدری  ،بهرامی   ،احمدی    ، به نقل از عیسی نژاد   2001  ،29کارور   شاپرو )دهندنشان می 

باید  رد  فکه  - بخش به مدیریت مسائل زندگی است  زناشویی و رضایت از خود در واقع مستلزم وجود نوعی نگرش مثبت و لذت

 . را بیابد ،زاترین راهکارهای مقابله با موقعیت های استرستا بتواند مناسب ،ددهبه هنگام مواجهه با مشکالت مورد توجه قرار 

اندیشی با رضایت از خود و رضایتمندی زناشویی  با امعان نظر به مراتب فوق، این سوال پژوهشی مطرح است که چرا میان مثبت

زن دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، رابطه وجود دارد. بنابراین، هدف اصلی مقاله عبارت است از تعیین  در میان دانشجویان 
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( تعیین 1اندیشی با رضایت از خود و رضایتمندی زناشویی در میان زنان دانشجو. دو هدف فرعی عبارتند از:  رابطه بین مثبت

اندیشی با  ( تعیین رابطه بین مثبت2نان و دانشجویان کارشناسی ارشد،  اندیشی با رضایت از خود در میان زرابطه بین مثبت

  .د نشودر نتیجه دو سوال مهم پژوهشی در این راستا مطرح میرضایتمندی زناشویی در میان زنان دانشجوی کارشناسی ارشد. 

و  اندیشی ای بین مثبتچه رابطه (2؟ اندیشی و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متاهل وجود داردای بین مثبتچه رابطه (1

 ؟رضایتمندی از خود بین زنان متاهل وجود دارد
 

 پیشینه پژوهش 
در پژوهش خود تحت عنوان میالدی    2017( برابر با سال  1395اندیشی و رضایت از خود، مقصودلو و عموپور)مثبتدر مورد  

  « زنان مطلقه سرپرست خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستیآوری و رضایت از زندگی  تاب  اندیشی برمثبتاثربخشی آموزش  »

آموزش    ،آزمایش   . در گروهکنترل آزمایشی تقسیم شدند  نفره 15نفر که به طور تصادفی به دو گروه   30در نمونه آماری معادل  

س آزمون با گروه  پ ،  پیش آزمون  ، در قالب این طرح  د ونمونه آموزش دادن  طی ده جلسه به گروه را  اندیشی  ثبتهای ممهارت

واریانس نشان داد که کنتایج حاصل از طریق    .را در هر دو مرحله اجرا نمودند  (SWLS)کنترل پرسشنامه رضایت از زندگی

  داریناعآنها تاثیر م . اما بر رضایت از زندگیتاثیر مثبت و معنادار دارد ،آوری زنان سرپرست خانواربر تاب اندیشیثبت آموزش م

  اندیشی ومثبت  مقایسه  تحت عنوانهای پژوهشی  یافته  ،شناسی روانی و تربیتالمللی فرهنگ آسیبانس بیندر کنفر  .ندارد

گرایی دانشجویان  های تحصیلی دانشگاه آزاد ساری نشان داد بین نتایج کمالروانشناسی و سایر رشتهگرایی در دانشجویان  کمال

و آموزش مسائل   اندیشیمثبت شناخت  ی،بیان . بهفاوت معناداری وجود داردت ،های دانشگاه آزاد ساریرشته روانشناسی و سایر

 . جلوگیری کند یتواند از بروز اختالالت زیادمی ،جنسی افراد
ن  غیاثی، و  عنوان  (،  1395ی)رصطباطبایی  تحت  خود  پژوهش  مثبت»در  آموزش  بهزیستی اثر  و  هیجانی  تنظیم  بر  اندیشی 

-آزمون، پس پیش  )در قالب یک طرح آزمایشی    94-93در سال    «کارشناسی دانشگاه بیرجندروانشناختی دانشجویان مقطع  

تر از میانگین  بهزیستی روانشناختی یا انحراف معیار پایین  ی ورا که از نظر تنظیم هیجان  نفر دانشجو  60،  با گروه کنترلزمون(  آ

ساعته در برنامه آموزش   2جلسه    7  ی کرده و گروه آزمایشتقسیم    کنترل  به دو گروه آزمایشی و  تصادفی به صورت    ، جهانی بودند

بر متغیرهای    اندیشیمثبت  آموزش  داد  نتایج تحلیل کوواریانس نشان   ردند. پس از اجرای پس آزمون،دریافت ک  اندیشی راثبتم

مثبت با دیگران و  ارتباط  ی، شخص ی و رشدهای ارزیابی مجدد شناختمولفه  و زیربهزیستی روانشناختی  و اصلی تنظیم هیجان

  %   95  با  هدفمندی در زندگی   ، تسلط بر محیط واستقالل  ی،های سرکوبمولفهزیر  اما بر    .تاثیر معناداری دارد   ،پذیرش خود

 دارد. تاثیر معناداری ن ،اطمینان
مکان کنترل و جرأت اندیشی با های مثبتبین مهارتوابط تعیین ر»پژوهش خود تحت عنوان  (، در2018)30ساریکام سلیگ و

های  مکان کنترل تحصیلی درونی و مهارت  ینمثبتی ب  هایهمبستگی  معتقدند   «یا قویدل بودن در نوجوانان در کشور ترکیه 

همچنین    . دیده شدی  آموزان دبیرستانشدانمندی در  جرأتهمبستگی باقوی بودن و ضمن اینکه این    .وجود دارد  اندیشیثبتم

درصد از    50حدود  اندیشی  ثبتبیرونی و متحصیلی  مکان کنترل    درونی،  کنترل تحصیلی  مکان  ادنتایج این پژوهش نشان د

نتیجه قطعی شد که مکان کنترل تحصیلی و  لحاظ، این    بدین   . کندمی  یینآموزان تبرا در میان دانش  مندیریانس جراتوا

 .دبیرستانی هستنددانش آموزان  مندیِمهمی از جرات هایکننده پیشگو  ،اندیشیمهارت مثبت

 
30- Selig and Saricam 
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به موضوع رابطه شادکامی به عنوان یکی    (2017)32رروزو   31اوسپینا-اورتیزمندی از زندگی و تفکر مثبت  در مورد رابطه رضایت

افراد    هامروز  .در زندگی پرداختند و سواالت کلیدی زیر را مطرح نمودند  مندیفرد و رضایتاندیشی در  از دستاوردهای مثبت

افراد در    ؟اند شادتر هستندکردهآیا مردم امروز نسبت به کسانی که در گذشته زندگی می  ؟کنندتجربه می  چگونه شادی را

  و  مندی از خودرضایتتواند  و دیگر شرایط زندگی چگونه می   ؟ کننده میجربمندی از زندگی را تجوامع مختلف چگونه رضایت

بسیاری   ، بدین لحاظ در سازه رضایت از زندگی و شادکامی؟  دنرضایت از زندگی را به تبع تجربه شادکامی تحت تاثیر قرار ده

 .به خود اختصاص داده است را  ها در حوزه علوم اجتماعی به ویژه در علوم اقتصادیاز پژوهش
 

 روش  
جامعه آماری را در این پژوهش کلیه    همبستگی است.  -صیفیآزمایشی بوده و توغیرهای  از نوع پژوهش  حاضر،  طرح پژوهش

برای  .نداهتحقیقات تهران تشکیل دادو    دانشجویان زن شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم

دانشکده  ، چهار  یقاتتحقو    های دانشگاه آزاد واحد علومکدهانتخاب گروه نمونه در این پژوهش در گام اول از میان کلیه دانش

به شیوه تصادفی انتخاب شد و سپس به شیوه نمونه    و حقوق، ادبیات و علوم سیاسی  علوم پزشکی  ،علوم پایه  ،علوم اجتماعی

ها نفر از دانشجویان زن متاهل که در این دانشگاه آماده همکاری با پژوهشگر جهت تکمیل پرسشنامه 150 ،گیری در دسترس

 . ژوهش را تشکیل دادندگروه نمونه پ   ،بودند

 

 یافته ها

بررسی رابطه رضایت از خود و تفکر مثبت با رضایت زناشویی  )در این قسمت از مقاله پیرو هدف پژوهش تحت عنوان  

بهدادهدر میان دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد(   پژوهش  خام  نرمهای  آماری  وسیله  از    spssافزار  استفاده  آمار با 

ار گرفت تا به آزمون چند متغیره( مورد تجزیه و تحلیل قر  گام به گام و رگرسیون آمار استنباطی)رگرسیونمدل های  توصیفی و  

 های پژوهش پرداخته شود.فرضیه

   های مرکزی و پراکندگی نمرات رضایت از خود، تفکر مثبت و رضایت زناشوییهای گرایششاخص   - 1جدول شماره  

 دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران در میان   های آن( )همراه با مولفه

 متغییرهای پژوهش  تعداد  میانگین  واریانس  انحراف معیار

 رضایت از خود  143 33/21 80/26 18/5

 تفکر مثبت 143 35/61 69/289 02/17

 رضایت زناشویی کل  143 31/184 75/376 41/19

 رضایت زناشویی 143 04/31 70/15 96/3

 حل تعارض 143 71/26 71/28 35/5

 ارتباطات 143 59/30 31/14 78/3

 تحریف آرمانی 143 27/13 03/15 87/3

 

 
31- Ortiz-ospina 
32 - Roser 
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بین به توان دید میانگین و انحراف معیار متغیر رضایت از خود به عنوان متغیر پیشمی  1براساس یافته های جدول شماره  

باشد. در مورد کل متغیر می  02/17و    35/61در مورد تفکر مثبت میانگین و انحراف معیار به ترتیب  و    18/5و    33/21  ترتیب

در مورد مولفه های این متغیر میانگین و  است.  41/19و انحراف معیار31/184زناشویی به عنوان متغیر مالک میانگین  رضایت

و در    59/30،78/3ارتباطات  ،   35/5  و 71/26  حل تعارض  ، مولفه96/3و  04/31به ترتیب  رضایت زناشویی    انحراف معیار مولفه

محاسبه شد. همچنین می توان دید میانگین مولفه رضایت زناشویی بیشتر از سایر    87/3و    27/13تحریف آرمانی  نهایت مولفه  

 مولفه هاست. یعنی اکثریت اعضاء گروه نمونه بر این مولفه بیشتر تاکید کردند. 

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش به تفکیک مؤلفه های آنها   شاخص ضرایب  - 2جدول شماره  

 تحریف آرمانی ارتباطات حل تعارض رضایت زناشویی رضایت زناشویی کل  متغیرهای پژوهش 

 رضایت از خود 

 ضریب همبستگی پیرسون 

 سطح معنی داری

066/0 - 

435/0 

388/0 

000/0 

044/0 

598/0 

461/0 

000/0 

224/0- 

007/0 

 مثبتتفکر 

 ضریب همبستگی پیرسون 

 سطح معنی داری

721/0 

000/0 

119/0- 

155/0 

015/0 

863/0 

344/0- 

000/0 

372/0 

000/0 

 

آنها با یکدیگر را نشان   هایهای همبستگی بین متغیرهای پژوهش و مولفهشاخص ضریب، 2های جدول شماره  بر اساس داده

ضریب  مالک  متغیر  عنوان  به  زناشویی  رضایت  با  بین  پیش  متغیر  عنوان  به  خود  از  رضایت  متغیر  بین  است؛  داده 

های متغیر باشد، اما بین متغیر رضایت از خود با مولفهدار نمیمعنی  05/0بوده که حتی در سطح آلفای      -066/0همبستگی

، نشان داده شد که در سطح  224/0و تحریف آرمانی  461/0، ارتباطات388/0زناشویی ضریب همبستگیمالک یعنی رضایت  

با  معنی  01/0آلفای   یعنی  است.  می  99دار  اطمینان،  همبستگیدرصد  مزبور  متغیرهای  دو  بین  گفت  و توان  متوسط  های 

با مولفه حل تعارض متغیر م اما این متغیر پیش بین  دار ندارد. شاخص ضریب  الک، همبستگی معنیمعناداری وجود دارد. 

بوده که در   721/0  همبستگی بین تفکر مثبت به عنوان متغیر پیش بین با رضایت زناشویی به طور کلی به عنوان متغیر مالک

وجود توان اعالم کرد بین دو متغیر همبستگی باال و معناداری  درصد اطمینان می  99باشد یعنی با  دار میمعنی  01/0آلفای  

های ارتباطات و تحریف آرمانی به عنوان متغیر مالک به ترتیب ضرایب دارد. همچنین بین این متغیر یعنی تفکر مثبت با مولفه

های ارتباطات  توان گفت بین تفکر مثبت با مولفهدرصد اطمینان می 99به دست آمد؛ بنابراین با   372/0و  -344/0همبستگی

اما بین این متغیر پیش بین با مولفه رضایت زناشویی و حل    ی همبستگی قوی وجود داردو تحریف آرمانی رضایت زناشوی

 تعارض، هیچ رابطه همبستگی معناداری یافت نشد. 

با رضایت مثبت  زناشویی در میان دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم فرضیه اول: بین تفکر  مندی 

 تحقیقات تهران رابطه وجود دارد. 

 در رابطه با تفکر مثبت با رضایت زناشویی در میان دانشجویی زن متاهل R 2شاخص - 3ماره  جدول ش

 R 2R مدل 
2R  خطای معیار برآورد تنظیم شده 

1 721/0 520/0 517/0 49/13 
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تنظیم شده را در رابطه با تفکر مثبت با رضایت زناشویی در میان دانشجویان زن متاهل نشان     2Rشاخص  3جدول شماره  

مندی زناشویی )متغیر  درصد واریانس رضایت  7/51بوده که بر اساس آن    517/0تنظیم شده  2Rدهد. بر اساس این جدول  می

 گردد. مالک( به وسیله تفکر مثبت تبیین می

 واریانس از طریق رگرسیون تحلیل  -4جدول شماره 

 F S i g میانگین مجذورات درجه ی آزادی  مجموع مجذورات  مدل 

 000/0 710/152 673/27815 1 673/27815 رگرسیون 

   147/182 141 789/25682 باقی مانده 

    142 462/53498 جمع 

 

می باشد که در سطح    152/ 710به دست آمده    Fدهد. مقدار  تحلیل واریانس از طریق رگرسیون را نشان می  4جدول شماره  

 گردد.داری مدل رگرسیون تأیید میدار است و معنی معنی 01/0آلفای 

 ضریب بتای استاندارد شده -5جدول شماره 

 مدل 
 ضرایب معیار شده  ضرایب معیار نشده 

T 
S i g 

 بتا B خطای معیار سطح معنی داری

 000/0 604/31  860/133 235/4 ثابت 

 000/0 358/12 721/0 822/0 067/0 تفکر مثبت

 

بوده که در سطح آلفای بیش از    721/0توان دید این ضریب برابر با  ضریب بتای استاندارد شده می  5بر اساس جدول شماره  

میمعنی01/0 آن  اساس  بر  و  است  به  دار  گفت  بین(  توان  مثبت)پیش  تفکر  استاندارد  انحراف  در  افزایش  واحد  یک  ازای 

افزایش در نمره انحراف استاندارد متغیر مالک یعنی رضایت زناشویی حاصل خواهد شد. از سوی دیگر این ضریب نشان 721/0

تفکر مثبت و رضایتمی بر یکدیگر برخوردارهستنددهد دو متغیر  تأثیر معنی داری  از  زناشویی   یک بنابراین فرضیه    .مندی 

پژوهش مبنی بر اینکه بین تفکر مثبت با رضایت زناشویی در میان دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 

 تهران رابطه وجود دارد، تأیید گردید. 

فرضیه دوم: بین تفکر مثبت با رضایت از خود در میان دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات  

 ه وجود دارد.تهران رابط

 در رابطه رضایت از خود با کل رضایت از خود در میان دانشجویان زن متاهل R  2شاخص -6جدول شماره 

 R 2R مدل 
2R  خطای معیار برآورد تنظیم شده 

1 535/0 286/0 281/0 38944/4 

 

تنظیم شده را مورد رابطه با تفکر مثبت با رضایت از خود در میان دانشجویان زن متاهل را نشان     2Rشاخص  6جدول شماره  

جدول  می این  اساس  بر  شده  2Rدهد.  می  281/0تنظیم  آن  اساس  بر  که  گفتبوده  واریانس  1/28توان  از  درصد  رضایت 

 گردد. )متغیر مالک( به وسیله تفکر مثبت تبیین میخود
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 ل واریانس از طریق رگرسیون تحلی - 7جدول شماره  

 F Sig میانگین مجذورات درجه ی آزادی  مجموع مجذورات  مدل 

 000/0 533/56 220/1089 1 220/1089 رگرسیون 

   267/19 141 668/2716 باقی مانده 

    142 888/3805 جمع 

 

می باشد که در سطح   533/56به دست آمده    Fدهد مقدار  تحلیل واریانس از طریق رگرسیون را نشان می  7جدول شماره  

 گردد. داری مدل رگرسیون تأیید میدار بوده به این ترتیب معنیمعنی 01/0آلفای باالی 

 ضریب بتای استاندارد شده -8جدول شماره 

 مدل 
 ده ضرایب معیار ش ضرایب معیار نشده 

T 
Sig 

 بتا B خطای معیار سطح معنی داری

 000/0 735/22  319/31 378/1 ثابت 

 000/0 -519/7 -535/0 -163/0 022/0 تفکرمثبت 

 

بوده که در سطح آلفای بیش از  -535/0توان مشاهده نمود بتا برابر با ضریب بتای استاندارد شده می 8بر اساس جدول شماره 

افزایش    -535/0توان گفت به ازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد تفکر مثبت،  دار بوده یعنی بر اساس آن میمعنی01/0

دهد دو متغیر تفکر  یعنی رضایت از خود حاصل خواهد شد. از سوی دیگر این ضریب نشان می  در انحراف استاندارد متغیر مالک 

معنی تأثیر  از  خود  از  رضایت  و  هستند.مثبت  برخوردار  یکدیگر  بر  بین    داری  اینکه  بر  مبنی  پژوهش  دوم  فرضیه  بنابراین، 

احد علوم تحقیقات  تهران رابطه وجود دارد تأیید  تفکرمثبت با رضایت از خود در میان دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد و

 گردید. 

 

 گیری بحث و نتیجه
های چهارگانه در مجموع نشان داد از میان مولفه  (انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی  ،میانگین)یج حاصل از آمار توصیفی  نتا

اعضای    بدین معنا که  ،ها گزارش شدمیانگین مولفه رضایت زناشویی بیشتر از سایر مولفه  ،مندی زناشوییمتغیر مالک رضایت 

مندی زناشویی بیشتر از مولفه رضایت زناشویی به عنوان عامل تعیین کننده رضایت برزنان دانشجوی متاهل  یعنی  گروه نمونه

های ضرایب همبستگی به دست آمده نشان  شاخص  .تندارتباطات و تحریف آرمانی تاکید داش  ، های دیگر یعنی حل تعارضمولفه 

دار  معنی  %1دار در سطح آلفای بیش از  همبستگی باال و معنی   )متغیر مالک( داد رابطه تفکر مثبت با کل متغیر رضایت زناشویی  

مندی  ی و رضایتهای ارتباطات و تحریف آرمانتفکر مثبت با مولفه  . باشددهنده همبستگی قوی بین دو سازه میبود که نشان

درصد اطمینان   99به طور کلی با بیش از     .را نشان داد  %1دار در سطح آلفای بیش از  همبستگی متوسط اما معنی  ،زناشویی

  ، دارمندی زناشویی با دو مولفه ارتباطات و تحریف آرمانی آن رابطه معنیگفت بین مثبت اندیشی زنان دانشجو با رضایتتوان  می

 .وجود دارد

یج حاصل از استفاده از مدل رگرسیون در بخش آمار استنباطی به منظور آزمون دو فرضیه پژوهش نشان داد بین تفکر مثبت  نتا

  ، به این ترتیب فرضیه اول پژوهش تایید شد  .دار وجود داردمندی زناشویی در میان دانشجویان زن متاهل رابطه معنیبا رضایت
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  زن   دانشجویان  اندیشیمثبت  وسیله  به  مالک(  )متغیر  زناشوییمندی  یانس رضایتاز وار  51/7%نشان داد    R  2شاخصزیرا  

اطمینان   %99مندی زناشویی با بیش از و متغیر تفکر مثبت و رضایتد نشان دادضمن اینکه تحلیل رگرسیون  .گرددتبیین می

و    (2012  ) 33این یافته پژوهش فعلی با نتایج حاصل از پژوهش وانگ چای الی  .از تاثیر معناداری بر یکدیگر برخوردار هستند

سبب افزایش آمادگی    ،های این تفکراندیشی بنا به ویژگیتوان گفت مثبتدر تبیین این یافته می  .همسو است  (1385)حسینی  

های حل مسئله و چالش برانگیز از جمله ارتباطات متقابل با دیگر  ها و مسائل موجود در موقعیتلشافراد در رویارویی با چا

بینی رو برخوردار از خوش اندیش را از آن افراد مثبت  .دشوافراد نظیر ارتباط با همسر و مواجهه با مسائل و مشکالت زناشویی می

های کافی برای رسیدن به ها و توانمندیاعتقاد فرد به داشتن قابلیت)آمدی  کار  خود  زاند که خود را غالباً برخوردار ادانسته 

ها  های حل مسئله و مشکالت زناشویی به جای افزایش جر و بحثگونه افراد در مواجهه با موقعیتاین  ، بنابراین  .دانند می  ( هدف

ای مسئله محور و حمایتی برای ردهای مقابلهسعی دارند از راهب  ،و منازعات و ایجاد استرس و اضطراب در خود و طرف مقابل

های روانی نظیر اضطراب و افسردگی ای هیجان محور که سبب ایجاد آسیبحل مسئله استفاده کنند و از راهبردهای مقابله

  (،یگرید   و  خود)مندی در زندگی برای هر دو  تامین رضایت  ،زیرا هدف آنها در ایجاد رابطه زناشویی،  اجتناب ورزند  ،گردندمی

افزایش شادکامی است مندی  از واریانس رضایت  %52شد حدود    مشاهده همچنان که در پژوهش فعلی    . کاهش عصبانیت و 

 . کندمی یینازدواج تب دراندیشی یکی از طرفین زناشویی را مثبت

تفکر مثبت با رضایت از خود در میان دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد واحد    ینب  از وجود رابطه  پژوهش  مآزمون فرضیه دو

اندیشی  بوسیله مثبت  (،متغیر مالک) واریانس رضایت از خود    28%نشان داد بیش از    R  2ضریب    .داردحکایت  تحقیقات  و    علوم

بیش از   بااندیشی و رضایت از خود  مثبتمتغیر    دوضمن اینکه اجرای رگرسیون نیز نشان داد    .گرددمی  تبییندانشجویان زن  

  این یافته پژوهش .فرضیه دو پژوهش نیز تایید شد ،به این ترتیب .از تاثیر معناداری بر یکدیگر برخوردار هستند اطمینان 99%

و جانگ  (  2018) 34و ساریکام   لیگ و س  (1395)  صریطباطبایی و ن  ، غیاثی  ،(2017)های مقصودلو و عموپور  با یافته پژوهش

مندی از رضایت  یاتوان گفت آسایش ذهنی  در استدالل این یافته می  ،به این ترتیب  .همسو است(،  2007) 35اوه و کیم   هی

  تفکر  سبک  از  متاثر  شناختی،  ارزیابی   . اینبه واسطه ارزیابی شناختی افراد است  (که رضایت از خود زیر مولفه آن است)زندگی  

   است. زندگی مورد در آنها

 تجربه   غیره   و   دوستان  با  رابطه  حرفه،   خانواده،  مختلف،  هایموقعیت  در   اجتماعی   زندگی  را در  شادکامی   و   هستند  شاد  افرادی

به این ترتیب آنان    .ها عمل کنندهای خود در مواجهه با چالشنه مبتنی بر توانمندیبیناخوش  تفکری  با   بتوانند  کنند تامی

کنند که  همواره با اطمینان به خود عمل نموده و حتی در صورت مواجهه با شکست باز این قابلیت را در خویشتن احساس می

بنابراین تجربه عدم موفقیت و عدم دستیابی به اهداف زودهنگام    .بار دیگر موقعیت را با راهبرد بدیل دیگری برای مقابله بیازمایند 

 گیری   بهرهرا برای    انآنها همواره در پی آسایش ذهنی بوده و هر عاملی که آن را مخدوش نماید و آن  ،گرداند نمی  ایوسم  آنها را

هایی نظیر  را در مواجهه با موقعیت  اطالعات  گردد می  سبب  آنان   مثبت  تفکر  زیرا  گذارند، می  کنار  به  دارند   باز  خود  مثبت  تفکر  از

شرکت    .سلب نکند  هانبوده و قدرت استدالل منطقی را برای حل مسئله از آن  ندهقرار دهند که آزاراختالفات زناشویی مورد توجه  

های خویش احساس بسندگی نموده و  توانمندینسبت به  و    باشند   در این فرآیند مستلزم آن است که افراد خود را باور داشته

ژوهش نشان داد که زنان دانشجوی گروه نمونه از این ویژگی به  نتیجه این پ   . ای معقول تجربه نمایند رضایت از خود را به درجه

   .برخوردار بودند متوسطمیزان 

 
33 - Wang Chay Lay 
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خود را در  از  مندی زناشویی و رضایت  بر این قرار گرفت تا رابطه بین مثبت اندیشی با رضایت  انقصد پژوهشگر  مقالهدر این  

ر باگرچه در رابطه با تاثیرات تفکر مثبت    . تحقیقات تهران بررسی نمایدمیان زنان دانشجوی متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم و  

در ایران انجام شده است اما هدف این پژوهش آن   ضاًهای بسیاری در خارج از ایران و بعجوانب مختلف زندگی افراد پژوهش

مرفه شهر تهران    اقتصادی نسبتاً  -عیاز زنان متاهل که برخاسته از طبقات اجتما  یرشاندیشی را در میان قبود تا اثرات مثبت

متمایز    ، در چارچوب رضایت از خود بررسی نماید تا به نوعی این پژوهش 36ر زندگی زناشویی آنان و ادراک آنها از خود ببودند  

  ن نشا  های این پژوهش توجه به یافته  . به آنها اشاره شد مطرح گردد  بررسی ادبیات پژوهش های ذیربط که در  از دیگر پژوهش 

  مثبت   رابطه  متاهل   زن  دانشجویان  خود،   از  رضایت   و   زناشویی  مندی رضایت  با   اندیشیمثبت  بین   اطمینان    %99  از  بیش   با   داد

ندگی  ز  از  رضایت  تجربه  برای  را  افراد  ذهنی  آسایش  که  اندیشیمثبت  پیامدهای  بر   دیگر  بار  دارد، همچنین  وجود  دارمعنی  و

اگرچه    گذاشت.های زندگی برای آنها به ارمغان دارد صحه  کند و احساس امید و شادکامی را در مواجهه با چالشتضمین می

اقتصادی اعضای گروه    -رسد اما با در نظر گرفتن طبقه اجتماعی بدیهی به نظر می  ،هایی در نگاه نخستدستیابی به چنین یافته

توانند متغیرهای وساطت  بدان مفهوم که سطح درآمد و تحصیالت می  .ی مطرح شوندتواند به نحو انحصارها میاین یافته  ،نمونه

های بسیاری مورد  این مورد در پژوهش  موثر باشند.بین با دو متغیر مالک فوق  ای باشند که در تبیین رابطه متغیر پیشکننده

  ایبا حذف یا با لحاظ متغیرهای تعدیل کننده  هایی در این سنخهای پژوهشتاکید قرار گرفته است به نحوی که همواره یافته

دیل  اگرچه در این پژوهش به طور مستقیم این متغیرهای تع  . شوندسطح تحصیالت و سطح درآمد گزارش می  ، جنس  ،سن  نظیر

از میان جمعیت زنان دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم    ،کننده مورد توجه نبود انتخاب گروه نمونه   ات تحقیقو  اما 

دانشجویان زن گروه )خود به نوعی متغیر سطح درآمد و سطح تحصیالت    ،غیرانتفاعی است  - که یک دانشگاه غیردولتی  تهران

در مجموع نتایج   داده است.قرار    را مطمح نظر  (از میان شاغلین به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب شده بودند  ،نمونه

اندرکاران بهداشت روانی و  دهنده را نیز به گوش دستهشدارگ  آهناین    ،  و فرضیه آنرغم تایید دحاصل از این پژوهش علی

رساند که زوجین حتی در مرتبه زنان برخوردار از رفاه نسبی اقتصادی و سطح تحصیالت متخصصان بالینی زوج درمانی می

رضایت از خود و  )و خود    ( روابط زناشویی)هایی برای تغییر سبک تفکر خود به رویدادهای زندگی  نیازمند آزاد آموزش  ، عالی 

   .هستند (خودکارآمدی

های پیش از ازدواج و پس از ازدواج به عنوان یک برنامه مصوب و تصویب شده در قالب  آن است که مشاوره ،س ناگواربواقعیت 

یابی در  ها نیز در ارائه الگوهایی برای زوجین جهت چارهرسانه  .مورد توجه نبوده است  ،های سازمان بهزیستی کل کشوربرنامه

  مسائل   فقط  مزبور،  هایبرنامه  ایمحتوای رسانه   در  واقع  در  کنند.نمی  لعم  آمیزموفقیت   نحوی  به  خود  زناشویی  قبال مشکالت

  زوجین   تمام  برای  آنها  به  دسترسی  که  شودمی  ارائه  هایی حلراه  یا   شودنمی  دیده  یابی چاره  اما   شوند،می  باز  زناشویی  مشکالت

رابطه   خصوصاز سوی دیگر در    . برخورداری از جلسات مشاوره زوج درمانی  از جملهمه اقشار جامعه ممکن نیست  ه  میان  در

از خودمثبت رضایت  و  از خود  %21حدود    ،اندیشی  رضایت  تهران-زنان    این  واریانس  از جمعیت در شهر  نیمی  عنوان    - به 

تبیین می مثبت از تاثیر متوس   و مالک بین  اگرچه گزارش شد که دو متغیر پیش  . کنداندیش  بر یکدیگر  ط معنیمزبور  داری 

  - استدالل فرضی)برخوردار هستند اما ضروری است از آن هنگام که افراد در دوره نوجوانی به مرحله رشد ذهنی تفکر انتزاعی  

زندگی و پس    ، های تحصیلهای خود در صحنهتا در مواجهه با چالش  زش یابند باید از همان زمان آمو  ، دست می یابند   ( قیاسی

آن حرفه قابلیت  ،از  بر  تکیه  توانمندیبا  و  ازها  به    ایهمقابل  هایسبک   های خویش  و  بوده  بر حذر  اجتنابی  و  هیجان محور 

توانند خشم خود را  و مییافته    ءهیجانی آنها ارتقادر این صورت، هوش    . حل مسئله و حمایتی روی آورند  ایهای مقابلهسبک

 .های دشوار بپردازندها و موقعیتچالش بینی به حل و فصلمدیریت کنند و با امید و خوش
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اندیشی به کلیه دانش آموزان از همان مقاطع تحصیلی دبیرستان بود  مثبت  یاشاهد آموزش سبک تفکر مثبت    گفته شدآنچه  

قاالت  ها به صورت کتاب و منگاشته  ،ها بدیهی است رسانه  .ها و مقاطع سنی بزرگسالی نیز تداوم یابد که باید در راستای رشد آن

بینانه و با انگیزه و امیدوار به  د بستری مناسب فراهم آورند تا نسل نوجوان و جوان خوشنتوانمی  طور اهم و فضای مجازی به  

متخصصان بالینی به خصوص    ،مربیان  ،اشاره رفت پیشنهادات کاربردی به والدین   چهدر قالب آن  . زندگی نگاه کنند  های چالش

و    زوج بهزیستی کل کشور تحت    نهادهاییدرمانگران  و سازمان  پرورش  و  آموزش  وزارت  ع مانند  ارائه میاین  شود که نوان 

 یادگیری   و  اندیشی  مثبت  برایریزی و ایجاد محتوای مناسب برای آموزش نسل نوجوان و جوان  تمهیدات کافی را برای برنامه

آورند. پژوهش حاضر نیز دارای محدودیت    فراهم   زندگی   از  مندیرضایت  کسب  و  زندگی  با   چالش  در  مناسب  ایمقابله  هایراهکار

دانشجویان زن متاهلی  گیری در دسترس از میان  نمونه  های گروه نمونه به صورتوجود مشکل در یافتن آزمودنی  هایی از جمله:

دهندگان آماده شرکت  ت کافی پاسخعدم جدی  همچنین،  ، پرسشنامه پژوهش اعالم نمایندسه    دگی خود را برای تکمیلکه آما

.  های خام پژوهش گردیدها از مجموعه داده ها که سبب ریزش سهمی از دادهنامهپرسشبه    دقیق  در پژوهش در پاسخ دادنِ

شود؛  می  پیشنهاد  جنس  بنابراین  متغیرهای  وساطت  با  مذکور  پژوهشی  اجتماعی  یتعنوان  وضعیت  مورد    - و  در  اقتصادی 

ارشناسی ارشد مرد از یک سو و هر دو پژوهش در میان دانشجویان زن و مرد مقطع کارشناسی ارشد در  دانشجویان مقطع ک

تهران نیز اجرا گردد  مثل دانشگاه دولتی  یک   نظر به تاکید سازمان بهداشت جهانی بر    .همچنین پیشنهاد می شود؛دانشگاه 

افراد و نقش مثبترضایت امرمندی زندگی  این  تحقق  پژوهش پ   ،اندیشی در  با در نظر گرفتن  یشنهاد می شود  های دیگری 

اندیشی انجام شود و در این راستا راهکارهای بین مثبتهای روانشناختی موثر بر بهداشت روانی افراد با تاکید بر متغیر پیشسازه

 . با استرس و افسردگی طراحی گردد افراد اندیشی به آحاد جامعه برای مقابلهمثبت مناسب آموزشِ
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