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Abstract
Introduction: Achieving full life satisfaction in positive psychology is considered to be the ultimate goal 
of psychological interventions. Life satisfaction reflects the general feeling of a community towards the 
world they live in. Life satisfaction is one of predictors of mental health. The purpose of this study is to 
evaluate the formulation and effectiveness of positive intervention program on promotion of life satisfaction in 
women.  
Methods: This study was a three-stage consecutive hybrid design, based on the Kerchi and morganas (1970) 
sampling table, out of 9682 women employed at Tehran University of Medical Sciences, 318 individuals were 
selected by cluster sampling method. Purposeful sampling was used in the qualitative section. Dates gathering 
in the quantitative section was done by the employment of values in action questionnaire (VIA-72) and the 
life satisfaction questioner (SWLS). In the qualitative part we used the semi-structured interviews with the 
theoretical framework of positive psychology. In order to analyze the data in the quantitative part we used the 
correlation and Structural equation modeling method and in the qualitative part, the data from the interviews 
were analyzed. 
Results:  The results showed that all the six virtues had a direct and meaningful positive relationship with the 
life satisfaction scale. 
(Humanity= 176, wisdom=37, transandance=413, courage=346. Temperance=304, justice=266). What’s more, 
the result suggested that the doctrine of character strength components (positive intervention program) be 
directly related to life satisfaction.  
A direct relationship between training these components and an increase in life satisfaction was also observed. 
(f=183.4, p=0.001) And the formulation of the positive intervention program in the Iranian Sample is totally 
consistent with Seligman’s proposed model. 
Conclusions: The results indicate that the doctrine of character strength components is directly related to life 
satisfaction. There is also a direct relationship between teaching these components and increased life satisfaction. 
The formulation of positive intervention program in the Iranian sample is also completely consistent with 
the model proposed by Seligman. At last, based on the result of the qualitative and quantitative parts of the 
present, study, positive intervention program led to increased life satisfaction in employed women. The result 
of this study can specifically be used in designing positive intervention programs to increase life satisfaction 
in individuals.
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چکیده
مقدمــه: رســیدن بــه رضایــت از زندگــی و زندگــی کامــل در روان شناســی مثبــت گــرا بــه عنــوان هــدف نهایــی مداخــالت روانــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. رضایــت از زندگــی منعکــس کننــدۀ احســاس و نظــر کلــی افــراد یــک جامعــه نســبت بــه دنیایــی اســت کــه در 
آن زندگــی مــی کننــد. رضایــت از زندگــی یکــی از پیــش بینــی کننــده هــای ســالمت روانــی اســت. هــدف از ایــن مطالعــه تدویــن و اثــر  

بخشــی برنامــه مداخالتــی مثبــت گــرا بــر ارتقــای رضایــت از زندگــی زنــان اســت.
روش کار: در ایــن مطالعــه طــرح ترکیبــی متوالــی ســه مرحلــه ای بــوده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 9682 نفــری زنــان شــاغل در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و جــدول نمونــه گیــری کرچــی و مــورگان )1970(، تعــداد 318 نفــر بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای 
بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــده اســت. دربخــش کیفــی نیــز از روش نمونــه گیــری هدفمنــد اســتفاده شــد. جهــت جمــع آوري اطالعــات 
در بخــش کمــی از فــرم کوتــاه پرسشــنامه ارزش هــای فعــال در عمــل )VIA-72(، پرسشــنامه رضایــت از زندگــی )SWLS(، در بخش 
کیفــی از مصاحبــه نیمــه ســا ختــار یافتــه اي بــا چارچــوب نظــري روان شناســی مثبــت گــرا اســتفاده شــده اســت بــه منظــور تجزیــه و 
تحلیــل داده هــا در بخــش کمــی از روش هــاي همبســتگی و تحلیــل الگــوی معــادالت ســاختاری، در بخــش کیفــی از تحلیــل اطالعــات 

حاصــل از مصاحبــه هــا اســتفاده شــد. 
ــادار دارد)  ــاس رضایــت از زندگــی رابطــه مثبــت معن ــا مقی ــت ب ــن پژوهــش نشــان داد کــه همــه شــش فضیل ــج ای ــا: نتای ــه ه یافت
انســانیت= 0.176، خــرد= 0.37، تعالــی= 0.413، شــجاعت= 0.346، اعتــدال= 0.304، عدالــت= 0.266( بــه عــالوه نتایــج حاکــی از آننــد 
کــه آمــوزه هــای مولفــه هــای توانمنــدی منــش) برنامــه مداخالتــی مثــب گــرا( بــه صــورت مســتقیم بــا رضایــت از زندگــی رابطــه دارنــد. 
 .)F=183.4. p=0.001( ــر افزایــش رضایــت از زندگــی مشــاهده شــده اســت رابطــه مســتقیمی نیــز میــان آمــوزش ایــن مولفــه هــا ب

همچنیــن تدویــن برنامــه مداخالتــی مثبــت گــرا در نمونــه ایرانــی، کامــال بــا الگــوی مطــرح شــده توســط ســلیگمن مطابقــت دارد.
نتیجــه گیــری: نتایــج حاکــی از آننــد کــه آمــوزه هــای مولفــه هــای توانمنــدی - منــش بــه صــورت مســتقیم بارضایــت از زندگــی 
رابطــه دارنــد. رابطــه مســتقیمی نیــز میــان آمــوزش ایــن مولفــه هــا بــر افزایــش رضایــت از زندگــی مشــاهده شــده اســت. همچنیــن 
تدویــن برنامــه مداخالتــی مثبــت گــرا در نمونــه ایرانی،کامــال بــا الگــوی مطــرح شــده توســط ســلیگمن مطابقــت دارد. در پایان.بــر مبنای 
نتایــج بخــش کمــی و کیفــی پژوهــش حاضــر، برنامــه مداخالتــی مثبــت گــرا منجــر بــه ارتقــاء رضایــت از زندگــی زنــان شــاغل گردیــد. 
از نتایــج ایــن پژوهــش بــه  صــورت اختصاصــی می تــوان در طراحــی برنامــه مداخالتــی مثبت گــرا در جهــت افزایــش رضایــت از زندگــی 

افــراد اســتفاده کــرد.  
کلیدواژه ها: رضایت از زندگی، برنامه مداخالتی مثبت گرا، زنان شاغل.
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مقدمه
ــازوکارهای  ــا س ــا ی ــزای فرآینده ــش، اج ــای من ــدی ه توانمن
ــد.  ــی کنن ــف م ــا را تعری ــت ه ــه فضیل ــتند ک ــناختی هس روانش
توانمندیهــا زیــر مجموعــه صفــات شــخصیتی هســتند کــه ارزش 
هــای اخالقــی را بــر روی آنهــا تعبیــه مــی کنیــم )1(. رضایــت از 
زندگــی منعکــس کننــدۀ احســاس و نظــر کلــی افــراد یــک جامعــه 
نســبت بــه دنیایــی اســت کــه در آن زندگــی مــی کننــد. رضایــت 
ــی  ــالمت روان ــای س ــده ه ــی کنن ــش بین ــی از پی ــی یک از زندگ
اســت )2(. ایــن مقیــاس از ســایر ســازه هــای روان شــناختی ماننــد 
ــز  ــی متمای ــوش بین ــس و خ ــزت نف ــی، ع ــت و منف ــۀ مثب عاطف
ــز  ــد متمای ــده ســه بع ــت از گذشــته، حــال و آین اســت )3(. رضای

ــتند. ــی هس ــت از زندگ رضای
ــخص  ــراد را مش ــی اف ــت از زندگ ــزان رضای ــل می ــه در اص آنچ
می ســازد، نــوع نگــرش آن هــا نســبت بــه رویدادهایــی اســت کــه 
تجربــه مــی کننــد. ویژگیهــای شــخصیتی ازجملــه عواملی هســتند 
کــه نقــش مهمــی در تعییــن نگــرش هــای مــا دارنــد. بــه نظــر 
مــی رســد ویژگیهــای شــخصیتی مثبــت کــه بــه آن هــا فضائــل 
ــری  ــق تأثی ــی شــود، از طری ــه م ــش گفت ــای من ــدی ه و نیرومن
ــد،  ــی مــی گذارن ــه زندگ ــراد نســبت ب ــای اف ــر نگــرش ه ــه ب ک
ــل  ــد. فضائ ــر دهن ــی را تغیی ــت از زندگ ــد ســطح رضای مــی توانن
و نیرومنــدی هــای منــش نه تنهــا از طریــق تعییــن نگــرش هــا 
بــر میــزان رضایــت از زندگــی تأثیــر مــی گذارنــد، بلکــه اســتفاده 
ــه شــادکامی مــی  از آن هــا در مســیرهای مختلفــی کــه منجــر ب
شــوند نیــز ســطح رضایــت از زندگــی را متأثــر می ســازد. متأســفانه، 
نارضایتــی از زندگــی، به ســرعت بــه شــیوه تفکــر نوعــی مــا دربــاره 
جهــان، تبدیــل مــی شــود. بــه  منظــور جلوگیــری از در غلطیــدن 
افــراد جامعــه بــه دامــان ایــن رویــۀ فکــری و جایگزیــن ســاختن 
شــادکامی و رضایــت از زندگــی بایــد از عوامــل مؤثــر بــر رضایــت 

از زندگــی و چگونگــی افزایــش ایــن ســازه مطلــع شــد.
بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی زنــان در ســالمت خانــواده و جامعــه، 
فراهــم نمــودن زمینه هــای الزم بــرای رشــد و بهره منــدی 
ــف  ــای مختل ــان در حیطه ه ــارکت زن ــدی و مش ــه از توانمن جامع
علمــی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی و رفــع موانع و مشــکالت 

ــي برخــوردار اســت )4(. موجــود آن هــا از اهمیــت فراوان
از طــرف دیگــر اســتفاده از فضائــل و نیرومنــدی هــای منــش در 
زندگــی روزمــره بــه طــرق مختلــف موجــب افزایــش رضایــت از 
ــه  تنهــا  ــل و توانمنــدی هــای منــش ن زندگــی مــی شــود. فضائ
از طریــق تعییــن نگــرش هــا بــر میــزان رضایــت از زندگــی تأثیــر 
مــی گذارنــد، بلکــه اســتفاده از آن هــا در مســیرهای مختلفــی کــه 

منجــر بــه رشــد و خــود شــکوفایی مــی شــوند نیــز ســطح رضایت 
از زندگــی را متأثــر مــی ســازد )5(.

ــل  ــاختن فضائ ــخص س ــی و مش ــا بررس ــوان ب ــی ت ــن م بنابرای
ــه  منظــور ارتقــا ایــن فضائــل و  ــا رضایــت از زندگــی، ب مرتبــط ب
توانمنــدی هــا در افــراد برنامــه ای مداخلــه ای طــرح ریــزی کــرد؛ 
امــا نکتــه ای کــه در ایــن پژوهــش مدنظــر اســت، تدویــن برنامــه 
ــه کــه  ــا فرهنــگ ایرانــی اســت، همان گون مداخالتــی متناســب ب
ــر  ــی ب ــالت مبتن ــی از مداخ ــت )6(، برخ ــد اس ــلیگمن  معتق س
روان شناســی مثبــت گــرا، نســبت بــه فرهنــگ حســاس هســتند. 
ــت از  ــش رضای ــب افزای ــگ موج ــک فرهن ــه در ی ــی ک تمرینات
ــت  ــر رضای ــری ب ــر تأثی ــی دیگ ــوند، در فرهنگ ــی ش ــی م زندگ
ــی آن را کاهــش مــی دهــد.  ــا حت ــراد نگذاشــته و ی از زندگــی اف
ــه بررســی  معــدود پژوهــش هــای انجــام  شــده در کشــور کــه ب
ــرا  ــم روان شناســی مثبــت گ ــر مفاهی ــی ب ــر مداخــالت مبتن تأثی
پرداختــه انــد، بــر روی افــراد مبتالبــه اختــالالت مختلف اجراشــده 
ــل و  ــا، فضائ ــرش ه ــش نگ ــه نق ــه ب ــا توج ــت )10،9،8،7(. ب اس
توانمنــدی هــای منــش در تعییــن ســطح رضایــت از زندگــی ایــن 
پرســش مطــرح مــی شــود کــه کدام یــک از فضائــل و توانمنــدی 
هــای منــش بــا رضایــت از زندگــی ارتبــاط دارنــد؟ بــا توجــه بــه 
ــه در  ــرا ریش ــت گ ــی مثب ــات روان شناس ــم و نظری ــه مفاهی اینک
ــه  ــای جامع ــاوت ه ــن تف ــر گرفت ــرب دارد و در نظ ــگ غ فرهن
ایــران و امریــکا )از نظــر مــواردی ماننــد مذهــب، قومیــت، جمــع 
گرایــی و فردگرایــی، ســطح رفــاه اجتماعــی، اقتصــادی و اولویــت 
هــا ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه(، در پژوهــش حاضر ســعی بر آن 
اســت تــا ایــن مؤلفه هــا در جامعــه زنــان شــاغل ایرانــی بررســی و 
شناســایی شــوند و بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه آیــا مــی 
تــوان بــا توجــه بــه رابطــۀ ایــن مؤلفه هــا بــا رضایــت از زندگــی، 
ــای  ــر مؤلفه ه ــی ب ــبی مبتن ــی مناس ــی مداخالت ــه آموزش برنام
توانمنــدی هــای منــش در جامعــۀ ایرانــی ارائــه داد و بــر اســاس 
آن بــه اثربخشــی ایــن برنامــه آموزشــی بــه  منظــور ارتقــای ســطح 

ــان پرداخــت؟ رضایــت از زندگــی زن
ــاوت  ــه تف ــه حاضــر توجــه ب یکــی دیگــر از ضرورت هــای مطالع
ــت  ــی و شــرقی در حــوزه ویژگی هــای مثب ــگ غرب ــدگاه فرهن دی
ــه  ــد ک ــرده ان ــار ک ــم )11( اظه ــن بات ــتوفر و هیک ــت. کریس اس
ــور  ــرا و خودمح ــی فردگ ــرا دارای چهارچوب ــی مثبت گ روان شناس
ــر  ــرا ب ــه در روان شناســی مثبت گ ــه نظــر مــی رســد ک اســت. ب
ــت و  ــات مثب ــتقل، هیجان ــوِد مس ــد خ ــی مانن ــاد مختلف ــا ابع ارتق
ارزش هــای مرکــزی یــا اصلــی تأکیــد مــی شــود. مشــکل ناشــی 
از ایــن مطلــب آن اســت کــه همــه فرهنــگ هــا دیــدگاه یکســانی 



نشریه پژوهش پرستاری، دوره 15، شماره 3،  مرداد و شهریور 1399

80

نســبت بــه ســازه هایــی ماننــد خــود، هیجانــات و ارزش هــا ندارند. 
ســاختار کلــی روان شناســی مثبت گــرا بــر اســاس فرضیــات غربــی 
مبنــی بــر آنچــه منجــر بــه زندگــی بهتــر مــی شــود، ایجــاد شــده 
اســت؛ بنابرایــن، اگــر فــردی دارای ویژگــی هــای مثبــت فرهنــگ 
هــای فردگــرا و خــود کارآمــدی نباشــد، بــر اســاس مفهــوم ســازی 
غربــی توانمندی هــای منــش، فــرد توانمنــدی نیســت و از زندگــی 
رضایــت نــدارد بنابرایــن بهتــر اســت تمرینــات بــا توجــه بــه نتایــج 
پژوهــش هایــی کــه قبــل درزمینــٔه تأثیــر تفــاوت هــای فرهنگــی 
ــام   ــرا انج ــت گ ــی مثب ــر روان شناس ــی ب ــالت مبتن ــر مداخ ب

ــوند )12(. ــاب ش ــده اند، انتخ ش
ــرا،  ــی مثبت گ ــش در روانشناس ــابقه پژوه ــری و س ــی نظ در مبان
شــناخت توانایی هــا و پتانســیل درونــی آدمــی و کاربــرد ویژگیهــای 
مثبــت افــراد و خانواده هــا مــی توانــد اثربخشــی فنــون و 
درمان هــای روان شــناختی را بیــش  از پیــش افزایــش دهــد و 
ــای  ــناختی و ناهنجاری ه ــکالت روان ش ــان مش ــر درم ــزون ب اف
رفتــاری بــه بــاال بــردن کیفیــت زندگــی و بهزیســتی روانــی افــراد 
جوامــع بینجامــد. درحالی کــه روانشناســی بالینــی به گونــه ای 
ســنتی بــر کمبودهــا و ناتوانی هــای روانــی می پــردازدو بــر 
انعطاف پذیــری، تدبیرمنــدی و تــوان مراجــع بــرای بازیابــی 
کمتــر پرداختــه اســت ســلیگمن و همکارانــش ایجــاد بنیــان هــای 
ــود  ــوان متمــم رویکردهــای کمب ــه  عن ــرا را ب روانشناســی مثبت گ

مــدار شــروع کرده انــد )13(.
مفهــوم رضایــت از زندگــی بــه معنــای تصــور ذهنــی از رفاه انســان 
اســت کــه فــرد بــا داشــتن چنیــن تصــوری مــی توانــد بــا موقعیت 
هــای گوناگــون زندگــی ســازگاری موفقیــت آمیــزی داشــته باشــد. 
ــه  ــردی را ب ــتی ف ــی بهزیس ــور ذهن ــن تص ــتن ای ــن داش همچنی

دنبــال دارد )14(.
هــدف نهایــی تعییــن اثربخشــی آمــوزش برنامــه مداخالتــی مثبت 
ــی  ــت از زندگ ــر رضای ــش( ب ــدی من ــای توانمن ــه ه ــرا )مؤلف گ
ــه همیــن دلیــل اثربخشــی بســته آموزشــی  ــود. ب ــان شــاغل ب زن
ــی  ــورد بررس ــاری م ــه آم ــان جامع ــش در هم ــای من توانمندی ه
ــی  ــه ای ــی برنام ــه طراح ــر ب ــت منج ــه در نهای ــت ک ــرار گرف ق
مطابــق بــا فرهنــگ بومــی بــرای ارتقــای رضایــت زنــان از زندگی 

گــردد. 

روش مطالعه
ــا اســتفاده از  شــیوه های ترکیبــی  ایــن مطالعــه در ســال 1397 ب
متوالــی ســه مرحلــه ای انجــام شــد. ابتــدا بــه بررســی روابــط بیــن 
توانمنــدی هــای منــش و رضایــت از زندگــی پرداختــه و ســپس بــا 

ــان راضــی و  اســتفاده از ایــن اطالعــات و واکاوی دیدگاه هــای زن
ــای  ــای توانمندی ه ــورد مؤلفه ه ــی در م ــت زندگ ــی رضای ناراض
منــش برنامــه مداخلــه آموزشــی تدویــن و اثربخشــی ایــن برنامــه 

موردبررســی قــرار گرفــت.
ــش  ــای من ــش توانمندی ه ــه و نق ــی رابط ــه چگونگ ــن مطالع ای
ــن  ــدف، تعیی ــد. ه ــی نمای ــخص م ــی مش ــت از زندگ را در رضای
ــر  ــا در نظ ــود. ب ــی ب ــت از زندگ ــش در رضای ــای من توانمندی ه
ــا، در  ــت متغیره ــای پژوهــش و ماهی ــؤال ه ــدف و س ــن ه گرفت
ــه  ــود. جامع ــی ب ــوع پیش بین ــتگی و از ن ــات همبس ــره مطالع زم
آمــاری، زنــان شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در ســال 
)نــود و شــش- نــود و هفــت( هســتند. بــا توجه بــه جمعیــت 9682 
نفــری زنــان شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و جــدول 
نمونــه گیــری، تعــداد 318 نفــر بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای 

ــد )15(. ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون به عن
ــق توانمندی هــای منــش پژوهشــگر در  ــه عمی ــه  منظــور مطالع ب
ــی  ــی و ناراض ــان راض ــای زن ــه واکاوی دیدگاه ه ــه ب ــن مرحل ای
ــت.  ــش پرداخ ــای من ــورد توانمندی ه ــی در م ــت از زندگ رضای
مشــارکت کنندگان در ایــن تحقیــق 16 نفــر )8 راضــی و 8 
ــر  ــه ب ــد ک ــه اول بودن ــارکت کنندگان در مطالع ــی( از مش ناراض
اســاس نمونه گیــری مبتنــی بــر هــدف انتخــاب شــدند. محتــوای 
مباحــث بــا کســب اجــازه از مشــارکت کنندگان ضبط شــده و 
ــانی  ــن کس ــه از بی ــد. نمون ــخه برداری گردی ــت نس ــرع وق در اس
ــوده و  ــه ب ــرکت در مصاحب ــه ش ــل ب ــه مای ــدند ک ــاب ش انتخ
ــات خــود را در مــورد توانمندی هــای منــش  ــان تجربی ــی بی توانای
ــروه  ــی در دو گ ــت از زندگ ــنامه رضای ــرادی در پرسش ــتند. اف داش
ــر از 10(  ــره پایین ت ــی )نم ــر از 30( و ناراض ــره باالت ــی )نم راض
ــرایط  ــدان ش ــت فق ــه عل ــه ب ــن مرحل ــدند. در ای ــدی ش طبقه بن
اســتفاده  هدفمنــد  نمونه گیــری  از  تصادفــی،  نمونه گیــری 
ــت  ــاال جه ــیل ب ــا پتانس ــی ب ــاب نمونه های ــل انتخ ــه دلی ــد. ب ش
غنی ســازی اطالعــات، نمونه گیــری بــه  صــورت مبتنــی بــر 
ــرکت کننده در دو  ــا 16 ش ــات ب ــباع اطالع ــان اش ــا زم ــدف ت ه
ــق  ــه طری ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــام ش ــی انج ــی و ناراض ــروه راض گ
ــل  ــه  و تحلی ــوا )تجزی ــل محت ــه  و تحلی ــه روش تجزی ــی و ب کیف
تماتیــک، شــامل آشــنایی بــا داده ها،ایجــاد کدهــای اولیــه، 
جســتجوی تــم هــا، بازبینــی تــم هــا، تعریــف و نــام گــذاری تــم 
هــا و تهیــه گــزارش نهایــی( انجــام شــد. مصاحبــه بــا یــک ســؤال 
ــروع و ســپس  ــش ش ــای من ــورد توانمندی ه ــی در م ــیع و کل وس
ســؤال های اکتشــافی بــرای تشــویق شــرکت کنندگان و دســتیابی 
ــه  ــرف ب ــه مع ــک نمون ــد. ی ــیده ش ــر پرس ــات عمیق ت ــه اطالع ب
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ــن  ــا در نظــر گرفت ــد. ب ــد ، انتخــاب ش ــری هدفمن روش نمونه گی
نمــره هــای کرانــه پاییــن در رضایــت از زندگــی، تعــداد 40 نفــر از 
زنــان شــاغل انتخــاب و ســپس بــه روش تصادفــی بــه دو گــروه 
ــا  ــرل تقســیم شــدند. ب ــش و کنت ــوان آزمای ــری تحــت عن 20 نف
ــر  ــرای ه ــش ب ــن پژوه ــی، در ای ــت آزمودن ــال اف ــه به احتم توج
گــروه 20 نفــر در نظــر گرفتــه شــد. گــروه آزمایــش بــه مــدت 8 
جلســه90 دقیقــه ای، آمــوزش مؤلفــه هــای توانمندی هــای منــش 
ــا  را دریافــت کــرد و گــروه کنتــرل آموزشــی را دریافــت نکــرد. ب
در نظــر گرفتــن ماهیــت متغیرهــا، اهــداف و روش نمونــه گیــری، 
ایــن قســمت در زمــره تحقیقــات آزمایشــی و از نــوع طــرح پیــش 

آزمــون- پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت. بــرای جمــع آوری 
داده هــا در پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری از پرسشــنامه 

ــتفاده شــد. ــی اس ــت از زندگ رضای

یافته ها
ــا رضایــت از  ــا توانمندی هــای منــش ب ــرای ایــن ســؤال کــه آی ب
زندگــی رابطــه دارد؟ و توانمندی هــای منــش پیش بینــی رضایــت 
ــل  ــون و تحلی ــتگی پیرس ــب همبس ــد؟ از ضری ــی کدم ان از زندگ
رگرســیون چندگانــه بــه روش گام  بــه  گام اســتفاده شــد کــه نتایــج 

بــه شــرح زیــر اســت.

جدول 1: ضرایب همبستگی توانمندی منش با رضایت از زندگی
عدالتاعتدالشجاعتتعالیخردانسانیتمتغیر

0/1760/3370/4130/3460/3040/266رضایت از زندگی
 N=506همه ضرایب همبستگی در سطح p>0/01 معنادار است.

ــا  ــش ب ــای من ــد، توانمندی ه ــی ده ــان م ــدول1( نش ــج )ج نتای
ــر  ــاداری دارد. به بیان دیگ ــت معن ــه مثب ــی رابط ــت از زندگ رضای
ــب  ــه ضرای ــه ب ــا توج ــتند. ب ــو هس ــر همس ــا یکدیگ ــرات ب تغیی
ــدال،  ــرد، اعت ــجاعت، خ ــی، ش ــای تعال ــه ه ــتگی، مؤلف همبس
ــت  ــتگی مثب ــن همبس ــب باالتری ــه ترتی ــانیت، ب ــت و انس عدال

ــن ســؤال،  ــه ای ــرای پاســخ ب ــد. ب ــت از زندگــی دارن ــا رضای را ب
ــی  ــت از زندگ ــده رضای ــی کنن ــش پیش بین ــای من توانمندی ه
ــه گام  ــه روش گام  ب ــه ب ــیون چندگان ــل رگرس ــد؟ از تحلی کدم ان

ــر اســت. ــه شــرح زی ــج ب ــه نتای اســتفاده شــد، ک

 جدول2: خالصه نتایج رگرسیون توانمندی های منش برای پیش بینی رضایت از زندگی 
شاخص تورم واریانسشاخص تحملسطح معناداریR2FBمتغیر
0/17103/610/42p>0/010/831/20تعالی
0/2166/130/20p>0/010/791/27خرد

0/2247/790/17p>0/010/781/28شجاعت
0/2338/460/18p>0/010/771/30انسانیت

ــت  ــا رضای ــی ب ــه تعال ــج )جــدول2( نشــان مــی دهــد، مؤلف نتای
از زندگــی رابطــه مثبــت دارد و در حــدود 17 درصــد از واریانــس 
رضایــت از زندگــی را تبییــن مــی نمایــد. مؤلفــه خــرد بــا رضایــت 
از زندگــی رابطــه مثبــت دارد. مقــدار مجــذور R، حاکــی از ایــن 
اســت کــه در حــدود 21 درصــد از واریانــس رضایــت از زندگــی، 
ــل  ــرد قاب ــی و خ ــر تعال ــب خطــی از دو متغی ــک ترکی توســط ی
ــه  ــی رابط ــت از زندگ ــا رضای ــجاعت ب ــه ش ــت. مؤلف ــن اس تبیی
ــدود  ــادار اســت و در ح ــه در ســطح p>0/01 معن ــت دارد ک مثب
22 درصــد از واریانــس رضایــت از زندگــی، توســط یــک ترکیــب 
ــن  ــل تبیی ــجاعت، قاب ــرد و ش ــی، خ ــر تعال ــه متغی ــی از س خط
اســت. عــالوه بــر ایــن، مؤلفــه انســانیت بــا رضایــت از زندگــی 
رابطــه مثبــت دارد و بــا توجــه بــه میــزان مجــذور R، می تــوان، 

ــط  ــی، توس ــت از زندگ ــس رضای ــد از واریان ــدود 23 درص در ح
یــک ترکیــب خطــی از ایــن چهــار مؤلفــه، قابــل تبییــن اســت. 
ــذف  ــیون ح ــه رگرس ــت از معادل ــدال و عدال ــای اعت ــه ه مؤلف
شــدند؛ یعنــی اثــر رگرســیون ناشــی از ایــن مؤلفــه هــا، معنــادار 
ــده  ــی کنن ــد، پیش بین ــی نمــی توان ــه به تنهای نیســت و هــر مؤلف

ــرای رضایــت از زندگــی باشــد. ــاداری ب معن
ــای  ــوزش توانمندی ه ــی آم ــر بخش ــن اث ــی تعیی ــدف نهای ه
ــا در نظــر  ــان شــاغل اســت. ب ــر رضایــت از زندگــی زن منــش ب
ــن  ــری، ای ــه گی ــا، اهــداف و روش نمون ــت متغیره ــن ماهی گرفت
ــش  ــرح پی ــوع ط ــی و از ن ــات آزمایش ــره تحقیق ــمت در زم قس

ــرل اســت. ــروه کنت ــا گ ــون ب ــس آزم ــون- پ آزم
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جدول3: میانگین نمره کلی رضایت از زندگی در دو گروه پژوهش قبل و بعد از آموزش و پس آزمون بعد از کنترل پیش آزمون

گروه
پس آزمون بعد از کنترل پیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین
11/202/9111/402/7311/430/181کنترل
11/283/0720/482/5820/440/181آزمایش

نتایــج حاصــل از )جــدول3( نشــان می دهــد کــه میانگیــن نمــرات 
ــرای  ــت ب ــه اس ــش  یافت ــش افزای ــروه آزمای ــون در گ پس آزم
ــس  ــل کوواریان ــون تحلی ــاوت از آزم ــن تف ــاداری ای بررســی معن

ــدی  ــداول بع ــج آن در ج ــه نتای ــده ک ــتفاده  ش ــه اس ــک  راه ی
ــت. ــده اس ــان داده  ش نش

جدول4: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مربوط به برنامه آموزشی مبتنی بر توانمندی های منش بر رضایت از زندگی
مجذور اتاسطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

30/17130/173/680/0540/089پیش آزمون رضایت از زندگی
101/521101/5212/390/0000/76گروه
385/0147198خطا
1370/8249کل

ــه در )جــدول4( ــس ک ــل کوواریان ــج حاصــل از اجــرای تحلی نتای
مشــاهده می شــود، حاکــی از رّد فرضیــه صفــر و درنتیجــه معنــی دار 
ــدی  ــای توانمن ــه ه ــی برمولف ــی مبتن ــه آموزش ــر برنام ــودن اث ب
منــش بــر رضایــت از زندگــی اســت )P=0/001 ، F=183/4(. در 
ایــن تحلیــل متغیــر مســتقل اثــر برنامــه آموزشــی مبتنــی برمولفــه 
هــای توانمندی هــای منــش بــر رضایــت از زندگــی بــوده اســت. 
نتایــج بــه  دســت  آمــده نشــان می دهــد میــزان برنامــه آموزشــی 
ــت از  ــر رضای ــش ب ــای من ــای توانمندی ه ــر مؤلفه ه ــی ب مبتن
زندگــی معنــی دار اســت و فرضیــه پژوهــش در مطالعــه ســوم تأیید 
ــا( ارزیابی شــده  ــا )مجــذور ات ــه ب ــر ک ــن تأثی ــردد. شــّدت ای می گ

76% اســت.

بحث 
هــدف از مطالعــه حاضــر آمــوزش مولفــه هــای توانمنــدی هــای 
ــان شــاغل دانشــگاه  ــت از زندگــی زن ــاء رضای منــش جهــت ارتق
ــش  ــج پژوه ــی نتای ــور کل ــه  ط ــت. ب ــران اس ــکی ته ــوم پزش عل
حاضــر حاکــی از وجــود رابطــه میــان متغیرهــای فضائــل و 
ــش  ــت. بخ ــی اس ــت از زندگ ــش و رضای ــای من ــدی ه نیرومن
ــش  ــای من ــر توانمندی ه ــیله متغی ــه  وس ــی ب ــن بررس ــم ای اعظ
معنــا می یابــد؛ بــه  عبــارت  دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش همخــوان 
ــج پژوهــش هــای پیشــین نشــان داده اســت کــه وجــود  ــا نتای ب
ــب  ــا موج ــتفاده از آن ه ــش و اس ــای من ــدی ه ــل و توانمن فضائ
افزایــش رضایــت از زندگــی مــی شــوند. از طــرف دیگــر، آمــوزش 
مؤلفه هــای فضیلــت خــرد، شــجاعت، انســانیت، عدالــت، اعتــدال، 

تعالــی بــا رضایــت از زندگــی ارتبــاط مســتقیم داشــتند. بــا توجــه 
بــه جهــان شــمول بــودن شــش فضیلــت مطــرح  شــده در طبقــه 
ــی  ــاً در تمام ــش، تقریب ــای من ــدی ه ــل و نیرومن ــدی فضائ بن
کشــورها یکســان بــوده و نتایــج ایــن پژوهــش بــر جهــان شــمول 

ــذارد )24(. ــه می گ ــدی صح ــن طبقه بن ــودن ای ب
ــوان  ــا عن ــد )1396(، ب ــج پژوهــش فتحــی. ســعیدی و میمن  نتای
اثــر بخشــی آمــوزش مثبــت نگــری بــر عملکــرد شــغلی کارمنــدان 
ــر افزایــش عملکــرد  نشــان مــی دهــد، آمــوزش مثبــت نگــری ب
شــغلی کارمنــدان موثــر اســت. لــذا برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ــن  ــردد. در ای ــی گ ــنهاد م ــدان پیش ــرای کارمن ــری ب ــت نگ مثب
بررســی همخــوان ، بــه منظــور گــرد آوری داده هــا از پرسشــنامه 
ــد  ــتفاده ش ــون )1990( اس ــغلی پترس ــرد ش ــوالی عملک ــزده س پان
ــل  ــون تحلی ــا از آزم ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــن ب . همچنی
کواریانــس اســتفاده گردیــد . نتایــج ایــن بررســی نشــان مــی دهد، 
دوره هــای آموزشــی مثبــت نگــری بــر عملکــرد شــغلی کارمنــدان 
تاثیــر مثبــت و معنــا داری دارد. ایــن پژوهــش از نظــر اثــر بخشــی 
همخوانــی بــا پژوهــش حاضــر را نشــان داد . چــرا کــه در تحقیــق 
مذکــور نیــز بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری شــاغل اثــر بخشــی بــر 

نامــه آموزشــی مداخالتــی بررســی شــد )12(. 
خدابخــش )1392( پژوهشــی بــا عنــوان تاثیــر روان درمانــی مثبــت 
ــم افســردگی و افزایــش توانمنــدی هــای  ــر کاهــش عالئ نگــر ب
منــش در بیمــاران مبتــال بــه ســرطان را مــورد بررســی، قــرار داد. 
کــه نتایــج آن نشــان مــی دهــد تاثیــر روان درمانگــری مثبــت نگر 
بــر کاهــش افســردگی بیمــاران مبتــال بــه ســرطان، اثربخــش بوده 
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اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در پژوهــش حاضــر  برنامــه مداخالتــی 
مثبــت گــرا از روش هــای درمانــی تاثیــر گــذار بــر ارتقــا رضایــت از 
زندگــی را نشــان داد و همچنیــن ایــن اثــر بخشــی عوامــل آســیب 
زننــده و زمینــه ســاز اختــالل هــای روانــی را کاهــش مــی دهــد 
ــا روش  ــن بررســی ب ــر در ای ــت نگ ــی مثب ــن روان درمان ــر ای بناب
ــر  ــه متغی ــا توجــه ب ــی اســتفاده شــده در پژوهــش حاضــر ب درمان
ــش  ــی خدابخ ــج بررس ــا نتای ــوده و ب ــو ب ــم س ــاوت ه ــای متف ه

همخــوان اســت )13(.
شــکوري، رفعــت جــاه  و  جعفــري  )1386( پژوهشــی بــا عنــوان 
ــر  ــر ب ــان و تبییــن عوامــل موث مولفــه هــای توانمنــدی هــای زن
آنهــا انجــام دادنــد. کــه نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان مــی 
ــب طــرح هــاي  ــا کــه در قال ــالش ه ــه رغــم برخــي ت ــد، ب دهن
ــدي  ــت؛ توانمن ــده اس ــام ش ــان انج ــه زن ــرای جامع ــي ب حمایت
ــی  ــرار دارد. بررس ــن ق ــطحي پایی ــان در س ــان همچن ــای زن ه
پژوهــش حاضــر ضــرورت آمــوزه هــای مولفــه هــای توانمنــدی 
هــای منــش بــرای زنــان را گــزارش مــی دهــد. بــه طــور کلــی 
نتایــج پژوهــش حاضــر حاکــی از وجــود رابطــه میــان متغیرهــای 
ــی اســت.  ــت از زندگ ــش و رضای ــای من ــدی ه ــل و نیرومن فضائ
ــای  ــدی ه ــیله متغیرتوانمن ــه وس ــی ب ــن بررس ــم ای ــش اعظ بخ
ــارت دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش  ــه عب ــد. ب ــا مــی یاب منــش معن
همخــوان بــا نتایــج پژوهــش هــای پیشــین نشــان داده اســت کــه 
وجــود فضائــل و توانمنــدی هــای منــش و اســتفاده از آنهــا موجب 
افزایــش رضایــت از زندگــی مــی شــوند، فضیلت هــای شــجاعت 
و تعالــی، پیــش بینــی رضایــت زناشــویی و ســبک هــای کنتــرل 
ــا  ــاداری ب ــه معن ــانیت رابط ــا انس ــتند، ام ــازگارانه هس ــارض س تع

ــدارد )16(. ــت ن رضای
در پژوهشــی کــه توســط پــارک پترســون و ســلیگمن بــر روی دو 
گــروه از نوجوانــان کــه نســخه نوجوانــان پرسشــنامه ارزش هــای 
فعــال در عمــل و پرسشــنامه رضایــت از زندگــی دانــش آمــوزان 
را تکمیــل کــرده بودنــد انجــام دادنــد، مشــاهده کردنــد کــه ســه 
ــی  ــت از زندگ ــا رضای ــجاعت ب ــانیت و ش ــی، انس ــت: تعال فضیل
ــت  ــز فضیل ــش نی ــن پژوه ــد. در ای ــری دارن ــدی ت ــه توانمن رابط
ــتند،  ــی داش ــی رابطــه ضعیف ــت از زندگ ــا رضای ــی ب ــای عقالن ه
ــه هــای  ــا یافت ــن پژوهــش ب ــه هــای حاصــل از ای ــن یافت بنابرای

ــی دارد )17(. ــاالن همخوان ــش بزرگس ــل از پژوه حاص
ــل  ــن فضائ ــه بررســی رابطــۀ بی ــک پژوهــش ب ــز در ی ــر نی هوبن
ــه ای  ــی در نمون ــت از زندگ ــش و رضای ــای من ــدی ه و توانمن
ــن  ــج ای ــد. نتای ــپانیایی پرداختن ــال اس ــکل از 1060 بزرگ س متش
ــت از  ــا رضای ــت ب ــش فضیل ــۀ ش ــه هم ــان داد ک ــی نش بررس

زندگــی رابطــۀ معنــاداری دارنــد؛ امــا در ایــن  بیــن، رابطــۀ چهــار 
فضیلــت: تعالــی، انســانیت، شــجاعت و خــرد بــا رضایــت از زندگی 
نیرومندتــر اســت. ضعیــف تریــن رابطــه نیــز بیــن فضیلــت اعتــدال 

ــد )20(. ــاهده ش ــی مش ــت از زندگ و رضای
ــی  ــه بررس ــای ب ــدی ه ــل و توانمن ــۀ فضائ ــی از برنام در بخش
ــت از  ــش و رضای ــای من ــدی ه ــل و توانمن ــن فضائ ــۀ بی رابط
ــج  ــد. نتای ــی پرداختن ــال سوئیس ــن 178 بزرگ س ــی در بی زندگ
ــل:  ــی و فضائ ــت از زندگ ــن رضای ــد بی ــۀ نیرومن ــی از رابط حاک
تعالــی، شــجاعت و اعتــدال بــود. همچنیــن ضعیــف تریــن رابطــه 
ــت خــرد مشــاهده شــد )21(. ــت از زندگــی و فضیل ــان رضای می
پــارک، پترســون و ســلیگمن نیــز در پژوهــش خــود بــه بررســی 
ــت از  ــا، رضای ــدی ه ــی توانمن ــج عامل ــوی پن ــن الگ ــۀ بی رابط
ــالۀ  ــوان 18-13 س ــی 396 نوج ــدی عموم ــی و خودکارآم زندگ
ــن  ــه از بی ــان داد ک ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــرائیلی پرداختن اس
پنــج فضیلــت مطــرح  شــده، فضیلــت تعالــی و توانمنــدی 
ــا،  ــی ه ــا و نیک ــی ه ــین زیبای ــکیل دهندۀ آن )تحس ــای تش ه
شــکرگزاری، امیــد، شــوخ طبعی و معنویــت( نیرومندتریــن رابطــه 

ــد )22(. ــی دارن ــت از زندگ ــا رضای را ب
مطالعــه ای کــه روی جامعــه معلمــان چینــی )N= 228( انجــام 
ــن  ــه در ای ــت. اگرچ ــت داده اس ــه دس ــری ب ــج دیگ ــد، نتای ش
پژوهــش نیــز فضیلــت هــای تعالــی و شــجاعت نیرومنــد تریــن 
رابطــه را بــا رضایــت از زندگــی )در ایــن پژوهــش نیــز از مقیــاس 
ــتند،  ــت( داش ــده اس ــتفاده  ش ــی )SWLS( اس ــت از زندگ رضای
ــش  ــای من ــدی ه ــورد توانمن ــه در م ــن رابط ــف تری ــا ضعی ام
خالقیــت، روشــن فکــری و شــوخ طبعــی )فضیلــت اطمینــان بــه 
خــود( مشــاهده شــد. بــا ایــن  وجــود، ایــن یافتــه هــا مــی توانــد 
ــدی  ــاط توانمن ــر الگــوی نحــوه ارتب ــگ ب ــر فرهن ــی از تأثی حاک
ــای  ــت ارزش ه ــن اس ــد. ممک ــی باش ــت از زندگ ــا رضای ــا ب ه
ــر  ــو تأثی ــن الگ ــر ای ــاص ب ــگ خ ــر فرهن ــده در ه تحسین ش

ــد )23(. بگذارن
ــی و  ــاالن سوئیس ــه بزرگس ــر روی دو نمون ــه ب ــی ک در پژوهش
ــروه،  ــر دو گ ــد در ه ــاهده کردن ــد، مش ــام دادن ــی انج آمریکای
نیرومندتریــن  شــجاعت  و  انســانیت  تعالــی،  فضیلت هــای 
ــه  ــا این حــال، در نمون ــد. ب ــت از زندگــی دارن ــا رضای رابطــه را ب
ــدی  ــه توانمن ــی رابط ــت از زندگ ــا رضای ــز ب ــرد نی ــی خ آمریکای
داشــت، درحالی کــه در نمونــه سوئیســی اعتــدال پیش بینــی 
کننــده نیرومنــد رضایــت از زندگــی بــود. بــر اســاس ایــن نتایــج 
پژوهشــگران دریافتنــد ایــن مطلــب کــه ممکــن اســت در بافــت 
هــای فرهنگــی مختلــف توانمندیهــای منــش متفاوتــی بــا 
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رضایــت از زندگــی رابطــه داشــته باشــند، نامحتمــل نیســت )25(.

نتیجه گیری
از نتایــج ایــن پژوهــش در حیطه هــای مختلــف آمــوزش و 
عملکــرد بالینــی ارائه کننــدگان خدمــات بهداشــتی درمــان 
ازجملــه پزشــکان و پرســتاران می تــوان اســتفاده کــرد. در حــوزه 
ــر آن  ــه اهمیــت رضایــت از زندگــی و تأثی ــا توجــه ب آمــوزش، ب
در فراگیــری مطالــب آموزشــی می تــوان از ایــن مطالعــه در 
آمــوزش دانشــجویان و کادر بهداشــت و درمــان  اســتفاده کرد. در 
حیطــه عملکــرد بالینــی، بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از بررســی 
برنامــه مداخالتــی موردمطالعــه در ایــن پژوهــش کــه بــه افزایش 
رضایــت از زندگــی اشــاره داشــته، ضــروری اســت در محیط هــای 

ــوق فراهــم شــود. ــه ف ــی و آموزشــی زمین درمان
بــا توجــه بــه اینکــه ارتبــاط بیــن بیمــار و پزشــکان و پرســتاران 
و ارائه دهنــدگان خدمــات درمانــی از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
اســت و زیرســاخت ایــن ارتبــاط نیازمنــد ســالمت روان و رضایــت 
از زندگــی در ارائــه  دهنــدگان خدمــات درمانــی اســت، نتایــج ایــن 
بررســی و اجرایــی ســاختن ایــن دوره هــا می توانــد مفیــد و مؤثــر 

. شد با

محدودیت مطالعه
ــان شــاغل انجــام  ــه اینکــه پژوهــش حاضــر در زن ــا توجــه ب  ب
ــان جامعــه نیــاز بــه بررســی  شــده اســت، تعمیــم آن بــه کل زن
ــان  ــش زن ــاری  پژوه ــه آم ــر جامع ــوی دیگ ــتر دارد. از س بیش
شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مــی باشــد بــا توجــه 
ــه  ــی و مقول ــای درمان ــط ه ــان در محی ــغلی زن ــت ش ــه وضعی ب
ــل  ــل،  قاب ــام تعطی ــتغال در ای ــیفت کاری و اش ــد ش ــی مانن های
تعمیــم بــه کل  زنــان شــاغل در ســایر دســتگاهها نمــی باشــد. 
ــابه در  ــات  مش ــم مطالع ــداد ک ــش، تع ــر پژوه ــت دیگ محدودی

کشــور اســت.  

سپاسگزاری
از همــکاری صمیمانــه کارکنــان محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــن و  ــد و در تدوی ــارکت نمودن ــق مش ــن تحقی ــه در ای ــران ک ته
ــت از  ــای رضای ــر ارتق ــرا ب ــی مثبت گ ــه مداخالت اثربخشــی برنام

ــم.  ــی می نمای ــان نقــش بســزایی داشــتند قدردان زندگــی زن
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