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Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group 
counseling based on Lazarus multimodal approach on psychological well-being of 
rural male students. Methods: This was a semi-experimental study including pre-
test and post-test design, with control group. The study population included all 
male high school students in rural areas of city of Andimeshk in Iran. Thirty 
students were chosen through cluster sampling method who obtained the total 
score lower than average on the psychographic well-being scale, and randomly 
assigned to experimental (n=15) and control groups (n=15). The experimental 
group received 8 ninety-minute weekly sessions of multimodal counseling.  The 
research instrument included the short form of Ryff  Psychological Well-being 
Questionnaire. At the end of the sessions, post-test was performed for both groups.
Data were analyzed by the analysis of covariance.   Results: The results showed 
that there is significant difference between experimental and control groups in 
measures of psychological well-being (p>0/001). The final achievement of this 
study was the effectiveness of group counseling based on Lazarus multimodal 
approach on increasing the psychological well-being of male students.
Conclusion: In general, the research findings indicate the role and importance of 
multimodal therapy in increasing psychological well-being.  

Keywords: Lazarus multimodal therapy, psychographic well-being, male 
students 



  ی مشاورههافصلنامه علمی پژوهش

 انجمن مشاوره ایران
 3500 تابستان، 81، شماره00جلد 

 مقاله پژوهشی
p-issn: 400-2717X e-issn: 4018-2717 

DOI: 10.18502/qjcr.v20i78.6786 
 

 

 

گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی  اثربخشی مشاوره 
 ان پسرآموز دانششناختی  الزاروس بر بهزیستی روان
 1آذر پروانه، 0ایمان مصباح، 3سید محسن حجت خواه

 
گروه مشاوره3  .ایران، کرمانشاه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، _ استادیار 

 .ایران، کرمانشاه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،(نویسنده مسئول) _2
Imanmesbah13@gmail.com  

کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه1  .ایران، کرمانشاه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، _ 
 

 (301-301 )صفحات 

 . چکیده

یخ 
تار

ت: 
ریاف

د
38/30/

311
4

 
ش: 

ذیر
خ پ

تاری
  _

01/
01/

350
0

 

پژوهت حاضر باهد  بررسی اخرب شی مشداوره گروهدی مبتندی بدر رویکدرد ننددوجهی یزاروس  هد :
نیمده تجربدی از ندوع ، پدژوهت حاضدر روگ: .روستایی پسدر اجدرا شدد انآموز دانتشناختی  بر به یستی روان

سدطه ان پسدر دوره دوم متوآمدوز دانتآزمون با گروه گدواه بدود. جامعده موردمطالعده کلیده  پس -آزمون پات
 10، ای گیری خوشده شدد کده بدا روش نمونده مدارس دولتی مناطق روستایی شهرستان اندیمشک را شامل می

تر از حددد متوسدد  یعنددی  ی کددل پددایان شددناختی نمددره نفددر از افددراد ایددن جامعدده کدده در مقیدداس به یسددتی روان
هدر ) اه گمدارده شددندانت داب و بده شدیوه تصدادفی در دو گدروه آزمدایت و گدو، کسدب کردندد 61تر از  پدایان
 10هددر جلسدده ) جلسدده مشدداوره گروهددی دریافددت کردنددد 1طور هفتگددی  گددروه آزمایشددی  بدده (.نفددر 34گددروه 
، شددناختی ریددد بددود. پددس از اتمددام جلسددات ابددزار پددژوهت فددرم کوتدداه پرسشددنامه به یسددتی روان (.دقیقدده

هدا بدا اسدتفاده از روش آمداری تحلیدل کوواریدانس تحلیدل شددند.  آزمون برای هر دو گدروه اجدرا شدد. داده پس
شدددناختی تفددداوت  نتددداین پدددژوهت نشدددان داد بدددین دو گدددروه آزمددایت و گدددواه ازنظدددر به یسدددتی روان ها: یافتییه

ی ننددوجهی یزاروس درمان اخرب شی گروه، دستاورد نهایی این پژوهت (.p<003/0) معناداری وجود دارد
های پدژوهت نقدت و  طورکلی یافتده : بدهگیری نتیجه ان پسر بود.آموز دانتشناختی  برافزایت به یستی روان

 دهد. شناختی نشان می اهمیت درمان نندوجهی یزاروس را در  افزایت به یستی روان
  ان پسرآموز دانت، شناختی به یستی روان، درمان نندوجهی یزاروسهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
ای بررررای رشرررد  وپرورا ایجررراد زمینررره در هرررر جامعررره یکررری از اهررردات اساسررری آمررروزا

هررا بتواننررد  کرره آن طوری به، کارآمررد و مسررئول اسررت، ان سررالمآمرروز دانشبیررت تر  جانبرره و همه
کسررب  ی مسررائل بیندیشررند و فراینرردهای ذهنی طور مسررتقل دربرراره برره شرران را در راسررتای 

عنوان حرالتی از بهزیسرتی  بره 1روان مطلوب سوق دهنرد. سرالمت روانبهداشت و سالمت 
کره در آن فرررد توانایی تعریرف می توانررد برا فشررارهای روانرری  می، شناسرد هرای خررود را می شررود 

کنار آید کند و برای اجتمراع خرویش مفیرد باشرد، بهنجار زندگی  کار   به نحو پرممر و مولدی 
که افراد سالم بایرد از  از ویژگی (.3111، آبادی رستمی و نصرت، جوشن لو) های مهم روانی 

کنش یررا رضررایت 2احسرراس بهزیسررتی، منررد باشررند آن بهره هررای  مندی اسررت. بهزیسررتی وا
کارآمرد و مر مر برا ، هرای شخصری ها و ویژگی عاطفی و شناختی برای درک توانمنردی تعامرل 

کرره جهرران در رابطرره مناسررب بررا اجتمرراع و رشررد و پیشرررفت م بررت در طررول زمررا ن اسررت 
، شرهبازی راد، کرمری، مر منی) باشد انرژی و خلق م بت می، دربرگیرنده رضایت از زندگی

کراهش حالت افزایش یرفیت حالت (.3123 عنوان بهزیسرتی  هرای منفری بره هرای م برت و 
یتررررررز) شرررررود بهینررررره تعریرررررف می تررررروان بررررره دو بخرررررش فررررراعلی و  بهزیسرررررتی را می( 2663، 3و

کرررررد شررررناختی تقسرررریم روان  (.2662، 4اسرررربورن و هارلینررررگ، وود، مررررالتبی، لینلرررری) بندی 
شامل دو م لفه عاطفی و شرناختی اسرت. جرزف عراطفی عبرارت اسرت از ، بهزیستی فاعلی

جزف شرناختی ق راوت دربراره رضرایت از زنردگی ، تعادل بین عاطفه م بت و عاطفه منفی
ی هسرررتی هرررا شرررناختی درگیرررری برررا چالش بهزیسرررتی روان (.3221، 5واتررررمن) فررررد اسرررت

سرراختار بهزیسررتی  (.3212، ریررق) شررود شررناختی و تررالا برررای رشررد شخصرری تعریررف می

                                
1. mental health. 

2. Well-being. 
3. Vitters, J. 
4. Linley, P. A.,  Maltby, J., Wood, A. M., Osborne, G., Hurling, R. 
5. Waterman. A. S. 
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ی م بررت قرارگرفترره شناسرر روانی برره نررام شناسرر روانای از  شرناختی در مرکررز توجرره شرراخه روان
 عبررررارت اسرررت از مطالعررره علمرررری عملکررررد بهینررره انسرررران، ی م برررتشناسررر رواناسرررت. 

طور  های اخیررررر پژوهشررررگران برررره در سررررال(.2661، 1پررررارک و پترسررررون، اسررررتین، سررررلیگمن)
فررزاد ، دسرتجردی) اند مند شرده شناختی عالقه روزافزونی به مطالعه بهزیستی ذهنی و روان

کرردیور  0و مرردل 2هایی ماننررد مرردل بهزیسررتی ذهنرری دینررر مرردل، در ایررن راسررتا (.3126، و 
کره در تعریرف و تب شده تدوین 3شناختی ریف عاملی بهزیستی روان یرین سرالمت روانری اند 

 های فرررررد متمرکررررز هسررررتند هررررا و داشررررته بررررر توانایی، جای تمرکررررز بررررر بیمرررراری و ضررررعف برررره
یررف از مهم (.3112، میکررائیلی) شررناختی برره  های حرروزه بهزیسررتی روان ترررین مرردل مرردل ر

یررف) رود شررمار مرری در ایررن دیرردگاه بهزیسررتی برره معنررای تررالا برررای اسررتعال و  (.3212، ر
که در تحقق یرف) شود های فرد متجلی می استعدادها و توانایی ارتقاست  یرف  (.3221، ر ر

کمرال در جهرت تحقرق توانایی بهزیستی روان وود و ) هرای برالقوه فررد شناختی را تالا برای 
شررعاع ، سررودانی، عرررب زاده) احسرراس خرروب دربرراره خررود و زنرردگی خررود ،(2636، 4جرروزت

گسرترده  ی میا جانبره و فرآینرد رشرد همه( 3122، کایمی و شرهبازی کره در طرول عمرر  دانرد 
شناختی از شش عامل ازجملره:  بر اساس الگوی ریف بهزیستی روان (.3221، ریف) است

و  9رشد شخصری، 8زندگی هدفمند، 7خودمختاری، 6رابطه م بت با دیگران، 5پذیرا خود
 (.2661، 11و هاپرت 3221، ریف) شده است تشکیل 10تسلط بر محیط

 شناختی با عملکرد دانشرگاهی و تحصریلی که بهزیستی رواندهد  ها نشان می پژوهش
                                
1. Seligman, M. E. P.,  Steen, T. A., Park,  N., Peterson, C. 

2. Diener. 
3. Ryff, C. D. 
4. Wood, A. M & Joseph, S. 

5. Self-acceptance. 
6. Positive Relations with others. 
7. Self-determination. 
8. Purpose in life. 
9. Personal Growth. 
10. Enviormental Mastery. 
11. Huppert, F. 
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فرررری و فلررررت) گلرررردهابر3220، 1تو عابرررردی و ، برررره نقررررل از انصارالحسررررینی 2636، 2؛ هرررروالتر و 
و  3221، 3مری یررز و دینرر) پیشررفت بررای رسریدن بره اهردات شخصری ،(3122، نیلفروشان

یررف گلت، ایلرردلیگلوا) ریزی زمررانی برنامرره ،(3221، ر افررزایش رضررایت ( 2636، 4گینرراایلمرراز و 
کررار و سررالمت بهتررر برره، شررغلی و  2667، 5کینررگ) طور م بررت رابطرره دارد کرراهش غیبررت از 

کرررره  بررررا توجرررره برررره نتررررایج حاصررررل از پژوهش (.2661، 6توگرسررررن و فرررراک  هررررای مختلررررف  
گون زنررردگی افرررراد و  دهنده ارتبرررا  تنگاتنرررگ بهزیسرررتی روان نشررران گونرررا شرررناختی برررا ابعررراد 

کمرره آن بهزیسررتی  آنسررالمت روان  کرره بترروان برره  هررا اسررت برردون شرره اسررتفاده از روشرری 
شرود. در همرین راسرتا یکری از  ازپریش احسراس می شناختی افراد را بهبود بخشید بیش روان
کاربردی بررای حرل مشرکالت روان روا کره امرروزه  های  شرناختی و تحصریلی یادگیرنردگان 

گروهی است. از ر، کاربرد فراوانی دارد کراربرد دارد مشاوره  گروهری  که در مشاوره  ویکردهایی 
را نام برد. در این درمران فرر  ( 3210) 7توان مشاوره به شیوه چندوجهی آرنولد الزاروس می

کرره بیمرراران دچررار مشررکل خاصرری هسررتند و بایررد بررا اسررتفاده از چنرردین فررن  بررر ایررن اسررت 
یکررررد بررر (.2661، الزاروس) ایرررن مشرررکالت برطررررت شررروند، خررار بر ابعررراد  ا تکیرررهدر ایرررن رو

کرررره از ابترررردای هررررر یرررره از ایررررن هفررررت بعررررد ( BASIC-ID) سرررررواژه، هفتگانرررره شخصرررریت
روابط بین فرردی ، 12شناخت، 11تصویر ذهنی، 10ح ، 9عاطفه، 8شده و شامل: رفتار گرفته

یابی، باشد می 14شناسی و دارو/ زیست13 تحلیرل ، های ابعرادی و سراختاری ها و نیمرخ ارز

                                
1. Tofi, T & Flett, R. 
2. Howalter, M.H., Goldhaber, D. 
3. Myers, D. G & Diener, E. 
4. Eldelekliglua, J., Yilmazb, A., Gültekina, F. 
5. King, P. 
6. Thogersen, C., Fox, K. R. 

7. Lazarus. 
8. Behavior. 
9. Affect. 
10. Sensation. 
11. Imagery. 
12. Cognition. 
13. Interpersonal. 
14. Drugs & biology. 
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شود و سپ  از خزانره فنرون و برا توجره بره مشرکالت در  انجام می دقیقی از مشکالت مراجع
( 2663، 1کرروهن و فرسررکو، سرری یرررز) شررود گانرره اقرردام برره اخررذ و اجرررای فنررون می ابعرراد هفت

کرراربرد دارد ، جرران بزرگرری و نرروری) درمرران چنرردوجهی در هررر دو زمینرره پیشررگیری و درمرران 
کیررد می (.2661 کرره ادغررام روان الزاروس تأ انی لزومرراص نبایررد برره تلفیررق نظررری متکرری درمرر کنررد 

کررردن روا باشررد متخصصرران بررالینی می التقرراطی ، هررایی از هررر نظررامی تواننررد بررا انتخرراب 
که این روا که لزوماص طرفدار نظریه بدون این، فنی بوده  انرد. ها را به وجرود آورده هایی باشند 

تحقیقرررات متعرررددی ، در حرروزه امربخشررری مشرراوره بررره شررریوه چنرردوجهی( 2661، الزاروس)
گرفترره اسررت. ایررن پژوهش کرره مشرراوره برره شرریوه چنرردوجهی  صررورت  هررا نشرران داده اسررت 

کرراهش اضررطراب امتحرران، عنوان یرره مداخلرره الزاروس  برره افررزایش  ،(2661، الزاروس) در 
کرراهش فرسررودگی شررغلی کررون) سررازگاری شررغلی و  بهبررود  ،(3217، 2پتررزل و راپرررت، مرره 

، 2631، 3اسرررتراس و آلرررتمن، الترررز، بررروریز) و افسرررردگی شرررناختی اضرررطراب متغیرهرررای روان
 و تنظرررریم شررررناختی عواطررررف ،(2631، یفررررری و همکرررراران، بیاضرررری، درخشرررران شررررهرآباد

، کشراورز افشرار) انآمروز دانششناختی در  افزایش احساس مسئولیت روان ،(2637، خزایی)
 م مر بوده است. ( 2632، صفری فرد و همکاران، نامنی

کمتر به بعرد روان امروزه روا ان آمروز دانششرناختی و نیازهرای روانری  های آموزشی رایج 
کررراربردی روان توجررره دارنرررد و از سررروی دیگرررر نیرررز در آمررروزا شررریوه شرررناختی در بهبرررود  های 

کوتررراهی می کررره بهزیسرررتی  شرررود. چنرررین بررره نظرررر می کیفیرررت آموزشررری یادگیرنررردگان  رسرررد 
یررادی را بررر جوانررب مختلررف  شررناختی در فراینررد تحصرریلی می روان توانررد امرررات متعرردد ز

کننررده نیررروی انسررانی  ان تأمینآمرروز دانشکرره  ان داشررته باشررد. نظررر برره اینآمرروز دانشزنرردگی 
کیفیت سالمت روان جامعه آینده می ها مسرتقیماص برا سرالمت جامعره  شناختی آن باشند و 
کمره هرر چره بیشرتر کننرده آن اسرت لرذا بایرد ترالا م راعفی در  در ارتبا  و تأمین راسرتا 

                                
1. Sayaers, S. L., Kohn, C. S & Fresco, D. M. 
2. McCown, W., Petzel, T & Rupert, P. 
3. Borys, C., Lutz, J., Strauss, B  & Altmann, U. 
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گفته شرد پژوهشرگر  برای بهبود سالمت روان شناختی این قشر به عمل آید. با توجه به آنچه 
کمرره آن بترروان برره  کرره برره  کارآمرردی روا درمررانی اسررت  در ایررن پررژوهش درصرردد بررسرری 

کررد. بردین منظرور پرژوهش حاضرر در جهرت آموز دانشافزایش بهزیستی شناختی  کمه  ان 
کارآمرررر گروهبررسرررری  شررررناختی  درمررررانی چنرررردوجهی الزاروس برافررررزایش بهزیسررررتی روان دی 

 ان انجام شد.آموز دانش

 روش پژوهش
گررواه بررود.  پ  -آزمررون نیمرره آزمایشرری از نرروع پیش، طرررپ پررژوهش حاضررر گررروه  آزمررون بررا 

کلیه  ان پسر دوره دوم متوسرطه در مردارس روسرتایی آموز دانشجامعه آماری پژوهش شامل 
عنوان نمونرره پررژوهش برره روا  برره، انآمرروز دانشنفررر از ایررن  16شرره بودنررد. شهرسررتان اندیم

کره از برین تمرامی مردارس گیری تصادفی خوشه نمونه ، ای انتخراب شردند. بره ایرن صرورت 
های پژوهش در برین تمرامی  سپ  پرسشنامه، صورت تصادفی انتخاب شد یه مدرسه به

کره بره تعرداد آمروز دانش   16هرا تعرداد  اجررا شرد و از میران آن، ودنردنفرر ب  316ان آن دبیرسرتان 
که در مقیراس بهزیسرتی روان کرل پرایین شرناختی نمرره نفر واجد شرایط  تر از حرد متوسرط  ی 

کردنرد 01تر از  یعنی پایین گرواه ، کسب  گرروه آزمرایش و  انتخراب و بره شریوه تصرادفی در دو 
گروه ) گمارده شدند  31موردمطالعره ازنظرر سرنی برین کننده  ان شررکتآمروز دانش (.نفر31هر 

گروه37تررا  گررروه آزمررایش   1درمررانی چنرردوجهی برره مرردت  سررال سررن داشررتند. برررای اع ررای 
گرواه طری ایرن مردت هی  گرروه  یافرت نکررد. هرر هفتره  گونره مداخلره جلسه اجرا شد و  ای در

گروهرری برگررزار شررد و زمرران هررر جلسرره  دقیقرره بررود. سرراختار جلسررات  26یرره جلسرره مشرراوره 
یررابی و جلسررات مداخلررهدرمرران شرر کرره در جلسررات  ای بررود بدین امل جلسررات ارز صررورت 

یررابی ابترردا پیش ی یرره  شررناختی اجرررا شررد و سررپ  برره فاصررله هررای بهزیسررتی روان آزمون ارز
کنترررل برره اجرررا  پ ، هفترره بعررد از آخرررین جلسرره درمرران گررروه آزمررایش و  آزمررون بررر روی هررر دو 

 شده است. ای ارائه ت مداخلهخالصه جلسا 3درآمد. در ادامه و در جدول 
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گیومی چندوجهی الزارور1جدول  .  الصه جلسات درما  
 جلسه محتوای جلسات

گرررروه، معرفررری اع رررا ، بیررران تجرررارب خرررود (.رازداری و...، گررروا دادن، از قبیرررل احتررررام) بیررران قررروانین 
کار روی بعد رفتار و استفاده از تکنیه گیرری، های رفتراری های تمرین همچنین  خرود نظرارتی و ، الگرو 

گرفت. برنامه، مدیریت زمان، تغییر محیطی، ها مهار محرک، ضبط کار قرار   های تقویت در دستور 

 اول

شناسایی احسراس و صرندلی خرالی ، غلبه بر اضطراب، های بیان خشم تکنیه، کار روی بعد عاطفه
 انجام شد.

 دوم

یافت روی بعررد احسرراس و تکنیه کررار شررد. بیرران احساسررات در  هررای آمرروزا تمرکررز بررر در هررای حسرری 
 شناختی و احساس نسبت به خود.  زمان ناایمنی روانی و روان

 سوم

که در آن بهزیستی روان ابتدا تجسم زمان های مربو  به آن خوبی پریش رفتره و  شناختی و مقیاس هایی 
، هررای فررن وایررت برررد سررپ  بررر روی بعررد تصویرسررازی و اجرررای تکنیهبیرران احساسررات مرررتبط بررا آن. 

( گرامی جلروتر) تصویرسازی م بت و فن تصرور براالترین حرد، مواجهه تجسمی، تجسم ضد شوک آینده
 تمرکز شد.

 چهارم

کتاب کررار روی بعررد شررناخت و اجرررای تکنیه پنجرره درافکنرری بررا ، درمررانی یررا آمرروزا مکترروب هررای 
گویی، باورهررای غیرمنطقرریتحریفررات شررناختی و  هررای  آمرروزا حررل مسررئله و توقررف فکررر. بیرران خررود 

 م بت و منفی.

 پنجم

آموزا روابط اجتمراعی و مهرارت برقرراری ، های جرئت آموزی کار روی بعد روابط بین فردی و تکنیه 
 آموزا دوستی و صمیمیت.، ایفای نقش، ارتبا 

 ششم

کار روی بعرد زیستهای رو بیان ضرورت مدیریت زمان در فعالیت  شرناختی و سرالمت جسرمی  زمره. 
کراهش وزن، های بدنی های ورزا و تمرین و تکنیه یم غذایی برنامه مبرات و  ، آرامرش، اسرتراحت، رژ

 تفریح و تنظیم خواب.

 هفتم

 هشتم ها. گویی به ابهامات آن و پاسخ BASIC-IDبررسی ابعاد هفتگانه 

 

گروهی کلیه جلسات مشاوره  کید بر ابعراد هفتگانره بحری ، ساده در آموزازبان ، در  تأ
گررررزارا از تکررررالیف و پاسررررخگویی برررره سرررر االت  گروهرررری و تبررررادل کسررررب  نظر مختصررررر و 

گرفت.آموز دانش کار قرار   ان در دستور 
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 ابزار پژوهش
کوترررراه مقیرررراس بهزیسررررتی شاااانا تی:  مقیااااار بهییسااااتی روا  در ایررررن پررررژوهش از فرررررم 

که وی در سال  روان کررد 3216شناختی ریف  اسرتفاده شرد. ایرن پرسشرنامه بررای ، طراحری 
یابی شش جنبه بهزیستی روان پرسرش  326شرده اسرت. فررم اصرلی دارای  شرناختی تهیه ارز

کوترراه های بعرردی فرم اسررت  ولرری در بررسرری سرر الی نیررز پیشنهادشررده   31، 15، 15تر  هررای 
کوترراه پرسشررنامه بهزیسررتی روان .اسررت شررامل شررش عامررل سرر ال دارد و  31شررناختی  فرررم 

عامل تسرلط برر محریط؛ ، 0و  5، 3های  عامل استقالل؛ س ال، 31و  32، 2های  است. س ال
عامل ارتبا  م بت برا ، 31و  33، 1های  عامل رشد شخصی؛ س ال، 37و  31، 7های  س ال

عامررل ، 36و  1، 2های  عمررل هدفمنرردی در زنرردگی و سرر ال، 30و  35، 1های  دیگررران؛ سرر ال
کلرری بهزیسررتی  عنوان نمررره عامررل برره 0سررنجد. مجمرروع نمرررات ایررن  ا میپررذیرا خررود ر ی 

کرره در یرره  شررناختی محاسرربه می روان شررود. ایررن آزمررون نرروعی ابررزار خررود سررنجی اسررت 
کامالص مخالفم درجه 0پیوستار  کامالص موافقم تا  کره  پاسرخ داده می( یره ترا شرش) ای از  شرود 
کل س االتشن ی بهزیستی روان دهنده نشان، نمره باالتر سر ال  36، اختی بهتر است. از بین 

، سررفیدی و فرررزاد) شررود گررذاری می سرر ال برره شررکل معکرروس نمره 1صررورت مسررتقیم و  به
کوتاه پرسشنامه بهزیستی روان( 3123 / 67شناختی ریف با مقیراس اصرلی  همبستگی فرم 

یرف و سرینگر) در نوسران بروده اسرت 12/6تا  6 پایرایی و ( 3126) در ایرران ملتفرت (.2660، ر
کی از پایررایی و آمرروز دانشسرر الی را بررر روی  15روایرری نسررخه  کرره نتررایج حررا کرررد  ان بررسرری 

کرونبررراخ در مطالعرررات برررین   12/6ترررا  72/6روایررری مطلررروب مقیررراس برررود. میرررزان آلفرررای 
های بررررررررازا تحلیرررررررل عررررررراملی تأییررررررردی  شرررررررده اسرررررررت. همچنرررررررین شررررررراخس گزارا
602/6=RMSEA ،25/6=GFI ،22/6=AGFI ،21/6=GFI  20/6و=NFI   آمده  دسررررت به

که نشان یران براقری، بلیاد، محمودی) گر روایی مناسب این پرسشنامه است است  شراه ، ژ
کار  (.3120، ؛ فیروزآبادی و ملتفت3566، نظری و زهرا
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 ها یافته
هرای توصریفی ماننرد میرانگین و انحررات معیرار و  منظور آزمون فرضیه پژوهش از آماره به

یران  چنرد متغیرره مرانکوا بررای پری برردن بره تفراوت معنریهمچنین روا تحلی کووار دار  ل  
گواه استفاده شد. میانگین و انحررات  های بهزیستی روان بین نمره گروه آزمایش و  شناختی 

گروه آزمایش  کننده معیار سن شرکت کثر  66/3و  07/30های  سال 37و  31با حداقل و حدا
کنترررل گررروه  کثر  55/6و  71/30نیررز  و میررانگین و انحرررات معیررار   37و  31بررا حررداقل و حرردا

 آمده است. دست سال به

ما   شنا تی و  رده مقیار . میانگین و انحراف معیار نمرات  بهییستی روا 2جدول 
گیوه کنتیل در مراحل پیشآ  در   آزمو  آزمو  و پس ما  آزمایش و 

  رده مقیار مرحله گیوه میانگین انحراف معیار

72/6 
05/3 

13/3 
21/3 

71/0 
1 

33 
56/7 

 آزمایش
 گواه

 آزمایش
 گواه

 آزمون پیش
 

 آزمون پ 

 استقالل
 

11/3 
11/6 
02/3 
32/3 

07/7 
56/7 
71/33 
17/0 

 آزمایش
 گواه

 آزمایش
 گواه

 آزمون پیش
 

 آزمون پ 

 تسلط بر محیط

02/3 
32/3 
20/3 
02/6 

71/1 
0 
16/7 
27/7 

 آزمایش
 گواه

 آزمایش
 گواه

 آزمون پیش
 

 آزمون پ 

 رشد خود

75/6 
27/6 
01/3 
71/6 

11/0 
07/1 
26/33 
7 

 آزمایش
 گواه

 آزمایش
 گواه

 آزمون پیش
 

 آزمون پ 

ارتبا  م بت با 
 دیگران
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  رده مقیار مرحله گیوه میانگین انحراف معیار

13/6 
61/3 
02/3 
22/6 

07/0 
67/0 
27/33 
7 

 آزمایش
 گواه

 آزمایش
 گواه

 آزمون پیش
 
 

 آزمون پ 

 هدفمندی در زندگی

32/3 
61/3 
21/3 
23/6 

11/1 
16/1 
21/7 
31/7 

 آزمایش
 گواه

 آزمایش
 گواه

 آزمون پیش
 

 پذیرا خود

26/2 
10/2 
72/1 
11/2 

31/51 
71/53 
71/06 
06/52 

 آزمایش
 گواه

 آزمایش
 گواه

 آزمون پیش
 

 آزمون پ 

بهزیستی 
کل روان  شناختی 

 
یان  نتررایج آزمون کرره وار یرران  لررون نیررز نشرران دادنررد  گروه هررای همگنرری وار هررای  هررای 
کنتررررل  تسرررلط برررر محررریط ،(f ،31/6=p=26/3) هرررای اسرررتقالل در خررررده مقیاس آزمرررایش و 

(21/3=f ،20/6=p)، رشررد خررود (60/6=f ،25/6=p)، 20/6) ارتبررا  م بررت بررا دیگررران=f ،
03/6=p)، هدفمنررردی (03/6=f ،55/6=p)، پرررذیرا خرررود (25/6=f ،02/6=p)،  بهزیسرررتی
 باهم برابر هستند.  ،(f ،11/6=p=61/6) شناختی روان

کوواریانس چند متغیی  بر رو  میانگین نمره3جدول ما   . نتایج تحلیل 
گیوه آزمو  بهییستی روا  پس کنتیل شنا تی   ما  آزمایش و 

 فرییه f مقدار نام آزمو 
df 

سطح  df طا 
 معنادار 

 مجذور اتا
 

تدا  
 آمار 

 22/6 72/6 66/6 31 7 21/1 72/6 امر پیالیی
یلکز  22/6 72/6 66/6 31 7 21/1 26/6 المبدای و
 22/6 72/6 66/6 31 7 21/1 11/1 امرهتلینگ

یشه روی بزرگتر  22/6 72/6 66/6 31 7 21/1 11/1 ر
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که در جدول شماره  همان  72/6شود میزان تأمیر درمران چنردوجهی  مشاهده می 1طور 
کرره  یرران  نمرررات پ  72برروده اسررت و ایررن برردان معناسررت  آزمررون متغیرهررای  درصررد وار

گروهری بروده اسرت. تروان آمراری برابرر  کره داللرت برر  22/6وابسته مربرو  بره ع رویت  اسرت 
کنتررل سرطوپ آزمرون معنری کفایت حجم نمونه می هرا  داری همره آزمون باشرد. همچنرین برا 

گروه کرره بررین  یکرری از متغیرهررای وابسررته بیررانگر آن هسررتند  گررواه حررداقل در  هررای آزمررایش و 
داری وجررود دارد. برررای پرری بررردن برره ایررن تفرراوت  معنرریتفرراوت ( شررناختی بهزیسررتی روان)

ه کرووا اسرتفاده شرد کدر مرتن مران یریران  چنرد متغیرووارکنترایج حاصرل از آزمرون تحلیرل 
 آمده است. 1ج در جدول ینتا

کوواریانس چند4جدول  آزمو   ما  پس متغیره میانگین نمره . نتایج تحلیل 
گیوه ما  آ  متغیرما و  رده مقیار گداهم ما در   ا  آزمایش و 

 منابع تغییر
 

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 F آزاد 

سطح 
 معنادار 

 مجذور اتا
  تدا  

 آمار 
 25/6 12/6 663/6 70/31 3 02/21 استقالل

 3 07/6 66/6 35/51 3 11/11 تسلط بر محیط

 61/6 66/6 10/6 62/6 3 62/6 رشد خود
م بت با  ارتبا 

 دیگران
51/16 3 71/30 663/6 5 5/6 27/6 

 هدفمندی در 

 زندگی
21/13 3 72/37 66/6 51/6 21/6 

 67/6 63/6 01/6 21/6 3 27/6 پذیرا خود

بهزیستی 
شناختی  روان

 کل
13/111 3 72/16 66/6 76/6 3 

 
که در جدول  همان کنترل پیش، گردد مالحظه می 5طور  گرروه آموز دانشآزمون بین  با  ان 

گررواه در خرررده   تسررلط بررر محرریط ،(f ،663/6>p=70/31) هررای اسررتقالل مقیاسآزمررایش و 
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(35/51=f ،66/6>p)، ارتبررررا  م بررررت بررررا دیگررررران (71/30=f ،663/6>p)،  هدفمنرررردی در
کررل و بهزیسررتی روان( f ،663/6>p=72/37) زنرردگی تفرراوت ( f ،66/6>p=72/16) شررناختی 
گروه معنرری درمررانی چنرردوجهی الزاروس بررر بهزیسررتی  داری وجررود دارد. بنررابراین امربخشرری 
 شود. ان پسر تائید میآموز دانششناختی  روان

 گیری بحث و نتیجه
گروهری مبتنری برر رویکررد چنردوجهی  پژوهش حاضرر باهردت بررسری امربخشری آمروزا 

ایی پسر دوره دوم متوسطه انجرام شرد. ان روستآموز دانششناختی  الزاروس بر بهزیستی روان
که آموزا درمان چندوجهی برر بهزیسرتی روان یافته شرناختی  های پژوهش حاضر نشان داد 
گروهرری آمرروز دانش کرره تحررت مشرراوره  گررروه آزمررایش  کرره  ان مرر مر برروده اسررت. برردین معنرری 

حلرره شررناختی در مر چنردوجهی قرارگرفترره بودنررد افررزایش معنراداری در بهبررود بهزیسررتی روان
که هی  مداخله درحالی، آزمون نشان دادند پ  گواه  گروه  نشرده برود  ای برر آنران انجام که در 

گروه درمانی چنردوجهی  تغییری مشاهده نشد؛ بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر تأمیرگذاری 
گرررردد. ایرررن نترررایج برررا  ان تائیرررد میآمررروز دانششرررناختی  الزاروس برافرررزایش بهزیسرررتی روان

کرررون صرررل از پژوهشهای حا یافتررره  بررروریز و همکررراران  ،(3217) راپررررت، پترررزل، هرررای مررره 
در رابطه با امربخشری درمران چنردوجهی همسرو اسرت. در تبیرین ( 2637) و خزایی ،(2631)

کرره ایررن درمرران برره تمررام ابعرراد شخصرریت توجرره  یافترره فرروق می ترروان چنررین ایهررار داشررت 
یابی و درمان می می های  رد با توجه به نیاز مراجعران از دیردگاهکند. این رویک کند و آن را ارز

هررای  گزینررد تررا عررالوه بررر ت ررعیف رفتارهررا و نگرا عناصررر مفیررد و مرر مر را برمی، مختلررف
، جرران بزرگرری و نرروری) تری را آمرروزا دهررد بخش و سررازنده رفتارهررای رضررایت، نامناسررب
کررراربرد و امربخشررری درزمینررره( 3111 ، درایررردن) مختلفررری قابلیرررت اجررررا داردهای  ازلحرررا  
که از نام آن پیدا است سعی در تلفیق دیردگاه همان، درمانگر چندوجهی (.3222 های  طور 

منررد برره  هررای فررردی در درمرران توجرره شررایانی دارد و ایررن نگرراه نظام مختلرف دارد و برره تفاوت
کرره مطابقررت ، صررورت چنرردوجهی فرررد و مشررکل او و درمرران مشررکل به رویکرررد نرروینی اسررت 
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 (.3123، جان بزرگی و علیپور، بهرام خانی.) ها دارد نسانبیشتری با ماهیت ا
، اسررتقالل) شررناختی های بهزیسررتی روان در تبیررین تررأمیر رویکرررد چنرردوجهی بررر م لفرره

ترروان چنررین ایهررار  می( ارتبررا  م بررت بررا دیگررران و هدفمنرردی در زنرردگی، تسررلط بررر محرریط
کرره اولررین م لفرره یعنرری اسررتقالل برره احسرراس خودمخترراری آزادی از ، خودکفررایی، داشررت 
گفته می که بتوانرد برر  هنجارها و توانایی مقاومت در مقابل فشارهای اجتماعی  شود. فردی 

دارای ویژگری اسرتقالل و ، احساسات و باورهای شخصی خود تصمیم بگیررد، اساس افکار
یررف) خودمختراری اسرت. درواقررع زمرانی خودمخترراری بره وجررود ( 2661، و هراپرت 3221، ر

کره  می در  (.2660، الزاروس) فررد خرود را دلیرل پیامردهای فعالیرت خرود تشرخیس دهردآید 
گیررری، هررای رفترراری ایررن رویکرررد بررا اسررتفاده از تمرین گررری و مرردیریت ، الگررو  خررود نظررارت 

کمه شد.  کسب خودمختاری و آزادی شخصی   زمان به افراد در چگونگی 
گفرر شررناختی می در مررورد م لفرره دوم بهزیسررتی روان کرره تسررلط بررر محرریط ترروان چنررین  ت 

، گیررد. برر ایرن اسراس توانایی فرد در مدیریت و سازگار شدن با تغییرات محیطی را در برمی
کره احسراس تسرلط برر محریط دارد می توانرد در ابعراد مختلرف محریط و شررایط آن ترا  فردی 

کنرررد یکررررد  (.2660، برررابر و مولررردر) تغییرررر دهرررد و ارتقرررا ببخشرررد، حرررد امکررران مداخلررره  در رو
کارگیری فنرون مختلرف ازجملره مواجهره تجسرمی و تصویرسرازی  بره افرراد  جهی با بهچندو
که خود، گروه کره نترایج ، آموزا داده شد  توانرایی مردیریت زنردگی و مقت ریات آن رادارنرد 

کیدی بر این موضوع است حاصل از پ  گروه آزمایش خود تأ  (.1جدول ) آزمون 
کره آغراز منطبرق برا م، م لفه ارتبا  م بت با دیگرران رحلره ششرم نظریره اریکسرون اسرت 

که اریکسون نام آن را مرحله، دهد سالی را پوشش می بزر  همپوشی برا دیگرران در برابرر ) ای 
گزینی همجوشری و صرمیمیت برا ، گذاری درراه پیونرد نهد. در این مرحلره سررمایه می( انزوا 

یررادی دارد، دیگررران و خرررود را از خررالل دیگرررران یررافتن ارتبرررا  ( 3171، ورمنصررر) اهمیرررت ز
شود شادکامی و عملکررد بهترر در  م بت با دیگران برای بهزیستی فرد مهم بوده و موجب می

گروهی به شرکت (.2662، کیز) افراد افزایش یابد کمره شرد ترا  در جلسات آموزا  کنندگان 
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کرررردن روی بعرررد روابرررط برررین فرررردی و تکنیه کرررار  آمررروزا روابرررط ، هرررای جرئرررت آمررروزی برررا 
مهارت برقراری ارتبا  و آموزا دوستی و صرمیمیت چگرونگی ارتبرا  م برت اجتماعی و 

گیرری  برا بهره، با دیگران را موردتوجه و تمرین قرار دهند و برای برقراری روابرط بهترر و سرازنده
 از چهارچوب رویکرد  چندوجهی اقدام نمایند.

که نتایج ب م لفه دیگر بهزیستی روان، هدفمندی در زندگی آمده  دسرت هشناختی است 
کارگیری فنررون بیرران  دهررد رویکرررد چنرردوجهی الزاروس از طریررق برره نشرران می 1در جرردول 

درمرررانی یرررا آمررروزا مکتررروب در  کتاب، هرررای روزمرررره ضررررورت مررردیریت زمررران در فعالیت
گیری گروهی و تشویق افراد جهت بکار  کار  بر آن ترأمیر م برت داشرته اسرت. ایرن ، جلسات 

کمرره  یررابی در زنرردگی و  هررایی ماننررد احسرراس هدفمنرردی و جهت ویژگیمقیرراس نیررز برره 
گذشرررته و حرررال مشرررخس می کررردیور و همکررراران تجربررره احسررراس معنرررا در زنررردگی   شرررود. 

یرررف نقرررل می( 3117) کررره داشرررتن درک روشرررنی از هررردت در زنررردگی از ر احسررراس ، کننرررد 
شرناختی  نپایه سالمت روانی است و ارتبا  م بتری برا عوامرل روا، یابی و هدفمندی جهت

حمایرررت ، شرررناختی احسررراس خررروب روان، رضرررایت از زنررردگی، دارد و منجرررر بررره سرررازگاری
های حاضرر ازنظرر امرگرذاری برا نترایج   شرود. یافتره هرا می اجتماعی و دلیل زنرده مانردن در آن
طور م برت برا رضرایت از  کره وجرود هردت در زنردگی بره پژوهش استیگر و دیه مبنری برر این

 (.2636، 1و استیگر و دیه 2661، دینر و دینر) همسو است.، طه داردزندگی و شادکامی راب
کره در  های رشرد شخصری و پرذیرا خرود می در مورد م لفره        تروان چنرین ایهرار نمرود 

صررورت  تعریررف رشررد شخصرری افررراد برررای رسرریدن برره سررطوپ برراالی عملکرررد روانرری بایررد به
کنند پیوسته در جنبه این موضوع بیرانگر ایرن ( 2661، هاپرت) های متفاوتی از زندگی رشد 
کرره فرررد برره کنررد تررا برره اسررت  کارهررا درگیررر شررده و مشررکالت را حررل  موجب آن  طور مررداوم در 

گسرترا دهرد امرا در مرورد م لفره توانایی گفرت ی پرذیرا خرود می هایش را نیز  نروعی ، توانرد 
که باعی می گراهی  بینش است  واقعری شود فرد در مورد نقا  ضعف و قوت خویشرتن بره آ

                                
1. Steger, M. F & Dik. 
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یرف خویشرتن پرذیری را از م لفره( 2662، و همکراران 1برونره) برسد های مر مر در بهزیسرتی  ر
کرره سررطوپ  شررناختی قلمررداد می روان کنررد. دیرروی  و هویررت در پررژوهش خررود نشرران دادنررد 

یررف و سررینگر) پررایین پررذیرا خررود بررا سررطوپ برراالتری از مشررکالت روانرری همررراه اسررت ، ر
گفررت  بنررابراین می( 2661 افررراد بااحسرراس بهزیسررتی برراال هیجانررات م بررت را تجربرره ترروان 
یابی م بتی دارند می که افرراد بااحسراس  درحالی، کنند و از حوادز و وقایع پیرامون خودارز

کرررده حرروادز و وقررایع پیرامررون زندگی، بهزیسررتی پررایین یررابی  بیشررتر ، شرران را نررامطلوب ارز
لوکررراس و ، دینرررر) کننرررد بررره میافسرررردگی و خشرررم را تجر، هیجانرررات منفررری نظیرررر اضرررطراب

کهکی، اوئیشی های مربو  بره رشرد شخصری و  در تبیین م لفه (.3117، به نقل ازدرویزه و 
آزمرون  آزمرون و پ  های پژوهش حاضر نشان داد وجود تفراوت برین پیش یافته، پذیرا خود

گروه پ  گروهری مبتنر گروه آزمایش؛ به نفع  کره مشراوره  ی برر آزمون نبوده اسرت. بردین معنری 
رویکرررد چنرردوجهی الزاروس نتوانسررته اسررت نمرررات متغیررر رشررد شخصرری و پررذیرا خررود  

گروه آزمایش را افزایش دهد. شرکت که رشد خرود بره  نوعی  می به کنندگان  گفت ازآنجا توان 
گردد و  گشودگی نسبت به تجربیات جدید و داشتن رشد شخصی پیوسرته و مسرتمر برازمی

دهد تا از طریق تجارب جدید به بهبود زنردگی خرود بپردازنرد و  این ویژگی به افراد امکان می
خویشتن پذیری داشتن احسراس و نگررا م برت ( 2661، هاپرت) از طرفی از دیدگاه ریف

گذشته  خود و تصدیق ابعاد چندگانه شخصریت اعرم از  یابی م بت زندگی  به خود و نیز ارز
گرری ، های شرناختی نظریه، کند نقل می( 3115) خوب و بد است. میرزایی روان تحلیلری 

که خویشتن پرذیری بره و رفتاری فر  می شرناختی مهرم دارای  عنوان یره تغییرر روان کنند 
کرره به فرزنررد در طررول دوران  –وسرریله تعامررل والررد  یرره فرآینررد مررداوم در رشررد و تحررول اسررت 

گسرترا می گفرت جهرت تأمیر یابرد. بنرابراین می کرودکی و نوجروانی شرکل و  گرذاری بررر تروان 
فرزنررد برررای خویشررتن پررذیری و  –تعامررل والررد ) ایررن دو م لفرره بایررد شرررایط دیگررری ازجملرره

کرار مرداوم و پیوسرته بررای رشرد شخصری را نیرز ( فرایند ایجاد تجربیات جدیرد و متفراوت و 

                                
1. Bronk, K. 
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گرررفتن ایررن شرررایط و شرراید افررزایش تعررداد جلسررات بترروان  برره  مرردنظر داشررت. لررذا بررا در نظررر 
کررد. در امرگذاری بیشتر کمره   گیری نتیجرهاین رویکرد بر رشد شخصی و خویشتن پرذیری 

یکررررد  پایرررانی می کررره بررراوجود عررردم ترررأمیر رو گفرررت نترررایج پرررژوهش حاضرررر نشررران داد  تررروان 
شررررناختی  ولرررری  بررررر بهزیسررررتی  های بهزیسررررتی روان چنرررردوجهی الزاروس بررررر برخرررری م لفرررره

کلی  روان  ان م مر است. آموز دانششناختی 
گفررت دیت پررژوهش میعنوان محرردو برره بررا توجرره برره پایرران سررال تحصرریلی و در ، ترروان 

برگررزاری جلسررات پیگیررری جهررت بررسرری میررزان پایررداری امررر ، انآمرروز دانشدسرترس نبررودن 
گروهی گروهی به شریوه چنردوجهی ، مشاوره  میسر نشد. لذا جهت امربخشی پایدار مشاوره 
اصررله معررین برگررزار شررود. در هررای آینررده جلسررات پیگیررری باف شررود در پژوهش پیشررنهاد می

ان روسررررتایی پسررررر دوره دوم متوسررررطه شهرسررررتان آمرررروز دانشضررررمن جامعرررره پررررژوهش برررره 
کررره قابلیررت تعمرریم برره  اندیمشرره محرردود می بنرررابراین ، ان دختررر را نررداردآمررروز دانششررد 

، در هرردو جرن ، نیو همچنر یلیگرر تحصریهرای د هایی در دوره شود پژوهش شنهاد مییپ
شرود از سرایر  رد. همچنرین پیشرنهاد مییصرورت پرذ یتیو جنسر یای سرنه منظور بررسی به

هرا بررا نترایج ایررن پررژوهش  شرناختی و مقایسرره آن های آموزشرری در بهبرود بهزیسررتی روان شریوه
 استفاده شود.

 سپاسگزاری
کلیرره دانش کرره در پررژوهش حاضررر نقررش مسرراعدی داشررتند از  کمررال تشررکر و ، آمرروزانی 
 قدردانی راداریم.
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غلی برررر پرررذیری شررر ی انطباق بررسررری ترررأمیر مشررراوره (.3122) پ.، نیلفروشررران .م. ر، عابررردی .س. ه، انصارالحسرررینی

انجمرن مشراوره ، هرای مشراوره ان. فصلنامه علمری پژوهشآموز دانشاشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی در 
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 .17-311 ،(71) 32، ایران
کرراهش افسررردگی زنرران اسررتان تهررران.   (.3111) ت.، ابرراذری بررسرری امربخشرری روا مشرراوره چنرردوجهی الزاروس بررر 

کارشناسی ارشد پایان  طباطبایی.دانشگاه عالمه ، نامه 
امربخشی درمانگری چنردوجهی الزاروس برر ارتقراف سرالمت عمرومی  (.3123) ا.، علیپور .م، جان بزرگی .م، بهرام خانی

 .  3-32 ،(31) 32، ی بالینیشناس روانمجله  .در بیماران مبتالبه مالتیپل اسکلروزی 

 انتشارات سمت. ، تهران .استرس اضطراب و تنیدگی، های درمانگری شیوه (.3111) ن.، نوری .م، جان بزرگی
 یشناسرر روان .جررامع یسررتیاس بهزیررمق یسرراختار عررامل یبررسرر (.3111) ر.، یرسررتم .م، آبادی نصرررت  .م، جوشررن لررو
 .13-11 ،(2) 1 ،(یرانیان اشناس )روان یتحول
 .شرناختی روان یسرتیبینری بهز ت در پیشینقش پنج عامرل برزر  شخصر (.3126) پ.، وریدک .و، فرزاد .ر، یدستجرد

 .311-320 ،(2) 31، رجندیب یدانشگاه علوم پزشک یمجله علم
یسرتی روان (.3123) و.، فرزاد .ت، سفیدی یرف در دانشرجویان دانشرگاه علروم پزشرکی  رواسازی آزمرون بره ز شرناختی ر

 .73-01 ،(3) 30، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین .قزوین

کا .م، سودانی .ا، عرب زاده آوری و  امربخشری رفتاردرمرانی دیرالکتیکی برر تراب (.3122) م.، شرهبازی، م.، یمیشعاع 
کز مشاوره. فصلنامه علمری پژوهش های مراجعه شناختی زوج بهزیستی روان انجمرن ، هرای مشراوره کننده به مرا
 .366-322 ،(71) 32، مشاوره ایران

 تهران: انتشارات رشد.، جلد دوم، ترجمه: الهه میرزایی.ی سالمتشناس روان (.3115) س.، فینو
یررف در  سررنجی مقیرراس بهزیسررتی روان های روان بررسرری شرراخس (.3120) ق.، ملتفررت  .س، فیروزآبررادی شررناختی ر
، بیتیتر گیری فصررلنامه انرردازه .روایرری و سرراختار عرراملی، ان دبیرسررتانی مرردارس تیزهوشرران: پایرراییآمرروز دانش

 .361-332 ،(27) 7، دانشگاه عالمه طباطبایی
بررسرررری سرررراختار عرررراملی  (.3117) م.، پرررراییزی .ر، دسررررتجردی .ز، دانشررررور پررررور .و، فرررررزاد ،؛ا.، شررررکری  .پ، کرررردیور

یررف در بررین دانشررجویان هررای بهزیسررتی روان نرره و چهررارده سرر الی مقیاس، های فارسرری سرره نسررخه  .شررناختی ر
 .311 ،(2) 35، ی بالینی ایرانشناس روانپزشکی و  مجله روان

یان باقری .م. ر، بلیاد .ت، محمودی کار .م، شاه نظری .م، ژ شرناختی برر  بررسری مردل بهزیسرتی روان (.3566) ک.، زهرا
گررراهی برررا میرررانجی یررردادهای منفررری زنررردگی و ذهرررن آ ای. فصرررلنامه علمررری  های مقابلررره گری سررربه اسررراس رو

 .  11-06 ،(77) 26، انجمن مشاوره ایران، های مشاوره پژوهش
همسرراالن و ، ان از والرردینآمرروز دانششررناختی بررا توجرره برره ادراک  ه مرردلی برررای بهزیسررتی روانارائرر (.3126) ق.، ملتفررت

 ای باورهای انگیزشی. رساله دکتری دانشگاه شیراز. معلمان با نقش واسطه
 تهران: انتشارات رشد.، جلد اول .ی ژنتیهشناس روان (.3171) م.، منصور 
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