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 شادکامی بر میزان پذیرش اجتماعی و شادکامیشیوه های نوین تاثیر آموزش 

 دانش آموزان 

 

 سارا محمدی

 

 ملی، مازندرانایت اهلل آ ، واحدواحد علوم و تحقیقات، عمومی شناسی روان ارشد كارشناس

 

هدف پژوهش حاضر عبارت است از تاثیر آموزش شادكامی به روش فوردایس بر  چکیده:

اجتماعی و شادكامی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان  میزان پذیرش

،جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان های تهران

كه مشغول تحصیل بودند. در این پژوهش از   69-69در سال تحصیلی  تهرانشهرستان 

دانش آموز كه به  03نمونه شامل گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم روش نمونه

نفر به شکل تصادفی  59طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.در هر گروه 

سخت رویی و شادكامی آكسفورد بود .برای –تعبیه شد. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه 

 8گروه نمونه، در تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری مثل تحلیل كواریانس استفاده شده.

به شیوه گروهی قرار گرفتند. بررسی نتایج مداخله  شادكامیجلسه تحت مداخله آموزش 

میزان رضایت از زندگی، احترام به خود، رضایت خاطر، بهزیستی ، شاكامینشان داده آموزش 

فرد و خلق مثبت دانش آموزان را افزایش می دهد و همچنین مشخص شد آموزش شادكامی 

استفاده از آموزش  ابل مالحظه ای بر افزایش پذیرش اجتماعی دانش آموزان دارد.تاثیر ق

معلمان و  ، مشاوران ،روان پزشکان به كلیه روان شناسان، شادكامی برای دانش آموزان

 كار پیشنهاد می گردد.والدین و كلیه حرفه های دست اند

 پذیرش اجتماعی ،آموزش شادكامی به روش فوردایس  ،اثربخشی كلید واژه ها:
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 مقدمه:

انسان از دیرباز به دنبال این بوده كه چگونه می تواند بهتر زندگی كند و چه چیزی بیشتر موجبات رضایتش را فراهم می سازد 

 و با چه ساز و كارهایی می تواند از زندگی در این دنیا لذت ببرد . 

( ، با مطرح شدن روز افزون اهمیت شادی در امر 5666یکی، همه اینها به نوعی به مفهوم شادمانی و نشاط مربوط می شود )د

سالمت روان و خوشبختی و همچنین تاثیر آن در تقویت قوای روانی انسان برای مقابله با پیچیدگی ها و مشکالت دنیای امروز 

كه شادی ، صرف نظر از ، توجه و نظر محققان ، اندیشمندان و حتی عوام نسبت به آن تغییر نموده است . تحقیقات نشان داده 

چگونگی به دست آوردن آن می تواند سالمت جسمانی را بهبود بخشد . افرادی كه شاد هستند احساس امنیت بیشتری می 

كنند ، آسان تر تصمیم می گیرند ، دارای روحیه مشاركتی بیشتری هستند و نسبت به كسانی كه با آنها زندگی می كنند 

 ( .2000،  5) مایرز بیشتر احساس رضایت می كنند 

بررسی علمی آرامش احساسی تازه آغاز شده، اما نظریه های مربوط به رمز و راز شادكامی قدمتی دیرینه دارد. فیلسوفان یونان 

باستان درباره ی شادكامی مطلب ها گفته اند و قلم فرسایی ها كرده اند.به اعتقاد آن ها، شادكامی را باید در فراغت خاطر و 

نادان شادمان و عاقل اندوهگین وجود »      ق .م( معتقد بود:  30تا  539)  2های هوشمندانه جست و جو نمود. سیسرواندیشه 

در نظر یونانی ها وسیسرو، لذت بردن از زندگی بیش ازآن كه جنبه ی جسمانی داشته باشد، با ذهن در ارتباط « خارجی ندارد.

 3و رواقیون 0ها از شهوات نفسانی و تحول مادی خالصه می شد. فیلسوفان اپیکوریبود. شادكامی در زندگی توأم با آرامش ور

ق.م( شادكامی در ساده زیستن و در آرامش ذهن خالصه  273تا  03)  9در سرود شادكامی تغییراتی دادند. به اعتقاد اپیکور

د، از خوشی های لحظه ی اكنون استفاده می می شد. به اعتقاد او انسان های مدبّر گذشته را با غرور و احترام نگاه می كنن

                                                           
2. Myers 
4.Cicero 

9.Epicurean 

2.  Stoic 
3 . Epicurus 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


394-164، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

355 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires ISEAS 

permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

نمایند وبه آینده جاودانه بی پروا می نگرند. رواقیون شادكامی را در فضیلت و تقوا جستجومی كردند. در نظر آن ها شادكامی 

نفسانی را  در این بود كه خوب را از بد تمیز دهیم، بدانیم از چه بترسیم و از چه هراسی به دل راه ندهیم و بتوانیم شهوات

 كنترل كنیم. چه بهتر كه شرایط موجود ووصف حال را پذیریم و دل در گرو تغییرات نگذاریم.

حکمای دیگر از آن زمان به بعد، ریشه های شادكامی نقطه نظرهای كامالً متفاوتی ارائه نموده اند. به ما  گفته اند الزمه ی 

بدی است. شادكامی با پی بردن به حقیقت و احتراز از توهمات امکان پذیر شادكامی زندگی توأم با تقوا ودوری گزیدن از شر و 

می شود. با خویشتن داری و پرهیزگاری و با پاالیش نفس و احتراز از خشم می توان به آن رسید. به ما گفته اند شادكامی با 

ان، از با دیگران بودن  و در خلوت خود زندگی كردن برای زمان حال وآینده، با شاد كردن دیگران و لذت بردن از فالكت دشمن

 زندگی كردن حاصل می شود.

 ما قبل از پرداختن به علم جدید شادكامی ناگزیر از پاسخ به چند سوال اجتناب ناپذیر هستیم.

رت آیا اگر شادكامی خود را معیار قرار دهیم؛ رفتار خودخواهانه كرده ایم؟ آیا شادكامی هدف نهایی ماست؟ جواب جان استوا

روانشناس اهل  2مایکل فوردایس« بهتر است سقراط و ناراضی باشیم اما خوک راضی نباشیم.» ... به این سوال منفی بود  5میل

فلوریدا كه در زمینه شادكامی بررسی و تدریس می كند، از یک تمرین ذهنی حرف می زند. او می گوید فرض كنید كسی 

هد.می توانید شهرت و ثروت را بپذیرید، اما برای شما این امکان هم وجود دارد كه بتواند به شما شهرت و پول یا شادكامی بد

 در حد كفاف زندگی امکانات داشته باشید، اما شاد و خوشبخت زندگی كنید. كدام یک را انتخاب می كنید؟

خوشبختی را رودرروی  ممکن است حق با جان استوارت میل باشد كه شاد زیستن هدف غایی نیست ونباید باشد. اما شادی و

بسیاری از خواسته ها و امیال خود قرار می دهیم سالمتی، احترام اجتماعی، درآمد كالن شادی را انتخاب می كنیم. به راستی 

 كه توجه به شادكامی و رهایی از بدبختی، مسبب رفتارهای گوناگون، از تالش برای موفق شدن گرفته تا خودكشی است

 .(2359)رافورت، 

                                                           
1. John- Stvart Mill 
2. MchaeleFordise 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


394-164، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

352 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires ISEAS 

permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

روانشناس هلندی نیز در زمینه ی اسباب شادكامی بررسی های مفصلی انجام داده است. وقتی پژوهشگران به  5فین هوفنروت 

می رسند كه افسرده ها و داغدیدگان بیش از افراد رفتار و شرح حال افراد شادكام و افسرده توجه میکنند به این نتیجه 

غمگین دو برابر افراد شاد، از درد و ناراحتی شکایت می كنند، افسرده ها بی شادكام در خود فرو می روند. اشخاص افسرده و 

 .(5063)احمدی، حال، كم تحرک، و در خودفرورفته و گوشه گیر هستند و حتی رفتارهای خصمانه به نمایش می گذارند

، اشخاص روی هم رفته از ممکن است این تصور افسرده ها كه دیگران آن ها را از خود می رانند، صددرصد اشتباه نباشد

روحیه های كسل گریزانند و مایل نیستند با آن ها معاشرت كنند.  ممکن است افسرده ها به داشتن دوست و معاشر عالقه 

مند باشند، امامسئله اینجاست كه دوست و معاشر به فرد افسرده عالقه ندارد. حتی همسران و دوستان اشخاص افسرده با آن 

همدردی نشان دهند، سرانجام از روحیه ی مأیوس، خسته و شاكی او آزرده می شوند. برعکس شادها در  كه ممکن است بدواً

تحمل ناراحتی ها شکیباتر هستند، كمتر بهره كشی می كنند، مالیم تر و باگذشت تر هستند و مهر و محبت بیشتری از خود 

می گیرند و درباره ی آن سر وصدا می كنند. از آن گذشته با  نشان می دهند. به احتمال كمتری یک انتقاد جزئی را به مبالغه

توجه به بررسی های متعدد، شادها بیشتر به نیازمندان كمک میکنند. كسانی كه حال خوب دارند كارهای خوب انجام می 

 . (5060)رضایی، دهند

تفاق پولی پیدا كنند با احتمال خوش بین ها و موفق ها بیشتر در مقام كمک به دیگران ظاهر می شوند. اگر بر حسب ا

بیشتری آن را به فقرا می دهند.كسانی كه با شنیدن یک قطعه موسیقی شاد، خوشحال می شوند به سهولت بیشتری به 

 می گفت:  2می كنند. رابرت براونینگ نیازمندان كمک

 «ما را شاد كن تا انسان های خوبی شویم!» 

 : 5ای ایجاد جامعهی سالم تر است. به گفته هلن كلربنابراین شادی هم هدف و هم وسیله ای بر

                                                           
1. RvatVeenhover 
1  Robert Browning 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


394-164، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

352 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires ISEAS 

permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

در این صورت زمان آن « شادی آتش مقدسی است كه هدف ما را گرم و هوش و فراستمان را پایا و زندهنگاه می دارد.» 

 رسیده كه نه تنها به سالمت جسمانی بلکه به كیفیت روان خود توجه بیشتری كنیم.

د بررسی قرار گرفته آموزش شادكامی و تاثیر آن بر میزان پذیرش اجتماعی دانش آموزان یکی از موضوعاتی كه به ندرت مور

است . در آموزش شادكامی به روش فوردایس به مواردی از قبیل فعالیت ، روابط اجتماعی ، خالقیت ، برنامه ریزی ، دوری از 

ل ، پرورش شخصیت سالم ، خود بودن ، صمیمیت ، افکار نگران كننده ، سطح توقعات پایین ، خوش بینی ، توجه به زمان حا

اولویت دادن به شادی و ... اشاره شده است . در این پژوهش سعی شده است توسط دو پرسشنامه ، شادكامی و پذیرش 

 . (5060)سراج، اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد

 روش پژوهش:

پس  –ک تحقیق نیمه آزمایشی است .طرح تحقیق ،طرح پیش آزمون این پژوهش ازنظر هدف كاربردی و از نظر روش ،ی  

آزمون با گروه كنترل می باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع 

بیرستان شهرستان نفر از دختران مقطع د  533بود. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  تهراندبیرستانهای شهرستان 

نفر كه به پرسشنامه پذیرش اجتماعی  08آموز نفر دانش 533گیری بصورت نمونه در دسترس بود. از بین اند. نمونهبوده تهران

 59اند، كه پس ریزش در گروه آزمایش تعداد نفری تقسیم شده 58اند و نمرات آنها پایین بوده انتخاب و به دو گروه پاسخ داده

گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت وگروه آزمایش تحت آموزش شادكامی به روش فوردایس قرار گرفتند ولی به نفر در هر 

 نفر( هیچ آموزشی داده نشد 59گروه كنترل )

 باشد، كه:در این پژوهش ابزار سنجش اطالعات شامل دو پرسشنامه می

 پرسشنامه شادكامی آكسفورد: -الف

                                                                                                                                                                                     
4 Helen Keller 
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های ترین مقیاسولو تهیه شده است. چون آزمون یکی از موفق 5توسط آرگایل 5686د در سال پرسشنامه شادكامی آكسفور

 25افسردگی بوده است. آرگایل پس از رایزنی با بک بر آن شد تا جمالت مقیاس افسردگی بک را معکوس كند، بدین ترتیب 

ای ماده 02می را در برگیرند. سپس این مقیاس های شادكاها افزوده شد تا سایر جنبهماده به آن 55ماده تهیه شد. سپس 

ها قضاوت كنند. ها را مرتب كنند و درباره اعتبار صوری پرسشدانشجو اجرا شد و از دانشجویان خواسته شد تا گزینه 8روی 

 ماده دارد. 26این امر سبب تغییر برخی مواد آزمون و حذف سه ماده نیز گردید. بنابراین فرم نهایی پرسشنامه 

 037را با  ٪63های زیادی درباره آن انجام شد. آرگایل و همکاران ضریب آلفای پس از انتشار این پرسشنامه، پژوهش

( با فرم كوتاهتری از پرسشنامه شادكامی 5660آزمودنی ونور ) 535را با  ٪87( آلفای 5663آزمودنی، فارنهام و برونیگ )

( آلفای 5063، نقل از بیات ریزی، 5668آوردند. در بررسی فرانسیس )  آزمودنی به دست 583را با  ٪83آكسفورد آلفای 

به دست آمده است. همچنین فرانسیس در یک بررسی میان فرهنگی در كشورهای انگلیس، آمریکا، استرالیا و  ٪62كرونباخ 

یای آن هستند كه پایایی ها نیز گورا گزارش كرده است. سایر پژوهش ٪86، ٪86، ٪63، ٪86كانادا به ترتیب ضرایب آلفای 

 9پس از  ٪97ماه  3پس از  ٪85های چندی پایایی بازآزمایی باز آزمایی این پرسشنامه در سطح پذیرفتنی است. در بررسی

 ماه گزارش شده است. 9پس از  ٪90ماه و 

 پرسشنامه پذیرش اجتماعی

سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته  توسط مارلو و كراون به منظور 5693مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی در سال 

های بلی یا خیر موافقت یا مخالفت خود با هر عبارت است و آزمودنی باید با انتخاب یکی از گزینه 00شد. این آزمون دارای 

با  هاشود، و جمع مطابقت پاسخهای آزمودنی بوسیله كلید مقیاس تطبیق داده مییک از عبارات آن را مشخص نماید. پاسخ

 كند.كلید مقیاس نتیجه كلی را برای هر فرد مشخص می

                                                           
1 - Argyle 
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و پایایی حاصل از روش بازآزمایی آن را  88/3پایایی: كراون و مارلو ضریب همسانی درونی پرسشنامه پذیرش اجتماعی را 

 اند.گزارش كده 73/3( ضریب پایایی حاصل از آلفای كرونباخ این آزمون را 5063اند. ثمری و لعلی فاز )گزارش كرده 86/3

 یافته ها:

 

 هاي پرسشنامه تفکرات غیرمنطقیهاي توصیفی گروه نمونه در خرده مقیاسخالصه یافته جدول

 خطاي معیار میانگین انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه متغییر

 پذیرش اجتماعی

 آزمایش

 57/0 82/3 99/07 پیش آزمون

 72/5 33/3 33/09 پس آزمون

 كنترل

 75/5 33/3 83/09 یش آزمونپ

 86/0 35/5 23/93 پس آزمون

 

آزمون، آزمون و پسهای دو گروه آزمایش و كنترل در مراحل پیشجهت نشان دادن گرافیکی وضعیت میانگین

آزمون گروه آزمایش حکایت از ایجادشدن تفاوت زیادتر در این آزمون و پسترسیم شد. مراحل پیش جدول باال

بر روی  "آزمون گروه كنترل تقریباآزمون و پسبه گروه كنترل است. زیرا كه دو نمودار مراحل پیشگروه نسبت 

 هم منطبق است ولی این برای گروه آزمایش صادق نیست.

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


394-164، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

322 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires ISEAS 

permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 هايهاي میانگینهاي خطاي نمرههاي لون براي بررسی برابري واریانسنتایج آزمون جدول 

 آزموندر مرحله پس پذیرش اجتماعیپرسشنامة 

 شاخص             

 خرده مقیاس

 سطح معناداري درجة آزادي مخرج درجة آزادي صورت Fنسبت 

 37/3 28 5 93/3 پذیرش اجتماعی

 

-كه دو گروه آزمایش و كنترل در  پذیرش اجتماعی در مرحله پساصلی و مشخص نمودن این  ها فرضیهدر ادامه جهت آزمون

 ها مورد بررسی قرار گرفت.آزمودنین اثر بخشی بینآزمون تفاوت دارند، نتایج آزمو

 

 هاي آزمایش و كنترلبین گروه پذیرش اجتماعی ها میانگینهاي آزمون اثر بین آزمودنیخالصة یافتهجدول 

 متغیر

 نوع سوم

 مجموع مجذورات

 درجات

 آزادي

 میانگین

 مجذورات

 سطح معناداري Fنسبت 

 335/3 30/59 6/530 5 6/530 پذیرش اجتماعی

 

مقیاس آزمون، میانگین دو گروه آزمایش و كنترل در از حذف اثر پیشدهد پسنشان میباال های ارائه شده در جدول یافته

مورد  >P 335/3توان ذكر كرد كه فرضیه اصلی در سطح معنادار است. بنابراین می >P 35/3در سطح  پذیرش اجتماعی

 طور معناداری افزایش دهد.را به پذیرش اجتماعیت تائید واقع شده و مداخله توانسته اس
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 نتیجه گیري:

 آموزان دختر مقطع دبیرستان تاثیر دارد.آموزش شادكامی به روش فوردایس بر میزان پذیرش اجتماعی دانش

د می معنادار است فرضیه ما تایی >P 35/3( به دست آمده در سطح (Fچون مقدار . 3-3با توجه به نتایج مندرج در جدول 

اثر بخشی مداخله درصد نتیجه می گیریم  66شود بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهشی  تایید می شود وبا اطمینان 

آموزان دختر مقطع دبیرستان تاثیر به صورت معناداری آموزش شادكامی به روش فوردایس بر میزان پذیرش اجتماعی دانش

 می باشدویا اثر بخشی تاثیر قابل توجهی روی آزمودنی های ما گذاشته است. 

ادكامی به روش فوردایس بر میزان پذیرش اجتمااعی  در تایید فرضیه باال پژوهش خاصی كه بتواند بین تاثیر مداخله آموزش ش

آموزان  انجام داده باشد یافت نشدولی در پژوهش متشابه در این مورد می توان به یافته های زیر اشااره كارد كاه نتاایج     دانش

 همسو با نتایج پژوهش حاضر بدست آورده اند.  

رتهای زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی، پذیرش اجتماعی ( در پژوهشی با عنوان بررسی تایید آموزش مها5069محمودیان )

و عملکرد تحصیلی فراگیران به این نتیجه رسید كه آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی و تمرینات كارگاهی آن بر 

ی آماری بیانگر هامتغیرهای وابسته همچون افسردگی به پذیرش اجتماعی و عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت داشته و بررسی داده

 باشد.های هر یک میدار بودن تغییرات در شاخصمعنی

گیری مذهبی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه با بررسی میزان ارتباط پذیرش اجتماعی و جهت 5063حسین سلیمی در سال 

باط وجود دارد و همچنین گیری مذهبی و پذیرش اجتماعی ارتآزاد قم با كیفیت زندگی آنان به این نتیجه رسید كه بین جهت

نشان داد كه بین پذیرش اجتماعی و بروز رفتار اجتماعی رابطه وجود دارد. بین پذیرش اجتماعی و خودكارآمدی تحصیلی نیز 

( بین ادراک اجتماعی و افزایش عالئم افسردگی 2336و همکاران ) 5رابطه معناداری مشاهده شد. مطابق یافته های كریستین 
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( نشان داد كه بین حمایت مثبت و 2339و همکاران )5اعی ارتباط مستقیمی وجود دارد . مطالعه ی هیل و اضطراب اجتم

و  2متعادل معلمان از دانش آموزان و پذیرش از سوی همساالن و همچنین تعادل سازگار با دیگران رابطه وجود دارد . كوی 

ماعی باالیی می باشند رفتارهای جامعه پسندتری نسبت به ( دریافتند كه افراد محبوب كه دارای پذیرش اجت5668) 0داگ 

حالت های متعادل در میان همساالنشان از خود نشان دادند ، در حالی كه افراد مطرود كه دارای سطح پایینی از پذیرش 

دادند ) اجتماعی بودند كمتر رفتارهای جامعه پسند را نسبت به حالت های متعادل در میان همساالنشان از خود نشان 

 ( . 2332و همکاران ،  3پاكاسالتی 

( ؛ اسالبی 5662)53، داگ كویگل  6، پاناک  8( ؛ گاربر 5669) 7، ژاروین  9( ؛ پاكاسالتی ، كلتیگانگاس 5663و داگ ) 9الكمن 

ه افراد غیر ( نشان دادند كه افراد مطرود و پرخاشگر در تعامالت اجتماعی شان با احتمال بیشتری نسبت ب5688) 52، گوئرا 55

 ( . 2332پرخاشگر از الگوهای پرخاشگرنه و پردازش اطالعات متعصبانه استفاده می كنند ) پاكاسالتی و همکاران ، 

( نشان داد كه رفتارهای جامعه پسند نوجوانان با پذیرش اجتماعی ارتباط دارد ، در حالی كه 2337) 50نتایج پژوهش هالکرو 

بانه و همچنین رفتارهای خجالتی نوجوانان باید پذیرش اجتماعی از سوی همساالنشان ارتباط بین رفتارهای پرخاشگرانه و مخر
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هم دریافت كه بین رفتارهای منفی اجتماعی مثل پرخاشگری با پذیرش اجتماعی رابطه منفی وجود  5منفی وجود دارد . داگ 

 ( .2337دارد ) هالکرو ، 

شادكامی بر باورهاای غیرمنطقای و میازان عازت نفاس دانشاجویان       ( در پژوهشی با عنوان اثر بخشی 5069محمدی )

های ضرورت تائیاد دیگاران انتظاار    دانشگاه اصفهان، بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس رابطه معکوس یافت. وی در مقیاس

نتایج باه دسات آماده     .مسئولیتی عاطفی، نگرانی زیاد و اجتناب از مشکالت تفاوتی معنادار پیدا كردباال، تمایل به سرزنش، بی

نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات شادكامی در پس آزمون و پیگیری دانشجویان گاروه آزماایش و كنتارل وجاود     

داشته است. با توجه به اینکه میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش بزرگتر از میانگین نمرات پس آزمون دانشاجویان گاروه   

بنابراین می توان نتیجه گرفت كه آموزش شادكامی موجب افزایش شادكامی دانش آماوزان شاده    ) P< %9كنترل بوده است )

( مبنای بار اینکاه    2333( و پترساون ) 2333نتایج این پژوهش با پژوهش های الرسون ) است و لذا این فرضیه تأئید می شود.

اعی را بهبود بخشد همخاوانی دارد و از طرفای باا    شادی می تواند سالمت جسمانی و روانی و حمایت اجتماعی و پذیرش اجتم

( مبنی بر اینکه آموزش شادمانی موجب افزایش رضایت از زنادگی مای شاود همساو مای      2333یافته های پژوهش سلیگمن )

( نشان داد كه آموزش شادكامی موجاب تغییراتای در سااخت هاای     2339باشد، در همین راستا پژوهش های لیمبومیرسکی )

جانی افراد می شود و آنان دیدگاه های مثبت تری نسبت به رویدادهای جاری زندگی پیدا مای كنناد. همچناین    شناختی و هی

( نشان داد كه افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوۀ مثبات تار و ساازگارانه    2339نتایج پژوهشهای لیمبومیرسکی و دیگران )

منی قوی تر هستند و نسبت به افراد ناشااد در برخاورد باا اساترس     تری پاسخ می دهند و دارای سطح استرس كمتر و نظام ای

 خالق ترند و رضایت از زندگی باالتری دارند.

به نتایج چشمگیری در خصوص ایجاد شادمانی و افزایش سالمت « برنامۀ افزایش شادی»با ارایه  5677فوردایس در سال 

( نیز كه از برنامه آموزش شادكامی فوردایس استفاده كردند 5668) ( و فاوا و دیگران5683روان دست یافت. لیتجر و دیگران )

                                                           
4 Dodge 
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به این نتیجه رسیدند كه آموزش شادكامی میزان شادی و رضایت از زندگی آزمودنی ها را افزایش می دهد. این مطلب كه 

های متعددی از جمله  شادی می تواند موجب ارتقاء سالمت روانی شود و این دو متغیر با یکدیگر ارتباط دارند، در پژوهش

( حسین 2333( آچات و همکاران )2337( اسمیت )2339( كتچاین )2336( فلورا )2335( ریان و دیسی )2332تری نیداد )

( به تأئید رسید و نشان داده شد كه همبستگی مثبت و 5060( رئیسی )5060( شمس )5069( جوكار )5069ثابت )

رت های اجتماعی وجود دارد. بر این اساس افرادی كه شادمانی بیشتری دارند، از معناداری بین شادی و سالمت عمومی و مها

 پذیرش اجتماعی بیشتری هم برخوردارند و سالمتی نیز بر شادمانی می افزاید.

یافته هایی كه در خصوص تأثیر آموزش شادكامی بر هوش هیجانی دانشجویان به دست آمده است تفاوت معناداری را بین 

مرات هوش هیجانی دانشجویان گروه آزمایش و كنترل و چنانچه مشهود است، میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری میانگین ن

دانشجویان گروه آزمایش بزرگتر از میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری گروه كنترل است. این امر نشان دهندۀ تأثیر آموزش 

ژوهش تأئید می شود در واقع آموزش هایی كه به منظور افزایش شادكامی بر هوش هیجانی است. بنابراین فرضیه دوم پ

شادكامی به دانشجویان داده شد تا آنان بتوانند احساسات و هیجانات خود را شناسایی و كنترل كنند، برداشت صحیح از 

با دیگران داشته باشند، احساسات دیگران داشته باشند، افکار منفی را از خود دور نمایند، تعامالت اجتماعی و روابط صمیمانه 

فعالیت های هدفمند و معنادار در زندگی داشته و برنامه ریزی صحیح در زندگی خود ایجاد نمایند و به خود و ارزش های 

 شخصی احترام بگذارند، مجموعاً توانسته است هوش هیجانی آنان را افزایش دهد.

یی مثل موفقیت، سالمت روان و بهزیستی، افزایش پژوهش هایی در ارتباط با شادكامی و دست یابی به شاخص ها

پژوهش های راتهی و راستوجی  فعالیت كاری و خلق باال پژوهشی انجام شده است كه از جمله آنها می توان به

( یعقوبی 2335( ویترسو )2333( پترایدز و همکاران )2337( شارپ )2339( كوپروسواف )2337( چان )2338)

( اشاره كرد كه همگی همبستگی معناداری را بین 5062( پورزارعی )5060ستان جهرمی )( گل5069( جوكار )5069)

شادكامی، رضایت از زندگی، سالمت روان و شادكامی نشان دادند و گزارش نمودند افرادی كه از شادكامی باالتری 
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ها می پردازند و استفاده از برخوردارند، در برخورد با مشکالت زندگی از روحیه باالتری برخوردار بوده و به حل آن

یافته های به دست آمده در زمینه تأثیر آموزش شادكامی بر سالمت عمومی  راهبرد حل مسأله ای در آنان بیشتر است.

دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری را در اثر تعاملی جنسیت و گروه نشان نداد. به عبارت دیگر، آموزش شادكامی كه 

ختر و پسر اجرا شد، به یک میزان بر آنان تأثیرگذار بوده و سطح سالمت عمومی دانشجویان دختر و پسر را برای دانشجویان د

 به یک میزان افزایش داده است. بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تأئید قرار نگرفت.

( در 5665و دیگران ) ( و فوجیتا2333( ادینگتون و شومن )2337در پژوهش حاضر با توجه به نتایج مطالعات مایرز )

مورد اینکه زنان، عواطف مثبت و منفی بیشتری را تجربه می كنند و نسبت به عواطف خود حساس ترند و بنابراین بیشتر به 

دنبال درمان بر می آیند، انتظار می رفت كه تأثیر آموزش شادكامی بر میزان شادی دانشجویان دختر و پسر متفاوت باشد كه 

در این پژوهش دانش آموزان به حضور در جلسات عالقه نشان دادند و فعاالنه به انجام تکالیف  شتری است.نیاز به بررسی بی

پرداختند و این امر در حالی بود كه طبق اظهارات پنج نفر از دانش آموزان ، آنان قبالً اعتقادی به اصول روان شناسی و 

ن جلسات، كم كم این باور در آنان شکل گرفت كه آموزش ها می جلسات آموزشی مرتبط با آن نداشتند ولی با شركت در ای

تواند مؤثر باشد و قادر است در آنان تغییراتی ایجاد كند. عده ای از آنان بیان كردند كه در این جلسات نکاتی آموختند كه در 

كه قبل از شركت در جلسات، این زندگیشان كامالً جنبه كاربردی داشته و در شادمانی آنان تأثیر مثبت گذاشته است در حالی 

در هر صورت در این پژوهش سعی شد تا جایی كه ممکن است كار به صورت دقیق انجام شود  اطالعات مفید را نداشتند.

وداده های بدست آمده به صورت شفاف تحلیل و گزارش شوند.به نظر می رسد برای اینکه اثربخشی آموزش شادكامی به روش 

آموزان دختر مقطع دبیرستان در فرهنگ وجامعه ایرانی مشخص تر شود به پژوهش ذیرش اجتماعی دانشفوردایس بر میزان پ

 های بیشتری در این زمینه الزم است.
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