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چکیده
هدفپژوهشبررسیتعیینتأثیرآموزششادکامیباالگوو شونایتی-رفتوار فووردایببورباورهوا نیرمن وی
نوجواناندیترتحتپوششبهزیستیشهر زاهدانبود.روشپژوهشنیمهتجربیوازنوعپویشآزموونوپوبآزموون
وشنمونهگیر تصادفیسادهانتخابشودهوبوه

باگروهکنترلبود24.نفرازنوجواناندیترتحتپوششبهزیستیبهر
شیوهتصادفیبهگروهها  12نفرهآزمایشوکنترلگماردهشدند.ابزارپوژوهشپرسشونامهباورهوا نیرمن ویجوونز
بود.گروهآزمایشروشآموزششادکامیفوردایبرادر8جلسه90دقی ها بهمدتدوماهدریافتنمودندوگوروه
ایلها دریافتنکردند.نتایجحاصلازتحلیلکوواریانبکاهشمعنادار رادرمیانگینکولنمورهباورهوا 
کنترلمد 
نیرمن ینشانداد.بهنظرمیرسدکهآموزششادکامیفوردایببرکاهشباورها نیرمن ینوجوانواندیتورتحوت
پوششبهزیستیزاهدانمؤثربودهاست.اینآموزشیردهم یاسها باورها نیرمن یازجملهانتظاراتبیشازحود
ازیود،تمایلبهسرزنشکردنیود،بیمسئولیتیعاطفی،نگرانیدرموردآیندهوناامیود نسوبتبوهترییورراکواهش
دادهاست .
واژههای کلیدی:آموزششادکامی،باورها نیرمن ی،نوجوانانتحتپوششبهزیستی .
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مقدمه

شدناینحالتهادرنوجوانان،رفتارها ویوژها رااز

تأثیردوراننوجوانیدرزندگیافرادوجامعهبسیار
قابلتوجوهاسوت،زیورارفتواربزرگسوادندرنوجووانی

سو والدینومربیوانمویطلبود(کواملی،قنبور هاشو 
آباد وآقامحمدیانشعرباف .)1390،

تثبیووتموویشووود(فرگوسوونووودوارد.)2002،ایوون

هولوت()2011بیوانمویداردانت والازکوودکیبووه

درحالیاستکهبیشترمشکالتسالمترواندرسنین

نوجوانیتحتتأثیرترییراتمهو درسو وععواطفیو

نوجوانیوابتدا جوانیشکلمیگیرد.نتوایجحاصول

شونایتیاسوت.پوامدیلی،ماسووکوواینووامورتی()2009

ازم العوواتهمووهگیرشناسوویدردودهووهاییوورنشووان

نوجوووانیرادورهترییووراتآشووکارشوونایتی،زیسووتی،

می دهودکوهدردوتواهشوتدرصودبیموارانمبوتالب وه

اجتماعیوعاطفیمیداند .

افسردگیسنبروزاولوینعالیو 16سوالبوودهاسوت.

ازنظووورالووویب()1994مشوووکالتروانوووینتیجوووه

شواهددیگر مبنیبراحتمالبیشترابتال نوجوانانبوه

شنایت هوا نادرسوتافوراداسوت،چوراکوهعواطو 

افسردگیشدید،اض راب،ایتاللعملکورداجتمواعی،

محصووولشوونایتاسووتوپیاموودها فراوانوویکووهاز

افتتحصیلیوحتیتمایلبهیودکشویدرسوالهوا 

تفکووراتنیرمن وویناشوویموویشوووند،ازعلوولاساسووی

،ردرام-

مهمترینایتاللها هیجانیبهشمارمیرونود.بسویار 

آیندهوجوددارد(شوستر،ایسوتمن،فیلودین
براس،برسلووهمکاران .)2001،

پدیوودههوواییهمنووونبوویسرپرسووتوبدسرپرسووتی
کودکانونوجوانان،بهعلوتازهو پاشویدگیکوانون

ازناراحتیها مردموزندگیعاطفینامنظ آنهاریشه
درانواعع ایدنیرمن یونیرواقعیدرمووردیوودو
جهانپیرامونآنهادارد .

یانواده،ف ر،گرسنگی،اعتیادونظایرآنهوااسوت.ایون

باورهوا نیرمن ویدوویژگویاساسویدارنود:

کودکانونوجوانانبرا ادامهزندگیبوهموسسوههوا 

-1توقعاتیش

وتعصبآمیز هسوتندکوهمعموود

ییریووهومراکووزشووبانهروز سوودردهموویشوووند.آنهووااز

باکلماتبایودوحتموابیوانمویشووند2.ووفلسوفههوا 

راهنماییوتشویقمحورومبوودهومفواهی نادرسوتیاز

آشفتهکنندها کهمعمودحاصلاینتوقعاتهسوتندو

جهاندرمییابند(احد ومحسنی34.)1388،درصود

انتسابها بسویارنوامع ولوبویشازحودتعموی یافتوه

ازنوجوانانمووردم العوهدرمراکوزحموایتیاقودامبوه

ایجوووادمووویکننووود(پروچاسوووکاونوووورکراس.)1390،

یودکشیداشتندودیترانبیسرپرستبیشترازپسران

باورها نیرمن یبواواقعیوت،همخووانیندارنودوبور

دچارمشکالتروانشنایتیبوودهانود(مو اموی،آنواو

اساسظنوگمانهستند.فوردواجودبواورنیرمن وی،

گوورانت -موو گراگوور.)2002،همووهایووناشوواراتو

حک ها ازپویشتعیوینشودهوحالوتهوا آشوفتهاز

توجهوواتنشوواندهنوودهاهمیتوویاسووتکووهایووندورهاز

قبیوولافسووردگی،اضوو رابوبوویتفوواوتیدارد.فکوور

زنودگیمویتوانوودداشوتهباشوود.ایوونویژگویهوواباعو 

نیرمن یباواقعیتارتباطینداردوموجبتعوار

و

میشودکوهالتهابوات،اضو رابهواودگرگوونیهوادر

مانعبریوردموف یتآمیزفردبواحووادووالوزامهوا 

نوجوانانبوجودآیدوجلوهها نیرمعمولوبهظواهر

زنوودگیموویشووود(ادیووبراد،مهوودو ،ادیووبرادو

نیرعاد درآنانظاهرشود.طبیعویاسوتکوهپدیودار

دهشیر  .)1384،
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باورها نیرمن یدرموقعیتهوا مختلفویماننود

هوبنر،سلدووولیب.)2010،شادکامیدرنوجوانیبوه

پیشرفت،ارتباطبادیگوران،عملکورد،شورلوسوالمتی

پازلیتشبیهشدهاستکوهتح ی واتیچنودجانبوهبورا 

کاررفتهوبرآنهااثرمیگذارند.دراینراسوتا،نتوایج

به

کش بخشها متعددآنموردنیازاسوت(وترینو

،

م العواتمتعوددحوواکیازوجوودراب ووهبوینباورهووا 

اکسلوبروئر.)2010،شوادکامی،ناشویازقوواوتو

نیرمن یبامشکالتروانشنایتیمختلفویماننودیلوق

داور انسان دربارهچگوونگیگوذرانزنودگیاسوت.

پووایینوافسووردگیدرنوجوانووان(مووارکوت،)1996،

ایننوعداور ازبیرونبهفردتحمیلنمویشوود.بلکوه

یش ،اض رابواحساسگناه(دیوید،موورودمووت،

حووالتیاسووتدرونوویکووهازهیجووانهووا مثبووتتووأثیر

،)2002افسووووووردگیاساسووووووی(مکوووووواو ،)2005،

میپذیرد(ح ی ی،یوشکنش،شکرکن،شوهنییویال 


روانرنجورگرایی(دیوویب،)2006،اضو رابامتحوان

ونیسی.)1385،افرادشادبهشرای واتفاقاتبوهشویو 

(مونتگمر ،دیوید،دیلوورنزووشونور،)2007،روابو 

تروسازگارانهتر پاسخمیدهنودودارا سو


مثبت



نامناسبزناشویی(ابراهیمی،شیخزینالدینیومرآثوی،

استرسکمترونظامایمنیقوو تورهسوتندونسوبتبوه

)1390ونارضوووایتیشرلی(پورشوووایگان،حسوووینیانو

افووورادناشووواددربریووووردبوووااسوووترسیوووال ترنووود

یزد )1384،بودهاند.بنوابراینباورهوا نیرمن ویاز

(لیمبومیرسکی،شلدونواسکاد.)2005،شوادکامیبوه

جملووهمولفووههووا روانشوونایتیمووؤثردرپدیوودآیی

عنوووانمجموعووها ازعواطوو وارزیووابیشوونایتیاز

مشکالتمربوطبهسالمترواناست .

زنوودگیعنوووانم ویشووودوآنرادرجووها ازکیفیووت

درپووژوهشدسووتریب،نریمووانی،قبوواد داشوودبی،

زندگیافرادمیدانندکهبهطورمثبتارزیابیمیکننود

حسینی،قارلیپووروهمکواران)1393(،بوینباورهوا 

(رفیعی،موسو پووروآقوانجفی.)1391،هنگوامیکوه

نیرمن وویوشووادکامیراب ووهمعنوواداروجووودداشووت،

تفکرورفتارانسانع النویباشود،موجوود کارآمود،

بوودینترتیووبکووهدردانووشآموووزانتیزهوووشمیووزان

یوشحالوتوانایواهودبوود(شوفیعآبواد وناصور ،

باورها نیرمن یکمتروشادکامیآنهوابیشوتربوود.

.)1380شادکامیدارا مولفهها عاطفی،اجتمواعیو

نتایجپژوهشسوودانی،نواد ،احیواکننودهومحمود 

شنایتیاست.مؤلفهعاطفیباع مویشوودکوهفورداز

()1388نشوواندادکووهبووینشووادکامیوافسووردگیبووا

نظریل یشادویوشحالباشد.مؤلفهاجتماعی،رواب 

باورهووا نیرمن وویراب ووهمعنووادار وجووودداشووتو

اجتموواعیبووادیگوورانراگسووترشم ویدهوودوموجووب

شادکامیپیشبینویکننودهباورهوا نیرمن وی اسوت.

افووزایشحمایووتاجتموواعیموویشووود.مؤلفووهشوونایتی

بنابراینلزومبوهکوارگیر راهکارهواییبورا افوزایش

موجبمیگرددفردنوعیتفکوروپوردازشاطالعوات

شادکامیوحذفیاکاهشاینگونهافکارنیرمن وی

ویژهیودداشتهووقایعروزمرهراطور تعبیروتفسیر

دزمبهنظرمیرسد .

کندکهیوشبینیو رابهدنبالداشتهباشود(موایرزو

پژوهشهادرحی هشادکامیکودکوانونوجوانوان

داینوور.)1995،بوواتوجووهبووهابعووادشوونایتیشووادکامیو

حرکتیکندداشتهوبررسویآندردورهنوجووانیکوه

ارتباطمعنادارشادکامیباباورها نیرمن ویآمووزش

مرحلووهگووذارمهو اسووت،محوودوداسووت(سوواها،

ودرماندرجهتافزایششادکامیوکاهشباورهوا 

یو


پژوهشنامهروانشناسیمثبت،سالاول،شمارهدوم،پیاپی(،)2تابستان 1394

/30

نیرمن وویضوورورتمووییابوود.گرچووهرشوودشوونایتی،

صوومدزاده،شووهباززادگانوعباسووی()2013نشووانداده

عاطفیکودکوانونوجوانوانباعو محودودیتدربوه

شدکهآمووزششوادمانیفووردایببوربهبوودکیفیوت

کارگیر ازروشها درمانیمختل میشود،بواایون

زندگیبیماراندیالیز ومبتالبوهسورطانموؤثراسوت.

حالبرنامهها شنایتی-رفتار کهازطریقیوادگیر 

پژوهشعابد ،افشوار،جعفور ونیو

نشوان()1394

رفتارها سازگارانهصورتمویگیورددرسوایتهوا 

نشاندادآموزششادکامیفووردایبموجوبافوزایش

شنایتیورفتار کودکوانونوجوانواناثربخشویدارد

سالمتعموومیکارکنوانپوادیشنفوتاصوفهانشود.

(کرسیان .)2013،

بختیارنصرآباد وپهلووانصواد ()1391ازآمووزش

آموزششادکامیموجبترییراتیدرسوایتهوا 

شووادکامیفوووردایباسووتفادهکووردهانوودکووهدرنتیجووه

شنایتیوهیجانیافورادمویشوودوآنواندیودگاههوا 

موجبافزایششاد واحسواسرضوایتآزموودنیهوا

مثبتتر نسوبتبوهرویودادها جوار زنودگیپیودا

شوود.نتووایجپووژوهشیوسووفیلویووه،صووالحی،نفیسوویو

موویکننوود(لیمبومیرسووکیوشوولدون.)2005،ازجملووه

رئیسی()1389نشاندادکهآموزششادکامیبهشویوه

روشها آموزششادکامیکهدرسوالهوا اییوربوه

شوونایتی-رفتووار فوووردایبموجووبافووزایشسووالمت

یصوووددرایوورانموووردتوجووهقوورارگرفتووهاسووت،

عمومیوهوشهیجانیدانشجویانشدهاست.بنوابراین

آموزششادکامیبهشیوهشنایتیورفتوار فووردایب

بوواتوجووهبووهترییووراتشوونایتیدوراننوجوووانی،جنبووه

مدایلووهآموزشووی

شوونایتیشووادکامیوارتبوواطشووادکامیبوواباورهووا 

ایرانوی،درجهوتترییورواصوالع

نیرمن ی،هدفپژوهشحاضربررسیتوأثیرآمووزش

شیوهها نامناسبزندگیومهوارتونشاسوتفادهشوود.

شووادکامیفوووردایببوورکوواهشباورهووا نیرمن ووی

زیربنا برنامهآموزششادکامیفوردایب()1983این

نوجواناندیترتحتپوششبهزیستیشهرزاهدانبود .

اسوتکووهمویتوانوودبوهعنوووانیو
هماهن

بافرهنو

استکهاگرشخصبخواهدمیتواندهمانندافرادشاد،



شادباشد.ایونبرناموهترکیبویاز8مولفوهشونایتیو6

روش
روشپژوهش،جامعهآمار ونمونه :م العهحاضر

مولفهرفتار است.بخششنایتیبوهمباحو ریشوها 

پژوهشنیمهتجربیوازنوعپیشآزموونوپوب-

درموردعللدییلبودنافکوارورفتارهوا یواددر

ی

ایجادشادکامیپردایتوهودربخوشرفتوار مجموعوه

آزمونباگروهکنترلبود .جامعهآموار مووردم العوه

متنوعیازتکنی هاوراهکارها حاصلازدرمانها 

شاملهمهنوجواناندیترتحتپوشوشبهزیسوتیشوهر

شوونایتیورفتووار کووهمعت ووداسووتم ویتوانوودبوورا 

زاهدانبامحودودهسونی12توا18درسوال1392بوود.

ازاصووولدرزنوودگیمفیوودباش ود،

تعداد24نفرازنوجواناندیترتحتپوشوشبهزیسوتی

بکووارگیر هری و

استفادهکردهاست .
کاشانیتسبواهللوردیوانی(،)2013بوهایوننتیجوه
رسیدندکهآموزششادمانیفوردایبموجوبکواهش
نشووانههووا افسووردگیزنووانسووالمندشوود.درپووژوهش

بهروشنمونهگیر تصوادفیسوادهانتخوابشودهوبوه
طریووقجووایگزینیتصووادفیدرگووروههووا 12نفووره
آزمایشوکنترلقرارگرفتند .
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ابزارسنجش:پرسشنامهباورها نیرمن وی:(IBT)1

آن0/66تووا،0/80میووانگینپایوواییهمووهزیوورمؤلفووههووا

ایوونپرسشوونامهتوسو جووونز()1969بووراسوواسنظریووه

0/74ورواییآزمونرا0/99گزارشنمودهاسوت.در

ع النووی-عوواطفیآلبوورتآلوویب2تهیووهشوودهوانووواع

پژوهشمیکوائیلیمنیوع()1388پایواییآزموونرارو 

تفکووراتنیرمن وویراموووردبررسوویقوورارم ویدهوود.

گروهیازدانشجویاندورهکارشناسویاجوراکوردکوه

پرسشنامهدارا 100سوالدردهزیرم یاساسوت.هور

آلفا بدستآمدهبرابور0/76بورا کولآزموونبوود.

م یاسدهسوالداردکهبهروشلیکرتوبوهصوورت

بوورا یووردهم یوواستوقووعتأییوودازدیگووران،0/68

پنجدرجها تهیهشودهاسوت.آزموودنیهورعبوارترا

انتظوواراتبوویشازحوودازیووود،0/75سوورزنشکووردن

مووییوانوودومواف ووتومخالفووتیووودرابوواتوجووهبووه

یووود،0/79واکوونشبووهناکووامی،0/81بوویمسووئولیتی

درجاتبهشدتمخال ،تاحد مخال ،نهمخوال 

عوواطفی،0/87نگرانوویزیووادتوووامبووااضوو راب،0/73

ونهموافق،تاحود موافوق،بوهشودتموافوقمشوخص

اجتنوابازمشووکل،0/70وابسووتگی0/77ودرمانوودگی

مینماید.نمرهگذار برمبنا طی لیکورتاز0توا4

بوورا ترییوور0/83وکمووالگرایووی0/82بووود.رشووید 

اسووت.نموورهبوواددرایوونپرسشوونامهنشوواندهنوودهبوواور

قدسیوشفیعآباد ()1389بااستفادهازروشآلفوا 

نیرمن یبوادونمورهپواییننشواندهنودهبواورمن وی

کرونبوواددریوو

نمونووهتصووادفی100نفوور پایووایی

کمتراست.حداقلنمرهدراینم یواس100وحوداکثر

پرسشنامهباورها نیرمن ویرا0/82بدسوتآوردنود.

500است.دهباورنیرمن یکهتوسو ایونپرسشونامه

درپژوهشطباطباییچهر،ابراهیمویثوانیومرتووو 

سوونجیدهموویشووودعبووارتاسووتاز:ضوورورتتأییوودو

()1391پایاییکلآزمون،باروشبازآزماییمجدد(با

حمایتازدیگوران،3انتظواراتبویشازحودازیوود،4

فاصلهی

ماه)وr=0/79تأییدگردید.دراینپژوهش

تمایلبهسرزنشکردنیود،5واکنشبهناکوامی،6بوی

ضریبآلفا کرونبادپرسشنامهبرابربا0/96بود .

مسووئولیتیهیجووانی،7نگرانوویبوویشازانوودازهتوووامبووا

روشاجووراوتحلیوول :آموووزششووادکامیبووهشوویوه

اضووو رابدرمووووردآینوووده،8اجتنوووابازمشوووکل،9

شنایتی-رفتار فووردایبدرطوولهشوتجلسوه90

وابسووتگی،10درمانوودگینسووبتبووهترییوور11وکمووال

دقی ها بهمدتدوماهبرا گروهآزمایشاجراشدو

گرایی.12

گروهکنتورلهویممدایلوها دریافوتنکوردوبعوداز

جووونز()1969بووااسووتفادهازروشآزمووونمجوودد،

پایانجلسات،رو هردوگروهپبآزموناجوراشود.

ازمؤلفوههوا دهگانوه

روندجلساتآموزششادکامیدرجدول1ارایهشوده

پایاییآزمونرا0/92وهریو

1 Irrationally Beliefs Test
2 Albert Ellis
3 demand for approval
4 high self-expectation
5 blame proneness
6 frustration reactivity
7 emotional irresponsibility
8 anxious over concern
9 problem avoidance
10 dependency
11 helplessness for chang
12 perfectionism

است.
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جدول ( )1خالصه ساختار و محتوای جلسات درمانی
جلسه
اول

هدف

محتوا و فعالیتهای هر جلسه

آشناییاعواگروهبایکدیگر،آشناییبااهدافوقوانینگروه ،ارایهپیشآزمون،مرور بر ضرورتشادکامیدرزندگی.
سایتارجلسات ،بح دربارهشادکامیوعواملمؤثر برشادکامیوارایه فرمولشادکامی.
دادننمرهشادکامیبهدوستانواعواءیانواده.
بح

دوم

درباره تکلی

هفته گذشته ،ارایه تکنی

افزایش فعالیتها جسمانی ،تفری و اهمیتبهتفری وسرگرمی.

سرگرمی.تهیهلیستیازفعالیتها لذتبخش،انتخابی

باز واجرا آنبایانوادهو

دوستاندرطولهفته.
بح دربارهتکالی هفتهگذشته،آگاهنمودندرراب هبااهمیتشخصیتاجتماعی،برونگرا افزایشصمیمیتوافزایشرواب 

سوم

و رواب صمیمانه .اجرا مولفهها ایجاد صمیمیت با دوستان و اعوا یانواده و اجرا  اجتماعی .
رفتارها برونگرایانه.تجدیددوستیها قدیمی،آشناییباافرادجدید.
چهارم

بح

درباره تکالی

هفته گذشته ،ارایه شیوهها بریورد با نگرانی و کنار گذاشتن توق

نگرانیها و زندگی در

ازتمامنگرانیهاوتجزیه زمانحال.

مشکالتواحساسها منفیوزندگیدرزمانحال.تهیهفهرستی
تحلیلوارایهراهحل.نمرهدادنبهمیزاننگرانیبهقبلوبعدازراهحلارایهشده.
بح دربارهتکالی هفته گذشته،ارایه تکنی

پنج

در جهتکاهشس

توقعاتوآرزوهاو پایین آوردن س

توقعات و

برشمردنویژگیها  توسعهتفکرمثبتویوشبینی.

افزایشتفکرمثبتویوشبینانه.تمرینمثبتدیدنیودودیگرانبا
مثبت یود و دیگران ب ور روزانه ،برشمردن آرزوها و توقعات و اهداف واقع بینانه جهت
کاهشس عآرزوهاوتوقعات.
بح درباره تکالی

شش

هفته گذشته ،ارایه تکنی

ها مدیریت زمان و سازماندهی و یال  برنامهریز وسازماندهیامور.

بودندرجهتانجامکارها سودمند.تهیهفهرستی ازمجموعهموارد کهدرانجامآنبا
مشکلمواجههستندوارایه راهحلیالقانه.باتوجهبهفراگیر تکنی

ها مدیریتزمان؛

تهیهلیستیازکارها روزمرهواولویتبند وبرنامهریز .
گذشته،آگاهنمودنآزمودنیهادرراب هباویژگیها شخصیت شخصیتسال ویودبودن.

بح دربارهتکالی هفته 

هفت

سال وبدستآوردنیودواقعی.باتوجهبهملزوماتیودواقعی؛تمرینکردنبرا بدست
آوردنیودواقعیدرطولزندگیروزمره.
بح درباره تکالی

هشت

هفته گذشته ،اهمیت شاد در زندگی ،مرور کلی بر همه جلسات ،اهمیتبهشادکامی.

بررسیمفیدبودنتکلی یانگی،جمعبند نظراتوپبآزمون.

تجزیهوتحلیلدادهها حاصلازپژوهشبهوسیله

یافتهها

نرمافزارآمار SPSS-21صورتگرفت.برا تجزیوه


باتوجهبهویژگیها جمعیتشنایتیدردوگوروه

وتحلیلداده هاازمیوانگینوانحورافمعیواروتحلیول

آزمایشیوکنترل،میوانگینسونآزموودنیهوا گوروه

کوواریانب– باکنترلنموراتپویشآزموون-اسوتفاده

آزمایش15/41سالوگوروهکنتورل15/41سوالبووده

شد .

اسووت.ازلحوواعوضووعیتتحصوویلی16/77،درصوود



آزمووودنیهووا گووروهکنتوورلو58/33درصوودگووروه



آزموووایشدارا تحصووویالتسووویکل58/33،درصووود


تأثیرآموزششادکامیبرباورها نیرمن ینوجواناندیترتحتپوششسازمانبهزیستی 33/

آزمودنیها گروهکنترلدرم عراهنمواییو25/00

دبیرسووتانبودنوود.میووانگینوانحوورافاسووتانداردیوورده

درصوودآزمووودنیهووا گووروهکنتوورلو41/77درصوود

م یاسهاونمرهکلباورها نیرمن ینوجواناندیتر

آزمووودنیهووا گووروهآزمووایشدرم ووعتحصوویلی


درجدول2ارایهشدهاست .

جدول ( )2شاخصهای توصیفی مربوط به ابعاد و نمره کل باورهای غیرمنطقی آزمودنیها بر حسب عضویت
گروهی و مرحله ارزیابی
متغیر

گروه

نمرهکلباورها نیرمن ی

تعداد

پیشآزمون
انحراف

میانگین

پسآزمون
میانگین

استاندارد

انحراف
استاندارد

آزمایش 

12

279/41

16/5

252/83

19/1

 کنترل

12

275/58

17/0

285/16

16/7

آزمایش 

12

30/33

3/0

27/33

2/6

کنترل

12

22/66

2/4

29/66

2/5

ضرورتتأییدوحمایتاز

آزمایش 

12

25/08

5/6

21/25

6/3

دیگران

کنترل

12

24/25

7/2

25/66

6/5

تمایلبهسرزنشکردنیود

آزمایش 

12

29/33

5/6

26/08

4/7

کنترل

12

28/83

5/2

29/83

5/4

آزمایش 

12

29/00

4/8

25/66

3/7

کنترل

12

28/66

4/7

29/91

5/1

آزمایش 

12

32/08

7/5

30/25

6/4

کنترل

12

32/25

7/5

33/00

6/4

آزمایش 

12

23/33

5/3

21/58

4/9

کنترل

12

23/33

5/3

24/33

5/7

نگرانیدرموردآیندهبا

آزمایش 

12

28/66

3/2

24/41

5/6

اض راب

کنترل

12

28/33

3/7

66/29

2/7

ناامید نسبتبهترییر

آزمایش 

12

27/16

4/4

23/08

3/9

کنترل

12

27/33

4/4

27/83

4/6

آزمایش 

12

24/41

5/3

23/41

4/4

کنترل

12

24/25

5/3

24/91

5/5

آزمایش

12

30/00

3/6

29/75

4/8

12

28/66

4/3

30/33

3/3

انتظاراتبیشازحدازیود

بیمسئولیتیهیجانی
واکنشبهناکامی
اجتنابازمشکل

وابستگی
کمالگرایی


جدول2شایصها توصویفیمتریرهوارادرپویش

نیرمن یآزمودنیها گوروهآزموایشاز279/41بوه

آزمونوپبآزمونگروهها کنترلوآزمایشنشوان

252/83رسیدهاست.جدول3نتایجتحلیلکوواریانب

موویدهوود.بووهطووورمثووالمیووانگیننموورهکوولباورهووا 

باورها نیرمن یویردهم یاسهارانشانمیدهد .
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جدول ( )3نتایج تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر ابعاد و نمره کل باورهای غیرمنطقی
منبع تغییر
نمرهکلباورها 
نیرمن ی
انتظاراتپیشازحد
ازیود

متغیر
پیشآزمون
عوویت
گروهی
پیشآزمون
عوویت
گروهی

ضرورتتأییدو

پیشآزمون

حمایتازدیگران

عوویت
گروهی

تمایلبهسرزنش

پیشآزمون

کردنیود

عوویت
گروهی

بیمسئولیتیعاطفی

پیشآزمون
عوویت
گروهی

واکنشبهناکامی

پیشآزمون
عوویت
گروهی

اجتنابازمشکل

پیشآزمون
عوویت
گروهی

نگرانیدرموردآینده

پیشآزمون

بااض راب

عوویت
گروهی
پیشآزمون

ناامید نسبتبهترییر

عوویت
گروهی

وابستگی

پیشآزمون
عوویت
گروهی

کمالگرایی

پیشآزمون
عوویت
گروهی




درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

1

857/64

F

معناداری

2/87

0/010

مجذور

توان

اتا

آماری

0/222

0/763

1

6742/05

22/60

0/0001

0/518

0/995

1

58/27

13/73

0/001

0/396

0/942

1

43/84

10/33

0/004

0/330

0/86 5

1

180/63

4/83

0/039

0/187

0/555

1

135/52

3/62

0/071

0/147

0/444

1

401/149

48/01

0/0001

0/696

1/000

1

102/67

12/29

0/002

0/369

0/916

1

186/14

15/54

0/001

0/425

0/964

1

118/85

9/92

0/005

0/321

0/852

1

56/84

1/39

0/251

0/062

0/204

1

44/20

1/08

0/309

0/049

0/169

1

307/25

19/18

0/0002

0/477

0/987

1

45/37

2/8

0/107

0/119

0/362

1

176/34

12/05

0/001

0/420

0/786

1

163/57

7/90

0/010

0/274

0/765

1

149/12

12/07

0/002

0/365

0/912

1

129/81

10/50

0/004

0/333

0/871

1

144/62

7/42

0/013

0/261

0/738

1

14/97

0/76

0/391

0/035

0/133

1

38/61

2/34

0/141

0/100

0/309

1

6/04

0/36

0/551

0/017

0/367


تأثیرآموزششادکامیبرباورها نیرمن ینوجواناندیترتحتپوششسازمانبهزیستی 35/


باتوجهبهجدول،3نتایجتحلیلکوواریوانبنشوان

کواهش85/2درصوود بوویمسووئولیتیعوواطفی،کوواهش

دادکووهبوواکنتوورلنموورههووا پوویشآزمووون،آموووزش

76/5درصد نگرانویدرمووردآینودهوکواهش87/1

شووادکامیفوووردایبباعوو کوواهش51/8درصوود 

درصد ناامید نسبتبهترییردرآزمودنیهابوهطوور

باورهووا نیرمن وویشوودهاسووت(.)P<0/05بنووابراین

معنادارشدهاست(.)P<0/05توانآمار مشاهدهشوده

آموزششادکامیموجبکواهشباورهوا نیرمن وی

برا اینیردهم یاسهادردامنه0/852تا0/916قورار

میشود.توانآمار 0/995ه حاکیازدقوتآموار 

دارد.اینمدایلهبریردهم یاسها ضرورتتأییودو

بادجهتارزیابیاینتحلیلاست.تحلیولکوواریوانب

حمایووتازدیگووران،واکوونشبووهناکووامی،اجتنوواباز

از

مشکل،وابستگیوکمالگرایی،درمرحلهپوبآزموون

برا بررسیاینکهآموزششادکامیبورکودامیو

یردهم یاسها باورها نیرمن یموؤثربوودهاسوت،

تأثیرمعنادار نداشتهاست .

نشاندادکهآموزششادکامیبهشیوهفوردایبباعو 

میانگینهوا تعودیلشودهیوردهم یواسهواییکوه

کاهش86/5درصد انتظواراتبویشازحودازیوود،

آموزششادکامیبرآنهاتأثیرداشتهاستدرجودول4

کاهش91/6درصد تمایلبوهسورزنشکوردنیوود،

ارایهشدهاست .


جدول ( )4میانگینهای تعدیل شده خرده مقیاسهای باورهای غیرمنطقی بر اساس عضویت گروهی
کنترل

آزمایش

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
انتظاراتبیشازحدازیود

27/13

0/59

29/86

0/59

تمایلبهسرزنشکردنیود

25/88

0/83

30/02

0/83

بیمسئولیتیعاطفی

25/56

0/99

30/01

0/99

نگرانیدرموردآینده

24/42

1/31

29/65

1/31

ناامید نسبتبهترییر

23/13

1/01

27/78

1/01


همان ورکهجدول4نشانموی دهودارایوهمدایلوه

آموووزششووادکامیبوورکوواهشباورهووا نیرمن ووی

باع کاهشمعنادارنموراتباورهوا نیرمن ویشوده

نوجواناناست.بنابراینفرضویهپوژوهشمبنویبورتوأثیر

است .

آموووزششووادکامیفوووردایببوورکوواهشباورهووا 
نیرمن ینوجواناندیترتحتپوشوشبهزیسوتیشوهر

بحث

میشود .
زاهدانتأیید 

درایوونپووژوهش،آموووزششووادکامیبوورباورهووا 

درتبییننتایجپژوهشاینچنینمیتوانگفوتکوه


نیرمن ینوجواناندیترتحتپوششبهزیسوتیموورد

شادکامیدارا مؤلفهشنایتیاستوموجبمیگردد

بررسیقرارگرفوت.یافتوههواتفواوتمعنوادار رابوین

فردنوعیتفکروپردازشاطالعاتویژهیودداشوتهو

میووانگیننمووراتباورهووا نیرمن ووینوجوانووانگووروه

وقووایعروزموورهراطووور تعبیووروتفسوویرکنوودکووه

آزمایشوکنترلنشانداد.ایونامورنشواندهنودهتوأثیر

یوشبینیو رابهدنبالداشوتهباشود(موایرزوداینور،
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.)1995آموزششوادکامیبوهروششونایتی-رفتوار 

همکوواران)1393(،بووهطووورمعنووادار بووینباورهووا 

نوعبهساز 1شنایتیاستبهاینمعنوی

نیرمن ووویوشوووادکامیارتبووواطوجووووددارد.نتوووایج

کهدرآموزششادکامیفووردایبمؤلفوههواییوجوود

پژوهشسودانی،ناد ،احیاءکنندهومحمد ()1388

داردکهباعو بهبوودعملکردهوا شونایتیمویشوود.

شادکامیراپیشبینیکنندهبورا باورهوا نیرمن وی

آننهمسل استاینکوهباورهوا نیرمن وینیوزنووعی

گووزارشنمووودهاسووت.بنووابراینلووزومبووهکووارگیر 

تحری شنایتیاست.بریویازمولفوههوا شوادکامی

راهکارهاییبرا افزایششادکامیوحذفیاکواهش

فوووردایبازجملووهاولویووتدادنبووهشووادکامی،کنووار

اینگونهافکارنیرمن یدزمبهنظرمیرسد؛چراکوه

توقعوواتو

باورهووا نیرمن وویدرموقعیووتهووا مختلفوویماننوود

آرزوها،دورکردننگرانیها،تفکرمثبتویوشبینانوه

پیشرفت،ارتباطبادیگران،عملکرد،شرلوسالمتیبوه

وزنووودگیدرزموووانحوووال،درن وووهم ابووولیووورده

کاررفتهوبرآنهااثرمیگذارنود.درایونراسوتا،نتوایج

م یاسها باورها نیرمن یازجملهانتظواراتبویش

م العواتمتعوددحوواکیازوجوودراب ووهبوینباورهووا 

ازحوودازیووود،تمایوولبووهسوورزنشکووردنیووود،

نیرمن یبامشکالتروانشنایتیمختلفویماننودیلوق

بیمسئولیتیعاطفی،نگرانویدرمووردآینودهوناامیود 


پووایینوافسووردگیدرنوجوانووان(مووارکوت،)1996،

نسبتبهترییور،قورارداردودرایونپوژوهشنیوزنشوان

یش ،اض رابواحساسگناه(دیوید،موورودمووت،

دادهشدکهآموزششوادکامیبورکواهشایونباورهوا

،)2002افسووووووردگیاساسووووووی(مکوووووواو ،)2005،

مووؤثربووودهاسووت.بنووابراینبوواتوجووهبووهچهووارچوب

روانرنجورگرایی(دیوویب،)2006،اضو رابامتحوان

شنایتی-رفتار آموزششوادکامیفووردایبکواهش

(مونتگمر ،دیوید،دیلوورنزووشونور،)2007،روابو 

باورها نیرمن یدورازانتظارنبود .

نامناسووبزناشووویی(ابراهیمووی،شوویخزیوونالوودینیو

فوردایبی

گذاشووتناحساس واتمنفووی،کوواهشس و

پژوهشها مختلفویازجملوهنرماشویر ،رقیبویو

مرآثی)1390،ونارضایتیشرلی(پورشایگان،حسوینیان

نشوان

ویزد )1384،بودهاند.بسیار ازرفتارها نیرمن ی

(،)1394یواجوووه،بهراموووی،فووواتحیزاده،عابووود و

تحتتأثیرافراد کهدرزندگیفردن شمهمیدارند

سجادیان(،)1392بختیوارنصورآباد وپهلووانصواد 

ونیزتحتتوأثیرجامعوهآمویتوهمویشوود.بوهعبوارتی

(،)1391یوسفیلویه،صالحی،نفیسیورئیسی()1389

تحصوویالتوالوودین،عوودمانتظوواراتبوویشازحوودو

میرزایووویتشووونیر ،پورشوووهریار وشووویبانی(،)1388

نادرسووتازفرزن ودان،الگوووبووودنوالوودینومسووئولین

فرزادفر،مولو وآتشپور(،)1385اثربخشیآموزش

آموزش،داشتنبرنامههوا تربیتویمن ویوصوحی و

شادکامیرابرمولفهها مختل روانیمشخصنمووده


تشویقوتحری

آنهابهمن یبودنوشادزیستندر

است .

زندگیازجملهعواملموؤثردرقوو نبوودنباورهوا 

مظاهر (،)2014عابد ،افشار،جعفر ونیو

پژوهشهاییدرارتباطباراب هباورها نیرمن وی

نیرمن ووویوبوووادتربوووودنمیوووزانشوووادکامیاسوووت

وشووادکامیانجووامشوودهاسووتازجملووهدرپووژوهش

(دستریب،نریمانی،قباد داشدبی،حسینی،قوارلیپوور

دستریب،نریمانی،قباد داشدبی،حسینی،قارلیپورو

وهمکووواران.)1393،وجوووودباورهووواوفووور هوووا 
نیرمن یوناکارآمدمیتواندبهپریشوانیومشوکالت

1 improvement
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روانیوشخصویتیگونواگونمنجورشوود.فعالیوتایون

انجامدهند.همننینباتوجهبهکمبودپژوهشدرزمینه

باورهاوفر هوا ناکارآمودونیرمن ویدرزنودگی

راب هباورها نیرمن یوشادکامیپیشنهادمویگوردد

افرادبهقدر شدیدوافراطویمویگورددکوهبوهبوروز

اینراب هدربیناقشارمختل جامعهبررسیشود .

مشکالتروانیوهیجاناتمنفوییوت مویشوود.پوب



م ابلوووهبووواباورهوووا نیرمن ووویوجوووایگزینکوووردن

منابع

راهحلها مناسبوافکارمن یتربورا حولمسوائل

ابراهیمووی،ام،.شوویخزیوونالوودینی،س.ومرآثووی،م.

زنوودگیمهمتووریناهوودافدرمووانگرانشوونایتیاسووت

(.)1390ارتباطآسیبشناسیروانیرواب یانواده

(سوووودانی،نووواد ،احیووواکننووودهومحمووود .)1388،

باآسیبپذیر شنایتی(نگورشهوا ناکارآمودو

باورهووا نیرمن وویازجملووهسوورزنشکووردنیووودو

تحری ها شنایتیبوینفورد ).مجلوهدانشوکده

دیگرانوازسوییدیگورنیوازبوهتأییوددیگوران،عودم

پزشکیاصفهان .1-9،)3(29،

تمایلبهفعالیتدرجمعواحسواسیجالوت،عملکورد

احوود ،ع.ومحسوونی،ن.)1388(.روانشناسوویرشوود:

اجتماعیپایینوحادتیستگیدرطیاولینجلسوات

مفوواهی بنیوواد درروانشناسووینوجوووانیوجوووانی،

آموزشدربینمددجویانیکهدراینپژوهشنمونهرا

تهران:جیحون .

تشووکیلدادنوودبووهکووراتمشوواهدهشوود،بوواتوجووهبووه

ادیبراد،ن،.مهدو ،ا،.ادیبراد،م.ودهشویر ،غ.

محرومیتهاییکوهنوجوانوانتحوتپوشوشبهزیسوتی

مراجعهکننده

(.)1384م ایسهباورها ارتباطیزنان

دارنوودمدایلووهدرجهووتبهزیسووتیروانوویآنووانبسوویار

بووهمراکووزقووواییوزنووانمایوولبووهادامووهزنوودگی

کارسازبود .

مشترکشهرتهران.فصلنامهیانوادهپژوهی،)2(1،

پژوهشحاضربامحدودیتهایینیوزهموراهبووداز

 .131-138

جملهآنکوهپوژوهشبوررو نوجوانواندیتورتحوت

بختیووارنصوورآباد ،ع.ع.وپهلوووانصوواد ،ا.)1391(.

پوششبهزیستیانجامشد،لذابایدازتعمی آنبهسایر

تاثیرسو تحصویالتوآمووزشبرناموهشوادمانی

اقشارجامعهوسنیندیگریوددار نمود .

فوردایببورافوزایشنشواط.م العواتروانشناسوی

یافتههوا ایونپوژوهشمویتوانودبوهدرموانگرانو

تربیتی.40-21،)15(9،

روششونایتی-رفتوار سوادهو

بخشایش،ع.وانتظار ،ا.)1390(.راب هکموالگرایوی

کنود،بنوابراینتوصویه

وباورهووا نیرمن وویدرزنووانشووانلویانووهدار

میشودبرنامهآموزشیفوردایبدرمدارسودرسنین

شهرستانیزد.اندیشهها نوینتربیتی .9-28،)1(7،

مشاورانبهعنوانی

قابلفه برا نوجوانوانکمو

نوجوانیبهطورگسوتردهموورداسوتفادهقوراربگیوردو

پروچاسکا،ج،او.ونورکراس،ج،سی.)1390(.نظریه

مسووئولینسووازمانهووا بهزیسووتی،آموزشوپوورورش،

ها رواندرمانی.ترجمه .سیدمحمد .تهوران:

کوانوناصوالعوتربیوتودیگوورسوازمانهواییکووهدر

رشد(.تاریخانتشاراثربهزباناصلی .)1984،

ارتباطباگروهسنینوجوانانهستنددرقالوبتوسوعهو

پورشوووایگان،م،.حسوووینیان،س.ویوووزد ،م.)1384(.

تجهیزکارگاهها آمووزششوادکامیبورا نوجوانوان

راب هباورها نیرمن ویبوامیوزانرضوایتشورلی

اقداماتمؤثروسازندها درجهتسالمتروانآنوان


پژوهشنامهروانشناسیمثبت،سالاول،شمارهدوم،پیاپی(،)2تابستان 1394

/38

تووازههوواو
دبیرسووتانهووا شووهرتهووران .

مشوواوران

چکیوودهم ووادتنخسووتینهمووایشملوویشووادکامی

پژوهشها مشاوره55،)14(4،و .68

زاهدان .27-27،

ح ی ووی،ج،.یوووشکوونش،ا،.شووکرکن،ع،.شووهنی

نظریووههووا 

شووفیعآبوواد ،ع.وناصوور ،غ.)1380(.

یوویال ،م.ونیسووی،ع.)1385(.راب ووهالگووو پوونج

مشووواورهورواندرموووانی.تهوووران:مرکوووزنشووور

عووواملیشخصووویتبوووااحسووواسشوووادکامیدوره

دانشگاهی .

کارشناسیدانشگاهشهیدچمراناهواز.مجلوهعلووم

طباطباییچهور،م،.ابراهیمویثوانی،ا،.ومرتووو ،ع.

تربیتیوروانشناسیدانشوگاهشوهیدچموراناهوواز،

(.)1391اثربخشیرواندرموانیگروهویشونایتی-

 .163-188،)3(13

رفتووار درترییوورباورهووا نیرمن وویافوورادمعتوواد.

یواجه،ا،.بهراموی،ف،.فواتحیزاده،م،.عابود ،م.و
سجادیان،پ.)1392(.اثربخشیآمووزششوادمانی
بهشیوهشنایتیرفتار برکیفیتزندگیزناشوویی

مجلهدانشگاهعلومپزشکییراسوانشومانی،)3(4،
 .419-430
عابد ،م،.افشار،ع،.جعفر ،س.ا.ونی

نشان،ش.

مردانوزنانمتاهل.دانشوپژوهشدرروانشناسی

(.)1394تاثیرآموزششادمانیبرسوالمتعموومی

کاربرد  .11-21،)3(14،

کارکنووانشوورکتپووادیشنفووتاصووفهان.مجلووه

دستریب،ز،.نریمانی،م،.قباد داشدبی،ک،.حسینی،

تح ی اتعلومرفتار  .134-142،)1(13،

ف،.قارلیپور،ذ،.ایمانزاد،م،.نالمی،م.وقی اس

فرزادفر،م،.مولوو ،ع.و آتوشپوور،س،ع.)1385(.

پووور،ک.)1393(.م ایسووهباورهووا نیرمن وویو

تاثیرآموزششادکامیبهشیوهفوردایببرکاهش

شووادکامیدردانووشآموووزانتیزهوووشوعوواد .

افسردگیزنانبیسرپرستشهراصوفهان.دانوشو

دانشگاهعلومپزشکیایالم .27-33،)3(22،

پژوهشدرروانشناسی .39-50،30،

رشید ،ف.،قدسوی،ا،.وشوفیعآبواد ،ع.)1389(..

کوووووواملی،ز،.قنبوووووور هاشوووووو آبوووووواد ،ب.و

ن وشباورهوا نیرمن ویبورسوالمترواندانووش

آقامحمدیانشعرباف،ع.)1390(.بررسیاثربخشی


آموزاندیتوردورهمتوسو هشوهرتهوران.فصولنامه

گروهدرمانیشنایتیمتمرکزبرطرحوارهبرتعدیل

اندیشهها تازهدرعلومتربیتی .49-65،)2(5،

طرحوارهها ناسوازگاراولیوهدردیتوراننوجووان

رفیعووی،م،.موسووو پووور،س.وآقووانجفیم.)1391(.

بووویسرپرسوووتوبووودسرپرسوووت.پوووژوهشهوووا 

بررسیشادکامی،سالمتروانیوارتباطبوینآنهوا

روانشناسیبالینیومشاوره .83-98،)1(1،

دردانشجویاندانشگاهعلومپزشکیاراکدرسوال

میرزایوویتشوونیر ،پ.پورشووهریار ،م.وشوویبانی،ا،ا.

.1389مجلهدانشگاهعلومپزشوکیاراک،)3(15،

(.)1388م ایسهاثربخشیآموزشبرناموهبوهزیسوتی

 .25-15

ذهنووویوروششووونایتی-رفتوووار فووووردایبدر

سووودانی،م،.نوواد ،ش،.احیوواءکننووده،م.ومحموود ،

کاهشمیزانافسردگیدانشآموزاندبیرستانهوا 

ک.)1388(.بررسیراب وهشوادکامیوافسوردگی

شهراصفهان.مجلوهعلوومپژوهشویدانشوگاهعلووم

بوواباورهووا نیرمن وویدانشووجویانپسووردانشووکده

پزشکیشهیدصدوقییزد .291-302،)4(17،

مهندسوویدانشووگاهشووهیدچمراناهووواز.مجموعووه
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Abstract
The aim of the current study was to examine the effectiveness of happiness training and
applying Fordyce cognitive-behavioral approach, on irrational beliefs of female
adolescents under the Surveillance of Zahedan Welfare Organization. The study
followed a pretest-posttest quasi-experimental design with a control group. 24 female
adolescents under the Surveillance of Welfare Organization were selected using simple
random sampling method and were assigned randomly into an experimental and a
control group (each including 12 people). Measurement tool was Jones’ Irrational
Beliefs Test (IBT). The experimental group received eight 90-minute sessions of
Fordyce happiness training for two months and the control group did not receive such
intervention. The results of analysis of covariance indicated a significant reduction in
the overall mean of irrational beliefs score. It seems that the Fordyce happiness training
was effective in reducing irrational beliefs of female adolescents under the Surveillance
of Zahedan Welfare Organization. The subscales of irrational beliefs, including high
self-expectations, blame proneness, emotional irresponsibility, anxious over concern,
and helplessness for change were all lower after the training sessions.
Keywords: happiness training, irrational beliefs, adolescent under the surveillance of
welfare organization.
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