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 و یشناخت روانی ستیبهز بری گروه وهیش بهی شادکام آموزشی اثربخش

  ∗دار خانه زنانی منف و مثبت عواطف
  

  1*رعنا اکرامی
  2دکتر محمد قمري

  3اصغر جعفريدکتر 
  4مهدي آقاپور

   
  چکیده

 روانی ستیبهز بری گروه وهیش بهی شادکام آموزشی اثربخش نییتع هدف با حاضرش پژوه
 مهین نوع از و کاربردي پژوهش نیا. تگرف صورت دار خانه زنانی منف و مثبت عواطف و یشناخت
 ازی تصادف روش از استفاده با .دبو) کنترل گروه با آزمون پس - نآزمو شیپ صورت به(ی شیآزما
 لهیوس به که زیتبر 5 منطقهي شهردار سالمت خانه به کننده مراجعه دار خانه زنانی تمام نیب
آزموده  کوالرز و مروزكی منف عاطفه و مثبت عاطفه اسیمق و فیری شناخت روانی تسیبهز اسیمق

 از یک هر. گرفتند قرار کنترل گروه و شیآزما گروه در و انتخابی تصادف صورت به نفر 30 ،شدند
 را یشادکام آموزش ،)يا قهیدق 90 جلسه یک هفته هر (جلسه 10 ماه، 5/2ی ط ش،یآزما گروه ياعضا
 کنترل و شیآزما گروه نیب که داد نشان انسیکووار لیتحل جینتا. کردند افتیدری روهگ صورت به
 وی شناخت روان یستیبهز نظر از) یگروه وهیش بهی شادکام آموزش( مستقل ریمتغ اعمال از بعد

 آموزش که گرفت جهینت توان یم نیبنابرا. رددا وجود داري یمعن تفاوتی منف و مثبت عواطف
  .تاس ثرؤم دار خانه زنان یمنف و مثبت عواطف و یشناخت روان یستیبهز بر یگروه وهیش به یشادکام
  یمنف و مثبت عواطف ،یشناخت روانی ستیبهز ،یشادکام :کلیدي هايهاژو
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 مقدمه
 رای مشکالت فراوان،ي ایمزا رغمی علی رسان اطالع وي فناور عیسري ها شرفتیپ

 سن آمدن نییپا ،یافسردگ ندهیفزا جمو. است آورده وجود به معاصر انساني برا
 گر،یدی اجتماع-یروان مشکالت ازي اریبس وي بزهکار و طالق شیافزا ،یخودکش
 رختي بشر جوامع ازي شاد ایگو دهندی م نشان که هستندي ریانکارناپذي ها تیواقع
 زین گرانید به و کرد جستجو را آن دیبا که استی بزرگ موهبت ،يشاد. است بسته
 سالمت امر دري شاد تیاهم افزون روز شدن مطرح با ).1383 ،1لیجآرا (دکر منتقل
ی رواني قوا تیتقو در آن ریتأث نیهمچن و ،یخوشبخت وی شناخت روانی ستیبهز روان،
 محققان، نظر و توجه امروز،ي ایدن مشکالت و های دگیچیپ با مقابلهي برا انسان
 که است داده نشان قاتیتحق. است کرده رییتغ آن به نسبت عوامی حت و شمندانیاند
 رای روان وی جسمانی سالمت تواندی م آن آوردن دست بهی چگونگ از نظر صرف ،يشاد
    میتصم آسان کنند،ی مي شتریب تیامن احساس هستند شاد کهي افراد .بخشد بهبود
ی زندگ آنان با کهی کسان به نسبت و هستندي تر شیبی مشارکت هیروحي دارا رند،یگی م
  ).2002 ،2رزیما (کنندی م تیرضا احساس تر شیب کنندی م

 جهان دری شادمان پردازي تئور و قاتیتحق قدم شیپ عنوان به 3سیفوردا کلیما
 جینتا که استی شادمان شیافزاي ها کیتکن حوزه در رشیاخي کارها. شودی م شناخته

 در راًیاخ سیفوردای شادمان مواد و ها آزمون. استی شادمانی شناس روان اساس و هیپا آن
 کارش و ردیگی م قرار استفاده مورد ایدن سراسری قاتیتحقي ها کالس و ها کینیکل

 ).1385 دره،یمالي عبد (است کرده جلب خود بهی عمومي ها رسانه در راي ادیز توجه
 که است کرده جادیا جامعه افرادی شادمان شیافزاي براي ا برنامه) 1983 (سیفوردا
ي و. داردي رفتار عنصر شش وی شناخت عنصر هشت برنامه نیا. است عنصر 14 شامل
 جز هشت .دیافزایب آنانی شادمان بر است توانسته افراد به اجزاء نیا آموزش با است معتقد
، آرزوها و توقعات سطح کاهش ):1983 س،یفوردا (از عبارتند سیفوردا برنامهی شناخت

 کاهش، حال زمان بر تمرکز، اموري زیر برنامه، نانهیب خوش و مثبت تفکر جادیا
 و دادن تیاولو، سالم تیشخص پرورش، )ینگران از زیگر(ی ناراحت توقف، یمنف احساسات
 از عبارتند سیفوردا برنامهي رفتار جزء شش؛ و یشادماني برا شدن لیقا ارزش

                                                           
1- Argyle 
2- Myers 
3- Fordyce 
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 جادیا (کینزد روابط تیتقو، یاجتماع ارتباط شیافزا، تیفعال شیافزا ):1983 س،یفوردا(
 معنا پري کارها در شدن ریدرگ و تیخالق، یاجتماع تیشخص پرورش، )شتریب تیمیصم
  ).2003 ل،یآرج( بودن خودو 

 روان از ملهم روانی سالمت حوزه پژوهشگران از گروهی اخیر، هاي سال در
 مفهوم این مطالعه و تبیین براي متفاوتی پژوهشی و نظري رویکرد نگر، مثبت شناسی
 در را آن و تلقی شناختی، روان مثبت کارکرد معادل را روانی سالمت آنان .اند برگزیده

 نداشتن گروه این. اند کرده سازي مفهوم "شناختی روان بهزیستی" اصطالح قالب
 احساس داشتن که معتقدند بلکه دانند، نمی کافی سالمت احساس براي را بیماري
 مثبت خلق و انرژي جهان، با مؤثر و کارآمد تعامل بسنده، پیشرفت زندگی، از رضایت
 سالم فرد هاي مشخصه از مثبت، پیشرفت و اجتماع و جمع با مطلوب رابطه و پیوند
 جوامعي ها دغدغه ازی یک انسانی شناخت روانی ستیبهز). 1998 ،1نگریس و فیر (است
ی شناخت روانی ستیبهز که دارد وجود پژوهشگران نیب دری کل توافق یک. استي امروز
) 2009 ،2گومز و راهونا هرواس، وازکوئز، (فرد هری واقعي استعدادها رشد از است ارتعب
ی زندگ ط،یمح بر تسلط استقالل، گران،ید با مثبت روابط خود، رشیپذ(ي ها لفهؤم از که

). 1998 نگر،یس و فیر ؛1995 ،3زیک و فیر (است شده لیتشک) یشخص رشد و هدفمند
 وی ابیارز اساس بر ،یروان وی ذهن سالمت و تیامن نندمای عوامل معتقدند پژوهشگران
 و المبرت (ندیآی م دست به ها نیا رینظا وي شاد و تیرضا زانیم از افراد برداشت

ی م ریثتأی شناخت روانی ستیبهزي ها لفهؤم بري شاد شیافزا نیبنابرا). 2004 ،41برین
در پژوهشی ) 2012(زاده  کامکاري و شکر.شودی می زندگ تیفیک شیافزا باعث و گذارد

 به "بررسی رابطه سالمت روان و احساس شادکامی در بین جوانان شهر تهران"با عنوان 
. این نتیجه رسیدند که بین شادکامی و سالمت روانی رابطه معنی داري وجود دارد

بررسی رابطه میان "در پژوهش خود با عنوان ) 2012(عقیلی، محمدي و قربانی 
 به این نتیجه رسیدند که بین شادکامی و " روان در ورزشکاران ایرانیشادکامی و سالمت

  .سالمت روانی در بین ورزشکاران رابطه وجود دارد

                                                           
1- Ryff, & Singer 
2- Vazquez, Hervas, Rahona & Gomez 
3- Keyes 
4- Lambert & Naber 
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در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که ارتباط قوي بین ) 2004( 1پرنگار
؛ به نقل از استادیان، قنواتی و 2004( 2دوالن. شادکامی و سالمت روانی وجود دارد

، طی مطالعات خود به این نتیجه رسید که شادکامی بیش تر با )1390 نژاد، کجباف
در پژوهش خود نشان داد که آموزش ) 2000( 3الرسون. سالمتی بهتر در ارتباط است

  4لیچتر، هاي و کامان. شادکامی می تواند سالمت جسمانی و روانی را بهبود بخشد
در پژوهش هاي خود از آموزش ) 1998( 5انديو فاوا، فاتانلی، الزارو، کنتی و گر) 1980(

شادکامی فوردایس استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که آموزش شادکامی موجب 
  .افزایش شادي و احساس رضایت آزمودنی ها می شود

افزایش شادمانی را در ارتباط مستقیم با افزایش وضعیت سالمت ) 1999( 6کاواماتو
ط خانوادگی، دوستی، وضعیت خانوادگی و در نهایت سالمت اشتها، خواب، حافظه، رواب

معتقد است که تجربه استرس، احساس شادکامی را ) 2003( 7آلبرکتسن. روان می داند
شادکامی او  کاهش می دهد یعنی هر چه فرد استرس بیش تري را تجربه نماید، از میزان

در ) 2005( نمن و ریسکه. کاسته می شود و سالمت روانی مورد تهدید قرار می گیرد
  .پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین سالمت و شادکامی همبستگی باالیی وجود دارد

 ها انسانی زندگ دری مهم نقش که است انسان رفتاري ها جنبه ازی یک زین عواطف
 قیطر از انسان. شودی می معنی ب و کننده خسته باًیتقر بشری زندگ عواطف، بدون. دارد
 ،8سیهار (ابدی یدرم احساسات از سرشار وی معن از پر را ایدن که است فعواط نیهم

 راتییتغ و های ژگیو. استی آدم تیشخصي ایپو نظام ازی اساسی بخش عواطف،). 1380
ی مهم نقش گران،ید عواطف ریتفس و درك وی عاطف ارتباطي برقراری چگونگ عواطف،

 مفهوم و تیهوي ریگ شکل ،یماعاجت روابط ،یاخالق تحول ت،یشخص سازمان رشد، در
 وی زندگ طول در لذت زانیم شیافزا که رسدی م نظر به). 1380 ،يآباد لطف (دارد خود
ی منف عواطف کاهش و مثبت عواطف شیافزا به تواندی م شادمانه،ي ها تیفعال انجام

                                                           
1 - Pernegar 
2 - Dolan 
3 - Larson 
4 - Lichter, Haye & Kamman 
5 - Fava, Fatanelli, lazzaro, conti & Grandi 
6 - Kawamato 
7 - Alberktsen 
8 - Harris, P 
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 نیچن را عواطف خود،ي رفتار علوم فرهنگ در) 1385 (نژادي شعار دکتر .شود منجر
    و احشا و امعا اعصاب، راتییتغ ازي ا دهیچیپ واکنشي الگو«: است کرده فیتعر

 و نوع. شوندی م ظاهر محرك یک به پاسخ عنوان به که بدنی عضالني ها واکنش
ی بستگ باشد، ندیناخوشا یا ندیخوشا است ممکن کهی محرک به ها، واکنش نیا شدت
 .»دارد

 وجودي داری معن رابطه مثبت، عاطفه و هروزان شادمانه و مثبتي دادهایروی فراوان
، نشان داد که بین فراوانی )1991( 1 نتایج پژوهش دینر، ساندویک و پاووت.دارد

 2برنباوم. رویدادهاي مثبت و شادمانه روزانه و عاطفه مثبت، رابطه معنی داري وجود دارد

الیت ها و ، پژوهشی در مورد فع)1387؛ به نقل از سلطانی زاده و همکاران، 2002(
 دانشجو خواست تا  فعالیت 162وي در این پژوهش از . احساسات لذت بخش انجام داد

تحلیل عامل، سه نوع از احساسات . هایی را که از نظر آن ها لذت بخش است بنویسند
، رضایت  3سرخوشی: خوشایندي را که این فعالیت ها ایجاد می کردند، آشکار ساخت

هش، حاکی از آن بود که فعالیت هاي لذت بخش با احساسات نتایج پژو.  4 و شعف خاطر
سلطانی زاده، ملک پور و نشاط . مثبتی هم چون سرخوشی و رضایت خاطر ارتباط دارد

، در پژوهش خود نشان دادند که بین فعالیت هاي لذت بخش با عاطفه )1387(دوست 
 در حاضر پژوهش ،الذکر فوق مطالب به توجه با .مثبت رابطه معنی داري وجود دارد

 روانی ستیبهز بر يریثأت چهی گروه وهیش بهی شادکام آموزش که ابدیدر تا است صدد
 ، حاضرپژوهش هدف نیبنابرا. دارد دار خانه زنانی منف و مثبت عواطف و یشناخت
 عواطف و یشناخت روانی ستیبهز بری گروه وهیش بهی شادکام آموزشی اثربخش یبررس
  .است دار هخان زنانی منف و مثبت
  روش

 آزمون پس - آزمون شیپ با استفاده از طرح ی شیآزما مهین حاضر پژوهش روش
، آموزش ) ماه5/2( دقیقه اي 90 جلسه 10اعضاي گروه آزمایش طی . بود کنترل گروه با

شادکامی را به صورت گروهی دریافت کردند، ولی اعضاي گروه کنترل هیچ نوع آموزشی 
  .را دریافت نکردند

                                                           
1 - Diener, Sandvik & Pavot 
2 - Berenbaum 
3 - Cheerfulness 
4 - Contentment , Enchantment 
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 سالمت خانه به کننده مراجعه دار خانه زنانی تمامعه آماري پژوهش حاضر جام
 نفر 30از بین جامعه آماري . بودند ،1391 سال دوم ماهه 6 در زیتبر 5 منطقهي شهردار

 صورت به به روش در دسترس برگزیده شدندو بودند، پژوهش نیا در شرکت به لیما که
  .گرفتند قرار) نفر 15 (کنترل گروه و) نفر 15(  شیآزما گروه در و انتخابی تصادف

  
  و روشابزار 

این مقیاس را ریف در سال  :RSPWB(1(مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف 
ال تشکیل می شود، ولی در مطالعات بعدي فرم ؤ س120فرم اصلی از .  طراحی کرد1980

این پژوهش بنا در . الی نیز تهیه شده استؤ س18 سوالی و 54الی، ؤ س84هاي کوتاه تر 
مقیاس هاي بهزیستی . الی استفاده گردیدسؤ 84هاد سازنده به محققان از فرم به پیشن

 خرده آزمون پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاري، 6روان شناختی داراي 
 14الی هر عامل از ؤ س84در فرم . زندگی هدفمند، رشد شخصی و تسلط بر محیط است

االت را خوانده و قضاوت ؤاز آزمودنی درخواست می شود س. دمی شو سوال تشکیل 
درباره خودش را بر روي یکی از گزینه هاي کامالً مخالف، تا حدودي مخالف، خیلی کم 

ال به ؤهر س. مخالف، خیلی کم موافق، تا حدودي موافق و کامالً موافق مشخص سازد
ر نشان دهنده بهزیستی روان نمره باالت.  نمره گذاري می شود6، 5، 4، 3، 2، 1صورت 

روایی و پایایی مقیاس هاي بهزیستی روان شناختی در پژوهش هاي  .شناختی بهتر است
 به نقل از بیانی، گودرزي و ؛2005(دایرندوك . متعددي مناسب گزارش گردیده است

، همسانی درونی خرده مقیاس ها را مناسب و آلفاي کرونباخ آن ها )1387کوچکی، محمد
 به نقل از بیانی و همکاران، 1997(چمت و ریف .  یافته است90/0 تا 77/0 را بین
 90/0 تا 82/0، همسانی درونی مقیاس هاي بهزیستی روان شناختی را بین )1387

 86/0در پژوهش دیگري ریف ضریب همسانی درونی مقیاس ها را بین  .گزارش داده اند
 در مطالعه بیانی، محمد کوچکی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه.  یافته است93/0تا 

، در )1387(بیانی، گودرزي و محمد کوچکی . مطلوب گزارش شده است) 1381(بیانی 
 90/0 تا 89/0پژوهش خود همسانی درونی مقیاس هاي بهزیستی روان شناختی را بین 

  .گزارش کرده اند

                                                           
1- Ryff's Scales of Psychological Well-being 
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) 1998( این مقیاس توسط مروزك و کوالرز :عاطفه مثبت و عاطفه منفی مقیاس
 گویه اي است که براي اندازه 12این ابزار یک مقیاس خود گزارش دهی . ساخته شد

 گویه دارد که بر مبناي یک 6هر زیر مقیاس . گیري این دو بعد خلقی طراحی شده است
     از سوي آزمودنی نمره گذاري ) همیشه= 5هیچ وقت تا = 1(مقیاس پنج درجه اي 

علی نیا کرویی  ).1387یی، دوستی، دهشیري و حیدري، به نقل از علی نیا کرو(می شود 
در پژوهش خود، ضریب آلفاي کرونباخ را براي عاطفه مثبت و منفی ) 1387(و همکاران 

  . به دست آورده اند83/0 و 90/0به ترتیب برابر 
هر هفته یک ( جلسه 10 ماه، 5/2اعضاي گروه آزمایش، طی : پکیج آموزشی 

زش شادکامی را به صورت گروهی دریافت کردند، در حالی که ، آمو) دقیقه اي90جلسه 
 پس از اتمام جلسات، اعضاي .اعضاي گروه کنترل هیچ نوع آموزشی را دریافت نکردند

باز هم با استفاده از مقیاس بهزیستی روان شناختی و ) آزمایش و کنترل(هر دو گروه 
اجراي پس (این کار . تندمقیاس عواطف مثبت و عواطف منفی مورد ارزیابی قرار گرف

بر متغیرهاي وابسته ) آموزش شادکامی(، به دلیل بررسی تأثیر متغیر مستقل )آزمون
عناوین جلسات . انجام گرفت) بهزیستی روان شناختی و عواطف مثبت و عواطف منفی(

  :آموزش شادکامی به روش فوردایس به ترتیب زیر بود
 بر ساختار جلسات، قوانین و مقررات مربوط  آشنایی اعضا با یکدیگر، مروري:جلسه اول

  .به نحوه کار، آموزش تکنیک فعالیت و فعال تر بودن
  . آموزش تکنیک هاي افزایش روابط اجتماعی و افزایش صمیمیت:جلسه دوم
  . آموزش تکنیک افزایش خالقیت:جلسه سوم
  . آموزش تکنیک برنامه ریزي و سازماندهی بهتر داشتن:جلسه چهارم

  . آموزش تکنیک توقف نگرانی ها:جمجلسه پن
  . آموزش تکنیک هاي پایین آوردن سطح توقعات و خود بودن:جلسه ششم
  . آموزش تکنیک توسعه تفکر مثبت و خوش بینی:جلسه هفتم
  . آموزش تکنیک زندگی در زمان حال:جلسه هشتم
  . آموزش تکنیک بیان احساسات:جلسه نهم
  .ن براي شادکامی آموزش تکنیک ارزش قائل شد:جلسه دهم

  . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل کواریانس استفاده شد
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  یافته ها
بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار بر به شیوه گروهی  آموزش شادکامی: فرضیه اول

  . به منظور آزمون این فرضیه، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. تأثیر دارد
 عواطف مثبت زنان خانه دار تأثیر بربه شیوه گروهی  امیآموزش شادک: فرضیه دوم
  .به منظور آزمون این فرضیه، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. دارد

 عواطف منفی زنان خانه دار تأثیر بربه شیوه گروهی  آموزش شادکامی: فرضیه سوم
  .به منظور آزمون این فرضیه، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. دارد

  
  توصیف آماري نمرات متغیر هاي پژوهش در گروه آزمایش و گواه : 1 جدول

  به همراه نتایج تحلیل کواریانس) پیش آزمون و پس آزمون( 
 (N=15)گروه آزمایش   (N=15)گروه کنترل  

 متغیرها
 میانگین

  انحراف
 استاندارد

 میانگین
  انحراف
 استاندارد

  نتایج
 تحلیل کواریانس

  بهزیستی  58/11  53/275  4/11  8/276 پیش آزمون
روان 
  83/11  20/274  6/14  73/258 پس آزمون  شناختی

F= 76/90  
P<  001/0  

ضریب ایتا=   77/0  
  عواطف  25/2  27/16  42/2  73/16 پیش آزمون

  76/1  40/16  46/2  8/23 پس آزمون  مثبت

F=  86/223  
P<  001/0  

ضریب ایتا=   89/0  
  عواطف  71/1  33/21  54/2  73/21 پیش آزمون

  01/2  27/21  68/1  53/12 پس آزمون  منفی

F=  63/235  
P<  001/0  

ضریب ایتا=   89/0  

  
نشان می دهد که اختالف چندانی در میانگین ) 1جدول(نتایج به دست آمده 

زمون نمره گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون متغیر ها وجود ندارد، ولی در پس آ
  .بین نمره میانگین دو گروه تفاوت دیده می شود

قبل از بررسی فرضیه هاي تحقیق ابتدا مفروضه هاي تحلیل کواریانس، 
نرمال بودن توزیع متغیر، یکسان بودن شیب خط رگرسیون و همسانی واریانسها 

 پس آزمون - برررسی گردید که نتایج آن نشان داد؛ توزیع نمرات پیش آزمون
همچنین بر .  دار نداردا گروه کنترل و آزمایش با توزیع نرمال تفاوت معنرمتغیرها د

دست آمده سطح همگنی رگرسیونی و همسانی واریانسها برقرار ه اساس نتایج ب
  .است
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آموزش نتایج تحلیل کواریانس براي بررسی تاثیر ) 1(اساس جدول  بر
نشان دهنده  ه داربهزیستی روان شناختی زنان خان بر به شیوه گروهی شادکامی
زمانی که اثر پیش آزمون از روي نتایج پس آزمون مربوط به گروهها حذف ، اینست
درصد اطمینان 95ح  سط دربهزیستی روان شناختی تفاوت بین گروه ها در شود،

افزایش ر به شیوه گروهی د ، آموزش شادکامیبعبارت دیگر . معنادار می باشد
همچنین ضریب تأثیر به دست  .دار موثر استبهزیستی روان شناختی زنان خانه 

 از  تفاوت هاي گروه ها در نمرات بهزیستی روان 77/0آمده نشان می دهد که 
 بر به شیوه گروهی شناختی در پس آزمون، مربوط به تأثیر آموزش شادکامی

  .بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار است
به شیوه  آموزش شادکامیر ثیأ نتایج تحلیل کواریانس براي بررسی تهمچنین

به  آموزش شادکامینشان دهنده این است که   زنان خانه دار عواطف برگروهی
همچنین ضریب تأثیر به  .ثر استؤ زنان خانه دار معواطف مثبتر شیوه گروهی د

 عواطف مثبت از  تفاوت هاي گروه ها در نمرات 89/0دست آمده نشان می دهد که 
 عواطف مثبت بر به شیوه گروهی أثیر آموزش شادکامیدر پس آزمون، مربوط به ت

  .زنان خانه دار است
به شیوه گروهی بر عواطف منفی زنان  نتایج بیانگر تأثیر آموزش شادکامی

 از 89/0: همچنین ضریب تأثیر به دست آمده نشان می دهد که. خانه دار است
 به تأثیر آموزش تفاوت هاي گروه ها در نمرات عواطف منفی در پس آزمون، مربوط

  . عواطف منفی زنان خانه دار است بربه شیوه گروهی شادکامی
  

  نتیجه گیريبحث و 
پژوهش حاضر، تالشی در جهت بررسی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه 
گروهی بر بهزیستی روان شناختی و عواطف مثبت و منفی زنان خانه دار شهر تبریز 

رضیه اول نشان داد که، آموزش شادکامی به نتایج به دست آمده در بررسی ف .بود
نتیجه  .ثر استؤشیوه گروهی در افزایش بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار م

 وي محمد ،یلیعق ،)2012 (شکرزاده وي کامکارپژوهش حاضر با نتایج یافته هاي 
 وی قنوات ان،یاستاد از نقل به ؛2004 (دوالن و) 2004 (پرنگار ،)2012(ی قربان
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 نیبي قو ارتباط " که در پژوهش هاي خود گزارش کردند ،)1390 نژاد، بافکج
  .همسو می باشد "دارد وجودی روان سالمت وی شادکام

 ،یفاتانل فاوا، و) 1980 (کامان وي ها چتر،یل ،)2000 (الرسونمطالعات 
ی جسمان سالمت بری شادکام آموزش ریتأث ازی حاک ،)1998(ي گراند وی کنت الزارو،

نتایج  .پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هاي ایشان همسو است. باشندی می وانر و
 و کهنمن و) 2003 (آلبرکتسن ،)1999 (کاواماتوپژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

 تیوضع شیافزا با میمستق ارتباطی شادمان شیافزا" دادند نشان که) 2005 (سیر
 در وی خانوادگ تیوضع ،یدوست ،یخانوادگ روابط حافظه، خواب، اشتها، سالمت

همچنین، نتیجه این پژوهش با  . در یک سو قرار دارد"دارد روان سالمت تینها
 انیاستاد ،)1380(ي عابد ،)1388 (همکاران وي زیتشنیی رزایمنتایج پژوهش هاي 

 ،)1387 (افشار کشاورز و کنش خوش ،)1388 (انیدیام ،)1390 (همکاران و
ی سیرئ و) 1383 (شمس ،)1386 (جوکار ،)1387 (ثابت نیحس ،)1386(ي عناصر

 افرادی روان سالمت بری شادکامجداگانه اي گزارش نمودند،  ، که به طور )1383(
  .باشدی م همسو گذارد،ی م ریتأث

معموالً انسان ها به دنبال شادکامی هستند : در تبیین این یافته می توان گفت
 و 1998، 1کینگ و ناپا(ویژه اي در زندگی مردم دارد  و شادکامی اهمیت

، در حالی که تجربه استرس، احساس )1997، 2اسکوینگتون، مک آرتور و سامرست
 داري کاهش می دهد؛ یعنی هر چه فرد استرس بیش تري اشادکامی را به طور معن

را تجربه نماید از میزان شادکامی او کاسته می شود و سالمت روانی، مورد تهدید 
یش سالمت روان، سطوح زیاد خودکارآمدي عمومی و قرار می گیرد و با افزا

  ).2003آلبرکتسن، (احساس خوشحالی، افزایش می یابد 
بررسی فرضیه دوم و سوم پژوهش حاظر نشان داد که آموزش شادکامی به 

یافته . شیوه گروهی بر افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی زنان تأثیر دارد
ي دادهایروی فراوان نیب داد نشان که ،)1991 (کارانهم و نریدحاضر با نتایج یافته 

ی م همسو "دارد وجودي داری معن رابطه مثبت، عاطفه و روزانه شادمانه و مثبت
 ازی حاک ،)1387 همکاران، و زادهی سلطان از نقل به ؛2002 (برنباوم پژوهش .باشد

                                                           
1- King & Napa 
2- Skevington, MacArthur & Somerset 
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 وی سرخوش همچونی مثبت احساسات با بخش لذتي ها تیفعال که بود نیا
        همسو شانیا پژوهش جهینت با حاضر یافته جهیت. دارد ارتباط خاطر تیرضا
 همکاران و زادهی سلطان پژوهش جینتا با پژوهش نیا جهینت ن،یهمچن. باشدی م
 امعن رابطه مثبت عاطفه با بخش لذتي ها تیفعال نیب دادند نشان که ،)1387(
  .باشدی م همسو ،دیده می شود ي دار

 و جانیه ،یخوشحال جمله از مثبت، عواطف ازی بیرکت ،يشاد حس
 مالل، احساس مانندی منف عواطف که استی مواقع دری حسی ختگیبرانگ
 بودن باال ،يشاد گر،ید انیب به. باشند خود حد نیتر نییپا دری افسردگ وی عالقگ یب
 یمنف عواطف معموالً. استی منف عواطف بودن نییپا با همراه مثبت عواطف زانیم
 ستن،یز شادي ها  راه نیتر مهم ازی یک. است همراه تحرك عدم بای افسردگ ژهیو به

 گردش، ورزش، مثل ندیخوشاي ها تیفعالي براي زیر برنامه .است بودن فعال
 تیفعال بر تواند یمي معنو وی اخالق امور به پرداختن دوستانه،ي ها جمع در شرکت

 وی منف عواطف کاهشي ها وهیش نیموثرتر جمله از ندیخوشاي ها تیفعال. دیفزایب ما
. روان هستند هاي مهم سالمت هیجانات هم یکی از همبسته .استي شاد شیافزا

داشته  توانند وجود هیجان غم و شادي در این میان با هم مغایرند و همزمان با هم نمی
  کسیتواند غمگین باشد و برعکس، شاد است، مسلماً نمی باشند؛ یعنی کسی که آگاهانه

گیرد و این سبب  که هیجان منفی دارد، بدنش در حالت دفاع و جنگ و گریز قرار می
هیجانات  .پذیر شود یافته و بدن آسیب که اثرات منفی شامل استرس افزایش شود می

فرد  استرس را افزایش داده و در نتیجه شادي را از زندگی منفی برعکس هیجانات مثبت
تأثیر آموزش شادکامی بر بهزیستی روان شناختی و با توجه به  .کنند می بیرون

    شود این گونه جلسات آموزشی از طریق  عواطف مثبت و منفی، پیشنهاد می
هاي بهداشت مناطق شهري به منظور  هاي گروهی و در فرهنگ سراها و خانه رسانه

  . ارتقا سطح بهداشت روانی افراد جامعه برگزار گردد
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  :منابع
: اصفهان). 1383(ترجمه مسعود گوهري.  روان شناسی شادي،)2001(آرجیل، مایکل  -

  . جهاد دانشگاهی
 بررسی رابطه شادکامی ،)1390(نواتی، بهمن و کجباف نژاد، هادياستادیان، مریم؛ ق -

فرهنگ در . و سالمت روان در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان
  .147 تا 137 از صفحه ،2دانشگاه اسالمی، سال پانزدهم، شماره 

 بررسی وضعیت سالمت عمومی و شادکامی در دانشجویان ،)1388(امیدیان، مرتضی  -
مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره . دانشگاه یزد
  .116 تا 101، از صفحه 1دهم، شماره 

و پایایی بهزیستی  روایی ،)1381(علی محمدکوچکی، عاشور و بیانی،بیانی، علی اصغر؛ -
  .14مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، شماره . روان شناختی ریف

 رابطه ابعاد ،)1387(درزي، حسنیه و محمد کوچکی، عاشور بیانی، علی اصغر؛ گو -
بهزیستی روان شناختی و سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانش ). 1385 -86(آزاد شهر 
  .164 تا 153خوراسگان، شماره سی و پنجم و سی و ششم، از صفحه 

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه .  رابطه هدف گرایی و شادي،)1386 (جوکار، بهرام -
  .5تبریز، سال دوم، شماره 

.  افسردگی و شادکامی اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب،،)1387(حسین ثابت، فریده -
  .2، شماره 1دو فصلنامه مطالعات اسالم و روان شناسی، سال 

 رابطه شادکامی و سالمت ،)1387 ( ابوالقاسم و کشاورز افشار، حسینخوش کنش، -
  .52 تا 41، از صفحه 7اندیشه و رفتار، شماره . روانی دانشجویان
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