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 چکیده
 

پژوهش حاضر اثر برنامه آموزش شادکامی به شیوه در  :هدف

شناختی رفتاری فوردایس بر میزان خودکارآمدی و استرس تحصیلی 

مورد بررسی قرار دبیرستان شهر تهران  دانش آموزان دختر پایه دوم

 . گرفت

آزمون همراه با آزمون و پستجربی با پیشطرح پژوهش نیمه روش:

آموزان دختر پایه دوم نفر از دانش 62گروه گواه بود. نمونه شامل 

امه وسیله پرسشنها بهدبیرستان شهر تهران بود. اعضای گروه

آمدی شرر و مادوکس (، مقیاس خودکار9191)شادکامی آکسفورد 

( قبل و بعد از 6001( و پرسشنامه استرس تحصیلی الکاو )9196)

ها با جلسه آموزش گروهی مورد سنجش قرار گرفتند. داده 90

وتحلیل وابسته مورد تجزیه tاستفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون 

 قرار گرفت.

 حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش برنامه نتایج ها:یافته

ی شناختی رفتاری فوردایس توانسته بود، میانگین شادکامی به شیوه

آموزان گروه آزمایش را در مقایسه با گروه نمرات خودکارآمدی دانش

گواه، افزایش و میانگین نمرات آنها را در استرس تحصیلی در مقایسه 

 tآموزان گروه گواه، کاهش دهد. براساس نتایج آزمون با دانش

لی ـدی و استرس تحصیـات خودکارآمرـمیانگین نموابسته، بین 

هفته از آموزش،  3آزمون و پیگیری گروه آزمایش پس از گذشت پس

 داری مشاهده نشد. تفاوت معنی

آموزش برنامه شادکامی فوردایس ضمن افزایش  گیری:نتیجه

آموزان بر افزایش خودکارآمدی عمومی و احساس شادکامی دانش

 داری دارد.های تحصیلی تأثیر معنیفعالیت کاهش استرس مربوط به
 

شناختی رفتاری، شادکامی، خودکارآمدی، استرس  ها:کلید واژه

 تحصیلی
 

 Abstract 
 

Objective: In current research, the effect of Fordyce 

happiness cognitive-behavioral training on self-
efficacy beliefs and academic stress between the 

2nd grade girl students of Tehran high schools have 

been studied.  

Method: The design of research was a quasi-

experimental design with pretest and post-test 

together with control group. The samples included 

26 subjects among  2nd grade girl students, studying 

at high school at District 10, in Tehran. Group 
members were evaluated before and after 10 group 

training sessions using Oxford happiness inventory 

(1989), Sherer, & Maddux (1982) self-efficacy scale 

and Lakaev (2009) academic stress response scale 

used for this purpose. 

Results: the data were analyzed by covariance 

analysis ANCOVA and paired-samples t test. The 
findings showed that Fordyce happiness cognitive-

behavioral training could increase the average self-

efficacy scores of the students of experimental group 

in comparison with control group and decrease the 

average of their scores in academic stress in 

comparison with the students of group control. 

Under the results of paired-samples t-test, there was 

no significant difference between self-efficacy and 
academic stress average scores of post-test and 

following-up of experimental group after passing 3 

weeks of training. 

Conclusions: based on these findings, in addition to 

increasing the sense of happiness among students, 

Fordyce happiness training plan has meaningful 

effect on increasing the self-efficacy beliefs and 
decreasing the stress related to academic activities. 

 

Keywords: behavioral- cognitive, happiness, self-

efficacy, academic stress. 
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 مقدمه

احساس و اجتناب زندگی است، زیرا بدون وجود استرس موجوداتی بیجزء الزم و غیرقابل 9استرس

ها در هر موقعیتی که هستند در ی انسان(. همه9194، 6)الزاروس و فولکمنتوجه خواهیم بودبی

، کندکارگری که در محیط خانه کار می عرض انواع فشارهای روانی قرار دارند.زندگی روزمره در م

اده ـراحی سخت آمـکار دارد، بیماری که خود را برای عمل جپزشکی که با بیماران متعدد سر و 

آموزی که آموزان مشغول است و باالخره دانشکند، معلمی که در کالس درس به تعلیم دانشمی

وس مشکل و رعایت انضباط و قوانین مدرسه و امتحانات هر ترم یا ماه تحصیلی نگران یادگیری در

رو هستند که بهداشت روانی و جسمانی آنها را تهدید زایی روبهاست، همگی با رویدادهای استرس

کند. عوارض نامطلوب استرس و صدمات متعدد و شدیدی که از این جهت بر عملکرد تحصیلی و می

(. استرس 9310، به نقل از عباسیان، 6000، 3)میسراکند، قابل توجه استارد میشغلی و اجتماعی و

طور همزمان ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای به احساس فزاینده به دانش و به 4تحصیلی

دستیابی به آن دانش و بر ارزیابی فرد مبنی بر تجربه ناهماهنگی بین مطالبات موقعیتی و منابع 

(. استرس 9392 دانشورپور و موالیی، غنایی، ،کدیور، نقش)شکری، کنددی اشاره میدرون فر

آموزان و تواناییشان برای انجام مؤثر تکالیف درسی اثر میجسمانی دانش -تحصیلی بر سالمت روانی

(. سطوح باالی استرس، پیامدهای روانشناختی، هیجانی و جسمانی 6003، 5)آکان و کیاروچیگذارد

 (.6009، 2)سالبرگ و تورسدنبال داردخوابی، ضعف سیستم ایمنی و بیماری بهنند بیمنفی ما

و نشاط  7رسد بر استرس تحصیلی تأثیر داشته باشد، شادکامینظر مییکی از متغیرهایی که به    

اش است و دربرگیرنده مفاهیمی از قبیل است. شادکامی، نوعی ارزشیابی فرد از خود و زندگی

(. از نظر 6006، 9داینر)تن نشانگان افسردگی و اضطراب استزندگی، عواطف مثبت، نداشرضایت از 

وسیله ( شادی هیجان مثبت یا احساسی است که به6009، 90؛ به نقل از آرگایل9193)1فوردایس

شود. وی در اقدامات آموزشی خود یک رویکرد خرسندی، احساس بهزیستی و رضایت توصیف می

فاده قرار داده است که هم شناختی و هم رفتاری است. در بخش شناختی به آموزشی را مورد است

ای در مورد علل دخیل بودن افکار و رفتارهای خاص در ایجاد شادکامی پرداخته است مباحث ریشه

های حاصل از درمان شناختی و رفتاری را حلها و راهو در بخش رفتاری مجموعه متنوعی از تکنیک

                                                           
1. stress 

2. Lazarus & Folkman 

3. Misra 

4. Academic stress 

5. Akan and Ciarrochi 

6. Solberg and Torres 

7. Happiness 

8. Diener 

9. Fordyce 

10  . Argyle 
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کارگیری هر یک از اصول در زندگی مفید باشند، مورد استفاده آموزان بهای دانشکه معتقد است، بر

امی ارائه کرد و پذیری افزایش شادکقرار داده است. وی مطالعات و بررسی خود را در مورد امکان

ی شده مورد آزمایش قرار داد. نتایج مطالعات وی حاکی از آن بود که همهتحت شرایط کنترل

با بررسی تحقیقات متعدد ح شادکامی افراد مورد آزمایش را ارتقاء بخشیدند. وی راهکارها سط

باشد از این تعداد اصول می 94ارائه داده است که شامل « 9آموزش شادکامی»ای با عنوان برنامه

باشد. پس از تهیه و ارائه برنامه آموزشی شادکامی مورد رفتاری می 2مورد شناختی و  9اصول، 

درمانی و ی روانای در حوزهدر مطالعات خود از طریق آموزش این برنامه به نتایج ارزنده پژوهشگران

(؛ 9393(؛ مرادی، جعفری و عابدی )9399آموزشی دست یافتند. پهلوان صادق و بختیار نصرآبادی )

های خود با کاربرد برنامه ( طی پژوهش9399پور و سودانی )(؛ کامیاب، حسین9399عابدی )

تواند موجب افزایش شادکامی شادکامی فوردایس نشان دادند که این نوع برنامه آموزشی می آموزش

ها بر تأثیر برنامه آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش شادمانی، نتایج پژوهشها شود. عالوهآزمودنی

؛ 9395پور، )فرزادفر، مولوی و آتشع برنامه آموزشی بر کاهش افسردگیحاکی از تأثیر این نو

(؛ 6003، 6)فاوا و روینییافته(؛ اختالل اضطراب تعمیم9399میرزایی تشنیزی، شهریاری و شیبانی، 

(، 9310 )کجباف، آقایی و محمودی،(، کیفیت زندگی زوجین9399عابدی، )کاهش فرسودگی شغلی

)بوهم، لیوبومیرسکی و متقابل و افزایش رضایت از زندگی افزایش خودمختاری، برقراری روابط

 خدابختی کوالیی و طباطبایی یحیی آبادی، ،حسینیان)(؛ بهزیستی روانشناختی6099، 3شلدون

( است. اریمسوی، 9390به نقل از نیسی و شهنی ییالق،  9194)فریتز، ( و پیشرفت تحصیلی9395

( معتقدند که استرس تحصیلی باال با نتایج منفی مختلفی از قبیل 6005) 4کلیملی و جنکوز

در کاهش  های انجام شده حاکی از نقش شادکامیین همراه است. نتایج پژوهشبهزیستی پای

زا است ( معتقد است، فقدان شادمانی خود استرس9199) 5استرس رویدادهای زندگی است. وینهون

کند که با های خطرناکی تولید کند. زیرا شادمانی به شخص کمک میتواند بیماریو استرس می

( در مطالعه خود نشان داده است که افراد شاد 6002) 2انی مقابله کند. هانهای روفشارها و آسیب

کنند و این امر در هنگام مواجهه با موقعیت فشارزا از راهبردهای مؤثر مقابله با استرس استفاده می

شود که استرس کمتری تجربه کنند. در مقابل افرادی که شاد نیستند، رویدادهای سبب می

کنند، از راهبردهای سریع و غیرمؤثر برای کاهش کنترل ارزیابی میی و غیرقابلزا را منفاسترس

؛ به نقل از 6006) 7شود. چیاراکنند که اغلب به کاهش استرس منتهی نمیاسترس استفاده می

                                                           
1  . Happiness instruction 

2. Ruini 

3. Boehm,Lyubomirsky& Sheldon 

4. Eremsoy, Celimli, & Gencoz 

5. Veenhoven 

6. Hahn 

7. Chiara 
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تواند اثرات منفی ( در پژوهش خود نشان داد که شادکامی می9310کجباف، آقایی و محمودی،

( نشان دادند که شادکامی با نشانگان 6002) 9را کاهش دهد. میکولن و والراندزا رویدادهای استرس

داری دارد. امیدی، اکبری و رنجورخویی و استرس تحصیلی رابطه منفی و معنیجسمانی، روان

( دریافتند که افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد در ایام امتحانات استرس کمتری 6099مهدیان )

( نشان داد که سطح باالی استرس 6003) 6پژوهش ناتویگ، البرکسن و کوارنسترومدارند. نتایج 

دهد. امروزه محققان معتقدند آموزان را کاهش میداری میزان شادکامی دانشصورت معنیروزانه به

سمت موفقیت بیشتر در زندگی، ها را بهکه ایجاد شادی و بهزیستی ذهنی، رضایت از زندگی، انسان

تر و در نهایت سالمت روانی و جسمی باالتر گرانه سالمتر، ارتباطات اجتماعی حمایتسالمت به

ویالروئل، ون استراتن و  -پیکاراس، کوهنه، وِرا  (.6006، 3)داینر، لوکاس و اویشیسازدرهنمون می

( در پژوهش خود نشان دادند که افرادی که کمتر احساس نشاط و شادکامی 6099) 4کویپرس

 های امتحان استرس بیشتری دارند.در شرایط عادی و موقعیتکنند، می

نیز یکی از متغیرهایی است که متأثر از شادکامی است. حجتی، زیارتی، حدادیان  5خودکارآمدی    

بندورا ( معتقدند که شادکامی بر باورهای خودکارآمدی تأثیر مثبتی دارد. از نظر 6093و رضایی )

ریت و کنترل رویدادهای رین سازوکار ضروری انسان برای مدیت(، خودکارآمدی اساسی9177)

( و عبارت است از احساس شایستگی، کفایت و قابلیت 6005، 2)زیمرمن و کیتسانتاسزندگی است

کنارآمدن با زندگی و ادراک افراد از میزان مهاری که بر زندگی خود دارند. باورهای خودکارآمدی 

کننده آغازگری رفتار، از سوی فرد، هستند. این باورها تعیین کننده رفتارترین عامل تعیینمهم

وانع و تجربیات آزاردهنده ـمیزان تالش برای گسترش رفتار و حفظ تالش در صورت برخورد با م

؛ (9395الدینی، فرزاد و خداپناهی، ده قطب؛ به نقل از اصغرنژاد، احمدی9177)بندورا، باشدمی

دارد که باورهای خودکارآمدی، سازگاری ( بیان می6000یمرمن، به نقل از ز؛ 9177)بندورا، 

های آموزان نسبت به تواناییسازد. باور دانشکنند، تسهیل میآموزانی که استرس را تجربه میدانش

با کاهش  شان هم بر مدیریت و تنظیم انتظارات تحصیلی و هم از لحاظ هیجانیخود و کارآمدی

( حاکی از 6093ذارد. نتایج پژوهش حجتی، زیارتی، حدادیان و رضایی )گاسترس بر آنها تأثیر می

؛ به نقل از نجفی و 9115) 7تأثیر مثبت شادمانی در افزایش خودکارآمدی است. شوارزر و فاچس

درونی بینی، حرمت خود و کنترل( معتقد است که خودکارآمدی با خوش9392فوالدچنگ، 

( در پژوهش خود نشان دادند که 9310) آبادی و احقرفیعفر، شهمبستگی مثبت دارد. اسماعیلی

                                                           
1. Miquelon and Vallerand 

2. Natvig, Albrektsen,  and Qvarnstrom 

3. Lucas and Oishi 

4  . Piqueras., Kuhne., Vera-Villarroel., van Straten. and Cuijpers 

5. Self-efficacy 

6  . Zimmerman and Kitsantas 

7. Shwarzer and Fuchs 
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آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی بین خودکارآمدی و شادکامی دانش

بینی کند. کاپرارا، استکا، جربینو، پاسیلو و طور مؤثر پیشآموزان را بهتواند شادکامی دانشمی

های منفی و ای خودکارآمدی نوجوانان در مورد مدیریت هیجان( معتقدند، باوره6002) 9وچینو

و ادراک  6فردی سبب ایجاد انتظارات مثبت در مورد آینده، حفظ خودپنداره باالمثبت و رابطه میان

، آلبرکستین و کوارنستورم 3شود. کارینتری میهای مثبتاحساس رضایت از زندگی و تجربه هیجان

آموزان ناشاد، خودکارآمدی باالتری دارند. آموزان شاد در مقایسه با دانش( دریافتند که دانش6003)

( در پژوهش خود دریافتند، احساس شادمانی و دید خوش بینانه با 9111) 4ماگالتا و اولیور

داری دارد. با توجه به ارتباط مستقیم دو متغیر شادکامی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی

 فت که افزایش میزان نشاط و شادکامی با افزایش خودکارآمدی همراه است.توان گخودکارآمدی، می

های عمده روانشناسی امروزی با عنوان روانشناسی گیریرسد، یکی از جهتنظر میآنچه روشن به    

، 2)گابیل و هایدتمنظور شکوفایی، بهزیستی و شادکامی انسان است، کاهش رنج و بیماری به5مثبت

دهه اخیر تحقیقات گسترده در زمینه مفاهیم روانشناسی مثبت مانند، بهزیستی (. در یک 6005

گونه که دیدیم، بینی و رضایت از زندگی مؤید این امر است. همانذهنی، لذت، شادکامی، خوش

بر بررسی روابط این متغیرها  - تحقیقات حوزه روانشناسی مثبت –محور توجه عمده این تحقیقات 

ری دیگر استوار بوده است. در پژوهش حاضر با مداخله در شادکامی دانشجویان با متغیرهای رفتا

سعی در افزایش آن و سنجش میزان تأثیر این مداخله بر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی 

آموزان کشور، چنانچه بتوان عوامل مؤثر بر آموزان داشتیم. با توجه با جمعیت باالی دانشدانش

های خرد ریزیتوان از نتایج آن در بهبود برنامهو روانی آنها را شناسایی کرد، می بهزیستی جسمانی

جسمانی و  - منظور ارتقای بهزیستی روانیو کالن نظام آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی به

 ها، دربر این، براساس پژوهشآموزان ایرانی، بهره جست. عالوهپیشگیری از مشکالت روانی در دانش

)هال، شیپرفیلد، پری، کنندآموزان، بیشترین میزان استرس را تجربه میبین افراد جامعه دانش

ترین منابع استرس در بین آنهاست ( و مشکالت تحصیلی یکی از متعارف6002، 7روتینگ و گوتز

ی ها(. کاهش استرس مربوط به فعالیت6003؛ نقل از آکان و کیاروچی، 9197)اولدوین و گرینبرگر، 

-نظر میآمدن بر مشکالت تحصیلی ضروری بهآموزان برای فایقتحصیلی و افزایش توانمندی دانش

وزش شادکامی به شیوه ـهدف پژوهش حاضر بررسی اثر آمرسد. با عنایت به مطالب گفته شده، 

آموزان دختر پایه دوم رشته شـیلی دانـترس تحصـودکارآمدی و اسـشناختی رفتاری فوردایس بر خ

                                                           
1. Caprara, Steca, Gerbino, Paciello, and Vecchio 

2. High self-concept 

3. Karin 

4  . Magaletta and Oliver 

5. Positive psychology 

6. Gabile and Haidet 

7  . Hall,Chipperfield, Perry, Ruthig, & Goetz 
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های زیر به محک آزمایش گذاشته های شهر تهران بود. بر این اساس فرضیهتجربی دبیرستانومعل

 شدند: 

آموزان دختر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس، باورهای خودکارآمدی دانش»

 دهد.پایه دوم رشته علوم تجربی را افزایش می

آموزان دختر پایه ایس، استرس تحصیلی دانشآموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فورد

 دهد.دوم رشته علوم تجربی را کاهش می

 «. هفته پایدار است 3اثر آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی پس از گذشت 

 

 روش تحقیق

ثر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری در پژوهش حاضر، هدف تعیین میزان ااز آنجا که 

تحصیلی است و چنین پژوهشی مستلزم مداخالت آزمایشی و بر خودکارآمدی و استرسفوردایس 

های رحـرو طرح پژوهش مذکور، از نوع طباشد، از اینهای آزمایشی و گواه میدادن گروهترتیب

آزمون با گروه گواه استفاده شده است و پس-آزمونتجربی است. در این پژوهش، از طرح پیشنیمه

 های آزمایش و گواه جایگزین شدند. ان به شیوه تصادفی انتخاب و در گروهآموازدانش

آموزان دخـتر پایه دوم رشتـه ل دانشـداد کـی آمار پژوهش حاضر عبارت بود از تعامعهـج    

به تحصیل  9310-19تهران که در نیمسال اول سال تحصیلی  90های منطقه تجربی دبیرستانعلوم

صورت تصادفی انتخاب مدرسه شهید صدوقی به 90 های منطقهاز بین دبیرستاناند. اشتغال داشته

ها با برای تشکیل گروهنفری انتخاب شد و  36آموزان دختر پایه دوم، یک کالس شد. از بین دانش

ها در گروه اول و نیمی دیگر در گروه دوم گیری تصادفی، نیمی از آزمودنیاستفاده از روش نمونه

د. دو گروهی که به این ترتیب شکل گرفتند، براساس سن، پایه تحصیلی، جنسیت، جایگزین شدن

ها از علت همتا نشدن با گروهنفر به 2و نمره شادکامی همتا شدند؛  محل سکونت، وضعیت اقتصادی

گیری متغیر وابسته )خودکارآمدی و استرس تحصیلی( برای هر دو گروه پژوهش کنار رفتند. اندازه

و تحت یک شرایط صورت گرفت. در پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر ماندگاری  در یک زمان

های گروه آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی بعد از سه هفته مجدداً آزمودنی

 آزمایش مورد آزمون واقع شدند.
 

 ابزارهای پژوهش

رس تحصیلی بودند، برای که متغیرهای این پژوهش شادکامی، خودکارآمدی و استبا توجه به این

ای استفاده شد که در زیر به شرح آنها متغیرهای مذکور ابزارهای جداگانهگیری هر یک از اندازه

 شود.پرداخته می
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 9191ماده است و در سال  61پرسشنامه مذکور دارای  (:1OHIپرسشنامه شادکامی آکسفورد )

( ساخته شده BDI( )9172فسردگی بک )براساس پرسشنامه ا 6توسط آرگایل، مارتین و کراسالند

( 4( و د )3(، ج )6(، ب )9ای لیکرت، الف )درجه 4است. پرسشنامه شادکامی براساس طیف 

( 9191است. آرگایل، مارتین و کراسالند ) 992تا  61شود و دامنه نمرات آن از گذاری مینمره

 79/0ی بازآزمایی آن را طی هفت هفته و پایای 10/0پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 

 43/0ی آنها برابر با گزارش کردند. روایی همزمان را با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره

( اعتبار و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد را در 9392پور و آگاه هریس )دست آوردند. علیبه

 19/0یی پرسشنامه را به شیوه آلفای کرونباخ برابر با نمونه ایرانی مورد بررسی قرار دادند. پایا

گزارش کردند. همچنین برای سنجش اعتبار آن از شیوه اعتبار همگرا و واگرا استفاده کردند. 

گرایی و های برونهمبستگی پرسشنامه شادکامی را با پرسشنامه افسردگی بک و زیرمقیاس

گزارش کردند. در  31/0و  45/0 ،-49/0برابر با ترتیب نوروزگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنک به

 دست آمد.به 10/0پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از طریق آلفای کرونباخ 

 3آموزان از مقیاس خودکارآمدیبرای سنجش باورهای خودکارآمدی دانش خودکارآمدی عمومی:

باشد. برای هر ماده این ماده می 79( استفاده شد. این مقیاس دارای 9196و مادوکس ) 4شرر

پاسخ عبارتند از:  5گیرد. این امتیاز تعلق می 5تا  9پاسخ پیشنهاد شده که برای هر ماده  5مقیاس 

تر و نمرات نظر، موافق و کامالً موافق. نمرات باالتر بیانگر خودکارآمدی قویکامالً مخالف، مخالف، بی

( همسانی درونی مقیاس 9196باشد. شرر و مادوکس )ی میترتر بیانگر خودکارآمدی ضعیفپایین

منظور بررسی اعتبار کنند. در پژوهشی که بهذکر می 72/0خودکارآمدی را از طریق آلفای کرونباخ 

آموزان سوم آزمودنی که دانش 900و روایی این مقیاس، توسط براتی انجام گرفت. مقیاس بر روی 

نفس با مقیاس دست آمده از دو مقیاس عزتبه 29/0 دبیرستان بودند اجرا شد؛ همبستگی

 97(. مقیاس شرر دارای 9393 )اعرابیان،تأیید روایی سازه این مقیاس بود خودکارآمدی در جهت

که  95-93-1-9-3-9 های شمارهترتیب مادهگزینه است. بدین 5ماده بوده و هر ماده دارای 

های ها یعنی شمارهی آیتمگیرند و بقیهمی 9الی  5ترتیب نمراتی از برحسب مقیاس لیکرت است به

گیرند. باالترین نمره خودکارآمدی در می 5تا  9نمراتی از  6-4-5-2-7-90-99-96-94-92-97

باشد. در پژوهش حاضر همسانی درونی پرسشنامه می 97ترین نمره و پایین 95این مقیاس 

 دست آمد. به 72/0فای کرونباخ برابر با ( از طریق ضریب آل9196خودکارآمدی شرر و مادوکس )

                                                           
1. Oxford Happiness Questionnaire 

2  . Martin and Crossland 

3. self-efficacy scale 

4  . Sherer and Maddux 
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توسط الکاو، تهیه شده و  6001این پرسشنامه در سال  (:1LASRS)پرسشنامه استرس تحصیلی

مقیاس فیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی و خرده 4گویه است. پرسشنامه مذکور دارای  69دربرگیرنده 

ها آید. آزمودنیدست میحصیلی بهمقیاس نمره کلی استرس تخرده 4عاطفی است و از مجموع 

( 9ای لیکرت از )درجه 5اند در یک مقیاس براساس مدت زمانی که نشانگان استرس را تجربه کرده

دهند. الکاو ضریب ها پاسخ می( به گویه5( بیشتر اوقات، )4( گاهی اوقات، )3ندرت، )( به6هیچگاه، )

عاطفی، رفتاری، فیزیولوژیکی و شناختی را به شیوه های مقیاسقابلیت اعتماد کل پرسشنامه و خرده

گزارش کرد. وی برای تعیین روایی  91/0و  95/0، 96/0، 96/0، 19/0 ترتیبآلفای کرونباخ به

پرسشنامه از روای همزمان استفاده کرد و برای انجام این کار همبستگی پرسشنامه استرس 

گزارش  29/0برابر با ( 6009) 3دزال و بالوگلوگ 6SSI آموزتحصیلی با مقیاس استرس روزانه دانش

( در تحقیق خود پایایی کل پرسشنامه را از طریق آلفای 9310عباسیان ). (9310)عباسیان، کرد

در پژوهش حاضر پایایی کل پرسشنامه استرس تحصیلی و  دست آورده است.به 99/0کرونباخ 

، 79/0، 90/0، 10/0ترتیب برابر با به های عاطفی، رفتاری، فیزیولوژیکی و شناختیمقیاسخرده

 به دست آمد. 24/0و  79/0

های شادکامی( بود که در این تحقیق، برنامه مداخله آموزشی )آموزش مهارت« متغیر مستقل»    

 ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. دقیقه 10جلسه  90در قالب 

 ط با هر تکنیک داده می شد.مودنی ها تکالیفی در ارتبازجلسه به آ در ضمن در هر    

آموزان بود که در تحقیق حاضر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش« متغیر وابسته»    

آزمون آزمون و پسمیزان تغییرات باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی با تفاضل نمرات پیش

فاده از آمار توصیفی، های این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق با استشد. دادهمشخص می

نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی محاسبه و در جدول  آزمون دو گروه درآزمون و پسپیش

 ها از آزمون تحلیل کوواریانسهای تحقیق و تحلیل آماری دادهمنظور بررسی فرضیهتنظیم شدند. به

 tهفته، از آزمون  3از ن پایداری تأثیر آموزش شادکامی پس یک طرفه و همچنین برای سنجش میزا

 .وابسته استفاده شد

نشانگر این مطلب است که میانگین خودکارآمدی گروه آزمایش که تحت مداخله  9نتایج جدول     

( است. همچنین =9/54Mآزمون )( باالتر از پیش=2/29Mآزمون )در پس ،اندو آموزش قرار گرفته

آزمون ( کمتر از پیش=7/47Mآزمون )ر پسمیانگین نمرات کلی استرس تحصیلی گروه آزمایش د

(2/59M=) آزمون دو گروه آزمایش آزمون و پساست. برای بررسی معناداری تفاوت بین نمرات پیش

                                                           
1. Lakaev Academic Stress Response Scale 

2. Student-life Stress Inventory Scale 

3. Gadzella and Baloglu 
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آزمون استفاده آزمون پسو کنترل از روش تحلیل کوواریانس یک متغیری )آنکوا( تفاوت نمرات پیش

 است.شده است. که نتایج آن در جدول بعدی ارائه شده 
 : محتوای هر جلسه آموزش برنامه شادکامی فوردایس 1جدول 

 جلسه

 

  محتوای آموزش

 

 جلسه

 

 محتوای آموزش

 اول
های شادکامی آزمون )پرسشنامهاجرای پیش

آکسفورد، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و 

 (پرسشنامه استرس تحصیلی الکاو

 ششم

حل مسأله اجتماعی و خالقیت در برقراری 

شرح اثرات آن در قالب مثال، ارائه  رابطه و

تکنیک افزایش مهارت های حل مسأله اجتماعی 

 و خالقیت در برقراری رابطه با خود و اجتماع

  دوم

آشنایی و معرفی خود، آشنایی اعضای جلسه 

با هم، معرفی شیوه کار، تعداد جلسات 

 گذاری و اجرای آنآموزش تکنیک هدف

  هفتم 
تکنیک کاهش توقعات و  گریز از نگرانی، آموزش

 انتظارات و تکنیک  قدردان بودن با لفظ و عمل

  سوم

معرفی فرمول شادی، معرفی کلی 

های شادمانی، ارائه تکنیک افزایش تکنیک

 فعالیت جسمانی

  هشتم 

آموزش تکنیک افزایش صمیمت اجتماعی و 

خود بودن، ارائه تکنیک تمرکز بر حال و در حال 

 زندگی کردن

  چهارم
رائه فرمول شادمانی، ارائه تکنیک افزایش ا

 های اجتماعیمهارت
  نهم 

های جسمانی، کار بر روی افزایش دادن فعالیت

ریزی، ارائه تکنیک اولویت ارائه تکنیک برنامه

دادن به شادمانی و مرور تکنیک شادی مربوط 

 به جلسات پیشین

  پنجم

آموزش تکنیک بیان احساسات و توسعه 

کر مثبت، دوری از افکار خوشبینی و تف

 کننده و اولویت دادن به شادینگران

  دهم 

های آزمون: اجرای پرسشنامهاجرای پس

شادکامی آکسفورد، خودکارآمدی شرر و 

مادوکس و استرس تحصیلی الکاو، تشکر و 

 آموزانقدردانی از همکاری دانش

 کنیک داده می شد.در ضمن در هرجلسه به آمودنی ها تکالیفی در ارتباط با هر ت *

 

 هایافته
 آزمون متغیرهای وابستهآزمون و پسهای توصیفی پیش: شاخص2جدول 

 مرحله

 متغیرها

 آزمایش  کنترل 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

 خودکارآمدی
 آزمونپیش

 آزمونپس

 

 

51 

57 

 

 

5/9 

9/96 

 

 

9/54 

2/29 

 

 

90 

1/90 

استرس 

 تحصیلی

 زمونآپیش

 آزمونپس

 

 

6/41 

7/41 

 

 

9 

6/9 

 

 

2/59 

7/42 

 

 

3/9 

6/9 
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آزمون( خودکارآمدی و پس-آزمون: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری )آنکوا( روی نمرات )پیش3جدول 

 های آزمایش و گواهاسترس تحصیلی گروه

 هاشاخص

 متغیر

 

 

منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 اتمجذور
نسبت  

F 
 داریمعنی 

  خودکارآمدی

 00/0  3/45  6229  9  6229  آزمونپیش

 00/0  3/1  6/559  9  6/559  گروه

     9/59  63  7/9356  خطا

       62  15735  کل

استرس 

 تحصیلی
 

 00/0  9/960  6173  9  1/6176  پیش آزمون

 09/0  7  9/973  9  9/973  گروه

     2/64  63  2/525  خطا

       62  24975  کل
 

آموزان گروه آزمایش نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک متغیری آنکوا نشان داد که بین دانش    

(. F(63و9) =05/0P< ،3/1داری وجود دارد )واه از لحاظ نمرات خــودکارآمدی تفاوت معنیو گروه گ

شناختی رفتاری فوردایس با توجه به میانگین نمرات بنابراین آموزش شادکامی به شیوه 

، موجب 57آموزان گروه گواه نسبت به میانگین دانش 2/29آموزان گروه آزمایش خودکارآمدی دانش

 افزایش نمرات خودکارآمدی گروه آزمایش شده است.  

بین ه گرفت که ـتوان نتیجمی 3دول ـدست آمده در جنین با توجه به نتایج بهـهمچ    

داری وجود اوت معنیـآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ نمرات استرس تحصیلی تفدانش

(. بنابراین آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس با توجه F(63و9) = 05/0P< ،7دارد )

آموزان شنسبت به میانگین دان 7/42آموزان گروه آزمایش به میانگین آزمون استرس تحصیلی دانش

آموزان گروه آزمایش شده است. برای ، موجب کاهش استرس تحصیلی دانش7/41گروه گواه 

، بعد از سه هفته روی "مدت سه هفته پایدار استتأثیر آموزش شادکامی به "آزمودن فرضیه

آزمون دیگری گرفته شد تا میزان پایداری آموزش سنجیده شود که های گروه آزمایش، پسآزمودنی

 ارائه شده است.  4یج آن در جدول نتا

 3دست آمده در این جدول نشانگر این است که تأثیر آموزش شادکامی پس از گذشت به tمقدار     

که بین نمرات معنادار نیست. یعنی این 05/0هفته بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی در سطح 

الفاصله پس از آموزش و حالت ب آموزان گروه آزمایش در دوخودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش

وجود ندارد. بنابراین فرض صفر  05/0سه هفته بعد از آموزش تفاوت معناداری در سطح خطای 

 شود.آزمون و پیگیری تأیید میمبنی بر نبود تفاوت معنی دار بین نمرات پس
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 آزمون و پیگیریر پسوابسته برای تفاوت نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی دt: نتایج آزمون 4جدول 

  متغیر
مرحله 

 اجرا
  میانگین 

انحراف 

 معیار

 

 

تفاوت 

 میانگین

 

 

انحراف 

 معیار

 

 
t  

درجه 

 آزادی
 معناداری 

  خودکارآمدی

س
پ

ن
مو

آز
 

 7/29  1/99  29./  04/9  6/9  96  07./ 

ی
یر

یگ
پ

 

 1/20  9/99           

استرس 

  تحصیلی

س
پ

ن
مو

آز
 

 7/42  4/96  4./-  3/9  
9/9

- 
 96  61./ 

ی
یر

یگ
پ

 

 3/47  9/99           

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس بر 

های پژوهش آموزش برنامه براساس یافته آموزان بود.تحصیلی دانشخودکارآمدی و استرس

کامی افراد بر میزان خودکارآمدی آنها نیز تأثیر مثبتی داشته شادکامی فوردایس ضمن افزایش شاد

کند، گروه آزمایش که مورد آموزش شده خودکارآمدی تأکید میاست. نمرات میانگین تعدیل

اند در مقایسه با گروه کنترل که آموزش شادکامی ندیده بودند، از میزان شادکامی قرار گرفته

ها های سالمت عاطفی انسانها یکی از نشانهژوهشراساس پخودکارآمدی باالتری برخوردارند. ب

(. به اعتقاد فیسل 9371، خداپناهی، باعزت، حیدری و شهیدیاحساس خودکارآمدی باالست )

( باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در دستیابی به 6004 ،9؛ به نقل از ادینگتون و شومن9115)

هایی های اصلی انسان( شاخص9371شولتز و شولتز،  احساس شادکامی دارد. به باور مازلو )نقل از

کنند، احساس بارز شادی و های خود تالش میها و توانمندیکه در راستای شکوفایی، کمال ویژگی

ای عنوان شیوه مقابلهتوان گفت که شادی در طول تاریخ همواره بهطبعی است. در واقع میشوخ

ملیسنکی ) ترجمه رضی سوخو ا بشر همراه بوده است. کارآمد در مواجهه با مسائل و مشکالت ب

هایش و یکی از ( معتقدند، شادکامی سرچشمه اعتماد خوش بینانه فرد به توانایی9397هنرمندی، 

شرایط اعتالی مناسبات واقعی او با محیط پیرامونش است، شرطی که پرورش فکری و اخالقی بدون 

( در پژوهش خود نشان دادند که آموزش 6093رضایی ) آن معنا ندارد. حجتی، زیارتی، حدادیان و
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آموزان دبیرستانی دارد. کاپرارا، استکا، جربینو، شادکامی تأثیر مثبتی بر باورهای خودکارآمدی دانش

اجتماعی هم در  - ( معتقدند که باورهای خودکارآمدی هیجانی و میان فردی6002پاسیلو و وچینو )

افکار مثبت و شادکامی تأثیر مثبت دارد. باورهای خودکارآمدی  زمان حال و هم در طول زمان بر

فردی سبب ایجاد انتظارات مثبت های منفی و مثبت و روابط میاننوجوانان در مورد مدیریت هیجان

ای ـهانـدر مورد آینده، حفظ خودپنداره باال و ادراک احساس رضایت از زندگی و تجربه هیج

( در پژوهش خود دریافتند که 6003ارنستورم )ورکستین و کشود. کارین، آلبتری میمثبت

های خود اطمینان باالتری دارند. نش آموزان ناشاد نسبت به تواناییآموزان شاد در مقایسه با دادانش

بر افزایش عواطف مثبت، خودکارآمدی عالوهکه ( در پژوهش خود دریافتند 9111ماگالتا و اولیور )

 حمایتی در مقابل عواطف منفی نیز عمل کند.  عنوان عاملتواند بهمی

دهد که با افزایش شادکامی افراد، میزان خودکارآمدی آنان نیز مالحظه مطالب فوق نشان می    

های خود است. بینانه فرد نسبت به تواناییکند. شادکامی منشأ اعتماد خوشافزایش پیدا می

بینانه و تفکرات گی سبب ایجاد انتظارات واقعهای زندباورهای خودکارآمدی در مدیریت موقعیت

های شود و فقدان اعتماد و اطمینان نسبت به تواناییمثبت در مورد خود و رویدادهای زندگی می

کنترل تهدیدها، اضطراب  دلیل ناتوانی درشوند. این گونه افراد بهخود باعث بروز عواطف منفی می

های محیطی را دهد و بسیاری از جنبهی خود را گسترش میکارآمدکنند و عدمباالیی را تجربه می

شود. با توجه که ارتباط که این امر باعث کاهش شادکامی آنان می بیندزا میپر خطر و تهدید

توان گفت، افراد دارای خودکارآمدی ضعیف همواره در زندگی احساس خودکارآمدی و شادکامی می

 توان دیگری را نیز افزایش داد.گفت با افزایش یکی از آنها میتوان کنند و میشادمانی باالیی نمی

ها، آموزش شادکامی تأثیر مثبتی بر کاهش میزان استرس تحصیلی همچنین براساس یافته    

( معتقد است که شادکامی، نوعی ارزشیابی است که فرد از 6006داینر )آموزان داشته است. دانش

از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی  آورد و مواردیعمل میزندگیش به

براساس  ها و عواطف است.های مختلف آن نیز به شکل شناختشود و جنبهو اضطراب را شامل می

( افراد شاد افکار و رفتارهای منطقی و 9110نقل از آیزنک، ، به9199کاستا و مک کراِ ) نظر

بین، شاکر و قانع هستند، در هنگام مواجهه با مشکالت و نها خوشسازگارانه در مورد خود دارند. آ

-کنند، خودشان مشکالت را حل کنند و در زمان مناسب از دیگران کمک میفشارها سعی می

کنند، هنگام شکست خود و دیگران را مقصر که افراد ناشاد، اغلب رویاپردازی میخواهند، در حالی

و  ه اجتناب کنند. لیوبومسکی، شلدونوجود آمدت بهکنند از مشکالکنند و سعی میمی

شود اتفاقات خود را معتقدند، هر فرد الگویی برای شادی یا ناشادی دارد که باعث می (6005)9داش

طورکلی، به نظر آنها افراد شاد به شرایط و اش شود. بهایی تعبیر کند که باعث حفظ شادیگونهبه

دهند و دارای سطح استرس کمتر و سیستم تری پاسخ میسازگارانهتر و ی مثبتاتفاقات به شیوه
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آنها همچنین معتقدند که شادکامی یکی از عالئم  .تر از افراد ناشاد هستندتر و خالقایمنی قوی

دهد که در مقابله با عوامل و سالمت روانی است. آستانه تحمل افراد شاد به آنها اجازه می

( در مطالعه خود نشان داده است 6002سازش یافته رفتار کنند. هان ) های ناخواسته زندگیانتخاب

کنند و از که افراد شاد در هنگام مواجهه با موقعیت فشارزا سعی در گردآوری اطالعات می

شود که استرس کمتری کنند و این امر سبب میراهبردهای مؤثر مقابله با استرس استفاده می

کنترل ارزیابی زا را منفی و غیرقابلکه شاد نیستند، رویدادهای استرستجربه کنند. در مقابل افرادی 

ثال اجتناب( برای کاهش استرس استفاده ـعنوان میرمؤثر )بهـبردهای سریع و غـکنند، از راهمی

که افراد شاد از راهبردهای مقابله شود در حالیکنند که اغلب به کاهش استرس منتهی نمیمی

کند که در ابتدا، ( در بیان سودمندی شادکامی بیان می9199کنند. وینهون )می مدار استفادهمسأله

های خطرناکی تولید کند. دوم اینکه، تواند بیماریزا است و استرس میفقدان شادمانی خود استرس

تواند از پس آن برآید. سوم اینکه فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر می

کند که با ی سالمت روانی فرد الزم و مفید است، زیرا شادمانی به شخص کمک میشادمانی برا

( 9310؛ به نقل از کجباف، آقایی و محمودی، 6006های روانی مقابله کند. چیارا )فشارها و آسیب

های باال بینی و شادکامی نقش حمایتی و محافظتی در برابر استرسدر پژوهش خود دریافت، خوش

 زا را کاهش دهد.واند اثرات منفی رویدادهای استرستدارد و می

که افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد در هنگام مواجهه با رویدادهای  دهدنشان میمطالب فوق     

روانی خود را مدار سالمتها و تفکرات مثبت و مقابله سازگارانه و مسألهزا با حفظ هیجاناسترس

اند که ها نشان دادهتحصیلی پژوهشدر زمینه تأثیر شادکامی بر استرس دارند. همچنینثابت نگه می

پیکاراس، کوهنه،  عنوان مثالشوند. بهافراد شاد در مدرسه و امور تحصیلی کمتر دچار استرس می

( در پژوهش خود نشان دادند، دانشجویانی که احساس 6099)ویالروئل، ون استراتن و کویپرس -وِرا

آور های امتحان را فشارزا و استرسکنند، رویدادهای عادی روزانه و موقعیتیشادمانی کمتری م

زای مدرسه با شادمانی و ( دریافتند عوامل استرس9119) 9کنند. ویالمسون و کالینفوردتلقی می

( نشان دادند 6002ن و والراند )کولداری دارد. میآموزان رابطه منفی و معنیاحساس بهزیستی دانش

داری رنجورخویی و استرس تحصیلی رابطه منفی و معنیامی با نشانگان جسمانی، روانکه شادک

( دریافتند که افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد رویدادهای 6099دارد. امیدی، اکبری و مهدیان )

 کنند. آنها همچنین در ایام امتحانات استرس بیشتری دارند.زا تفسیر میروزانه را بیشتر استرس

( نشان داد که سطح باالی استرس روزانه 6003نتایج پژوهش ناتویگ، البرکسن و کوارنستورم )

های فوق نشان دهد. نتایج پژوهشآموزان را کاهش میداری میزان شادکامی دانشصورت معنیبه

زای آموزشگاهی رویدادها را منفی دهد که افراد ناشاد در در هنگام مواجهه با عوامل استرسمی

 دهد. کنند و استرس ادراک شده بیشتری از خود نشان میارزیابی می
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ها نشان دادند که آموزش برنامه شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس در پایان یافته    

توانسته است پس از گذشت سه هفته از مداخله درمانی، اثر خود را بر افزایش باورهای خودکارآمدی 

 آموزان حفظ کند. ی دانشو کاهش استرس تحصیل

ها تا حد از آنجا که ابزار سنجش متغیرها از نوع ابزارهای خودگزارشدهی است، تکمیل پرسشنامه    

های مدیریت برداشت قرار زیادی تحت تأثیر عالئق افراد به معرفی خود یا خودنمایی و استراتژی

دهی، از ج در کنار ابزارهای خودگزارششود برای اطمینان یافتن از صحت نتایگیرد. پیشنهاد میمی

آموزان، والدین، معلمان، مشاوران استفاده شود. با های دیگری مانند مشاهده، مصاحبه با دانشروش

شود، کاربرد و استفاده از برنامه آموزشی شادکامی توجه به نتیجه پژوهش حاضر پیشنهاد می

آموزان گیرد تا بتوان عواطف مثبت در دانش فوردایس محور توجه مشاوران مدارس و خانواده قرار

های روزانه را به صورت های فردی را افزایش داد و یاد داد که استرسایجاد کرد، اطمینان به توانایی

 سازگارانه مدیریت کنند.
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 نابعم
بینی شادکامی، ی در پیشسهم خودکارآمد ؛(9310) دسیو احقر، ق بداهللآبادی، ع؛ شفیعدافر، ناسماعیلی

 .67-35، 91مجله اندیشه و رفتار، دوره پنجم، شماره 

مطالعه  ؛(9395) ریمکحمدو خداپناهی، م اهلللی؛ فرزاد، وحمدالدینی، مده قطب؛ احمدیاهرهاصغرنژاد، ط

-674، 3سال دهم، شماره  .شناسیسنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر، مجله روانهای روانویژگی

626. 

بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سالمت روانی و موفقیت تحصیلی  ؛(9393) قدساعرابیان، ا

 .59-26، 4سال هشتم، شماره  .مجله روانشناسی .دانشجویان

حسن دوست. نشاط میدطاهرانارکی، حگوهری سعود)ترجمه، م .روان شناسی شادی ؛(6009) ایکلم آرگایل،

 . اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاه.بهرامی( اطمهف و پاالهنگ

 .اندیشنسل نوانتشارات ن: تهرا ؛(9379) گرنوـلچ راـهز ،ترجم. )میدشاد باش ههمیش .(9110). ایکلم آیزنک،

آموزش برنامه شادی فوردایس و تأثیر آن بر  ؛(9399) سنعلیآبادی، حو بختیارنصر عظمصادق، اپهلوان

 .9-93، 94مجله دانشور پزشکی، سال شانزدهم، شماره  .ایثارگر افزایش شادمانی خانواده های شاهد و

بررسی نقش راهبردهای ؛ (9371) هریارشهیدی، شو  حمود؛ حیدری، مرشته؛ باعزت، فریمکحمدخداپناهی، م

شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکالت روانشناختی دانشجویان. مجله روانشناسی، 

 .339-342 ،92 سال چهارم، شماره

اثربخشی مشاوره  ؛(9395) آبادی، شهنازکوالیی، آناهیتا و طباطبایی یحییسیم؛ خدابخشی ، نحسینیان

شغلی مددکاران اجتماعی مرکز گروهی با الگوی شناختی رفتاری به شیوه فوردایس بر کاهش فرسودگی 

 .903-995، 9 شماره شناختی،مطالعات روان .پزشکی رازی تهرانروان

صفات  ؛(9392) یبا؛ دانشورپور، زهره و موالیی، محمدو غنایی، ز هرا؛ نقش، زروین؛ کدیور، پیدامشکری، 

مطالعات روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  تحصیلی. رداسترس تحصیلی و عملک ،یتصشخ

 .62-44(، 3)3، دانشگاه الزهرا

(، چاپ سوم، تهران: حییترجمه سیدمحمدی، یهای شخصیت )نظریه ؛(9371) لیسو شولتز، آ وانشولتز، د

 .انتشارات نشر ویرایش

های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری بررسی و مقایسه اثربخشی روش ؛(9399) ضارحمدعابدی، م

اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران 

تربیتی دانشگاه عالمه شناسی و علومنامه دکتری مشاوره دانشکده روانپایانآموزش و پرورش اصفهان، 

 طباطبایی تهران.

نامه آموزان سوم دبیرستان. پایانرابطه سرسختی و استرس تحصیلی با عملکرد دانش ؛(9310) یناعباسیان، م

 ارشد، دانشگاه تهران.کارشناسی

فصلنامه  .اهفهرست شادکامی آکسفورد در ایرانی و روایی عتبارا ؛(9392) ژگان، مآگاه هریسو  حمد، اپورعلی

 .697-619(، 96)3 ،ایرانی انروانشناس
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س بر کاهش تأثیر آموزش شادی فوردای (؛9392) میدحسیدپور، و آتش سین؛ مولوی، حنیرفرزادفر، م

سالمی واحد سرپرست شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد اافسردگی زنان بی

 .30-31، 50خوراسگان، 

بررسی اثربخشی آموزش شادمانی فوردایس بر  ؛(9399) نصورو سودانی، م حمدپور، م؛ حسینهرهکامیاب، ز

افزایش شادمانی بیماران مبتال به دیابت شهرستان بهبهان، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

 .909-963، 46دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، 

امی بر کیفیت زندگی بررسی تأثیر آموزش شادک ؛(9310) فتو محمودی، ع صغر؛ آقایی، ااقربحمدکجباف، م

 .21-99، 65خانواده پژوهشی، سال هفتم، شماره  .کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهانزوجین مراجعه

ادی به شیوه فوردایس بر تأثیر آموزش ش ؛(9393) ضارحمدو عابدی، م سیدابراهیم؛ جعفری، ریممرادی، م

، 92فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه،  .افزایش میزان شادمانی معلمان آموزش و پرورش شهر اصفهان

26-47. 

)مترجم، رضی هنرمندی(.  .تعلیم و تربیت علمی برای همگان؛ (9379) آاساندروویچواسیلی کی، سوخوملینس

 ی گویا.تهران: مؤسسه نهادگذاری مطالعات علمی و پژوهش

مقایسه اثربخشی برنامه زیستی  ؛(9399) البنینمو شیبانی، ا سیماه؛ پورشهریاری، مریوشتشنیزی، پمیرزایی

های شهر آموزان دبیرستانرفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش-ذهنی و روش شناختی

 . 619-306، (4)97 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،-مجله علمی .اصفهان

آموزان دبیرستانی. رابطه خودکارآمدی و سالمت روان در دانش ؛(9392) حبوبهو فوالدچنگ، م حمودنجفی، م

 .21-99، 66سال چهاردهم، شماره  .پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد-دو ماهنامه علمی

ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب  تأثیر آموزش ابراز وجود بر ؛(9390) نیجهییالق، مشهنی و بدالکاظمنیسی، ع

آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم اجتماعی و بهداشت روانی دانش

 .99-30شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال هشتم، تربیتی و روان
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