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Abstract
Objective: In current research, the effect of Fordyce
happiness cognitive-behavioral training on selfefficacy beliefs and academic stress between the
2nd grade girl students of Tehran high schools have
been studied.
Method: The design of research was a quasiexperimental 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 cognitivebehavioral training could increase the average selfefficacy 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, selfefficacy, academic stress.
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مقدمه
استرس9

جزء الزم و غیرقابل اجتناب زندگی است ،زیرا بدون وجود استرس موجوداتی بیاحساس و
بیتوجه خواهیم بود(الزاروس و فولکمن .)9194 ،6همهی انسانها در هر موقعیتی که هستند در
زندگی روزمره در معرض انواع فشارهای روانی قرار دارند .کارگری که در محیط خانه کار میکند،
پزشکی که با بیماران متعدد سر و کار دارد ،بیماری که خود را برای عمل جـراحی سخت آمـاده
میکند ،معلمی که در کالس درس به تعلیم دانشآموزان مشغول است و باالخره دانشآموزی که
نگران یادگیری در وس مشکل و رعایت انضباط و قوانین مدرسه و امتحانات هر ترم یا ماه تحصیلی
است ،همگی با رویدادهای استرسزایی روبهرو هستند که بهداشت روانی و جسمانی آنها را تهدید
می کند .عوارض نامطلوب استرس و صدمات متعدد و شدیدی که از این جهت بر عملکرد تحصیلی و
شغلی و اجتماعی وارد میکند ،قابل توجه است(میسرا ،6000 ،3به نقل از عباسیان .)9310 ،استرس
تحصیلی 4به احساس فزاینده به دانش و بهطور همزمان ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای
دستیابی به آن دانش و بر ارزیابی فرد مبنی بر تجربه ناهماهنگی بین مطالبات موقعیتی و منابع
درون فردی اشاره میکند(شکری ،کدیور ،نقش ،غنایی ،دانشورپور و موالیی .)9392 ،استرس
تحصیلی بر سالمت روانی -جسمانی دانشآموزان و تواناییشان برای انجام مؤثر تکالیف درسی اثر می
گذارد(آکان و کیاروچی .)6003 ،5سطوح باالی استرس ،پیامدهای روانشناختی ،هیجانی و جسمانی
منفی مانند بیخوابی ،ضعف سیستم ایمنی و بیماری بهدنبال دارد(سالبرگ و تورس.)6009 ،2
یکی از متغیرهایی که بهنظر می رسد بر استرس تحصیلی تأثیر داشته باشد ،شادکامی 7و نشاط
است .شادکامی ،نوعی ارزشیابی فرد از خود و زندگیاش است و دربرگیرنده مفاهیمی از قبیل
رضایت از زندگی ،عواطف مثبت ،نداشتن نشانگان افسردگی و اضطراب است(داینر .)6006 ،9از نظر
فوردایس9193(1؛ به نقل از آرگایل ) 6009 ،90شادی هیجان مثبت یا احساسی است که بهوسیله
خرسندی ،احساس بهزیستی و رضایت توصیف میشود .وی در اقدامات آموزشی خود یک رویکرد
آموزشی را مورد است فاده قرار داده است که هم شناختی و هم رفتاری است .در بخش شناختی به
مباحث ریشه ای در مورد علل دخیل بودن افکار و رفتارهای خاص در ایجاد شادکامی پرداخته است
و در بخش رفتاری مجموعه متنوعی از تکنیکها و راهحلهای حاصل از درمان شناختی و رفتاری را
1. stress
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6. Solberg and Torres
7. Happiness
8. Diener
9. Fordyce
10. Argyle

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 3131

3

که معتقد است ،برای دانشآموزان بهکارگیری هر یک از اصول در زندگی مفید باشند ،مورد استفاده
قرار داده است .وی مطالعات و بررسی خود را در مورد امکانپذیری افزایش شادکامی ارائه کرد و
تحت شرایط کنترل شده مورد آزمایش قرار داد .نتایج مطالعات وی حاکی از آن بود که همهی
راهکارها سط ح شادکامی افراد مورد آزمایش را ارتقاء بخشیدند .وی با بررسی تحقیقات متعدد
برنامهای با عنوان «آموزش شادکامی »9ارائه داده است که شامل  94اصول میباشد از این تعداد
اصول 9 ،مورد شناختی و  2مورد رفتاری میباشد .پس از تهیه و ارائه برنامه آموزشی شادکامی
پژوهشگران در مطالعات خود از طریق آموزش این برنامه به نتایج ارزندهای در حوزهی رواندرمانی و
آموزشی دست یافتند .پهلوان صادق و بختیار نصرآبادی ()9399؛ مرادی ،جعفری و عابدی ()9393؛
عابدی ()9399؛ کامیاب ،حسینپور و سودانی ( )9399طی پژوهشهای خود با کاربرد برنامه
آموزش شادکامی فوردایس نشان دادند که این نوع برنامه آموزشی میتواند موجب افزایش شادکامی
آزمودنیها شود .عالوهبر تأثیر برنامه آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش شادمانی ،نتایج پژوهشها
حاکی از تأثیر این نوع برنامه آموزشی بر کاهش افسردگی(فرزادفر ،مولوی و آتشپور9395 ،؛
میرزایی تشنیزی ،شهریاری و شیبانی)9399 ،؛ اختالل اضطراب تعمیمیافته(فاوا و روینی)6003 ،6؛
کاهش فرسودگی شغلی(عابدی ،)9399 ،کیفیت زندگی زوجین(کجباف ،آقایی و محمودی،)9310 ،
افزایش خودمختاری ،برقراری روابط متقابل و افزایش رضایت از زندگی(بوهم ،لیوبومیرسکی و
شلدون)6099 ،3؛ بهزیستی روانشناختی(حسینیان ،خدابختی کوالیی و طباطبایی یحیی آبادی،
 )9395و پیشرفت تحصیلی(فریتز 9194 ،به نقل از نیسی و شهنی ییالق )9390 ،است .اریمسوی،
کلیملی و جنکوز ) 6005( 4معتقدند که استرس تحصیلی باال با نتایج منفی مختلفی از قبیل
بهزیستی پایین همراه است .نتایج پژوهشهای انجام شده حاکی از نقش شادکامی در کاهش
استرس رویدادهای زندگی است .وینهون )9199( 5معتقد است ،فقدان شادمانی خود استرسزا است
و استرس میتواند بیماریهای خطرناکی تولید کند .زیرا شادمانی به شخص کمک میکند که با
فشارها و آسیبهای روانی مقابله کند .هان )6002( 2در مطالعه خود نشان داده است که افراد شاد
در هنگام مواجهه با موقعیت فشارزا از راهبردهای مؤثر مقابله با استرس استفاده میکنند و این امر
سبب می شود که استرس کمتری تجربه کنند .در مقابل افرادی که شاد نیستند ،رویدادهای
استرسزا را منفی و غیرقابلکنترل ارزیابی میکنند ،از راهبردهای سریع و غیرمؤثر برای کاهش
استرس استفاده میکنند که اغلب به کاهش استرس منتهی نمیشود .چیارا6006( 7؛ به نقل از
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کجباف ،آقایی و محمودی )9310،در پژوهش خود نشان داد که شادکامی میتواند اثرات منفی
رویدادهای استرسزا را کاهش دهد .میکولن و والراند )6002( 9نشان دادند که شادکامی با نشانگان
جسمانی ،روانرنجورخویی و استرس تحصیلی رابطه منفی و معنیداری دارد .امیدی ،اکبری و
مهدیان ( ) 6099دریافتند که افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد در ایام امتحانات استرس کمتری
دارند .نتایج پژوهش ناتویگ ،البرکسن و کوارنستروم )6003( 6نشان داد که سطح باالی استرس
روزانه بهصورت معنیداری میزان شادکامی دانشآموزان را کاهش میدهد .امروزه محققان معتقدند
که ایجاد شادی و بهزیستی ذهنی ،رضایت از زندگی ،انسانها را بهسمت موفقیت بیشتر در زندگی،
سالمت بهتر ،ارتباطات اجتماعی حمایتگرانه سالمتر و در نهایت سالمت روانی و جسمی باالتر
رهنمون میسازد(داینر ،لوکاس و اویشی .)6006 ،3پیکاراس ،کوهنه ،وِرا  -ویالروئل ،ون استراتن و
کویپرس ) 6099( 4در پژوهش خود نشان دادند که افرادی که کمتر احساس نشاط و شادکامی
میکنند ،در شرایط عادی و موقعیتهای امتحان استرس بیشتری دارند.
خودکارآمدی 5نیز یکی از متغیرهایی است که متأثر از شادکامی است .حجتی ،زیارتی ،حدادیان
و رضایی ( ) 6093معتقدند که شادکامی بر باورهای خودکارآمدی تأثیر مثبتی دارد .از نظر بندورا
( ،)9177خودکارآمدی اساسیترین سازوکار ضروری انسان برای مدیریت و کنترل رویدادهای
زندگی است(زیمرمن و کیتسانتاس )6005 ،2و عبارت است از احساس شایستگی ،کفایت و قابلیت
کنارآمدن با زندگی و ادراک افراد از میزان مهاری که بر زندگی خود دارند .باورهای خودکارآمدی
مهمترین عامل تعیینکننده رفتار هستند .این باورها تعیینکننده آغازگری رفتار ،از سوی فرد،
میزان تالش برای گسترش رفتار و حفظ تالش در صورت برخورد با مـوانع و تجربیات آزاردهنده
میباشد(بندورا9177 ،؛ به نقل از اصغرنژاد ،احمدیده قطبالدینی ،فرزاد و خداپناهی)9395 ،؛
(بندورا9177 ،؛ به نقل از زیمرمن )6000 ،بیان میدارد که باورهای خودکارآمدی ،سازگاری
دانشآموزانی که استرس را تجربه میکنند ،تسهیل میسازد .باور دانشآموزان نسبت به تواناییهای
خود و کارآمدی شان هم بر مدیریت و تنظیم انتظارات تحصیلی و هم از لحاظ هیجانی با کاهش
استرس بر آنها تأثیر میگذارد .نتایج پژوهش حجتی ،زیارتی ،حدادیان و رضایی ( )6093حاکی از
تأثیر مثبت شادمانی در افزایش خودکارآمدی است .شوارزر و فاچس9115( 7؛ به نقل از نجفی و
فوالدچنگ )9392 ،معتقد است که خودکارآمدی با خوشبینی ،حرمت خود و کنترلدرونی
همبستگی مثبت دارد .اسماعیلیفر ،شفیعآبادی و احقر ( )9310در پژوهش خود نشان دادند که
1. Miquelon and Vallerand
2. Natvig, Albrektsen, and Qvarnstrom
3. Lucas and Oishi
4. Piqueras., Kuhne., Vera-Villarroel., van Straten. and Cuijpers
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بین خودکارآمدی و شادکامی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی
میتواند شادکامی دانشآموزان را بهطور مؤثر پیشبینی کند .کاپرارا ،استکا ،جربینو ،پاسیلو و
وچینو )6002( 9معتقدند ،باورهای خودکارآمدی نوجوانان در مورد مدیریت هیجانهای منفی و
مثبت و رابطه میانفردی سبب ایجاد انتظارات مثبت در مورد آینده ،حفظ خودپنداره باال 6و ادراک
احساس رضایت از زندگی و تجربه هیجانهای مثبتتری میشود .کارین ،3آلبرکستین و کوارنستورم
( )6003دریافتند که دانشآموزان شاد در مقایسه با دانشآموزان ناشاد ،خودکارآمدی باالتری دارند.
ماگالتا و اولیور ) 9111( 4در پژوهش خود دریافتند ،احساس شادمانی و دید خوش بینانه با
خودکارآمدی رابطه مثبت و معنیداری دارد .با توجه به ارتباط مستقیم دو متغیر شادکامی و
خودکارآمدی ،میتوان گفت که افزایش میزان نشاط و شادکامی با افزایش خودکارآمدی همراه است.
آنچه روشن بهنظر میرسد ،یکی از جهتگیریهای عمده روانشناسی امروزی با عنوان روانشناسی
مثبت ،5کاهش رنج و بیماری بهمنظور شکوفایی ،بهزیستی و شادکامی انسان است(گابیل و هایدت،2
 .)6005در یک دهه اخیر تحقیقات گسترده در زمینه مفاهیم روانشناسی مثبت مانند ،بهزیستی
ذهنی ،لذت ،شادکامی ،خوشبینی و رضایت از زندگی مؤید این امر است .همانگونه که دیدیم،
محور توجه عمده این تحقیقات – تحقیقات حوزه روانشناسی مثبت  -بر بررسی روابط این متغیرها
با متغیرهای رفتا ری دیگر استوار بوده است .در پژوهش حاضر با مداخله در شادکامی دانشجویان
سعی در افزایش آن و سنجش میزان تأثیر این مداخله بر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی
دانشآموزان داشتیم .با توجه با جمعیت باالی دانشآموزان کشور ،چنانچه بتوان عوامل مؤثر بر
بهزیستی جسمانی و روانی آنها را شناسایی کرد ،میتوان از نتایج آن در بهبود برنامهریزیهای خرد
و کالن نظام آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و اجتماعی بهمنظور ارتقای بهزیستی روانی  -جسمانی و
پیشگیری از مشکالت روانی در دانشآموزان ایرانی ،بهره جست .عالوهبر این ،براساس پژوهشها ،در
بین افراد جامعه دانشآموزان ،بیشترین میزان استرس را تجربه میکنند(هال ،شیپرفیلد ،پری،
روتینگ و گوتز )6002 ،7و مشکالت تحصیلی یکی از متعارفترین منابع استرس در بین آنهاست
(اولدوین و گرینبرگر9197 ،؛ نقل از آکان و کیاروچی .)6003 ،کاهش استرس مربوط به فعالیتهای
تحصیلی و افزایش توانمندی دانشآموزان برای فایقآمدن بر مشکالت تحصیلی ضروری بهنظر می-
رسد .با عنایت به مطالب گفته شده ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آمـوزش شادکامی به شیوه
شناختی رفتاری فوردایس بر خـودکارآمدی و اسـترس تحصـیلی دانـشآموزان دختر پایه دوم رشته
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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علومتجربی دبیرستانهای شهر تهران بود .بر این اساس فرضیههای زیر به محک آزمایش گذاشته
شدند:
« آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس ،باورهای خودکارآمدی دانشآموزان دختر
پایه دوم رشته علوم تجربی را افزایش میدهد.
آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس ،استرس تحصیلی دانشآموزان دختر پایه
دوم رشته علوم تجربی را کاهش میدهد.
اثر آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی پس از گذشت  3هفته پایدار است».
روش تحقیق
از آنجا که در پژوهش حاضر ،هدف تعیین میزان اثر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری
فوردایس بر خودکارآمدی و استرستحصیلی است و چنین پژوهشی مستلزم مداخالت آزمایشی و
ترتیبدادن گروههای آزمایشی و گواه میباشد ،از اینرو طرح پژوهش مذکور ،از نوع طـرحهای
نیمهتجربی است .در این پژوهش ،از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه استفاده شده است و
دانشآموازان به شیوه تصادفی انتخاب و در گروههای آزمایش و گواه جایگزین شدند.
جـامعهی آمار پژوهش حاضر عبارت بود از تعـداد کـل دانشآموزان دخـتر پایه دوم رشتـه
علومتجربی دبیرستانهای منطقه  90تهران که در نیمسال اول سال تحصیلی  9310-19به تحصیل
اشتغال داشتهاند .از بین دبیرستانهای منطقه  90مدرسه شهید صدوقی بهصورت تصادفی انتخاب
شد .از بین دانشآموزان دختر پایه دوم ،یک کالس  36نفری انتخاب شد و برای تشکیل گروهها با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،نیمی از آزمودنیها در گروه اول و نیمی دیگر در گروه دوم
جایگزین شدند .دو گروهی که به این ترتیب شکل گرفتند ،براساس سن ،پایه تحصیلی ،جنسیت،
محل سکونت ،وضعیت اقتصادی و نمره شادکامی همتا شدند؛  2نفر بهعلت همتا نشدن با گروهها از
پژوهش کنار رفتند .اندازه گیری متغیر وابسته (خودکارآمدی و استرس تحصیلی) برای هر دو گروه
در یک زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت .در پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر ماندگاری
آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی بعد از سه هفته مجدداً آزمودنیهای گروه
آزمایش مورد آزمون واقع شدند.
ابزارهای پژوهش
با توجه به اینکه متغیرهای این پژوهش شادکامی ،خودکارآمدی و استرس تحصیلی بودند ،برای
اندازهگیری هر یک از متغیرهای مذکور ابزارهای جداگانهای استفاده شد که در زیر به شرح آنها
پرداخته میشود.
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پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( :)OHI1پرسشنامه مذکور دارای  61ماده است و در سال 9191
توسط آرگایل ،مارتین و کراسالند 6براساس پرسشنامه افسردگی بک ( )BDI( )9172ساخته شده
است .پرسشنامه شادکامی براساس طیف  4درجهای لیکرت ،الف ( ،)9ب ( ،)6ج ( )3و د ()4
نمرهگذاری میشود و دامنه نمرات آن از  61تا  992است .آرگایل ،مارتین و کراسالند ()9191
پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ  0/10و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته 0/79
گزارش کردند .روایی همزمان را با استفاده از ارزیابی دوستان افراد دربارهی آنها برابر با 0/43
بهدست آوردند .علیپور و آگاه هریس ( ) 9392اعتبار و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد را در
نمونه ایرانی مورد بررسی قرار دادند .پایا یی پرسشنامه را به شیوه آلفای کرونباخ برابر با 0/19
گزارش کردند .همچنین برای سنجش اعتبار آن از شیوه اعتبار همگرا و واگرا استفاده کردند.
همبستگی پرسشنامه شادکامی را با پرسشنامه افسردگی بک و زیرمقیاسهای برونگرایی و
نوروزگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنک بهترتیب برابر با  0/45 ،-0/49و  0/31گزارش کردند .در
پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از طریق آلفای کرونباخ  0/10بهدست آمد.
خودکارآمدی عمومی :برای سنجش باورهای خودکارآمدی دانشآموزان از مقیاس خودکارآمدی3
شرر 4و مادوکس ( )9196استفاده شد .این مقیاس دارای  97ماده میباشد .برای هر ماده این
مقیاس  5پاسخ پیشنهاد شده که برای هر ماده  9تا  5امتیاز تعلق میگیرد .این  5پاسخ عبارتند از:
کامالً مخالف ،مخالف ،بی نظر ،موافق و کامالً موافق .نمرات باالتر بیانگر خودکارآمدی قویتر و نمرات
پایینتر بیانگر خودکارآمدی ضعیفتری میباشد .شرر و مادوکس ( )9196همسانی درونی مقیاس
خودکارآمدی را از طریق آلفای کرونباخ  0/72ذکر میکنند .در پژوهشی که بهمنظور بررسی اعتبار
و روایی این مقیاس ،توسط براتی انجام گرفت .مقیاس بر روی  900آزمودنی که دانشآموزان سوم
دبیرستان بودند اجرا شد؛ همبستگی  0/29بهدست آمده از دو مقیاس عزتنفس با مقیاس
خودکارآمدی در جهت تأیید روایی سازه این مقیاس بود(اعرابیان .)9393 ،مقیاس شرر دارای 97
ماده بوده و هر ماده دارای  5گزینه است .بدینترتیب مادههای شماره  95-93-1-9-3-9که
برحسب مقیاس لیکرت است بهترتیب نمراتی از  5الی  9میگیرند و بقیهی آیتمها یعنی شمارههای
 97-92-94-96-99-90-7-2-5-4-6نمراتی از  9تا  5میگیرند .باالترین نمره خودکارآمدی در
این مقیاس  95و پایینترین نمره  97میباشد .در پژوهش حاضر همسانی درونی پرسشنامه
خودکارآمدی شرر و مادوکس ( )9196از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/72بهدست آمد.

1. Oxford Happiness Questionnaire
2. Martin and Crossland
3. self-efficacy scale
4. Sherer and Maddux
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پرسشنامه استرس تحصیلی( :)LASRS1این پرسشنامه در سال  6001توسط الکاو ،تهیه شده و
دربرگیرنده  69گویه است .پرسشنامه مذکور دارای  4خردهمقیاس فیزیولوژیکی ،رفتاری ،شناختی و
عاطفی است و از مجموع  4خردهمقیاس نمره کلی استرس تحصیلی بهدست میآید .آزمودنیها
براساس مدت زمانی که نشانگان استرس را تجربه کردهاند در یک مقیاس  5درجهای لیکرت از ()9
هیچگاه )6( ،بهندرت )3( ،گاهی اوقات )4( ،بیشتر اوقات )5( ،به گویهها پاسخ میدهند .الکاو ضریب
قابلیت اعتماد کل پرسشنامه و خردهمقیاسهای عاطفی ،رفتاری ،فیزیولوژیکی و شناختی را به شیوه
آلفای کرونباخ بهترتیب  0/95 ،0/96 ،0/96 ،0/19و  0/91گزارش کرد .وی برای تعیین روایی
پرسشنامه از روای همزمان استفاده کرد و برای انجام این کار همبستگی پرسشنامه استرس
تحصیلی با مقیاس استرس روزانه دانشآموز  SSI6گدزال و بالوگلو )6009( 3برابر با  0/29گزارش
کرد(عباسیان .)9310 ،عباسیان ( ) 9310در تحقیق خود پایایی کل پرسشنامه را از طریق آلفای
کرونباخ  0/99بهدست آورده است .در پژوهش حاضر پایایی کل پرسشنامه استرس تحصیلی و
خردهمقیاسهای عاطفی ،رفتاری ،فیزیولوژیکی و شناختی بهترتیب برابر با ،0/79 ،0/90 ،0/10
 0/79و  0/24به دست آمد.
«متغیر مستقل» در این تحقیق ،برنامه مداخله آموزشی (آموزش مهارتهای شادکامی) بود که
در قالب  90جلسه  10دقیقهای بر روی گروه آزمایش اجرا شد.
در ضمن در هر جلسه به آزمودنی ها تکالیفی در ارتباط با هر تکنیک داده می شد.
«متغیر وابسته» در تحقیق حاضر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانشآموزان بود که
میزان تغییرات باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی با تفاضل نمرات پیشآزمون و پسآزمون
مشخص میشد .دادههای این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق با استفاده از آمار توصیفی،
پیشآزمون و پسآزمون دو گروه در نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی محاسبه و در جدول
تنظیم شدند .بهمنظور بررسی فرضیههای تحقیق و تحلیل آماری دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس
یک طرفه و همچنین برای سنجش میزان پایداری تأثیر آموزش شادکامی پس از  3هفته ،از آزمون t
وابسته استفاده شد.
نتایج جدول  9نشانگر این مطلب است که میانگین خودکارآمدی گروه آزمایش که تحت مداخله
و آموزش قرار گرفتهاند ،در پسآزمون ( )M=29/2باالتر از پیشآزمون ( )M=54/9است .همچنین
میانگین نمرات کلی استرس تحصیلی گروه آزمایش در پسآزمون ( )M=47/7کمتر از پیشآزمون
( )M=59/2است .برای بررسی معناداری تفاوت بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمایش

1. Lakaev Academic Stress Response Scale
2. Student-life Stress Inventory Scale
3. Gadzella and Baloglu
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و کنترل از روش تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) تفاوت نمرات پیشآزمون پسآزمون استفاده
شده است .که نتایج آن در جدول بعدی ارائه شده است.
جدول  :1محتوای هر جلسه آموزش برنامه شادکامی فوردایس
جلسه

محتوای آموزش

جلسه

محتوای آموزش

اول

اجرای پیشآزمون (پرسشنامههای شادکامی
آکسفورد ،پرسشنامه خودکارآمدی شرر و
پرسشنامه استرس تحصیلی الکاو)

ششم

حل مسأله اجتماعی و خالقیت در برقراری
رابطه و شرح اثرات آن در قالب مثال ،ارائه
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
آموزش تکنیک هدفگذاری و اجرای آن

هفتم

گریز از نگرانی ،آموزش تکنیک کاهش توقعات و
انتظارات و تکنیک قدردان بودن با لفظ و عمل

سوم

معرفی فرمول شادی ،معرفی کلی
تکنیکهای شادمانی ،ارائه تکنیک افزایش
فعالیت جسمانی

هشتم

آموزش تکنیک افزایش صمیمت اجتماعی و
خود بودن ،ارائه تکنیک تمرکز بر حال و در حال
زندگی کردن

چهارم

ارائه فرمول شادمانی ،ارائه تکنیک افزایش
مهارتهای اجتماعی

نهم

کار بر روی افزایش دادن فعالیتهای جسمانی،
ارائه تکنیک برنامهریزی ،ارائه تکنیک اولویت
دادن به شادمانی و مرور تکنیک شادی مربوط
به جلسات پیشین

پنجم

آموزش تکنیک بیان احساسات و توسعه
خوشبینی و تفکر مثبت ،دوری از افکار
نگرانکننده و اولویت دادن به شادی

دهم

اجرای پسآزمون :اجرای پرسشنامههای
شادکامی آکسفورد ،خودکارآمدی شرر و
مادوکس و استرس تحصیلی الکاو ،تشکر و
قدردانی از همکاری دانشآموزان

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

یافتهها
جدول  :2شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای وابسته
مرحله
متغیرها
خودکارآمدی
استرس
تحصیلی

آزمایش

کنترل
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون
پسآزمون

51
57

9/5
96/9

54/9
29/2

90
90/1

پیشآزمون
پسآزمون

41/6
41/7

9
9/6

59/2
42/7

9/3
9/6

90
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جدول  : 3نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری (آنکوا) روی نمرات (پیشآزمون-پسآزمون) خودکارآمدی و
استرس تحصیلی گروههای آزمایش و گواه
شاخصها

منبع

مجموع

درجه

میانگین

متغیر

خودکارآمدی

استرس
تحصیلی

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

نسبت
F

معنیداری

پیشآزمون

6229

9

6229

45/3

0/00

گروه
خطا
کل

559/6
9356/7
15735

9
63
62

559/6
59/9

1/3

0/00

پیش آزمون
گروه
خطا
کل

6176/1
973/9
525/2
24975

9
9
63
62

6173
973/9
64/2

960/9

0/00
0/09
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نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک متغیری آنکوا نشان داد که بین دانشآموزان گروه آزمایش
و گروه گواه از لحاظ نمرات خــودکارآمدی تفاوت معنیداری وجود دارد (9(= 1/3، P<0/05و.)F)63
بنابراین آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس با توجه به میانگین نمرات
خودکارآمدی دانشآموزان گروه آزمایش  29/2نسبت به میانگین دانشآموزان گروه گواه  ،57موجب
افزایش نمرات خودکارآمدی گروه آزمایش شده است.
همچـنین با توجه به نتایج بهدست آمده در جـدول  3میتوان نتیجـه گرفت که بین
دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ نمرات استرس تحصیلی تفـاوت معنیداری وجود
دارد (9( = 7، P<0/05و .)F)63بنابراین آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس با توجه
به میانگین آزمون استرس تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش  42/7نسبت به میانگین دانشآموزان
گروه گواه  ،41/7موجب کاهش استرس تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش شده است .برای
آزمودن فرضیه" تأثیر آموزش شادکامی بهمدت سه هفته پایدار است" ،بعد از سه هفته روی
آزمودنیهای گروه آزمایش ،پس آزمون دیگری گرفته شد تا میزان پایداری آموزش سنجیده شود که
نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
مقدار  tبه دست آمده در این جدول نشانگر این است که تأثیر آموزش شادکامی پس از گذشت 3
هفته بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی در سطح  0/05معنادار نیست .یعنی اینکه بین نمرات
خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش در دو حالت بالفاصله پس از آموزش و
سه هفته بعد از آموزش تفاوت معناداری در سطح خطای  0/05وجود ندارد .بنابراین فرض صفر
مبنی بر نبود تفاوت معنی دار بین نمرات پسآزمون و پیگیری تأیید میشود.
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جدول  :4نتایج آزمون tوابسته برای تفاوت نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی در پسآزمون و پیگیری
متغیر

99/1

./29

9/04

پیگیری

20/1

99/9

42/7

96/4

پیگیری

تحصیلی

29/7

معیار

میانگین

معیار

پسآزمون

استرس

اجرا
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خودکارآمدی

مرحله

میانگین

انحراف

تفاوت

انحراف

47/3

-./4

9/3

t

9/6

9/9
-

درجه
آزادی

96

96

معناداری

./07

./61

99/9

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس بر
خودکارآمدی و استرستحصیلی دانشآموزان بود .براساس یافتههای پژوهش آموزش برنامه
شادکامی فوردایس ضمن افزایش شاد کامی افراد بر میزان خودکارآمدی آنها نیز تأثیر مثبتی داشته
است .نمرات میانگین تعدیلشده خودکارآمدی تأکید میکند ،گروه آزمایش که مورد آموزش
شادکامی قرار گرفته اند در مقایسه با گروه کنترل که آموزش شادکامی ندیده بودند ،از میزان
خودکارآمدی باالتری برخوردارند .براساس پژوهشها یکی از نشانههای سالمت عاطفی انسانها
احساس خودکارآمدی باالست (خداپناهی ،باعزت ،حیدری و شهیدی .)9371 ،به اعتقاد فیسل
(9115؛ به نقل از ادینگتون و شومن )6004 ،9باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در دستیابی به
احساس شادکامی دارد .به باور مازلو (نقل از شولتز و شولتز )9371 ،شاخصهای اصلی انسانهایی
که در راستای شکوفایی ،کمال ویژگیها و توانمندیهای خود تالش میکنند ،احساس بارز شادی و
شوخطبعی است .در واقع میتوان گفت که شادی در طول تاریخ همواره بهعنوان شیوه مقابلهای
کارآمد در مواجهه با مسائل و مشکالت با بشر همراه بوده است .سوخو ملیسنکی ( ترجمه رضی
هنرمندی )9397 ،معتقدند ،شادکامی سرچشمه اعتماد خوش بینانه فرد به تواناییهایش و یکی از
شرایط اعتالی مناسبات واقعی او با محیط پیرامونش است ،شرطی که پرورش فکری و اخالقی بدون
آن معنا ندارد .حجتی ،زیارتی ،حدادیان و رضایی ( )6093در پژوهش خود نشان دادند که آموزش
1. Eddington and Shuman
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شادکامی تأثیر مثبتی بر باورهای خودکارآمدی دانشآموزان دبیرستانی دارد .کاپرارا ،استکا ،جربینو،
پاسیلو و وچینو ( )6002معتقدند که باورهای خودکارآمدی هیجانی و میان فردی  -اجتماعی هم در
زمان حال و هم در طول زمان بر افکار مثبت و شادکامی تأثیر مثبت دارد .باورهای خودکارآمدی
نوجوانان در مورد مدیریت هیجانهای منفی و مثبت و روابط میانفردی سبب ایجاد انتظارات مثبت
در مورد آینده ،حفظ خودپنداره باال و ادراک احساس رضایت از زندگی و تجربه هیجـانهـای
مثبتتری میشود .کارین ،آلبرکستین و کوارنستورم ( )6003در پژوهش خود دریافتند که
دانشآموزان شاد در مقایسه با دانش آموزان ناشاد نسبت به تواناییهای خود اطمینان باالتری دارند.
ماگالتا و اولیور ( )9111در پژوهش خود دریافتند که خودکارآمدی عالوهبر افزایش عواطف مثبت،
میتواند بهعنوان عامل حمایتی در مقابل عواطف منفی نیز عمل کند.
مالحظه مطالب فوق نشان می دهد که با افزایش شادکامی افراد ،میزان خودکارآمدی آنان نیز
افزایش پیدا میکند .شادکامی منشأ اعتماد خوشبینانه فرد نسبت به تواناییهای خود است.
باورهای خودکارآمدی در مدیریت موقعیتهای زندگی سبب ایجاد انتظارات واقعبینانه و تفکرات
مثبت در مورد خود و رویدادهای زندگی میشود و فقدان اعتماد و اطمینان نسبت به تواناییهای
خود باعث بروز عواطف منفی میشوند .این گونه افراد بهدلیل ناتوانی در کنترل تهدیدها ،اضطراب
باالیی را تجربه میکنند و عدمکارآمدی خود را گسترش میدهد و بسیاری از جنبههای محیطی را
پر خطر و تهدیدزا میبیند که این امر باعث کاهش شادکامی آنان میشود .با توجه که ارتباط
خودکارآمدی و شادکامی می توان گفت ،افراد دارای خودکارآمدی ضعیف همواره در زندگی احساس
شادمانی باالیی نمیکنند و میتوان گفت با افزایش یکی از آنها میتوان دیگری را نیز افزایش داد.
همچنین براساس یافتهها ،آموزش شادکامی تأثیر مثبتی بر کاهش میزان استرس تحصیلی
دانشآموزان داشته است .داینر ( )6006معتقد است که شادکامی ،نوعی ارزشیابی است که فرد از
زندگیش بهعمل میآورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی ،هیجان و خلق مثبت ،فقدان افسردگی
و اضطراب را شامل میشود و جنبههای مختلف آن نیز به شکل شناختها و عواطف است .براساس
نظر کاستا و مک کراِ ( ،9199بهنقل از آیزنک )9110 ،افراد شاد افکار و رفتارهای منطقی و
سازگارانه در مورد خود دارند .آنها خوشبین ،شاکر و قانع هستند ،در هنگام مواجهه با مشکالت و
فشارها سعی می کنند ،خودشان مشکالت را حل کنند و در زمان مناسب از دیگران کمک می-
خواهند ،در حالیکه افراد ناشاد ،اغلب رویاپردازی میکنند ،هنگام شکست خود و دیگران را مقصر
میکنند و سعی میکنند از مشکالت بهوجود آمده اجتناب کنند .لیوبومسکی ،شلدون و
شاد )6005(9معتقدند ،هر فرد الگویی برای شادی یا ناشادی دارد که باعث میشود اتفاقات خود را
بهگونهایی تعبیر کند که باعث حفظ شادیاش شود .بهطورکلی ،به نظر آنها افراد شاد به شرایط و
اتفاقات به شیوهی مثبتتر و سازگارانهتری پاسخ میدهند و دارای سطح استرس کمتر و سیستم
1.Schkad
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ایمنی قویتر و خالقتر از افراد ناشاد هستند .آنها همچنین معتقدند که شادکامی یکی از عالئم
سالمت روانی است .آستانه تحمل افراد شاد به آنها اجازه میدهد که در مقابله با عوامل و
انتخابهای ناخواسته زندگی سازش یافته رفتار کنند .هان ( )6002در مطالعه خود نشان داده است
که افراد شاد در هنگام مواجهه با موقعیت فشارزا سعی در گردآوری اطالعات میکنند و از
راهبردهای مؤثر مقابله با استرس استفاده میکنند و این امر سبب میشود که استرس کمتری
تجربه کنند .در مقابل افرادی که شاد نیستند ،رویدادهای استرسزا را منفی و غیرقابلکنترل ارزیابی
میکنند ،از راهـبردهای سریع و غـیرمؤثر (بهعنوان مـثال اجتناب) برای کاهش استرس استفاده
میکنند که اغلب به کاهش استرس منتهی نمیشود در حالیکه افراد شاد از راهبردهای مقابله
مسألهمدار استفاده میکنند .وینهون ( )9199در بیان سودمندی شادکامی بیان میکند که در ابتدا،
فقدان شادمانی خود استرسزا است و استرس میتواند بیماریهای خطرناکی تولید کند .دوم اینکه،
فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر میتواند از پس آن برآید .سوم اینکه
شادمانی برا ی سالمت روانی فرد الزم و مفید است ،زیرا شادمانی به شخص کمک میکند که با
فشارها و آسیبهای روانی مقابله کند .چیارا (6006؛ به نقل از کجباف ،آقایی و محمودی)9310 ،
در پژوهش خود دریافت ،خوشبینی و شادکامی نقش حمایتی و محافظتی در برابر استرسهای باال
دارد و میتواند اثرات منفی رویدادهای استرسزا را کاهش دهد.
مطالب فوق نشان میدهد که افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد در هنگام مواجهه با رویدادهای
استرسزا با حفظ هیجانها و تفکرات مثبت و مقابله سازگارانه و مسألهمدار سالمتروانی خود را
ثابت نگه میدارند .همچنین در زمینه تأثیر شادکامی بر استرستحصیلی پژوهشها نشان دادهاند که
افراد شاد در مدرسه و امور تحصیلی کمتر دچار استرس میشوند .بهعنوان مثال پیکاراس ،کوهنه،
وِرا-ویالروئل ،ون استراتن و کویپرس ( )6099در پژوهش خود نشان دادند ،دانشجویانی که احساس
شادمانی کمتری میکنند ،رویدادهای عادی روزانه و موقعیتهای امتحان را فشارزا و استرسآور
تلقی میکنند .ویالمسون و کالینفورد )9119( 9دریافتند عوامل استرسزای مدرسه با شادمانی و
احساس بهزیستی دانشآموزان رابطه منفی و معنیداری دارد .میکولن و والراند ( )6002نشان دادند
که شادکامی با نشانگان جسمانی ،روانرنجورخویی و استرس تحصیلی رابطه منفی و معنیداری
دارد .امیدی ،اکبری و مهدیان ( ) 6099دریافتند که افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد رویدادهای
روزانه را بیشتر استرسزا تفسیر میکنند .آنها همچنین در ایام امتحانات استرس بیشتری دارند.
نتایج پژوهش ناتویگ ،البرکسن و کوارنستورم ( )6003نشان داد که سطح باالی استرس روزانه
بهصورت معنیداری میزان شادکامی دانشآموزان را کاهش میدهد .نتایج پژوهشهای فوق نشان
می دهد که افراد ناشاد در در هنگام مواجهه با عوامل استرسزای آموزشگاهی رویدادها را منفی
ارزیابی میکنند و استرس ادراک شده بیشتری از خود نشان میدهد.
1. Willamson and Cullingford
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در پایان یافتهها نشان دادند که آموزش برنامه شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس
توانسته است پس از گذشت سه هفته از مداخله درمانی ،اثر خود را بر افزایش باورهای خودکارآمدی
و کاهش استرس تحصیلی دانشآموزان حفظ کند.
از آنجا که ابزار سنجش متغیرها از نوع ابزارهای خودگزارشدهی است ،تکمیل پرسشنامهها تا حد
زیادی تحت تأثیر عالئق افراد به معرفی خود یا خودنمایی و استراتژیهای مدیریت برداشت قرار
میگیرد .پیشنهاد میشود برای اطمینان یافتن از صحت نتایج در کنار ابزارهای خودگزارشدهی ،از
روشهای دیگری مانند مشاهده ،مصاحبه با دانشآموزان ،والدین ،معلمان ،مشاوران استفاده شود .با
توجه به نتیجه پژوهش حاضر پیشنهاد میشود ،کاربرد و استفاده از برنامه آموزشی شادکامی
فوردایس محور توجه مشاوران مدارس و خانواده قرار گیرد تا بتوان عواطف مثبت در دانشآموزان
ایجاد کرد ،اطمینان به تواناییهای فردی را افزایش داد و یاد داد که استرسهای روزانه را به صورت
سازگارانه مدیریت کنند.
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