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Effectiveness of Happiness Training Based on Fordyce Model 
on Cognitive Emotional Regulation Strategies and Job 
Burnout of Forensic Medicine Staff
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programme of moderate ... [27] Toward a psychology of positive youth ...

Aim(s) Given the importance of the impact of occupational stress on many aspects of one’s life, 
it is imperative to examine it in various organizations and departments, including forensic staff, 
for its role in health. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of happiness 
training based on Fordyce model on cognitive emotional regulation strategies and job burnout 
of forensic medicine staff. 
Materials & Methods This semi-experimental study with pretest-posttest design with a 
control group was conducted on 30 forensic medical staff in Tabriz in 2018 who were selected 
by random sampling method and randomly divided into experimental (n=15) and control 
(n=15) groups. The experimental group underwent 10 sessions of happiness training based on 
Fordyce model. Subjects in both groups completed cognitive emotional regulation and burnout 
questionnaires in pre- and post-test stages. Data were analyzed by SPSS 20 software using 
multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
Findings After the educational intervention, there was a significant difference between 
the mean scores of positive cognitive emotional regulation strategies (except triviality) 
and negative cognitive emotional regulation strategies as well as emotional exhaustion and 
personal inadequacy of burnout in control and experimental groups (p<0.05), but the mean 
score of depersonalization component of burnout was not significantly different between the 
two groups (p>0.05).
Conclusion Happiness training based on Fordyce model is effective and useful to deal with 
stressful occupations that in the long run lead to difficulty in emotional regulation and burnout.
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  چکيده
 های زندگیبا توجه به اهمیت تاثیر استرس شغلی بر بسیاری از جنبه اهداف:

ها و ادارات مختلف، از جمله کارکنان سازمان پزشکی فرد، بررسی آن در سازمان
رسد. هدف از پژوهش خاطر نقش آن در سالمت، امری ضروری به نظر میقانونی به

ای بر راهبرده دایسفور حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شادکامی مبتنی بر مدل 
  تنظیم شناختی هیجان و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بود.

آزمون با گروه پس -آزمونطرح پیش آزمایشی بااین پژوهش نیمه :هامواد و روش
انجام شد  ۱۳۹۷نفر از کارکنان پزشکی قانونی شهر تبریز در سال  ۳۰بین  کنترل

وه به دو گر یصورت تصادفبهگیری تصادفی انتخاب شده و که به روش نمونه
جلسه،  ۱۰ یط یشگروه آزما. شدند یمنفر) تقس ۱۵نفر) و کنترل ( ۱۵( یشآزما

افراد دو گروه قرار گرفتند.  فوردایستحت آموزش شادکامی مبتنی بر مدل 
ی را در مراحل پیش و لشغ یو فرسودگ یجانه یشناخت یمتنظهای نامهپرسش
ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس آزمون تکمیل نمودند. دادهپس

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 20	SPSSافزار چندمتغیری (مانکوا) توسط نرم
تنظیم بعد از اجرای مداخله آموزشی، بین میانگین نمرات راهبردهای ها: یافته

اد ابعشماری) و منفی هیجان و همچنین اهمیتلفه کمجز مو(به شناختی مثبت
در دو گروه کنترل و خستگی عاطفی و عدم کفایت شخصی فرسودگی شغلی 

مولفه مسخ )، ولی میانگین نمره >۰۵/۰pدار وجود داشت (آزمایش تفاوت معنی
  ).<۰۵/۰pداری نداشت (یمعن بین دو گروه تفاوتشخصیت فرسودگی شغلی 

مشاغل  باتوان می فوردایسکارگیری آموزش شادکامی هبا ب گیری:نتیجه
مدت منجر به دشواری در تنظیم هیجانی و فرسودگی زایی که در طوالنیاسترس

  شوند، مقابله کرد.شغلی می
  ی، پزشکی قانونیشغل یفرسودگ یجان،ه یمتنظ ی،شادکام ها:یدواژهکل
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  مقدمه
هویت اجتماعى،  دهندهترین عامل شکلعنوان مهمزندگی کاری به
دهنده روابط اجتماعى، براى هر فرد کننده زندگى و شکلمنبع تامین
هاى شغلى و شرایط کار . لذا امروزه توجه به محیط[1]شودتلقى مى

منظور باالبردن کیفیت امرى است که بهکارکنان نهادهای مختلف 
تر و جویى بیشمنظور بهرهکار، حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و به

در  .[2]بهتر از طول مدت سنوات کارى مورد توجه قرار گرفته است
مورد  نیز و جامعه فشار روانی و آثار آن بر فرد این رابطه، امروزه
 واقع شده و شناسانخصوص روانو به متخصصانتوجه بسیاری از 

رغم علی. را به خود اختصاص داده استی یكی از مباحث اصلی رفتار 
 و حتی مقداری از این كه فشارهای روانی مفید هم وجود دارند

 ولی وقتی ،انسان ضروری است تالش در تنش برای ایجاد تحرك و
آید بیشتر به عوارض و پیش می و استرس كه بحث فشار روانی

 ،نظرانطوری كه بسیاری از صاحببه، شودوجه میضایعات آن ت
را پدیده شایع قرن نامگذاری  فشار روانی و استرس مرتبط با شغل

  .[3]اندكرده
شرایط مختلف زندگی، پیشرفت تکنولوژی و نیاز افراد سبب شده تا 

ورت صرساند، که این امر همیشه به انجام به ترسریع را کارها انسان
 های جسمی وبیماری برخی بروز گیرد و موجبنمیمثبت صورت 

های زیادی که کارکنان طوری که استرساست، به شده روانی
 واناییت کنند سبب نوعی تعارض بینهای مختلف تجربه میسازمان
 یا واقعی طوربه جدید موقعیت و تقاضاهای نیازها رفع برای فرد

 شناختی افراد مرتبطروانها و توانمندی شود که با نقشتصوری می
شده، اهمیت های انجامدر این رابطه، در بسیاری از پژوهش .[4]است

استرس شغلی و تاثیر آن بر سالمت روانی افراد مورد توجه قرار 
و با توجه به اهمیت تاثیر استرس شغلی بر بسیاری  [6	,5]گرفته است
رات مختلف، از ها و اداهای زندگی فرد، بررسی آن در سازماناز جنبه

خاطر نقش آن در سالمت، جمله کارکنان سازمان پزشکی قانونی به
 دتوانشغلی می طور کلی، استرسرسد. بهامری ضروری به نظر می

 یبرا فردی توانایی و کار نیازهای محیط بین تعادل عدم عنوانبه
  .[7]شود گرفته نظر در سازگاری
تلفی که کارکنان آن در ها و ادارات مخاست که در سازمانمبرهن 

معرض فشار روحی و روانی مختلفی قرار دارند، مانند کارکنان 
عاری  كیفیت خوب و با شغلی زندگی به سازمان پزشکی قانونی، نیل

 سازمان سوی از منظم هاییمستلزم كوشش بار،های زیاناز استرس
ر كارشان ب تاثیرگذاری برای های بیشتریفرصت كاركنان به است كه

یب ترت این به دهد.می سازمان كلی اثربخشی در مساعی تشریك و
 وجویجست در موثر و كارآیی مطلوب و وریبهره با سازمانی هر
 و مغز كه برساند توانایی ای ازدرجه به را كاركنان كه است هاییراه

جز با شناخت واقعی نیازها  امر كار گیرند و این را به هوشمندی خود
بر محیط کار و عواملی که باعث بهبود عملکرد آنها و شرایط حاکم 

شود، مقدور نیست. به عبارت دیگر، استفاده مطلوب از منابع می
انسانی متکی به یک سری اقدامات مثبت و سازنده است که رضایت 
کامل یا نسبی کارکنان را از سازمان فراهم آورد. در غیر این صورت 

ابد، بلکه ممکن است سازمان در یتنها کارآیی آنها افزایش نمینه
  جهت عکس سیر کند.

های ها و ارگاندر این راستا، وضعیت و شرایط حاکم بر سازمان
مختلف، از جمله شرایط سازمان پزشکی قانونی، وضعیت روحی و 

الشعاع قرار داده و در برخی از آنان موجب روانی کارکنان آن را تحت
ر شود، که این امکارکنان میبروز مشکالت مختلف روانی و هیجانی 

های ناشی از نیازمند بررسی دقیق و علمی در جهت کاهش آسیب
آن است. لذا در این پژوهش، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و 
فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی مورد توجه واقع شده است 
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مند و علمی در بهبود تا ضمن برآورد مشکالت آنان، راهکاری نظام
تنظیم شناختی هیجان و کاهش فرسودگی شغلی آنان معرفی شود. 

 غیرآگاهانه و آگاهانه همه راهبردهای شامل هیجان تنظیم شناختی
 یرفتار  هیجانی، هایمولفه کاهش حفظ و افزایش، برای که شودمی
 فهم توانایی به و شودمی برده کار هیجانی به پاسخ یک شناختی و

. براساس [9	,8]دارد اشاره هیجانات ابراز و تجربه تعدیل و هیجانات
کارکردن در شرایط با استرس شغلی در درازمدت  موجود، مطالعات

ی شود. فرسودگو فرسودگی شغلی کارکنان می موجب تحلیل روانی
های نگرش، روحیه، رفتار، در ای برای توصیف دگرگونیشغلی واژه

ه كار است. این جهت منفی و رویارویی با فشارهای روانی مربوط ب
آید كه افراد میزان زیادی از فرسودگی بیشتر در مشاغلی پدید می

 و مرادی گذرانند.ساعات كاری را در ارتباط نزدیك با سایر مردم می
های خود براساس پژوهش [11]و همکاران سیدجوادیو  [10]همکاران

 زمان بیشتری با استرسنشان دادند کارکنان مراکز پزشکی که مدت
از شدت و دفعات احساس  باالییاند، درجات شغلی همراه بوده

خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و به مقدار زیادی احساس کاهش 
  .کنندکفایت شخصی را گزارش می

اگیر است كه از ای عمومی و فر همچنین فرسودگی شغلی پدیده
شود و نتیجه آن كنش متقابل فرد با محیط كار ناشی می

دادن انگیزه، اشتیاق، انرژی و كاهش عملكرد در زندگی است. ازدست
فرسودگی شغلی فقط به منزله خستگی و فشار ناشی از كار نیست، 

های بیداری او نیز سرایت بلكه به سبك كلی زندگی فرد و ساعت
  كند.می

ر د فوردایسصوص، روش آموزش شادکامی مبتنی بر مدل در این خ
پژوهش حاضر برای بهبود تنظیم هیجان و کاهش فرسودگی شغلی 
مد نظر قرار گرفته است. شادکامی به قضاوت فرد از درجه یا میزان 

شود. به عبارت دیگر، اش اطالق میمطلوبیت کیفیت کل زندگی
زندگی خود را دوست قدر شادمانی به این معنی است که فرد چه 

 یا مثبت هیجان شادی، که کندمی بیان فوردایسدارد. نظریه 
ایت رض و بهزیستی احساس خرسندی، وسیلهبه که احساسی است

 آموزشی یک رویکرد خود آموزشی اقدامات در شود. ویمی تعریف
 است. رفتاری هم و هم شناختی که است داده قرار استفاده مورد را
 ارافک بودندخیل علل مورد ای درمباحث ریشه به شناختی بخش در
 بخش در و است پرداخته شادکامی ایجاد خاص در رفتارهای و

از  حاصل هایحلراه و هاتکنیک از متنوعی رفتاری مجموعه
  .[12	,6]داده است قرار استفاده مورد را رفتاری و شناختی هایدرمان

رفتاری  شناختی آموزش که اندنشان داده مطالعات متعددی
داری افراد تاثیر معنی شادکامی افزایش میزان بر فوردایس شادکامی

	,13]دارد  و [15]آشوریهای عالوه براین نتایج پژوهش .[14
بیانگر تاثیر آموزش شادکامی در  [16]و همکاران سنگده یدادخدا

شناختی افرادی است که در معرض های مختلف روانبهبود جنبه
  .زا قرار دارندعیتی استرسرویداد و موق

با توجه به مطالب مذکور، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی 
م تنظی راهبردهای بر فوردایس مدل بر مبتنی شادکامی آموزش

  شناختی هیجان و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بود.
  

  هامواد و روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، 

. است آزمون با گروه کنترلپس -آزمونطرح پیش آزمایشی بانیمه
 ۱۳۹۷جامعه پژوهش کلیه کارکنان پزشکی قانونی شهر تبریز در سال 

آمده تعداد کل کارکنان برابر با عملبودند که براساس استعالم به
 %۹۵اطمینان  سطح نفر بود. حجم نمونه مورد مطالعه در ۱۳۶

نفر برای  ۱۵نفر برای گروه آزمایش و  ۱۵كوكران،  براساس فرمول
ها گروه کنترل در نظر گرفته شد. بدین ترتیب بعد از انتخاب آزمودنی

های دو گروه نیز گیری تصادفی، جایگزینی آزمودنیبا روش نمونه
  صورت تصادفی صورت گرفت.به

های خاص داشتن سواد خواندن و نوشتن و عدم ابتال به بیماری
عنوان معیار ورود به مطالعه و در پاتیت و غیره) به(مثل سرطان، ه

معرض آسیب قرارگرفتن، ابتال به بیماری یا درخواست خود آزمودنی 
عنوان معیار خروج آزمودنی از مطالعه مبنی بر خروج از مطالعه، به

  در نظر گرفته شد.
  های زیر بود:نامهابزار پژوهش شامل پرسش

 برای بررسی تنظیم شناختیهیجان: نامه تنظیم شناختی پرسش -۱
ه شود کنامه تنظیم شناختی هیجان استفاده میهیجان، از پرسش

منظور ارزیابی نحوه تفکر آن را به ۲۰۰۱و همکاران در سال  گارنفسکی
اع زای زندگی ابدافراد بعد از تجربه رخدادهای تهدیدکننده یا استرس

ست که براساس مقیاس عبارت ا ۳۶نامه دارای اند. این پرسشکرده
(همیشه)  ۵ای از نمره یک (هرگز) تا نمره بندی لیکرت، در دامنهدرجه

مقیاس خرده ۹نامه از نظر مفهومی عبارات این پرسش .[17]قرار دارد
دهند که هر یک به منزله راهبردی خاص متمایز از هم را تشکیل می

ست. از عبارت ا ۴از راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و دارای 
آید که عبارت نیز یک نمره کلی به دست می ۳۶جمع کل نمرات 

تواند های شناختی تنظیم هیجان است و میبیانگر استفاده از راهبرد
قرار گیرد. پایایی کل راهبردهای "مثبت"،  ۱۸۰تا  ۳۶ای از در دامنه

یب ضریب آلفای کرونباخ به ترتشناختی" با استفاده از "منفی" و "کل
نامه در به دست آمده است. پایایی پرسش ۹۳/۰و  ۸۷/۰، ۹۱/۰ر براب

ای متشکل در نمونه [18]یوسفیتوسط  ۱۳۸۲فرهنگ ایرانی در سال 
سال، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ۲۵تا  ۱۵های از آزمودنی
نامه گزارش شده است. روایی پرسش ۸۲/۰شناختی" برابر برای "کل

همبستگی میان نمره راهبردهای از طریق  [18]یوسفیدر مطالعه 
سئوالی ۲۸نامه منفی با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسش

 ۳۷/۰و  ۳۵/۰سالمت عمومی بررسی شده و به ترتیب ضرایبی برابر 
	دار بودند. معنی ۰۰۱/۰به دست آمده که هر دو ضریب در سطح 

 و کمازال وسیلهبه نامهاین پرسشنامه فرسودگی شغلی: پرسش -۲
 كه است شده ماده تشیكل ۲۲ از و تهیه ۱۹۸۵در سال  جكسون
خ مس عاطفی، خستگی شغلی شامل فرسودگی گانهسه یهاجنبه

 .[19]سنجدمی (کفایت شخصی) را موفقیت فردی عدم شخصیت و
 ماده ۸ و مسخ شخصیت به ماده ۵ هیجانی، رفتگیتحلیل به ماده ۹



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران سردرود یدیمعصومه حم ۱۹۶

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                           ايران یمجله پزشكی قانون

 راتینم با احساسات فراوانی این پردازد.می شخصی وظیفه انجام به
 مربوط نمرات شود. مجموعسنجیده می روز) (هر ۶ تا (هرگز) صفر از
 محاسبه جداگانه شغلی ابعاد فرسودگی از یک هر هایگزاره به
 سطح بیانگر بیشتر یا ۲۷ نمرات خستگی هیجانی، بعد در شود.می
 و باال سطح بیانگر بیشتر یا ۱۳ نمرات مسخ شخصیت، بعد در باال،
. است پایین سطح بیانگر کمتر یا ۳۱ نمرات کفایت شخصی بعد در

 سئواالت هایبرای گزینه لیكرت ساده طیف گذارینمره روش
 نامهپرسش بعد سه هر در داخلی . همبستگیها استنامهپرسش

 و در ۹۰/۰تا  ۷۱/۰با آلفای کرونباخ بین  مازالکشغلی  فرسودگی
 -آزمون ضرایب .است قبولی قابل حد در هزار نفر)۱۱اصلی ( نمونه

 است. در دو ۸/۰تا  ۶/۰ماه،  یک تا کوتاه هایدر دوره بازآزمون
 کردند. بررسی سال یک مدت در را روایی بازآزمون -آزمون مطالعه

و در نمونه  ۶۷/۰تا  ۳۳/۰ معلم ۷۰۰ ای ازنمونه در ضریب پایایی
 ۶۲/۰تا  ۳۴/۰خدمات انسانی نفر از شاغالن در  ۴۶دیگری شامل 

	بود.
برای آموزش شادکامی، از روش آموزش شادکامی مبتنی بر مدل 

 ۵ مدت گروهی، به جلسه ۱۰ صورتبه استفاده شد که فوردایس
گروه آزمایش برگزار شد. این مداخله  برای هفته در جلسه دو و هفته
 و دارد رفتاری عنصر ۶ و شناختی عنصر ۸كه  است عنصر ۱۴ شامل
است. این عناصر شامل  كرده ارایه ۱۹۸۳در سال  فوردایسرا  آن

ر ریزی امور، تمرکز بکاهش سطح توقعات، ایجاد تفکر مثبت، برنامه
زمان حال، کاهش احساسات منفی، توقف ناراحتی، پرورش 

شدن بر شادکامی، افزایش دادن و ارزش قایلشخصیت سالم، اولویت
ی، تقویت روابط نزدیک، پرورش فعالیت، افزایش روابط اجتماع

شخصیت اجتماعی، خالقیت و درگیرشدن در کارهای پرمعنی و 
 این فوردایسخودبودن هستند. زیربنای برنامه آموزش شادکامی 

تواند همانند افراد شاد، شاد باشد است که اگر شخص بخواهد می
  ).۱(جدول 

دادن در مورد اهداف کنندگان، ضمن توضیحشدن شرکتبا مشخص
پژوهش، از آنان رضایت برای شرکت در پژوهش اخذ شد و از آنان 

 های تنظیم شناختینامهطور آگاهانه ابتدا پرسشخواسته شد تا به
آزمون تکمیل نمایند. عنوان پیشهیجان و فرسودگی شغلی را به
یش آموزش شادکامی مبتنی بر مدل سپس در ادامه، در گروه آزما

شده، اجرا شد. در پایان نیز دوباره از کلیه طبق پروتکل ارایه فوردایس
های تنظیم شناختی هیجان و نامهها درخواست شد پرسشآزمودنی

  آزمون تکمیل نمایند. عنوان پسفرسودگی شغلی را به
 د گزارشصورت میانگین و انحراف استاندار آمده بهدستاطالعات به

شد و سپس با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس 
تجزیه و تحلیل مورد  20	SPSSافزار چندمتغیری (مانکوا) توسط نرم

  قرار گرفت.
  

  شادکامی آموزش جلسات خالصه محتوای) ۱جدول 
  اول جلسه
  آزمونکار، اجرای پیش نحوه و مربوطه مقررات و قوانین بر ساختار جلسات مروری یکدیگر، با اعضا آشنایی

  جلسه دوم
  صمیمیت افزایش و خالقیت افزایش جمعی، ایجاد تفکر مثبت، آموزش هایفعالیت در بیشتر وقت گذراندن تکنیک ارایه و اشتغال و تربودنفعال کاهش سطح توقعات، تکنیک

  سوم جلسه
  خودبودن تکنیک ارایه و دهیسازمان و ریزیبرنامه تکنیک ارایه
  چهارم جلسه
  آرزوها و توقعات سطح آوردنپایین و نگرانی توقف تکنیک ارایه
  پنجم جلسه
  اینجابودن و اکنون تکنیک آموزش
  ششم جلسه
  بینیخوش و مثبت تفکر توسعه تکنیک آموزش
  هفتم جلسه
  منفی و احساسات مشکالت کردنبرطرف و شادکامی برای شدنقایل ارزش تکنیک آموزش

  جلسه هشتم
  افزایش روابط اجتماعی، تقویت روابط نزدیک و پرورش شخصیت اجتماعی

  جلسه نهم
  درگیرشدن در کارهای پرمعنی و خودبودنپرورش شخصیت سالم و 

  دهم جلسه
  آزمونپس اجرای مطالب و کلی بندیجمع

  

  هایافته
سال و در گروه کنترل  ۰۰/۳۶±۰۶/۴گروه آزمایش میانگین سنی در 

 ۸) مرد و %۴۶٫۷نفر ( ۷سال بود. در گروه آزمایش  ۳۴/۸±۸۷/۳۶
نفر  ۹) مرد و %۴۰٫۰نفر ( ۶) زن و در گروه کنترل %۵۳٫۳(نفر 

   .) زن بودند۶۰٫۰%(

  آزمون، برنامه آموزش شادکامی مبتنی بر مدل با حذف اثر پیش
 

  های آزمایش و کنترل دار بین گروه، منجر به تفاوت معنیفوردایس
 

جز مولفه هیجان به شناختی تنظیم مثبت در تمام راهبردهای
کنندگان گروه اهمیت شماری شد و میانگین نمرات شرکتکم

های پذیرش، تمرکز مثبت مجدد، تمرکز مجدد به آزمایش در مولفه



 ۱۹۷ ی...و فرسودگ جانیه یشناخت میتنظ یبر راهبردها سیبر مدل فوردا یمبتن یکامآموزش شاد یاثربخشـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دار ریزی و ارزیابی مثبت نسبت به گروه کنترل افزایش معنیبرنامه
  ). ۲یافت (جدول 

ه منجر ب فوردایسهمچنین برنامه آموزش شادکامی مبتنی بر مدل 
 های آزمایش و کنترل در تمام راهبردهایدار بین گروهتفاوت معنی

نندگان کهیجان شد و میانگین نمرات شرکت شناختی تنظیم منفی
های سرزنش خود، سرزنش دیگران، گروه آزمایش را در مولفه

پنداری نسبت به گروه کنترل کاهش داد نشخوارگری و فاجعه
  ).۳(جدول 

ی خستگی عاطفهای فرسودگی شغلی شامل مولفهمیانگین نمرات 
نیز پس از اجرای برنامه آموزش یا هیجانی و عدم کفایت شخصی 

در گروه آزمایش نسبت به گروه  فوردایسشادکامی مبتنی بر مدل 
 همولفدار نشان داد، اما این برنامه آموزشی بر معنی کاهشکنترل 

  ).۴(جدول داری نداشت مسخ شخصیت تاثیر معنی
  

  آزمون در دو گروهپسآزمون و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در مراحل پیشمقایسه میانگین آماری نمرات مربوط به ) ۲جدول 
  داریسطح معنی  ضریب اتا  Fمقدار   آزمونپس  آزمونپیش  هیجان شناختی تنظیم مثبت راهبردهای

  پذیرش
  ۶۲/۱۲±۳۶/۱  ۳۷/۱۲±۰۲/۱  گروه کنترل

۶۸۳/۲۳  ۴۸۶/۰  ۰۰۰۱/۰  
  ۳۱/۱۵±۵۷/۱  ۹۳/۱۲±۴۸/۱  گروه آزمایش

  تمرکز مثبت مجدد
  ۱۲/۱۳±۳۱/۱  ۶۲/۱۲±۶۲/۱  گروه کنترل

۰۳۶/۸  ۲۴۳/۰  ۰۰۹/۰  
  ۶۲/۱۴±۵۸/۱  ۸۱/۱۲±۵۵/۱  گروه آزمایش

  ریزیتمرکز مجدد به برنامه
  ۸۷/۱۲±۲۵/۱  ۲۵/۱۳±۹۳/۰  گروه کنترل

۶۲۶/۱۳  ۳۵۳/۰  ۰۰۱/۰  
  ۰۰/۱۵±۳۱/۱  ۸۷/۱۳±۰۲/۱  گروه آزمایش
  ارزیابی مثبت
  ۱۲/۱۳±۹۵/۰  ۲۵/۱۲±۴۳/۱  گروه کنترل

۶۹۶/۵  ۱۸۶/۰  ۰۲۵/۰  
  ۵۰/۱۴±۵۹/۱  ۶۲/۱۲±۳۱/۱  گروه آزمایش

  شماریاهمیتکم
  ۸۱/۱۳±۱۶/۱  ۳۷/۱۳±۲۰/۱  گروه کنترل

۸۴۹/۳  ۱۳۳/۰  ۰۶۱/۰  
  ۰۶/۱۵±۴۳/۱  ۸۱/۱۳±۹۸/۰  گروه آزمایش

  
  آزمون در دو گروهپسآزمون و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان در مراحل پیشمقایسه میانگین آماری نمرات مربوط به ) ۳جدول 

  داریسطح معنی  ضریب اتا  Fمقدار   آزمونپس  آزمونپیش  راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان
  سرزنش خود
  ۷۵/۱۴±۲۳/۱  ۱۸/۱۵±/۰۹۸  گروه کنترل

۱۲۹/۲۳  ۴۷۱/۰  ۰۰۰۱/۰  
  ۲۵/۱۳±۰۰/۱  ۶۸/۱۵±۰۱/۱  گروه آزمایش
  سرزنش دیگران
  ۵۶/۱۳±۰۹/۱  ۰۶/۱۴±۹۲/۰  گروه کنترل

۳۴۷/۷  ۲۲۰/۰  ۰۱۲/۰  
  ۵۶/۱۲±۵۰/۱  ۱۸/۱۴±۱۶/۱  گروه آزمایش
  نشخوارگری
  ۲۵/۱۵±۲۳/۱  ۰۶/۱۶±۲۳/۱  گروه کنترل

۲۶۵/۶  ۱۹۴/۰  ۰۱۹/۰  
  ۳۷/۱۴±۴۵/۱  ۶۸/۱۶±۹۴/۰  گروه آزمایش

  پنداریفاجعه
  ۳۷/۱۴±۰۸/۱  ۸۱/۱۴±۳۲/۱  گروه کنترل

۶۸۶/۲۵  ۴۹۷/۰  ۰۰۰۱/۰  
  ۸۷/۱۱±۳۱/۱  ۶۲/۱۴±۱۴/۱  گروه آزمایش

  
  آزمون در دو گروهپسآزمون و های فرسودگی شغلی در مراحل پیشمولفهمقایسه میانگین آماری نمرات مربوط به  )۴جدول 
  داریسطح معنی  ضریب اتا  Fمقدار   آزمونپس  آزمونپیش  شغلی فرسودگی هایمولفه

  خستگی عاطفی یا هیجانی
  ۴۶/۲۶±۴۸/۴  ۱۳/۲۶±۶۴/۳  گروه کنترل

۳۵۴/۱۹  ۴۱/۰  ۰۰۰۱/۰  
  ۷۳/۲۰±۳۱/۲  ۹۳/۲۵±۲۴/۳  گروه آزمایش
  مسخ شخصیت
  ۲۶/۱۸±۴۹/۲  ۶۷/۱۷±۳۲/۲  گروه کنترل

۰۰۷/۰  ۰۰۱/۰  ۹۳/۰  
  ۰۲/۱۸±۷۴/۱  ۱۲/۱۸±۸۵/۱  گروه آزمایش

  عدم کفایت شخصی
  ۴۶/۲۶±۴۸/۴  ۱۳/۲۷±۶۴/۳  گروه کنترل

۵۱/۹  ۲۵/۰  ۰۰۵/۰  
  ۵۳/۲۱±۸۲/۲  ۶۷/۲۶±۱۳/۳  گروه آزمایش
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  بحث
آمده، برنامه آموزش شادکامی مبتنی بر مدل دستبراساس نتایج به

های آزمایش و کنترل دار بین گروهمعنی، منجر به تفاوت فوردایس
های پذیرش، تمرکز مثبت مجدد، تمرکز مجدد به در مولفه
ناپذیر بخش جدایی ،مثبت ی و ارزیابی مثبت شد. هیجاناتریز برنامه

كند تا این عواطف به شخص كمك می .از زندگی روزمره هستند
 یح وریزی صحبرنامه ،پردازش اطالعات هیجانی برای حل مشكالت

بر نظریه  بنا .طور دقیق و كارآمد انجام دهدكسب موفقیت را به
و احساسات مثبت  هیجانگسترش و ساخت احساسات مثبت، 

باعث گسترش آگاهی یك شخص و تقویت افكار و اعمال جدید، 
 باعث تنظیم هیجان مثبتدر واقع  .شودشافی میتاك متنوع و

ایجاد منابع پایدار  ی آنی از افكار و اعمال وهاگسترش فهرست
  .شودشخصی می

 گفت تجربه مواجهه با مشکالت مختلف توانمی یافته این تبیین در
ر داری دمعنی طوربه را احساس شادکامی کارکنان پزشکی قانونی،

 کارکنان پزشکی قانونی چه هر یعنی دهد؛می کاهش بین این گروه
 هکاست آنها شادکامی میزان از نمایند تجربه بیشتری را استرس
گیری از تنظیم هیجانی شود که این امر منجر به کاهش بهرهمی

شود که در نتیجه هیجانات منفی آنها افزایش یافته و از مناسب می
شادکامی، با  شود. لذا آموزشمیزان هیجان مثبت آنها کاسته می

های مختلفی از جمله کاهش سطح توقعات، ایجاد تفکر روش
امور، تمرکز بر زمان حال، توقف ناراحتی، پرورش ریزی مثبت، برنامه

شدن بر شادکامی، افزایش دادن و ارزش قایلشخصیت سالم، اولویت
فعالیت، افزایش روابط اجتماعی، تقویت روابط نزدیک، پرورش 

افزایش  شخصیت اجتماعی، خالقیت و درگیرشدن در کارها، باعث
 سب از تنظیم هیجاناتگیری مناخودکارآمدی و نهایتًا منجر به بهره

  شود.می
، ضمن فوردایسمبتنی بر مدل  آموزش شادکامی در واقع،

 شارف کنترل هیجان، به بخشینظم دربرداشتن امید و شادی، شامل
 از و شودمی خودکنترلی و هااحساس ارتباط، کنترل برقراری روانی،
 تعامل اثر در و گیرددر بر می را و خودكارآمدی ارزشی ساختار طرفی
شادکامی و در نتیجه ارتقای سالمت  به ارتقای منجر محیط با شخص

نیز عقیده دارند  والبهو  تاندر این راستا،  .[20]شودروانی افراد می
بسیاری از فرآیندهایی که موجب افزایش شادی و شادکامی افراد 

کردن عواطف انسان، موجبات شوند، با تهییج هیجانات و غنیمی
بر طبق تحقیقات  .[21]کنندسالمت روانی آنان را فراهم میافزایش 

نیز شادکامی ساختارهای شناختی و هیجانی افراد را تغییر داده و 
افتاده در زندگی تری را نسبت به رخدادهای اتفاقهای مثبتنگرش

ای هنگرش و همکاران هپبرن کند و طبق گفتهبرای افراد فراهم می
گذارد. این دیدگاه سبب از آینده تاثیر می مثبت نیز بر درک افراد

و  تری با شرایطپذیرانهتر و انطباقشود که فرد به گونه مثبتمی
تر بینی بیشرو شود، که همگی این موارد نیز سبب خوشرویداد روبه
  .[22]شودافراد می

همچنین طبق نتایج این تحقیق، برنامه آموزش شادکامی مبتنی بر 

های آزمایش و دار بین گروهجر به تفاوت معنی، منفوردایسمدل 
های سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری و کنترل در مولفه

 مدل بر مبتنی شادکامی آموزش تاثیر میزان پنداری شد.فاجعه

 ،%۲۲ دیگران سرزنش ،%۴۷ خود سرزنش مولفه برای فوردایس
 %۴۷ که معنی بدین بود. %۵۰ پنداریفاجعه برای و %۱۹ نشخوارگری

در مولفه سرزنش  %۲۲های فردی در مولفه سرزنش خود، تفاوت
پنداری در مولفه فاجعه %۵۰در مولفه نشخوارگری و  %۱۹دیگران، 

شان آمده ندستنتایج بهدلیل تاثیر آموزش شادکامی بوده است. به
. شوددادند که آموزش شادکامی منجر به کاهش هیجانات منفی می

نشان داد که آموزش شادکامی به  فوردایسدر این رابطه، مطالعه 
ها، کنارآمدن با دادن به ناراحتیافزایش شادمانی افراد، پایان

  شود. بردن روحیه منفی آزمودنی منجر میمشکالت و ازبین
به  ، منجرفوردایسایت برنامه آموزش شادکامی مبتنی بر مدل در نه

های آزمایش و کنترل در ابعاد خستگی دار بین گروهتفاوت معنی
طوری که میزان عاطفی یا هیجانی و عدم کفایت شخصی شد، به

گی برای مولفه خست فوردایستاثیر آموزش شادکامی مبتنی بر مدل 
بود. بدین معنی که  %۲۵ و برای عدم کفایت شخصی %۴۱عاطفی 

در مولفه  %۲۵های فردی در مولفه خستگی عاطفی و تفاوت ۴۱%
دلیل تاثیر آموزش شادکامی مبتنی بر مدل عدم کفایت شخصی به

بود. همچنین با توجه به نتایج، آموزش مبتنی بر مدل  فوردایس
داری مسخ شخصیت فرسودگی شغلی تاثیر معنی بر مولفه فوردایس
  نداشت.

، [23]و همکاران همتیهای مطالعات آمده با یافتهدستتایج بهن
، [24]و همکاران مقدمفیروزه، [16]و همکاران سنگده خدادادی
، [21]هوالبو  تانهای و همچنین پژوهش [25]و همکاران حسینیان

که نشان داده بودند آموزش  [27]الرسونو  [26]و همکاران کوپر
شود، شناختی و هیجانی میهای رواندشادکامی منجر به بهبود فرآین

ی ای موثر برامقابله زیستن شیوههمخوان است. شادکامی و شادمان
لی طور کها و فرسودگی شغلی است، زیرا افراد شاد بهکاهش استرس

تر در طور ویژهآمیز در زندگی و بهبه شرایط و رویدادهای استرس
  د.دهنتر پاسخ میانهتر و سازگار ای مثبتمحیط شغلی، به شیوه

 

 یبرا پیگیری مرحله نبود به توانمیهای این مطالعه از محدودیت
 طول در فوردایس مدل بر مبتنی شادکامی آموزش اثربخشی بررسی
 اجرای مراحل کلیه این که دلیلبه همچنین. نمود اشاره زمان

 وجود احتمال این اساس، این بر بود، پژوهشگر عهده بر پژوهش
 تهداش وجود هاییسوگیری نامهپرسش به آزمودنی پاسخ در که دارد
  .باشد

 

 ویر جغرافیایی مناطق سایر در دیگری هایبررسیشود پیشنهاد می
 یشتریب اطمینان با تا شود انجام قانونی پزشکی مراکز کارکنان سایر
 نبود هب توجه با همچنین. شود پرداخته آن نتایج تعمیم به نسبت
 تگذش از پس درمان اثرات است ممکن که آنجایی از پیگیری مرحله
 دشومی پیشنهاد باشد، نداشته تداوم زمونآپس مرحله از ماه چند

 ظحف برای درمان پایان از پس باریک وقت چند هر حمایتی جلسات
  .شود برگزار مدتطوالنی تا درمانی اثرات
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  گیرینتیجه
ن و و منفی هیجا برنامه آموزش شادکامی بر تنظیم شناختی مثبت

ابعاد خستگی عاطفی و عدم کفایت شخصی فرسودگی شغلی 
ت مسخ شخصی کارکنان پزشکی قانونی تاثیر دارد، ولی بر مولفه

 آموزش ریکارگیبا به توانفرسودگی شغلی تاثیری ندارد. بنابراین می
ر مدت منجزایی که در طوالنیبا مشاغل استرس فوردایس شادکامی

ه شوند، مقابلبه دشواری در تنظیم هیجانی و فرسودگی شغلی می
  کرد.
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