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 مقدمه
گغشممته  واقعیتممی اسمم  انکارناپممغحر و حممه عنمموان خمما پدخممده 1نمماتوانی ی اضتهمماعی اػ ادوار 

کمه انسمام خما  کنون در ضواوع حشری وضود داشته اس . ناتوانی نتیسه خما اظمتالل اسم   تا
کممه وبتنممی جممر سممن،  را نقممش و سمماحر عواومم  اضتهمماعی و فرهنگممی اسمم  خمما طنممد نقممش طبیعممی 

حاشمد.  حرکتمی ومی-ها، ناتوانی ضسهی (. خکی اػ انواع ناتوانی2633، 2کاراسکو)دهد  کاهش وی
کمه خما خما جمیش اػ خکمی اػ فعالیم -های ضسمهی  ناتوانی همای  حرکتمی حمه عنموان خما آسمیب 
همای  (. نماتوانی2636 3رنمرجمرون و ت) کنمد، تعرخمف شمده اسم  ی ػنمدگی فمرد را وحمدود ومی عهده

کارآوممد توانممای ضسممهی آن نمموع وحژگممی کممه وممانع جممروػ  هممای حممدنی خمما ضسممهی فممرد  همماحی هسممتند 
گزار 2667، 4اسانسر) شود وی ، جمیش 2632همای سماػوان جهداشم  ضهمانی در سمال  (. طبا 

کمه اػ احمن و) اػ خا ویلیارد نفر اػ وردم ضهان، دطار نموعی اػ نماتوانی یمان، وعلولیم ( هسمتند 
کمه احمن افمراد  جرند. جرآورد ومی ویلیون نفر اػ آنها، اػ وشکالت عهلکردی رنذ وی 266حدود شمود 
ی  دهنمد. حنماجراحن، عمده شمان، دو ویلیمارد نفمر را تشمکی  ومی همای ی اعضای ظمانواده حه عالوه

ی نمماتوانی و تبعممات و عواقممب ضسممهانی و روانممی  کثیممری اػ اعضممای ضاوعممه حممه نمموعی حمما پدخممده
گرحبان هستندحاص گمزار  2631، 5حه نق  اػ وحسن و الزخمدی)   اػ آن دس  حه  (. جراسماس 

کشورهای در حمال توسمعه ػنمدگی  16(، حدود 2662) ساػوان ول  وتحد درصد افراد ناتوان در 
که حدود وی (. 2631حمه نقم  اػ وحسمن و الزخمدی، ) درصد اػ آنها احر ظط فقمر هسمتند 26کنند 

کمه جمر اسماس آومار عهمووی درصد ا 36تصهین حدود  کشمور احمران  ػ سوی ضاوعه ضهمانی، جمرای 
توانمد حمه طمور تقرخمب  ویلیون نفمر جموده اسم ، ومی 76دارای ضهعیتی حال  جر حدود 3111سال 
طنمین  همای ضسمهی، روانمی و اضتهماعی و همن ویلیون نفر در انواع وصتلف اعن اػ وعلولی  7

 (.3123حسینی، ) ناشنواحی و ناجیناحی را شاو  شود
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همای افمراد وزجمور  ناتوانی نه فقط در ضسن افراد ناتوان، حلکه جیشتر در طرػ فکرهما و نگمر 
گلشممن، ) و دخگممر افممراد ضواوممع وضممود دارد کاضوحبمماری و  کممه جممر وضممعی  تممأثیر(. و 3125کا ی 

کمه  .گغارد، غیرقاج  انکار اس  روانی و رواحط ظانوادگی و اضتهاعی جرضای وی-روحی طمرا 
رسمد افمراد نماتوان نسمب  حمه ضهعیم  عهمووی، احتهمال  هما، حمه نظمر ومی گمزار  طبا جرظمی

توانممد ونسممر حممه فشممارهای  نمماتوانی وممی .حممانتری جممرای دطممار شممدن حممه وشممکالت روانممی دارنممد
ی، افسردگی، اػ دسم  دادن حقموق و وزاخما و نیمز حهاخم  اضتهماعی، تلییمرات شناظت روان

گمرددسبا ػندگی و قطمع رواحمط و انمزوای اضتهما کمارحوکی) عی  ، 1همانی، اورسمون و لمولین و 
گممزار  سمماػوان ولمم  وتحممد2636 ( افممراد نمماتوان ضسممهی در وقاخسممه حمما افممراد 2661) (. طبمما 

کهتمری در اضتهماع دارنمد، دارای درآومد پماحین تمر، شمراخط سمکون   عادی ضاوعه، وشارک  
کهتمم کثممر وممردم تعممداد  کهتممری هسممتند و در وقاخسممه حمما ا ری اػ آنهمما دارای حممدتر و تحصممیالت 

گرفتمه در  (. پمژوهش3126حه نق  اػ حیدری، وشاک و دروخشمی، ) شل  هستند همای انسمام 
اغلب ووارد وشکالتی در عّزت نفس، ظوداثرحصشمی، رواحمط اضتهماعی، رضماخ  اػ ػنمدگی 

گمزار  ومی خمف) کننمد و نیز وضمود احسماس تنهماحی و تمرس اػ ووفقیم  را در افمراد نماتوان  ، 2ر
که ح3212 ی احن عواو  ونسر حه پماحین آومدن سمطح شمادکاوی در افمراد  رسد ههه ه نظر وی( 

 شود. ناتوان وی
کثر عاطفممه وسهوعممه لممغت 3شممادکاوی ی وثبمم  حممه  همما ونهممای دردهمما و ترکیبممی اػ حممدا

جممین و  افممراد شممادکام عهووممار افممرادی شمماد و ظممو  .ی ونفممی اسمم  ی حممداق  عاطفممه اضممافه
کممه وضممود  داننممد و حمما ضهممان در  انممد، ػنممدگی را حمما ارػ  وممی دارنممد راضممیسممالن جمموده و اػ احممن 

کممه شممادکام نیسممتند اػ نظممر شصصممی  حممدجین،  صمملح و تفمماهن هسممتند. جممرعکس افممرادی 
ی درونمی اػ   (. تسرحمه2661، 4اندرسمون) غهگین و وماحوس جموده و حما ضهمان در تضماد هسمتند
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جینی و ظودکارآوممدی،   توانممد اعتهادحممه نفممس، ظممو وندی وی شممادکاوی پاخممدار و رضمماخ 
همممای   گروی، فعالیممم  و انممرؼی، رفتار جرظممورد جمممودن، ظممون تفسممیر وثبمم  اػ دخگمممران و ظو 

ها،   همما و فشممار حمما طالش وممؤثرههاهنممگ حمما ضاوعممه، اونیمم  و سممالو  ضسممهانی، انطبمماق 
 (.2660،  1فرخش) پغحری و رفتارهای هدفهند را افزاخش دهد احتکار، انعطاف

گممغارد و ظلمما شمماداب و سممرػنده سیسممتن اخهنممی حممدن را  وممی تممأثیر شممادکاوی جممر سممالوتی
شمادکاوی جمر سمالو  عهمن، حمه فراخنمدهای شمناظتی اػ  تمأثیرساػد و عمالوه جمر احمن،  فعال وی

، حمه 2663، 2آرگم ) قبی  نوع نگاه فرد حه ػندگی و وتفاوت نگرخستن حه ظوخشتن ورجو  اس 
که افمراد شمادکام وقماخع 3211) 3ر(. توک3122پور، فیلی،  نق  اػ هاشهی، علی ( وعتقد اس  

خمماروحی حمما  تممری وممورد تفسممیر قممرار وممی ػنممدگی و وشممکالت را حممه صممورت وطلمموب دهنممد و در رو
همما را حمممه شمممک   کننمممد. اػ نظممر او احمممن افممراد ووقعیممم  وشممکالت حمممه طممور ومممؤثرتری عهمم  ومممی

کمنش نشمان ومی تری در وی وثب  کهتمر حمه صمورت ونفمی وا اػ سمالو  روان دهنمد و  آورنمد و 
های وقاحله در ومورد شمادکاوی جیمانگر آن  (. نظرخه2663، 4حه نق  اػ راخان) جیشتری جرظوردارند

کها که ساػگار و  که افراد شادکام، افکار و رفتارهاحی دارند  حاشمد، حما دخمد  کننده وی اس  
کوشمش ومی حاػ حه اوور وی وقمع اػ کننمد، حمه و نگرنمد، حمه طمور وسمتقین جمرای حم  وسماج  ظمود 

کها وی کننمد  طلبندو و اػ طرف دخگر افراد غیرشاد حه طور وصرب فکمر و عهم  ومی دخگران 
کممارکردن در ضهمم   و در ظیممانت ظممود فممرو ویرونممد، ظممود و دخگممران را سممرػنش وممی کننممد و اػ 

کوسمتا) ورػند ح  وشکالت اضتناب وی کراو  (. در 3112، حمه نقم  اػ حزدانمی، 3210، 5وا 
کمه شممادکاوی در افممراد نماتوان پمماحین هممای انسممام شمده نشممان داده احمن راسممتا پمژوهش تممر اػ  انممد 
(، در تحقیقمی 2667) 6حاشمدو جمرای وثمال سمهر، پمونرد، سماتر، همارن، حارنم  افراد عمادی ومی

که شادکاوی در دانشسوخان ناتوان ضسهی کهتر اػ دانشسوخان عمادی -نشان دادند  حرکتی 
                                           

1. Frish, M. B 

2. Argle, M 

3. Tuker, M 

4. Ryan, R., M & Deci, E. L 

5. Maccra, S. & Costa, E 

6. Samar, v. j., poollard, R., Sutter, E., Ohhearn, A., & Barnetts, P. L 



 8786 تابستان، 61شهاره ، 86جلد ، پ وهرهای وراوره ............................................................................... 833

ی  ( نیز حه نتاخذ وشاجهی در جررسمی وقاخسمه3121) حاشد و ههشنین نقدی و وقدم شاد وی
کمه افمراد نماتوان ضسمهی -شادکاوی افراد ناتوان حما افمراد عمادی دسم  خافتنمد و نشمان دادنمد 

ی جممرای افممزاخش ویممزان شممادکاوی در شممناظت روانحرکتممی جیشممتر اػ افممراد عممادی حممه وممداظالت 
 ػندگی نیاػوند هستند.

- همای رواشمناظتی افمراد نماتوان ضسمهی هوؤلفمش های دروانی وصتلفمی جمرای افمزاخ رو 
گروهمی گرفته شمده اسم  اػ ضهلمه وعنادرومانی  کار  کمار و ػارع،  حسمن) حرکتی حه  ػاده، ػهرا

گمممروه درومممانی3123 ( وگمممروه درومممانی 3123ظضمممری وقمممدم، قرحمممانی، جهراومممی و رسمممتهی، ) (، 
(. خکمی اػ 3123 آقاحاقری، وحهدظانی، عهرانی و فرههند،) شناظتی وبتنی جر حضور عهن

کممه وممی دروممان گرفمم  اویممددروانی همما دخگممری  کممار  حاشممد. نتمماخذ  وممی 1تمموان در احممن ػوینممه حممه 
همای ضسمهی واننمد سمرطان و  جر روی جیهماران روانمی و جرظمی اػ جیهماری 2تحقیقات اسناخدر

کمممه حسمممیاری اػ جیهممماری نممماتوانی همممای روانمممی و جرظمممی اػ  همممای ضسمممهی نشمممان داده اسممم  
کممنش حممه اػ دسمم  دادن اویممد رد وممیهممای ضسممه جیهمماری دهممد و اویممددروانی قممادر  انی در وا

کیفیمممم  ػنممممدگی جیهممممارن را جهبممممود حصشممممد (. 3222اسممممناخدر، ) اسمممم  سممممالو  روانممممی و 
که جر اسماس نظرخمه اویمددروانی اسمناخدر حمه ونظمور  اویددروانی، خا جرناوه ی دروانی اس  

حه پیگیری همدف طراحمی شمده اسم   های ورجو  افزاخش تفکر اویدوارانه و تقوخ  فعالی 
حمم  وممدار و دروممان داسممتانی و رواختممی  هممای راه رفتمماری، دروممان-هممای شمماظتی کممه اػ دروممان

گمان احتممدا حمما اصممول نظرخممه  کننممد (، در احمن دروممان شممرک 2666اسممناخدر، ) وشمتا شممده اسمم 
که طگونه احن اصمول را در ػنمد اوید آشنا شده و ساس حه آنها آووػ  داده وی گی ظمود شود 

گیرند. شرک  کار  که طگونه اهمداف وهمن، قاجم  دسمتیاجی و قاجم   گان خاد وی کنند حه  گیرند 
گغرگاه انداػه کنندو  های وتعددی جرای حرکم  حمه سمه  احمن اهمداف تعیمین  گیری تعیین 

کننمدو پیشممرف  حممه  تممأثیرکننمدو ونمماحع انگیزشمی و  وتقاجمم  همر وممانع جمر انگیممز  را شناسمماحی 
گغرگاهسه  هدف را حا کنندو و اهداف و  کننمد. احمن  ػنگری  هما را در صمورت لمزوم اصمالح 

1. hope therapy
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838 .............................................................. حرکتی_  جسهیارربخری اوید دروانی بر شادکاوی وردان ناتوان 

گروهی اضرا وی کمه تفکمر  شود احرا در نظرخه وداظله حه صورت  ی اسناخدر فرض جر احن اس  
کننممده ، 2اسممناخدر، طمموانز و سیهاسممون) اسمم  1ی خمما فراخنممد تبممادلی اویدوارانممه وممنعکس 

( پدر 2666) ی اظیر، حه اسناخدر در طند دهه (. جیشترحن حسن تحقیقات اویددروانی3221
( تعلممما دارد. اػ نظمممر آنمممان، نااویمممدی حاعمممث جمممروػ 2660) 4و سممملیگهن 3ی وثبممم شناسممم روان

، 6و سملیگهن، سیسمنزویاللی2661، 5اسمناخدر، رنمد) شمود های ضسهانی و روانی ومی جیهاری
همممارخس، آندرسمممن، و اسمممناخدر، 3223، 7و اسمممناخدر، لوخنمممگ، آندرسمممن3225و اسمممناخدر، 2666

 (.3223، 8هولران، 
گلزاری جررسمی اویمددروانی جمر افمزاخش »( در پژوهشی تحم  عنموان 3121) ضهال ػاده و 

کمه وداظلمه «شادکاوی و رضاخ  اػ ػندگی در سالهندان ی اویمددروانی ونسمر  نشان دادنمد 
 پممور و فیلممی حممه افممزاخش شممادکاوی و رضمماخ  اػ ػنممدگی در سممالهندان شممد. هاشممهی، علممی

رفتماری( -شمناظتی) اثرحصشی دروان ومدحرخ  اسمترس»( در پژوهشی تح  عنوان 3122)
کممه وممداظالت شممناظتی «جممر شممادکاوی ػنممان ناحممارور رفتمماری جممر ػنممان ناحممارور -نشممان دادنممد 

( 3122) پمور نژاد و نمورانی آحادی، نواجی علی، شفیع ووضب افزاخش شادکاوی شده اس . پناه
گروهممی حما روخکممرد طرحممواره درومانی جممر افممزاخش در پژوهشمی تحمم  عنمموان  اثرح صشمی وشمماوره 

کن تبرحممز  حممه نتمماخذ وشمماجهی دسمم  خافتنممد. قاسممهی، عاحممدی و  شممادکاوی سممالهندان سمما
گروهمممی طبممما نظرخمممه 3111) حاغیمممان ( در پژوهشمممی تحممم  عنممموان  اثرحصشمممی اویمممددروانی 

که اوید دروانی ونسر حمه افمزاخش شمادکاوی در  اسناخدر جر شادکاوی سالهندان  نشان دادند 
( در پژوهشممممی تحمممم  عنمممموان  اثرحصشممممی آومممموػ  2631) سممممالهندان شممممده اسمممم . آرگیمممم 

رفتاری فورداخس جر ویزان افزاخش فعالی  ضسهی و ورػشی و افزاخش شمادکاوی و -شناظتی

1. transacational

2. Cheavens, J. & Sympson, S.C

3. positive psychology

4. Selligman, M. E. P

5. Rand, K., L

6. Csikszenimihalyi

7. Lrving, L. & Anderson, J.R

8. Haris, C., Anderson, J. R. Holleran, S. A., Irving, L. M. & Sigmon, S. T
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که احن وداظلمه وتلیرهمای پمژوهش را حمه طمور وعنماداری افمزاخش  جهداش  روانی  نشان داد 
خممما، فرانممما، هانسمممون، همممافهن داده اسممم . شمممروحن، ( در پژوهشمممی 2660) 1الیبممم ، راحرا

تح  عنوان  اثرحصشی اویددروانی جر وعنای ػندگی، عزت نفس و شادکاوی  نشمان دادنمد 
گروهی وبتنی جر اویددروانی، ویزان تفکر عاو ، وعنمای  1که طی  ضلسه دو ساعتی دروان 

کممه نشممانهخاحممد، در  ػنممدگی و عممّزت نفممس و شممادکاوی افممزاخش وممی هممای افسممردگی و  حممالی 
کاهش وی کارسمون اضطراب  ( در پژوهشمی تحم  عنموان 3221) خاحد. آحروخنگ، اسمناخدر و 

کمه آوموػ شمناظت روان اثرحصشی اویددروانی ونماحع  توانمد  اویمددروانی ومی  ی  نشمان دادنمد 
آنهما  ی شمادی را در ی وصتلفی جرای افراد داشمته حاشمد و ههشنمین وؤلفمهشناظت روانونافع 

 افزاخش دهد.
گرفته و پاحین جودن ویزان شادکاوی در افراد نماتوان و آسمیب  حا توضه حه تحقیقات انسام 
پغحر، در احعاد وصتلف و تبعات سو  آن جر سالو  روان، عّزت نفس، اعتهاد حمه نفمس احمن 

 ومؤثرهمای اضتهماعی و ارتبما   افراد و ونزوی شدن آنها در ضاوعه و عدم شمرک  در فعالیم 
کشمور، پژوهشمی حمه صمورت آػواخشمی حمه  کنون در داظم   که تا حا وحیط و اطرافیان، و اػ آنسا 

حرکتمی نارداظتمه اسم و -جررسی اثر حصشی اویددروانی جمر شمادکاوی ومردان نماتوان ضسمهی
-پژوهش حاضر حما همدف تعیمین اثرحصشمی اویمددروانی جمر شمادکاوی ومردان نماتوان ضسمهی

گرف .   حرکتی انسام 

 روش
کارجردی جوده و اػ لحاج رو ، نیهه پژوهش کمه  آػواخشی ومی حاضر اػ نظر هدف،  حاشمد 

کنتمرل اسمتفاده شمده اسم . ضاوعمه پس-آػوون در آن اػ طرح پیش گمروه  ی آوماری  آػومون حما 
کّلیممه حرکتمممی تحممم  پوشممش جهزخسمممتی شمممهر -ی ومممردان نممماتوان ضسممهی پممژوهش حاضمممر را 

که  تشکی  وی 3125-21کاویاران در سال  نفمر  16گیری تصادفی سماده  حا رو  نهونهدادند 
                                           

1. Sherwin, E. D., Elliott, T. R. Rybarczyk, B. D. Framk, R. G. Hanson, S. & Hoffman, J. 



837 ............................................................. حرکتی_  جسهیارربخری اوید دروانی بر شادکاوی وردان ناتوان 

گممروه آػومماخش همما انتصمماب اػ جممین آن کنتممرل 31) و حممه طممور تصممادفی در  گممروه  نفممر(  31) نفممر( و 
همای ورود شماو : نداشمتن اظمتالنت روانازشمکی و عمدم وصمرف  ومالک) ضاخگزحن شدند.

همای ظمروح  ککالس سواد ظواندن و نوشتن و ومال 1داشتن حداق  ، پزشکی ن داروهای روا
ش اػ دو ضلسمه اػ ضلسمات یبم  در جمیغ -  در پمژوهشک  ضهم  شمرخشاو : عدم رضما

گردآوری دادهجود گروه  ی احر استفاده شد: ها اػ پرسشناوه . جرای 
کسنننفوردپرسشنننه و   احمممن پرسشمممناوه توسمممط آرگیممم  و ههکممماران(:1191)یشننن دک ویآ

که آػوون افسمردگی ( حاهدف تشصیپ شادکاوی ساظته شده اس . اػ آنس3212) « حما»ا 
های افسردگی اس ، آرگی  پس اػ راحزنی حا حا ضهالت وقیماس  ترحن وقیاس خکی اػ ووفا

کرد. حدحن ترتیب  هما افمزود  واده دخگمر نیمز حمه آن 33واده تهیه شد و 23افسردگی او را وعکوس 
حمغف طنمد  هما و حا توضه حه رواحی صموری پرسمش .های شادکاوی را در جرگیرد تا ساحر ضنبه

 هرگمممز( تممما سمممه) اػ صمممفر سمممؤانتپرسشمممناوه آوممماده  یسمممؤال 22وممماده در نهاخممم  فمممرم نهممماحی 
کثر نهمممره در احمممن آػومممون نشممو گمممغاری ومممی ههیشممه( نهمممره)  17د. حمممداق  نهمممره صمممفر و حممدا
و پاخماحی حاػآػوماحی آن را  22/6آرگی  و ههکماران ضمرخب آلفمای احمن پرسشمناوه را  .حاشد وی

کوشممکی و صممالحی، ) زار  نهودنممدگمم71/6طممی هفمم  هفتممه  احممن (. 3126حمما دوسمم ، 
دانشمسوی  363( در احمران ترضهمه و حما اضمرا جمر روی 3171) پور و نورحان پرسشناوه توسط علی

کرنبماد آن جراجمر  خماجی شمد. آلفمای   21/6کارشناسی ارشد دانشگاه عالوه طباطبماحی هنسار
 .حه دس  آود

اػ سمماػوان جهزخسممتی و انتصمماب نهونممه، احتممدا  حعممد اػ اظممغ وسمموػیاجننرایپنن:وهش:شنن وه
کنتممرل پرسشممناوه شممرک  گممروه  کسممفورد را  کننممدگان آػومماخش و  کردنممد،  تکهیمم ی شممادکاوی آ

گمممروه آػوممماخش  سممماس شمممرک  خافممم  نهودنمممد ضلسمممه جرناومممه 1کننمممدگان   ی اویمممددروانی را در
کننمدگ هفته، هفته5) کنتمرل ای دو روػ و هر روػ حمدودار خما و نمین سماع ( و شمرک   گمروه  ان 

ای را درخاف  نکرده و حه روال عمادی ظمود اداومه دادنمد. پمس اػ پاخمان ضلسمات  گونه جرناوه هیر
کنتممرل پرسشممناوه اویممددروانی، وسممددار شممرک  گممروه  گممروه آػومماخش و  ی شممادکاوی  کننممدگان 

کسفورد را   آورده شده اس : 3نهودند. ظالصه ضلسات اویددروانی در ضدول  تکهی آ
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 خالصه جلسات امیددرمانی: 1 جدول

گممروه، وعرفممی سمماظتار ضلسممات و اهممداف  ی اّول ضلسه آشممناحی اعضمما گروه حمماهن، تعیممین اهممداف و قمموانین 
 ی آووػشی و تعرخف اوید جراساس نظرخه اسناخدر. جرناوه

 ی دّوم ضلسه
ی قب ، تبیین و ححث در راحطه حا طگونگی رشد اویمد و ضمرورت وضمود آن  ورور وطالب ضلسه

 آن جر شادکاوی. تأثیر و

 ی سّوم ضلسه
کننمدگان جمرای تعرخمف داسمتان ػنمدگی ظمود  ی قبم ، درظواسم  اػ شمرک  ورور وطالب ضلسمه

گممروه در شناسمماحی داسممتان ػنممدگی اعضمما . جیممان  گممروه، وشممارک  دادن اعضمما   جممرای اعضمما  
 ظالصه و ضهع حندی وطالب.

 ی طهارم ضلسه
ی اصملی نظرخمه اویمد اسمناخدر:  هوؤلفها جراساس سه  تانی قب ، تبیین داس ورور وطالب ضلسه

 جیان ظالصه و ضهع حندی وطالب.«. ها گغرگاه»و « عاو »، «هدف»

 ی پنسن ضلسه
کمردن لیسمتی اػ اتفاقمات ضماری و  ورور وطالب ضلسه ی قب ، درظواس  اػ اعضا  جرای فراهن 

ظمود اػ هرخما اػ آنهما. احعاد وصتلف ػندگی ظود و وشصپ نهمودن ویمزان اههیم  و رضماخ  
 جیان ظالصه و ضهع حندی وطالب.

 ی ششن ضلسه
کمممردن وحژگمممی ومممرور وطالمممب ضلسمممه ی  همممای اهمممداف وناسمممب جراسممماس نظرخمممه ی قبممم ، وطمممرح 

کردن افراد جرای تعیین اهداف در هر خا اػ حیطمه همای ػنمدگی. جیمان  اسناخدر و ساس ترغیب 
 ظالصه و ضهع حندی وطالب.

 ی هفتن ضلسه

گمغرگاه طالب ضلسهورور و کمردن وحژگمی  همای وناسمب و درظواسم  اػ اعضما   ی قبم ، وطمرح 
گروه ضه  خافتن راهکارهای وناسب جرای رسیدن حه اهداف تعیین شمده و آوموػ  طگمونگی 

گممغرگاه گممام همما حممه وسهوعممه شکسممتن  گممغرگاه ای اػ  کوطمما و تعیممین  هممای ضانشممین حممه  هممای 
گروه. جیان ظالصه و ضهع حندی وطا  لب.اعضا  

 ی هشتن ضلسه

کممردن راهکارهمماحی جممرای اخسمماد و حفممظ عاومم ، آومموػ  حممه  وممرور وطالممب ضلسممه ی قبمم ، وطممرح 
گیرنمد کمار  گروه تا ظود خا اویمددروانگر جموده و تفکمر اویدوارنمه را حمه صمورت روػومره حمه   اعضای 

که ظودشان حتوانند اهداف و ووانع آنها را تعیمین نهاخنمد، عاوم  نػم جمرای) دسمتیاجی  حه طوری 
گمغرگاه کننمد و  همای نػم را تشمصیپ دهنمد(. جیمان ظالصمه و  حه آنهما را در ظمود اخسماد و حفمظ 

گروه و ظداحافظی. ضهع حندی وطالب. اضرای پس  آػوون. تشکر اػ اعضا  

 ها یافته
 56تما  21حرکتمی حما داونمه سمنی -کنندگان پژوهش حاضر، وردان ناتوان ضسمهی شرک 

 های توصیفی و استنیاطی پرداظته شده اس . ی خافته حه اراجه سال جودند. در احن حصش
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 آزوون آزوون و پس حرکتی در پیش-های توصیفی شادکاوی وردان ناتوان جسهی آواره: 2جدول 
انحرا وعیارویانگینتع:ادهاگیوهورحل 

 آػوون پیش
 26/1 11/13 31 آػواخش
 31/7 16/51 31 کنترل

 آػوون پس
 62/0 10/06 31 آػواخش
 17/0 66/52 31 کنترل

 
که در ضدول  ههان شود، ویانگین و انحراف وعیمار شمادکاوی ومردان  وشاهده وی 2طور 

گممروه آػومماخش در ورحلممه-نمماتوان ضسممهی  11/13آػوممون حممه ترتیممب جراجممر حمما  ی پممیش حرکتممی 
کنتمرل در-، ویانگین و انحراف وعیار شادکاوی ومردان نماتوان ضسمهی26/1و گمروه   حرکتمی 

، ویانگین و انحراف وعیار شمادکاوی 31/7و  16/51آػوون حه ترتیب جراجر حا  ی پیش ورحله
گروه آػواخش در ورحله-وردان ناتوان ضسهی  10/06آػومون حمه ترتیمب جراجمر حما  ی پس حرکتی 

کنتمرل در  -، ویانگین و انحراف وعیار شادکاوی وردان ناتوان ضسمهی62/0و  گمروه  حرکتمی 
 حاشد. ، وی17/0و  66/52حه ترتیب جراجر حا  آػوون ی پس ورحله

خمانس  کوار خانس استفاده شد. تسزخه و تحلی   کوار جرای آػوون فرضیه اػ تسزخه و تحلی  
کممه حممه ونظممور تعممدح  تفاوت کممار وممی هممای اولیممه آػوودنی خمما رو  آومماری اسمم   رود.  همما حممه 

که هر خا اػ نهرات در پیش در نهمرات پمس آػومون حمه  تلییمر آػوون حه عنموان هن حدحن ترتیب 
خانس رعاخ  جرظمی اػ وفروضمه کار جرده وی کوار واننمد ههگنمی ) ها شود. در تسزخه و تحلی  

خانس های ظطا( الزاومی اسم . در احمن پمژوهش نیمز احتمدا  شیب ظط رگرسیون و ههگنی وار
کممه احممن وفروضممه حممه جررسممی احممن وفروضممه ههگنممی ) ها ها پرداظتممه شممد و سمماس اػ آنسمماحی 

( F=1/56 P>0.05خطا:   همای ، و ههگنمی وارخانسF=1/94 P>0.05ط رگرسمیون:شمیب ظم
خانس حه ونظور وقاخسه کوار همای شمادکاوی  ی ویمانگین نهمره جرقرار جودند، اػ تسزخه و تحلی  

گروه-وردان نماتوان ضسمهی کمه نتماخذ آن در  حرکتمی در  کنتمرل اسمتفاده شمد  همای آػوماخش و 
 ضدول عح  اراجه شده اس .
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کواریانس جرای وقایسه3جدول  های  ی ویانگین نهره : تجزیه و تحلیل 
 آزوون حرکتی در پس-شادکاوی وردان ناتوان جسهی

ونبعتغییرات
وجهوع
وجذورات

درجات
آزاد:

ویانگین
وجذورات

F
سطح
وعنادار:

ان:ازهاثر

ودل 
 شده تصحیح

112/32112216/200560/12663/6102/6

311/2253311/225327/27663/6162/6 عرض اػ وبدا
آػوون  پیش

 شادکاوی
720/1773720/177317/13663/6716/6

172/7573172/757321/02663/6732/6 گروه
661/22227131/36 ظطا
666/2271016ک 
ک 
 شده تصحیح

107/222122

آػومون،  تعمدح  نهمرات پمیش (، پمس اػP ،123/69=F<63/6) 1حا توضمه حمه نتماخذ ضمدول 
کنتمممرل در سمممطح آلفمممای  گمممروه آػوممماخش و  حاشمممد. حنممماجراحن،  وعنمممادار ومممی 63/6تفممماوت جمممین 

حرکتمی  -ی پژوهش وبنی جر اثرحصشی اویددروانی جر شادکاوی وردان ناتوان ضسهی فرضیه
کنتمرل اػ لحماج ویمزان شمادکاوی در پس گروه آػوماخش و  ر آػومون ومورد تأحیمد قمرا و تفاوت جین 

 گیرد. وی

 گحری بحث و نتحجه
هممدف پممژوهش حاضممر عبممارت جممود اػ تعیممین اثرحصشممی اویممددروانی جممر شممادکاوی وممردان 

کمه -ناتوان ضسهی حرکتی تح  پوشش جهزخسمتی شمهرکاویاران. نتماخذ پمژوهش نشمان داد 
کنتمرل در پمس ی تعمدح  شمده هما جین ویمانگین گمروه آػوماخش و  آػومون اػ لحماج شمادکاوی  ی 
کممه آومموػ  اویممددروانیتفمماوت وعنمم حاعممث افممزاخش قاجمم    اداری وضممود دارد. حممدحن صممورت 
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گممروه آػومماخش شممده جممود. - ای در ویممزان شممادکاوی وممردان نمماتوان ضسممهی والحظممه حرکتممی 
گرفم . خافتمه حناجراحن فرضیه همای  همای پمژوهش حاضمر حما خافتمه ی پژوهشمی ومورد تاجیمد قمرار 

گلزاری آحمادی،  علمی، شمفیع (، پنماه3122) ور و فیلمیپم ( هاشهی، علمی3121) ضهال ػاده و 
(، شمروحن، 2631) (، آرگیم 3111) (، قاسهی، عاحدی و حاغیان3122) پور نژاد و نورانی نواجی

خممما، فرانممما، هانسمممون و همممافهن کارسمممون2660) الیبممم ، راحرا خنمممگ، اسمممناخدر و   (، و آحرو
 حاشد. (، ههسو وی3221)

کمه  ی وثبم شناسم روانی  ر حموػههما د اویددروانی خکی اػ ضدخمدترحن درومان نگمر اسم  
گمغار نظرخمه اویمد و  توانمد در ارتقمای سمطح شمادکاوی نقمش داشمته حاشمد. اسمناخدر حنیمان وی

کنممد:  گونممه تعرخممف وممی ای شمماو  دو وفهمموم احممن دروممان وبنممی جممر آن، اویممد را حممه عنمموان سمماػه
وم  انگیمز  نػم را گغاری حه سوی اهداف وطلموب حمه رغمن ووانمع ووضمود و عا  تواناحی طرح

گغرگاه (. حمه نظمر او انسمان دارای دو نیهمه 2666اسناخدر و پاترسون، ) ها   جرای استفاده اػ احن 
همای وثبم   هما و ضنبمه هما، حاخمد حمه توانهنمدی پمغحری وثب  و ونفی اس  و عالوه جر آسیب

کممممممه در وحممممممور احممممممن نیهممممممه  ی وثبمممممم  اویممممممد وضممممممود دارد وضممممممود انسممممممان توضممممممه شممممممود 
(. خقینممار وزخمم  اصمملی اویممددروانی نسممب  حممه سمماحر 2666، 1یکنسممرن  وهممالیسلیگهن،س)

ی، اخساد تفکراویدوارانه نسب  حه ػندگی و فاجا آومدن جمر وشمکالت شناظت روانهای  دروان
 حاشد. و اثرات وصرب آن در سطوح وصتلف ػندگی وی

ثرات وثبم  تواند ا ی اویددروانی، وی جراساس وطالعات قبلی راضع حه اثرحصشی جرناوه
کارسمون، ) داری اػ لحاج شادکاوی داشته حاشد وعنی ( نماتوانی 3221آحروخنمگ، اسمناخدر و 

ی وثمم  افسممردگی، اضممطراب، شممناظت روانپممغحری افممراد در جراجممر وشممکالت  ونسممر حممه آسممیب
کیفیمم  ػنممدگی و شممادکاوی وممی کممه وممداظالت اویممددروانی، حمما افممزاخش  سممطح پمماحین  شممود 

شممود و  ی ػنممدگی و عممّزت نفممس، ونسممر حممه افممزاخش شممادکاوی وممیویممزان تفکممر عاومم ، وعنمما
کمممماهش وممممی حرکتممممی اغلممممب حممممه -دهممممد. افممممراد نمممماتوان ضسممممهی افسممممردگی و اضممممطراب را 

                                           

1. Csikszentmihalyi 
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هممای حرکتممی حمما  نگرنممد و حممه دلیمم  وحممدودخ  ی تردخممد وممی هممای ظممود حممه دخممده توانهنممدی
کممه ونسممر حممه پمماحین آوممدن  انگیمممزه و حاػظوردهممای ونفممی اػ سمموی ضاوعممه رو حممه رو هسممتند 

کممه انگیممز  احممن افممراد را حممان جممرده و  شممادکاوی در آنهمما وممی شممود. اویممد نیممروی وثبتممی اسمم  
نگمممر، شمممادکاوی اسممم . و  ی وثبممم شناسممم رواندهمممد. همممدف  شمممادکاوی آنهممما را افمممزاخش ومممی

کهمما وممی-اویممددروانی نیممز حممه افممراد نمماتوان ضسممهی کیممد جممر نقمما  وثبمم   حرکتممی  کنممد حمما تا
شممان،  هممای ونفممی در ضهمم  رسممیدن حممه اهممداف ػنممدگی ظودگمموحی شممان و وقاحلممه حمما ػنممدگی

ی احممن عواومم   انممرؼی وثبمم  جیشممتر و هیسانممات وثبمم  حممانتری داشممته حاشممند و در نتیسممه
روانمی ناشمی اػ  کوشد تما حما تعهیمر آسمیب شادکاوی جیشتری ظواهند داش . اویددروانی وی

کید جر تواناحی جینمی  د ناتوان ههشون شمادی و ظمو های وثب  افرا ها و ظرفی  ناتوانی حا تا
کیفی  ػندگی آنهما اهتهمام ورػد. اویمددروانی حالم  انگیزشمی و وعنمی داری در ػنمدگی  حه 

که در وصیب  افراد ناتوان اخساد وی گرفتمه،  هما و ووقعیم  کند و حه فردی  همای سمص  قمرار 
وضممه حممه اخنکممه دهممد. حما ت همما جمرای رسممیدن حممه همدف وممی انمرؼی نػم را جممرای وقاحلممه حما سممصتی

کممه اویممد جممر ههممه ی افممراد وضممود دارد وممی ظرفیمم  اویممد در ههممه گفمم   ی افممراد اثرگممغار  تمموان 
تمری جمرای پیگیمری اهمداف ظمود دارنمد.  تر و انرؼی جیش های قوی اس . افراد اویدوار وحرک

کماهش  داشتن هدف در ػندگی و حاور حه تحقا آن و تمال  جمرای رسمیدن حمه همدف، حاعمث 
 شود. انرفتن ظلا و افزاخش شادکاوی ویافسردگی و ح
ک  وی که اویددروانی حه صمورت اخسماد تفکراویدوارانمه و اراده نسمب  حمه  در  گف   توان 

ػنممدگی و فمماجا آوممدن جممر وشممکالت و اثممرات وصممرب آن در سممطوح ػنممدگی ونسممر حممه افممزاخش 
کمه  اد ومیهای پژوهش حاضر پیشمنه شود. حا توضه حه خافته شادکاوی در افراد ناتوان وی شمود 

حرکتی استفاده شمود. اػ ضهلمه -اػ اویددروانی جرای افزاخش شادکاوی وردان ناتوان ضسهی
کممه فقممط وتشممک  اػ  هممای پممژوهش حاضممر ورجممو  حممه ضاوعممه وحممدودخ  ی آومماری آن اسمم  

پممغحری نتمماخذ را حمما وشممک  وواضممه  حرکتممی جممود و احممن وسممأله تعهممین-وممردان نمماتوان ضسممهی
کمه در آخنمده، پمژوهش یشمنهاد ومیساػد. حنماجراحن، پ وی هماحی اػ احمن نموع جمر روی همر دو  شمود 
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پغحری جیشتری داشته حاشد.  های وصتلف انسام پغحرد تا قاحلی  تعهین ضنس و نهونه

 مناجع
 (. جررسمممی اثرحصشمممی وشممماوره 3122) پمممور، ر. نمممژاد،  . و نمممورانی آحمممادی، ع.، نمممواجی اویمممدپناه، ع.و شمممفیع

کن سمرای سمالهندان تبرحمز. گروهی حا روخکرد طرحوا ػن و ره دروانی جمر افمزاخش شمادکاوی سمالهندان سما
 .21-77، 32(1) .وطالعات ظانواده

 .(. اصمممفهان: ضهممماد 3111ترضهمممه وسمممعودگوهر انمممارکی ، ) .ی شمممادیشناسممم روان(. 3212) آرگاحممم ، م
 .دانشگاهی واحد ضهان

 .گروه دروانی شمناظتی وبتنمی جمر 3123) آقاحاقری، ح.و وحهدظانی، پ.و عهرانی، س. و فرههند، و  .)
-3) ،ی حمالینیشناسم روانوسلمه حضور عهن جر افزاخش جهزخستی عهنی و اوید جیهاران وبتال حه ام اس. 

1)5 ،21-13. 
 کممار، ک. و ػارع، م. حسممن کمماهش نااویممدی در . (3123) ػاده، ا.و ػهرا جررسممی اثرحصشممی وعنادروممانی جممر 

 .25-07،  1(3) ،یشناظت رواننشرخه وطالعات ػلزله ارند. ػندگی وعلونن ضاخعه نصاعی پس اػ 
 .وممورد: وعلممولین و سممالهندان در روسممتاهای تهممران() (. توانبصشممی سممنتی در روسممتا3123) حسممینی، ا .

 .15-31 ،1(3) رحزی رفاه و توسعه اضتهاعی، فصلناوه جرناوه
 .خممممش، ح تممممرس اػ ووفقیمممم  و (. وقاخسممممه احسمممماس تنهمممماحی، 3126) حیممممدری، ع.و وشمممماک، ر. و درو

وسلممه رضمماختهندی اػ ػنممدگی دانشممسوخان وعلممول ضسممهی و عممادی دانشممگاه آػاد اسممالوی شممهر اهممواػ، 
 .27-37، 36(5) های ضدخد در رونشناسی(. خافته) ی اضتهاعیشناس روان

 .کاهش 3123) ظضری وقدم، ن.و قرحانی، ن.و هادی جهراوی، ا. و رستهی، ر گروه دروانی جر  ( اثرحصشی 
 .22-31، 5(3) ی حالینی،شناس روانوسله ی جیهاران ام اس، شناظت روانن عالج

 . (. اثرحصشمی طرحمواره درومانی جمر 3125) ظوشنود، ق.و شیرکوند، ن.و عاشوری، ح. و عرب سانری، ػ
فصممملناوه پرسمممتاری دخاحممم  دانشمممکده شمممادکاوی و سمممالو  روان جیهممماران وبمممتال حمممه دخاحممم  نممموع دو. 

 .25-31، 1(3)  پرستاری و واواحی ػاج
 . کیفیمم  ػنممدگی اعضممای ظممانواده 3121) دهسممتانی، م گروهممی جممر  (. جررسممی اثرحصشممی اویممددروانی 

 .110-151، 12( 36) ،فصلناوه ظانواده پژوهشیجیهاران وبتال حه اسکیزوفرنیا. 
 .کوشکی،  . و حا دوس ، نرگس ای  (. وقاخسه سالو  عهمووی سمبا وقاحلمه3126) صالحی، م.و 

 .32-3، 32(2) ی،شناظت روانوسله تحقیقات وادران وعلول ضسهی حرکتی و سالن.  و شادکاوی
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 .رفتمماری فممورادخس جممر شممادکاوی، اضممطراب، -(. جررسممی اثرحصشممی آومموػ  شممناظتی3116) عاحممدی، م
ی پمژوهش  طهاروین ظالصه وقانت هفتهاقسردگی و رواحط اضتهاعی دانشسوخان دانشگاه اصفهان. 

 .12-37، 57( 5) دانشگاه اصفهان،
 کسممفورد در 3171) پممور، ا.و نورحممان، ا. علممی (. جررسممی وقممدواتی پاخمماحی و رواحممی پرسشممناوه شممادکاوی آ

 .00-11، 1(3) ،وسله اندخشه و رفتاردانشسوخان دانشگاه تهران، 
 .گروهممی طبمما نظرخممه اسممناخدر جممر 3111) قاسممهی، ا.و عاحممدی، ا. و حاغبممان، ا (. اثرحصشممی اویممددروانی 

کممارجردی دانشممگاه آػاد اسممالوی واحممد شناسمم رواندانممش و پممژهش در دکاوی سممالهندان. ویممزان شمما ی 
 .56-53،37(3) (،اصفهان) ظوراسگان

 .گلشن، اندخشه کاضوحباری، ع. و  گروهی جمر رو  تحلیم  رفتمار وتقاجم  3125) کا (. جررسی ناثیر وشاوه 
کاهش افسردگی ػنان وعلول ضسهی کارجرحرکتی.  -جر  -0،361(2) .دی روانشماظتیفصلناوه پژوهش 

331. 
 .هممای  هممای ػنممدگی جممر نیهممرد روانممی ػنممان نمماتوانی آومموػ  وهممارت تممأثیر(. 3111) وممرادی، ا. وکالنتممری، م

کودکان استثناحیحرکتی. -ضسهی  .107-112، 32 -30( 3) ،نشرخه پژوهش در حیطه 
 .کممارگیری رو  توسممعه (. جررسممی اثرحصشممی 3123) ویرػاحممی، م.و اقلیهمما، م.و راهممب، غ. و عرشممی، م حممه 

گروهممی حمما تهرکممز جممر آومموػ  وهممارت کیفیمم  ػنممدگی و سممالو  عهممووی  وممددکاری  هممای ػنممدگی جممر جهبممود 
 .01-17، 20(7) وسله سالهندی احران،. تهران سالهندان فرهنگ سرای سالهند

 .وسلمه وطالعمات نماتوانی(. اویمد، شمادکاوی و رضماخ  اػ ػنمدگی. 3121) نقدی، ف. و وقدم شاد، م، 
(5)7 ،1-31. 
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22-53. 
 .کاوی در دظتمران و پسمران جررسمی راحطمه جمین نگمر  دخنمی، سمبا وقاحلمه و شماد(. 3112) حزدانی، ف

کارشناسی ارشد دانشگاه عالوه طباطباحی.دجیرستان اصفهان  ، پاخان ناوه طاپ نشده 
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