Knowledge & Research in Applied Psychology
Vol 20. No. 4 (Continuous No. 78)- winter 2019

PP: 113-122

The effectiveness of positive thinking skills
training on high school girl students
happiness and social adaptation in
Mehraban city
Gholamreza Golmohammad Nazhad Bahrami.
Ph.D
Assistant Professor Department of Educational sciences,
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Azarbaijan
Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

Maryam Yousefi Sehzabi. MA
Educational Psychology, Tabriz branch, Islamic Azad
University, Tabriz, Iran.

Abstract
The goal of this research is study of effectiveness
of positive thinking skills training on female high
school students happiness and social adaptation
in Mehrban city.The method of present study is a
quasi-experimental by using a pre-test post-test
design with a control group. The population of
this study incloud the female high school
students of Mehrban city. The sample included
60 students who gained low scores in both
Questionnaires.Then, subjects were divided
randomly into two groups of control (30
students) and experimental(30 students). For
gathering data, Oxford Happiness(Argyl and Lu,
1989)
and
Bell
Adaptation(Bell,1961)
Questionnaires were used in this study. When
training sessions of the experimental group were
finished, a post-test was taken of the subjects of
both groups again.Data were analyzed by using
ANCOVA. The results of the analysis showed
that after controlling the effect of covariate (Pretest) the means of happiness and social adaptation
post-test between two groups has a significant
difference(p<0.001). So, it can be concluded that
positive thinking skills training increased the
happiness and social adaptation of the students.
Also, the results showed that after three month
period the effectiveness of positive thinking skills
training on social adaptation has been existed but,
its effectiveness on happiness was not stabled.
Keywords: happiness, positive thinking, social
adaptation
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مقدمه
شیاکی و ه الدل تأثدی وموا ای که ی شرلگدیی شخصتد
1

همة ی هطرد فطتیی اد جست

طمترو

تیس ،اودمیا ته کفت

طمرو کی طمرو اد اکسی

اتفیقی

ترلدتو حتیت

تواهنتو

ه شدرة ثب تی سیدگیداکهتیی پیست

سطح اسدیس کمدی سدسدم ارمنو قریتیی اادکو.

اگی اد تعیال نیستبو

یخردااد یشنو ،یوث تصمدم گدیی هتیی ادست

نط تو

وشرکو (آدجدل.)2006 ،2

پو هش هی اد ردا ورا تل تؤثی تی شتیاکی و اد اهتة
9

ککتیی ( ،1980ته

ک ل اد آرزکک )2001 ،11ووو کد

ژ شیای شتوکو .ارتن

 1980تی آکجی پدش دف

که کیسدی

10

ا د ا شنیس شیاکی و دا تهطترد ومتوا ،ته ی ک یارتو

ررو اد اژا هیرو که اد ی د در  ،عیال شتیاکی و ته
کید دفده ،اژة ه ددی 3اس  .اد در
هصرد

اتفیقی

وشترا .احسیستی  ،کیکتو

یای تعی ل ی کدط پدیا رکمی اس

تجیدو خرا دا هگرکهای تعبدی کنو که یوث حفظ

شیایاش شرا .هطردکمو ،ه کظی آک ی افیاا شیا ه شتیارط

خرشیرنو هسددم صفیتو یکنتو شتیای ،تم ،شتجیو
ختراکم دنتو ستب

7

فیا ال ررو یای شیای ری کیداحدو اادا کته یوتث توشترا

آا و اادا ،همدده ذهن اکسی دا ه خرا دغرل کیاا اس .
جتری حتیت

شردو )2005( 8عد وکو که هتی

ارتن ا

خدمت

ثبی

هدجیکو ی رط ستیخدنو ادآکجیکته ارتن روگتوهتیی

اژا

شخصددو کدز تی حو دریای بنیی ژکددرو اادکو ،ااوتیی فتر

جیر زرن ررتور ی ته کتید دفدتهاکتو .ته ددی دا

خدتدو

وترا هطردکمو ،شی ل تعیال دن ا عیا خدم
ا عیا ویطفو ،د اکو جسمیکو فیا ااکس

دکوگو ثل

که وتراکو سب

طیح شو .ارن ااوی ه طیلعی

شیاکی و ستیو

ورا ل دریای یکنو ورا ل کدطو اد ارجیا شیاکی و کدت
شو .ادجممه ارن طیلعی  ،تک دتد اارنتی ( )2012است

4

شیا یکو دکوگو خرو اد فیا شرا (اسدیلدن .)2013 ،

کدی ااا دن شیاکی و تکصد

کته

دا طه جرا اادا .اارنتی

د کو ترجه ک دن ه ادا دکجهتیی اکستیکو اد حتیل

ارن ریفده دا ارنگرکه تبددن کیا که افیاا تکصدلکیاا ه خیطی

اد دکوگو است .

دددیی

تغددی اد ج

ترجه ه شیاکی و دضیر

ارن ترجه یوث شوا اس
تعیر

کته پو هدت یا

خدمت

سدع را ااریا اکدخیو شغل ردا و قهشی  ،لذ

ضتمن

اد شغل خرا یاا ادکددجه احسیس خرشبخدو شتیاکی و

شیاکی و ،پو هشهیرو دا کدز اد ردا ورا ل ؤثی ی

دددیی اد یرسه تی افتیاا تکصتدل کرتیاا اادکتو .آدجدتل

شیاکی و شدرا هیی افزارش آ اکجیب اهنو .ک ی س
ذهن ،ه یدسو کی ل حدطه س

( )2006اد تک د و کدی ااا دن دضیر

د ا شنیخدو پیااخدهاکو.

یای ثیل ،ک ی ه یدسو وترا مو پیااخدتهاکتو کته هتم
شخص دا اد افسیاا شو

کیفظ

تو کنتو هتم استبیو
5

خرشکیلو شتیا یکو شتخص دا فتیاهم توکنتو (اارنتی ،
 .)2012ی عد و اس

که شیاکی و ،کروو اددشتدی و است

که فیا اد خرا دکوگواش ه ومتل توآ دا
قبدتتل دضتتیر

اد دکتتوگو ،هدجتتی

نتوی شتیاکی و

 0/75همبسد و جرا اادا .ارن تک د تی
ک ی و

کدتی

تواهنتو

ا ی ورا ل ژکددرتو ،ورا تل کدطتو دا کدتز اد

افزارش شیاکی و اخدل وااکنو.
د اکو ،اجدمیوو شو اس .

ررو ار ی اد ونیصی س

اجدمیوو شو رک فیآرنو ا جیکبة ادتبیطو دی فیا جی عه

ترادای اد

خمتتد ثب ت  ،ف تتوا

اس  .ه همدن الدل جیریکو پدچدوا ه شمید وآرو که ا عتیا
جراک ت

تتید هتتیی اجدمتتیوو،

گرکتتیگرکو اادا .کس ت

افستتیاگو اضتتطیاو دا شتتی ل تتوشتترا .اد کظتتی گتتیفدن

چ رک و یقیادی ادتبیط ی سیری افیاا سیدگیدی اجدمیوو،

شیاکی و طیاحو یکی ه هیرو یای شیا را  ،یوث افزارش

ادجممة ارن ا عتیا هستدنو .اد ستیدگیدی اجدمتیوو تعتیدر

شیاکی و و شرا شیاکی و کصرل س

د اکو اس

که

هوف آ (ونیصیی.)1395 ،

دریای شوا اس  .گرااشدیرن

12

تکدتر ( )2015ستیدگیدی

اجدمتیوو دا فتیارنو پدرسدهای تعتیر
2. Argyle
4. Easterlin
6. Lyubomirsky
8. Schkade
10. Mccrae
12. Goodestein & Lanyon

کتیاااکتو کته اد آ ،
1. happiness
3. betterment
5. Diener
7. Sheldon
9. Costa
11. Eysench
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تجیدو ریاگدیی اجدمتیوو شتخص ،یوتث ارجتیا کدیدهتیی

اسدعوااهیی ک فدة ی یشو .اد ارند  ،د ا شنیسو ثب گتیا

ید هیرو دا

دکوگو دی وپیاادا سعو وکنتو تی

تراکیرو

د اکو ا وگیاا کدز ا ری کس

فیاهم وسیدا که اد آ طیرتد توتترا ته ادضتیی کدیدهتی
پیااخ  .اسمبو گردا ،1998( 1ک ل اد خواریدیفیا)1395 ،

ه رضروی

ک یهو وممو وممو ،حضرد ارتن ؤلفتههتیی ثبت
دکوگو دی همرادتی سیدا (حسدندااا.)1396 ،

ستتیدگیدی اجدمتتیوو دا دتتیااف تتی تتید هتتیی اجدمتتیوو
و ااکنو .اد کظی آک ی ید

اجدمیوو وبید

اس

ارجیا ادتبیط د ی ل ی ار یا ادد دنة ختی
طیرد خی

اد تراکیرو

اجدمتیوو ،ته

که اد ویف جی عه قی لقبرل اددشمنو یشتو.
2

تید

ادحیلوکه اس رسرو اا ( )1996ستیدگیدی

ثب

ثب اکوردو ،کروو د رریا ج

دا اد

گدتیی کمتو اد تیدة

دکوگو اس ؛ ه وبیدتو یخترداادی اد تعتیال ستیدگیدی
اد کو نیس

حفظ آدا ش اد راج ه ی دتر

است

تی فیا دراکو اک دزة شخصو خرا دا حفتظ کمیرتو ،ته اقتواب
نیس

پیاادا اد وممو که اکجیب واهو احستیس ختر و

اجدمیوو دا فیارنوی وااکنو که افتیاا دا قتیاد توستیدا تتی

ااشده یشو .سدیدی اد افرید نفو که ه ذهتن افتیاا هجترب

دفدید ار یا دا ادک پدش دنو کننو ،دفدید خترا دا کندتیل

و آ دکتو ،اد ح د ت

ی دهتیرو هستدنو کته افتیاا اد تیدة

اجدمیوو خرا دا تنظدم کمیرنو.
کننو تعی
ورا ل دعوای اد سیدگیدی اجدمیوو افیاا ک تش اادکتو

خراشی  ،ار یا رتی اکدتی اادکتو .ک تیش ثبت ته ستی ل
د د یا ،اکسی دا قیاد وسیدا تی دکتوگو پیکدتیطو دا تیای

تی ددتو ،د ا شتنیخدو

که کظیره هی اروگیاهتیی خدمت

جی عهشنیخدو ی آک ی تأکدو اادکو .اد تدن ورا تل اجدمتیوو
تأثدیگذاد ی سیدگیدی و ترا ه حمیر

اجدمیوو ،آ تردش

ید هیی دکوگو فعیلد هیی گی هو ه روا ددشهتیی
اسده جمعو اشیدا کیا .طیلعی

خرا ه اد غی دی دا دفدیدهیی سیدگیداکه تیی اد یختردا
ی اطیافدی ااشده یشتو ،ا تی ک تیش نفتو ،آک تی دا دمتید
دکجرد وسیدا گتیهو ستب

تیو د ادس خراهتو شتو

(خواریدیفیا.)1392 ،

درتیای کدتی اااا اکتو تدن

اه ی کواا ،حیجحستدنو اژاای ( )1396اد تک د تو ته

عنیاادی

ارن کددجه دسدوکو که آ ردش ید هیی ثبت اکوردتو تی

اجدمیوو دددی یشتو افتیاا

افزارش سیدگیدی اجدمیوو اخدیا کرجترا کیستیدگید تؤثی

آ اجدمتتیا اد ستتیدگیدی تتیتتیی یختتردااد خراهنتتو تترا.
حمیر اجدمیوو ه یاقب  ،کب  ،وز  ،تستمو کمرتو

اس  .پرددضری حیفظدی ( )1396کدز اد تک د تو دتی ه
کدی اااکو آ تردش تید هتیی ثبت اکوردتو تی بترا

وشرا که سیری افیاا ری گی اهی ه فیا ویضه وکننتو

سیدگیدی اجدمیوو ،هدجیکو تکصدمو ااکتش آ تردا تتأثدی

اجدمیوو دا طه سد دم

سیدگیدی حمیر

جرا اادا؛ رعنو هی چه حمیر

اط

ثب

اادا .همچنتتدن اد تک دتتد ار تتیی یختتردی ،دفتتیهو

(وس یی .)1388
ی اسیس آکچه گفدته شتو ترجته ت ررت
سیدگیدی اجدمیوو ااکشآ ردا که اد ونیصی س

شتیاکی و

فیح خش ( )1389کددجه گدیی کیاکو آ ردش ثبت اکوردتو

د اکتو

ه شدرة گی هو ی شتیاکی و ااکتش آ تردا اثیگتذاد است .

کدیدهیی د ا شنیخدو آک ی کسرو وشرا ا یی ضتی دی

حدتتودوموکظتتیی ( )1387اثی خدتتو آ تتردش تتید هتتیی

است  .ست رت تی ددتتو تتی استتدفیاا اد د رریاهتتیی جورتتو

ثب اکوردو ه شدرا گی هو ی ستیدگیدی ااکتش آ تردا دا

د ا شنیستتو یرتتو تتتوا دیی اد ج ت

افتتزارش شتتیاکی و

ردا یدسو قیاد ااا

ه ارن کددجه دسدو که ارن آ ردشهتی

ستیدگیدی اجدمتتیوو ااکتتشآ تردا دنوردتتنو .ررتتو اد ارتتن
د رریاهیی جورو ،د ا شنیسو ثب گیاس که ته افتزارش

سب سیدگیدی ویطفو -اجدمیوو آ ردشو وشرا .کدمو
( )1387اثی خدو آ ردش ید هیی ثب اکوردو ی دتزا

طیلعتتة وممتتو اد تتردا ک تتش

سیدگیدی ااکشآ ردا ستیل ا ل ا دیستدی دا تردا یدستو

شتتیاکی و ستت دو

کدی نویهتیی شخصتو ستی یکههتیی اجدمتیوو ثبت
ادت یی س

اد

دنه تأکدو اادا .ارن د رریا ی تراکمنتویهتی

ااشدههیی فیا تأکدتو توکنتو

عد تو است

د ا شنیسو تیرو ادت یی سطح دکتوگو فتیا

کته هتوف
یلفعل کتیا

2. Slomowski & Dunn

قیاد ااا که کددجه ثب

را.

همی گرکه که گفده شو ترجه ه س

د اکو اد دأس

آ شیاکی و سیدگیدی اجدمیوو ااکشآ ردا اد ضتی دری
تیکی ههتیی تی ددو ه حسیو وآرتو که تیرو تی اسدفیاا اد
1. Slubby & Guara
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د رریاهیی کررن د ا شنیسو آ دا اد وادس اجیا کیا .تی

اککیاف اسدیکوادا پیردنتی اد دیک دن را هونرا کمرکتههتیی

ترجتته تته د ررتتیا ثب ت اکوردتتو اد د ا شنیستتو کدتتیرج

ک یرو اکدخیو شوکو .کمرکته هتیی اکدختیو شتوا تهصترد

تک د ی اکجیب گیفده اد ردا اثی خدو آ ی ا عیا خدمت
د اکو ،ه کظی و دسو ی آ ردش آ ه ااکش آ ردا ،
س

تصیافو ه ا گی ا  30کفیی آد یرش گراا ت ستدم شتوکو.
اد ت سدم گی اهتی تیای عتیال شتو ا گتی ا ،کمتیا

د اکو آکتی دا ادت تی خدتدو .ته همتدن

یختو جی جتیروهتی

درا سطح س

تتتأثدی آ تتردش تتید هتتیی

نظتترد ک تتد ادصتتوا اس ت

ثب اکوردو ی شیاکی و سیدگیدی اجدمیوو ااکشآ تردا

پیسدنی ههی ردا ترجه قتیاد گیفت
صرد

گیف  .همة ااکشآ ردا دن کو اا ستنو 14-17

سیل قیاد ااشدنو .اد ااکشآ ردا پدشااکد یهو ه الدل آ یاا

اخدی ا دا درسطه دا طیلعه کمیرو فیضدههیی دری دا ردا

شو آک ی یای کنررد ا دکیکتی

یدسو قیاد اهو:

ک یارو.

 .1آ ردش ید هیی ثبت اکوردتو تی افتزارش شتیاکی و
ااکشآ ردا

ؤثی اس .

ک تیرو کمرکتهای اکدختیو
2

طیح پو هش اد کرا کدمهآد یردو راا اد پدشآد تر
پ آد ر همیاا ی گی ا کندیل اسدفیاا شوا اس  .اد ارتن

 .2اثی خدو آ ردش ید هیی ثبت اکوردتو تی افتزارش

پو هش ،گتی ا آد تیرش اد عتیم آ تردش تید هتیی
ثب اکوردو اقع شو گی ا کندیل آ ردشو ادریف کرتیا.

 .3آ ردش ید هتیی ثبت اکوردتو تی بترا ستیدگیدی

عو اد اتمیب ا دة آ ردشو ،جوااً پیسدتنی ههتیی شتیاکی و

شیاکی و ااکشآ ردا پیرواد اس .
اجدمیوو ااکشآ ردا

آکسفردا سیدگیدی اجدمیوو ل ی د ی هی ا گی ا اجتیا

ؤثی اس .

 .4اثی خدو آ ردش تید هتیی ثبت اکوردتو تی بترا

گیارو.

سیدگیدی اجدمیوو ااکشآ ردا پیرواد اس .
روش
د ش پو هش ،جی عة آ یدی کمرکه :جی عة آ یدی پو هش،

ابزار سنجش
 .1پیسدتتنی ة شتتیاکی و آکستتفردا  :پیسدتتنی ة شتتیاکی و
3

4

آکسفردا اد سیل  2001ترسط آدجدل لر ت ده شوا است .

تمی و ااکشآ ردا اخدی ا دا ا ب درسطه ش ی ی تی (اد

ارن پیسدنی ه  29یاا چ یدگزرنهای اادا کته گزرنتههتیی آ
ه تیتد اد  0تی  3کمیاگذادی وشرکو جمع کمیا تراا

که تعواا آک ی  423کفی راا اد ا ودسه دغرل تکصتدل

29گیکه کمیة کل دیس دا تدردل واهو .کمیة کل آد راکو

ش یهیی اسدی آذد یرجی شیقو) اد ستیل تکصتدمو 95-96
راکو .حجم کمرکه ا لده ی ترجه ه جو ل ردگی  201 1کفتی
تعددن شو .ی ترجته ته ارنرته  2ودسته ا دا ا ب درستطه

پیسدنی ة شیاکی و آکسفردا اد ارتیا  ،کمرکتهای ددترل اد

جتترا اادا ،تتی استتدفیاا اد د ش

 142تتیا  227د اریاکتتو ( 18تتتی  53ستتیله) ،پیسدتتنی ة

اخدیاکتته اد شت ی ی تتی

اد  0تی  87اد کرسی اس  .ه نظرد یدسو پیرتیرو د ارتو

5

کمرکه یاادی طب های 100 ،ااکشآ رد اخدی اد رک ودسته

شیاکی و آکسفردا ،پیسدنی ة شخصتددو آرزکتک

 101کدز اد ودسه ار ی اکدخیو شو .ککرا اکدخیو کمرکتههتی
ورنصرد را که ک د پت اد یاجعته ته توادس ،تی

افستیاگو تک دا ترمدتل کیاکتو .همبستد و پدیستر تتدن

کس

اجیدا ادا ک سهی شوا

هصرد

تصتیافو هتی ا

پیسدتتنی ههتتیی شتتیاکی و ستتیدگیدی اجدمتتیوو دا تتدن

پیسدنی ة شیاکی و آکسفردا ی ف یس

دتیس

افسیاگو ک درتی

دیسهیی پیسدنی ه شخصددو آرزکتک ته تیتدت
 -0/0،39/45 ،-0/48تترا کتته د ارتتو هم تتیا

یا تی تی
اگتتیای

شتی ل

پیسدتتنی ة شتتیاکی و آکستتفردا دا تأردتتو کیاکتتو .همچنتتدن

پیره ا ل تی سرب را .عو اد کمیاگذادی پیسدنی ههی 60 ،کفتی
اد ااکشآ ترداکو کته کمتیة آک تی اد هی ا پتیسدنی ته رتک

همسیکو اد کو آد ر اد طیرد آلفیی کی کبیخ یا ی تی 0/93

ااکشآ ردا پخش اجیا کمرا .ک سهتیی ندخت

2. quasi – experimental
4. Lu

کیسبه شوا پیریرو یدآد یرو آ  0/78گزادش شتوا اس
1. Morgan
3. Oxford Happiness Quetionnaire
5. Eysench Personality Questionnaire
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(وموپرد کرد یت .)1387 ،اد ارن تک دد پیرتیرو پیسدتنی ه

سیلهیی کرجراکو تی جراکو راااکو ه است

آ توااکتو .ارتن

دخصصتتی د ا ستتنجو اد

ذکرد ی اسدفیاا اد د ش کی کبیخ  0/87کیسبه گیارتو .اد

یدستتو ترستتط دتتی دا

دری سؤال ا ل پیسدنی ه شیاکی و آکسفردا هونرا کمرکهای
اد سؤات آ آ وا اس :

ااکد یا هیی ل آکجم  ،کیلدفیکدی ،فیاکسدسرر ،ا هیرر ،کممبدی
 ...صتترد گیفدتته اس ت ( خبتتیی ،ادتتتیج اداکتتیای،

ال  .احسیس شیای کموکنم

 .)1390اد ارن پو هش اد خیاا دیس ستیدگیدی اجدمتیوو

و .کسبدیً احسیس شیای وکنم

اسدفیاا شوا اس  .پیریرو دیس سیدگیدی اجدمیوو اد ارتن
پو هش ی اسدفیاا اد د ش کی کبیخ  0/84ه است

ج .خدمو شیا هسدم
ا .دش اد حو شیا هسدم

دری سؤال ا ل ارن پیسدنی ه آ وا اس :
1

آری هن ی وکه جبردرتو اد کستو ت یضتیی کتیدی کندتو،

 .2پیسدنی ة سیدگیدی ل  :پیسدتنی ة ستیدگیدی تل اد
سیل  1961ترسط ل عیفو شو .ارن پیسدنی ه حتی ی 160
سؤال اد  5حدطه ستیدگیدی اجدمتیوو ،ستیدگیدی هدجتیکو،
سیدگیدی تکصدمو ،سیدگیدی جسمیکو سیدگیدی ختیکرااا
اس  .اد هی حدطه  32سؤال طیح است  .شتدرة اجتیای آ
هصرد

خراسنجو اس

آد راکو ه هی سؤال هصرد

ررو اد گزرنههیی" مو" ری "خدی" پیس

" مو" کمیة 1

آ تو .اد

واهو .یای گزرنتة

یای گزرنة "خدی" کمیة صفی تعمد وگدتیا.

کمیة یت اد ارن پیسدنی ه کدی اهنوة پیردن ترا ستیدگیدی
اس  .اد یدسو پیریرو پیسدنی ة ل ارن ضیار

ته است

آ وا است  :ستیدگیدی اجدمتیوو  ،0/88ستیدگیدی هدجتیکو
 ،0/91سیدگیدی تکصدمو  ،0/85ستیدگیدی جستمیکو ،0/81
سیدگیدی خیکرااا  0/91سیدگیدی کمو  .0/94ارن ضتیار
پیرتتیرو اد یدستتو د ی تتیاا دکتتی کتته اد اا نتة ستتنو

احسیس کیداحدو شیب وکندو؟
روش اجرا و تحلیل دادهه
گی ا آد یردو ه و  8جمسة  1سیوده هفدهای ا جمسه
تک آ ردش قیاد گیفدنو .ارن آ ردش تهصترد گی هتو
اکجیب گیف  .اد هی جمسته تتی حتو ا رتی تمتیرن تی د ی
طیح شوا اد جمسه صرد

رضروی

هی جمسه خ صه رضروی
اوضی دی

وگیف  .اد پیرتی

طیح شوا اد جمسته ،ترستط

وشو .همچندن یای اوضی تریلدفو ادا ه وشو

اوضی رظ

کرلته توشتوکو .یدستو

ه اکجتیب ترتیلد

وگیف  .خ صتهای اد

تریلد

اد ا دوای هی جمسه صرد

جمسی

آ ردشو اد جو ل شمیدا  1آ وا اس :

جدول  .1برنامة آموزشی مهارتهاي مثبتاندیشی
جلسات

جمسة ا ل

مباحث آموزشی مهارتهاي مثبتاندیشی

کث کمو اد یدا خرش دنو

ثب اکوردو ،تدیرح ککرة یگتزادی جمستی  ،استدردالعملهتیی عیفتو

آشنیرو (جمسه ترجد و)
جمسة ا ب

خراشنیسو خراآگیهو .آد راکوهی خصرصدی

جمسة سرب چ یدب

وز کف  ،ت رر

جمسة پنجم

چ رکه و دنو

خرا دا دی شنیخده

ه ادک دددیی اد خرا یسنو

احسیس اددشمنوی افزارش احدیاب ه خرا اد آد راکوهی
نفوگیارو ی دا تک

تأثدی قیاد واهو؟ آد راکوهی ی تأثدیا

دریکبید نفوک یی

و دنو

آشنی وشرکو
جمسة شدم

تأثدی خراگرروهیی ثب

جمسة هفدم

عیفو یخو اد افرید ،دی نط و که سب

جمسة هددم

ثب ک یی کد

ک یط قر

نفو ی احسیس دفدید اد قیل
و دنو

ثیل

نفو ک یی وشرا

ه شدرة گی هو ادا ه فعیلد هیی ترمدمو یای آد راکوهی

1. Bell Adjustment Inventory
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یکی ة آ ردشو ثب اکوردتو تهطترد ومتوا یگیفدته اد
طیل

کدیو کراک خرش تدن ،کرشتدة ستمد من ()1391

کدیو ثب اکوردو ثب گیارتو کتید یای ،کرشتدة ستردا
کر دمدتتیب ( )1386اس ت کتته تتی استتدفیاا اد کظتتیا استتیتدو
د ا شنیسو هصرد

آ ردش ثب اکوردو اد پدرست

گیارو .شیح کی ل جمسی
آ وا اس .

ه نظرد یدسو فیضتدههتیی تک دتد اد تکمدتل کر ادرتیک
اسدفیاا شو.

وممدیتو ادآ تو اد  8جمسته تنظتدم

ی فتهه
جو ل شتمیدا  2آد تر کتیلمرگی ف استمدیک  ،همچنتدن
ترصد آ یدی شیاکی و ستیدگیدی اجدمتیوو ته تفردتک
گی ا ،پ آد ر آد ر پد دیی دا کدی واهو .همی گرکه

که دیهوا وشترا ستطرح عنتیاادی آد تر کتیلمرگی ف
اسمدیک

یای همة دغدیهتی ددتدی اد  0/05است ؛ نتی یارن

وترا تردرع دغدیهیی تک دد دا کی یل فیم کمرا.

جدول  .2توصیف آماري و نتایج آزمون كالموگروف اسمیرنف
گروه

متغیر

نمرات

میانگین

انحراف استاندارد

پ آد ر

63/5

3/76

1/13

پد دیی

63/10

3/85

1/30

0/054

سیدگیدی

پ آد ر

7/83

1/78

1/29

0/069

اجدمیوو

پد دیی

7/92

2/01

0/89

0/39

پ آد ر

29/5

3/70

1/05

0/22

پد دیی

29/71

3/83

0/85

0/46

سیدگیدی

پ آد ر

14/7

2/51

1/09

0/18

اجدمیوو

پد دیی

14/82

2/66

1/15

0/13

شیاکی و
آد یرش

شیاکی و
کندیل

یای یدسو فیضدههیی پتو هش اد تکمدتل کر ادرتیک
اسدفیاا شوا اس  .قبتل اد تکمدتل ،فی ضتههتیی همستیکو
ادریک هی هم نو شد

آزمون كالموگروف اسمیرنف

دگیسدر اد دن گتی اهتی تردا

آد ر قیاد گیف .

آماره

سطح معناداري

0/15

جو ل شمیدا  3کدیرج آد تر همستیکو ادرتیک هتی دا
کدی

و اهو .ی ترجه ه ارنرته ستطرح عنتیاادی ددتدی اد

 0/05اس ؛ نی یارن وترا فیم همستیکو ادرتیک هتی دا
یقیاد ااکس .

جدول  .3آزمون همسانی واریانسها
متغیر
شیاکی و

سیدگیدی اجدمیوو

آزمون

درجة آزادي 1

درجة آزادي 2

مقدار F

سطح معناداري

پ آد ر

1

58

1/45

0/752

پد دیی

1

58

2/607

0/112

پ آد ر

1

58

1/998

0/163

پد دیی

1

58

1/718

0/195
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جو ل شمیدا  4کدیرج آد تر هم نتو شتد
پ آد ر
کدی

عنیاادی یای اثی تعی مو پتدشآد تر

دگیستدر

پد دیی یای شیاکی و سیدگیدی اجدمتیوو دا

واهو .همی گرکه که

حظه توشترا همته ستطرح

گتی ا پتدشآد تر

(گی ا) دددی اد  0/05اس ؛ نی یارن وترا شد

دگیسدر

دا یای هی ا دغدی هم ن فیم کمرا.

جدول  .4آزمون همگنی شیب رگرسیون پسآزمون و آزمون پیگیري شادكامی و سازگاري اجتماعی
آزمون

متغیر

پ آد ر
شیاکی و
پد دیی
پ آد ر

سیدگیدی
اجدمیوو

پد دیی

منبع تغییرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

معناداري

پدشآد ر

2451/655

1

2451/655

2/53

0/234

پدشآد ر (گی ا)

2955/552

1

2955/552

3/05

0/082

پدشآد ر

2408/673

1

2408/673

2/67

0/229

پدشآد ر (گی ا)

2661/268

1

2661/268

2/95

0/095

پدشآد ر

214/115

1

214/115

2/17

0/274

پدشآد ر (گی ا)

271/344

1

271/344

2/75

0/128

پدشآد ر

197/254

1

197/254

2/06

0/286

پدشآد ر (گی ا)

291/093

1

291/093

3/04

0/083

جو ل شمیدا  5کدیرج تکمدل کر ادریک
ا ل ا ب پو هش دا کدی

مجموع

درجة

میانگین

مقدار F

سطح

یای فیضدههیی

واهو .همی گرکه کته

حظته

است  .همچنتتدن دتتیک دن تعتتورل شتتوة شتتیاکی و اد گتتی ا
آد یرش یا ی ی  63/27اد گی ا کندیل یا ی ی  27/73اس

وشرا اثی وی ل گی ا اد پ آد ر شیاکی و عنیااد است

که حیکو اد تأثدی آ ردش ثب اکوردو ی افتزارش شتیاکی و

()P=0/001؛ نی یارن آ ردش ید هیی ثبت اکوردتو تی

گی ا آد یردو اس .

افزارش شیاکی و ااکشآ ردا ؤثی راا فیضتدة ا ل تردا
تأردو قیاد وگدیا .اکوادا اثی که ی جذ د اتیی تفردرو کدی

همچندن اثی وی ل گی ا اد پد دتیی کدتز عنتیااد است
( .)P=0/001تته وبتتید ار تتی آ تتردش تتید هتتیی

یا ی ی  0/97اس  .ته دتی ار تی  97ادصتو

ثب اکوردو ی افتزارش شتیاکی و ااکتش آ تردا اادای اثتی

ثبت اکوردتو

پیرواد راا فیضدة ا ب تک دد کدز ردا تأردو قیاد وگدیا.

اااا شوا اس
تغددیا

شیاکی و کیشتو اد افتزارش تید

جدول  .1تحلیل كوواریانس پسآزمون و پیگیري شادكامی
آزمون

پ آد ر
پد دیی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجة آزادي

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

مجذور اتاي تفکیکی

پدشآد ر

270/215

1

270/215

28/594

0/001

0/183

گی ا

17662/804

1

17662/804

1869/068

0/001

0/97

پدشآد ر

265/417

1

265/417

30/611

0/001

0/196

گی ا

15596/515

1

15596/515

1798/773

0/001

0/91

یای یدسو فیضدههیی سترب چ تیدب پتو هش کدتز اد
تکمدل کر ادریک

 89/7ادصو تغددیا

سیدگیدی اجدمتیوو کیشتو اد آ تردش

اسدفیاا شوا که کدیرج آ اد جو ل شمیدا

ید هیی ثب اکوردو اس  .ی ترجته ته ارنرته دتیک دن

 6آ وا اس  .همی گرکه که حظه وشرا ،اثی وی ل گتی ا
اد پ آد ر سیدگیدی اجدمیوو عنیااد است ()P= 0/001؛

تعورلشوة سیدگیدی اجدمیوو اد گی ا آد یرش یا ی ی 8/04
اد گی ا کندیل یا ی ی  14/49اس وترا کددجته گیفت

نی یارن آ ردش ید هیی ثب اکوردو ی برا ستیدگیدی

آ ردش ثب اکوردتو تی بترا ستیدگیدی اجدمتیوو گتی ا

اجدمیوو ااکش آ ردا

ؤثی راا فیضدة سرب تأردو وشرا.

همچندن واد جذ د اتیی تفردرو کدی اهنوة ارن اس

که

آد یردو ؤثی اس .
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همچندن اثی وی ل گی ا اد آد تر پد دتیی کدتز عنتیااد
()P=0/001؛ تتهوبتتید ار تتی آ تتردش تتید هتتیی

است

اثی پیرواد راا فیضدة چ یدب پو هش کدز ردا تأردتو قتیاد
وگدیا.

ثب اکوردو ی برا سیدگیدی اجدمیوو ااکشآ تردا اادای
جدول  .1نتایج تحلیل كوواریانس پسآزمون و پیگیري سازگاري اجتماعی
آزمون

پ آد ر
پد دیی

منبع

مجموع

درجة

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

پدشآد ر

177/952

1

177/952

103/417

گی ا

851/113

1

851/113

494/625

0/001

پدشآد ر

183/135

1

183/135

107/104

0/001

0/293

گی ا

814/457

1

814/457

476/324

0/001

0/861

بحث و نتیجهگیر
هتتوف ارتتن تک دتتد یدستتو تتتأثدی آ تتردش تتید هتتیی
ثب اکوردو ی شیاکی و سیدگیدی اجدمیوو ااکشآ تردا
اخدی ا دا درسطه را .کدیرج حیصل اد تجزره تکمدل ااااهی
کدتتی ااا آ تتردش ثبتت اکوردتتو تتی افتتزارش شتتیاکی و
ااکشآ ردا اخدی ؤثی اس  .ارن کددجه ی ریفدههتیی تک دتد
ختتواریدیفتتیا ( ،)1392حستتدندااا ( ،)1396ستتمد من

اط وتتی

مقدار F

سطح

مجذور اتاي

معناداري

تفکیکی

0/001

0/278
0/897

تتؤثیتی وتتز کفتت

ددتتدی کدتتز کصتترل

ثب اکوردو هسدنو؛ نی یارن و ترا کددجه گیفت آ تردش
ید هیی ثبت اکوردتو کته تی تغددتی افرتید تأکدتو اادا
افتزارش

وتراکو خرش دنو دا جیر زرن و دنو کیاا سب
شیاکی و گیاا.

شتنیخ هتی کته

اروگیا شنیخدو ،ه سرا نوی تفریا

یوث هوار هدجی هی خم دی فیا وشرا تأکدو اادا .اد
کظیرههیی شتنیخدو اود تیا تی آ است کته افتیاا شتیاکیب،

همریدا ( )1391اسرمی سمد من ( ،2008ک ل اد نوآاب،
 )1390همسر اس  .خواریدیفیا ( )1392و دوا اادا ک یش

د روااهیی فیهن و طمرو دددیی دا تجی ه وکننو کدتز

ه سی ل د د یا ،اکسی دا قیاد توستیدا تتی دکتوگو

دا

ثب

ثب

د روااهیی خنثو دا ه صرد

د رتوااهیی ثبت

پیکدیطو دا یای خرا ه اد غی دی دا ک یش نفتو ،آک تی

ثب تی اد کظی وگدیکو .اد اقع یاب قیادکو اد طیرد کندیل
افریدشی  ،شیاکی و خرا دا افزارش اهنتو تیای ثتیل ،ارتن

خراهتتو شتتو .همچنتتدن حستتدندااا ( )1396تأکدتتو تتوکنتتو
د ا شنیسو ثبت گتیا ته رضتروی ثبت دکتوگو دتی

و دوا که اد ج ی رک کدتی ی یتتی جترا اادا توتراکتو
خرشبخدو شتیاکی و افتیاا دا دفزارتو (شترادتز )2004 ،؛

و پیاادا سعو وکنو ی ک یهو وممتو وممتو ،حضترد

کته آ تردش تید هتیی

دا دمید دکجرد وسیدا گیهو سب

ارن ؤلفه هیی ثب

تیو د ادس آک تی

شیاکی و دا اد دکوگو دتی همترادتی

سیدا .د ا شنیسو ثب گیا هونرا رک کید وممو ه ادک
تبددن شیاکی و پدش دنو ورا ل تؤثی تی آ توپتیاادا

1

نی یارن تو تترا کددجته گیفت

ثب اکوردو که تأکدو ی تغددی افرید ررو اد د شهیی اصمو
آ اس وتراکو سب افزارش شیاکی و گیاا.
ریفدتته ار تتی تک دتتد حتتیکو اد تتتأثدی عنتتیااد آ تتردش

هونرا رک کرشش یلدنو هجیی ارنره ک صهتی دا یطتیف

ید هیی ثب اکوردو ی سیدگیدی اجدمیوو ااکشآ تردا

کنو ه افزارش شیاکی و تو پتیاادا (ستمد من همرتیدا ،

را .ارن ریفده ی کدیرج تک دتد (فردستدی ( ،)2014 ،کر دمدتیب،
 )1386تتیا ( ،1965تته ک تتل اد ختتواریدیفتتیا،)1395 ،

تتهطتتردکمو ثبتت اکوردتتو پیهدتتز اد افرتتید نفتتو،
داهبیاهیی ؤثیی تیای کنتید آ تو تی فدتیدهیی د اکتو

(کتید)1391 ،

همسر اس  .یا

افتزارش شتیاکی و هسدنو .همچندن خمتد خترو ،پتیاادش

سیدگیدی اجدمیوتو دا جتیریکو وااکو که تترسط آ د ا ط

.)1391

2. Forster

2

حدودوموکظتیی ()1387

کدمتو ()1387

( ،1965ه ک ل اد ختواریدیفتیا)1395 ،
1. Schwartz
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دی افیاا گی اهتی ونیصتی فیهن تو اد ضتع دضتیر

ااکش آ ردا اد ج ت

خدو قیاد اادا؛ هوبید ار ی د ا ط دی افیاا گتی ا هتی

شیاکی و سیدگیدی اجدمتیوو اخدصتی

یرو طردی یقیاد شوا یشو که رک فضیی ادتبیطو ثبت
دضیر خش فیاهم شرا.

پددن یا وشرا دی ه ارن تک دد ی د ی سیری جرا ع آ یدی
کظدی ااکش آ ردا پسی ری تیطع تکصتدمو ار تی ستیری

کر دمدیب ( )1386و دوا اادا ثب اکوردو ه عنیی کدتک
اکورددو اد یدا خترا ار تیا

ااشتدن حستن ظتن ته

آک یس  .فردسدی ( )1014ی ارن ی د اس
ذهنددو که کسب

افیاا اد خراشی
یشو ،اد ست

کته اگتی اددرتی و

ه خراشی اادکو ثبت

نیطد جغیافدیرو صرد

دفتع کدیدهتیی د اکتو آکتی ادجممته

پذریا.

همیکنو هی پو هدو ،ارن پو هش کدز ی کتو ار هتیرو
د ی س  .ی ترجه ه ارنره ارن تک دد ی د ی ااکشآ تردا
اخدی درسطه اکجیب شوا اس

ستیدگیدی د اکتو اجدمتیوو ددتدیی

یخردااد خراهنو را .ثب اکوردو صیفیً اد افریدی ختی

اهنتو .همچنتدن

اد تعمدم کدیرج ه سیری یطع

ااکشآ ردا پسی یرو احددیط تدب ه ومل آرو .همچندن اد
پو هش حیضی گی اهیی آد یردو کندیل هصرد

کی ل

خ صه کمو شرکو ،مره کروو د رریا ج ت گدتیی کمتو

اد همة ج ی

اد یدا دکوگو اس  .ثب اکوردو رعنو ترجه ااشدن ه ا ترد
ثب اد دکوگو کپیااخدن ه جنبههیی نفو .ثب اکوردتو

احدمیل تأثدی دغدیهیی تزاحم کظدتی ستطح هترش ،اک دتزا،
سطح فیهنگ خیکرااا ،ادآ و یکنو آ جرا اادا؛ نی یارن

که تصرد خر و اد خررددن ااشتده یشتدم

ه عنیی آ اس

روگوهیی د اکو خیکرااگو همدی کدوااکو

اد تعمدم کدیرج یرو احددیط تدب دا ه ومل آ دا.

که آکره همرادا خرا دا سیدکش کندم؛ نتی یارن اگتی اددرتی و
ثب

افیاا اد خرا ار یا

یشتو ،اد ست

ستیدگیدی

آرزکک ،ب .)2001( .د ا شنیسو شیای ،تیجمه :کمو فدی د خ

د اکو اجدمیوو دددیی یخردااد خراهنو را.
کددجة پد دیی ا دة سه یهه حیکو اد پیریرو اثی آ تردش
ید هیی ثب اکوردو ی شیاکی و ستیدگیدی اجدمتیوو
را .ارن کددجه کدی

واهتو تید هتیی ثبت اکوردتو اد

طیرد تأثدی ومدد ی تغددتی ال رهتیی دفدتیدی خمتد افتیاا،
یوث خرش دنو ارو ثب ه سی ل شوا شیاکی و آک تی
دا اد پو اادا .همچندن ارن کددجه کدی

واهو ثب اکوردو

همرادا افیاا دا اد سیدگیدی ی رقعد هیی تتیدا

خدمت

تیکنر کظدی ارن پو هش اد ارن نط ه جغیافدیرو (شت ی
ک یفده اس  .تی ترجته ته ارنرته تعصتبی

فیهن و ،ارنو خیکرااگو شوروی ته رتوا تیای فیدکتوا
اخدی اد ارن نط ه حیکم اس  ،کدیرج ارتن تک دتد بنتو تی
تتتأثدی آ تتردش تتید هتتیی ثبت اکوردتتو تتی شتتیاکی و
سیدگیدی اجدمیوو ،و تراکتو اد ج ت کمتک ته افتزارش
س

د اکو ااکش آ ردا اخدی

ی د کدیط اد تدن آک تی

ؤثی یشو.
ی اسیس ریفده هیرو که اد ارن پو هش ه اس

آو

تی

ترجه ته کیاکتو ترا ا دا کرجتراکو پددتن یا توشترا
د ا شنیسی

دی دا

خمدل د و ،)1378( ،ت یا  :اکددیدا ود.
یخرداادی ،ح ،.دفتیهو ،ژ ،.فتیح ختش ،ک .)1389( .اثی خدتو
آ ردش ید هیی ثب اکوردو ه شدرة گی هتو تی اک دتزة
شیاکی و ااکتشآ تردا پستی پیرتة ا ل

پددیف  ،وز کف
ا دیسدی ش ی جدیف  .فصمنی ه وممو  -پو هدو دهدیفدو کتر
اد وریر آ ردشو131-144)3(1،
نوآاب ،ل .)1390( .اثی خدو آ ردش ید هیی ثب اکوردو ی

شیاکی و ااکدجرری  ،پیری کی ه کیدشنیسو ادشتو د ا شنیستو
تی ددو ،ااکد یا تی د ودس.

ریدی وکنو اثی پیرواد اادا.
ی ی ) صرد

من بع

دغرل اد وادس ،ضتمن رتیاگدیی

آ ردش ید هیی ثب اکوردو جمستیتو دا تیای آ تردش

پرددضتتتری ،س ،.حیفظدتتتی  ،ب .)1396( .اثی خدتتتو آ تتتردش
ید هیی ثب اکوردو تی ستیدگیدی اجدمتیوو ،هدجتیکو
تکصدمو ااکشآ ردا  .د ا شنیسو ودسه26-47)1(6 ،

جی زدگو ،ب ،.کردی .)1382( ،شدراهیی اد یک یی ،اضطیاو
تندوگو ،ت یا  :اکددیدا سم .
حسدندااا ،ب .)1396( .یدسو اثی خدو ید هیی ثب اکوردو
د ا

خرش دنو ی د رریا شتنیخدو -دفدتیدی تی ست
کرجراکی اخدی ،پیری کی ه کیدشنیسو ادشو د ا شنیسو تی ددو،
ااکد یا و ه.
تتید هتتیی
حدتتودوموکظتتیی ،د .)1387( .اثی خدتتو ت ررتت
ثب اکوردو ه شتدرة گی هتو تی ستیدگیدی ااکتشآ تردا ،

پیری کی ه کیدشنیسو ادشو د ا شنیسو تی ددو ،ااکدت یا و ته
طبیطبیرو.
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خواریدیفیا ،ب .)1392( .کید یا ثب ک یی اد د ا اد یک یی تی
تأکدو ی اروگیا اس و ،جمه د ا شنیسو ومرب تی ددتو1 ،
(140-164،)30
خواریدیفیا ،ب .)1395(.یدسو ورا ل ؤثی ی سیدگیدی اجدمیوو

ااکدتتجرری شتتیهو ،دتتی شتتیهو ،طتتیح پو هدتتو ؤسستته
د ا شنیسو ومرب تی ددو ،ااکد یا ت یا .
اه ی کتواا ،س ،.حتیجحستدنو ،ب ،.اژاای ،ج .)1396( .اثی خدتو
آ ردش ید هیی ثب اکوردتو تی ستیدگیدی اجدمتیوو
سی یره د ا شنیخدو اخدیا کرجترا کیستیدگید .د ا شنیستو
ودسه48-65)1(6،
ستتمد من ،ب ،.درتترر  ،ک ،.جدرتتیک  ،ل .گدم تتیب ،ج.)2000( .
کراک خرش دن ،تیجمة اا دپنیا ،فی دکتوا .)1391( .ت تیا :
اکددیدا

دشو.

شتتفدعآ تتیای ،ا .کیص تیی ،غ .)1392( .کظیرتتههتتیی دتتی دا
د ا اد یکو ،ت یا  :کدی ااکد یهو.
وس یی ،پ .)1388(.داهنمیی آد تر هتیی د ا شتنیخدو ،چتیپ
ا ل ،اکددیدا

ااکد یا آداا اس و احو اهراد.

وموپرد ،ا.؛ کرد یت ،ا .)1387( .یدسو تو یتو پیرتیرو د ارتو
پیسدتنی ه شتیاکی و آکستفردا اد ااکدتجرری ااکدت یاهتتیی
ت یا  ،فصمنی ه اکورده دفدید55-66،)5( 2 1 ،
ونیصیی ،ب .)1395( .دا طتة شتیاکی و ست

د ا  ،فصتمنی ه

اکورده دفدید ،شمیدا .84-75 ،6
کید ،ا .)2004( ،د ا شنیسو ثب  ،ومم شیا یکو کدی نویهتیی
اکسی  ،تیجمة پیشی شیرفو کجفو دکتو ،جعفتی ثنتی و ،و.
( ،)1391کیج :کدی سخن.
کررمدیب ،س .)2003( .ثب اکوردو ثب گیارو کید یای ،تیجمة
فیرو یاتوسوا افسیکه صیاقو ،)1386( ،ت یا  :جراکه دشو.
خبتتتیی ،ا ،.ادتتتتیج ،ف ،.ادا کتتتیای ،ا .)1390( .یدستتتو
شیخصهیی د ا سنجو هنجیدری و پیسدنی ه تراکتیرو حتل
س مه اجدمیوو ،فصمنی ه اکواداگدیی تی ددو.1-21 ،)1( 4 ،
اردز ن ،ا .)1981( .دشو اجدمتیوو تیای جراکتی ختیکراااهتی،
تیجمة سدمی کظدیی ( ،)1376ت یا  :اکددیدا آدرن.
ید هیی ثب اکوردتو ته
کدمو ،ب .)1387( .اثی خدو ت رر
شدرة گی هو ی سیدگیدی ااکتشآ تردا پیرته ا ل ا دیستدی ،
پیری کی ه کیدشنیسو ادشو د ا شنیسو تی ددو ،ااکد یا و ه.
Argyle,
M.
(2006).
The
Psychology
of
Happiness.London & New York, Routledge.
Argyle, M. Lu, M. (2001). Happiness as a Function of
Personality and Social Encounter, an International
Perspective North Holland:Elsevier.
Bell, M. (1961). The Adjustment Inventory. California,
Stanford University Press.

Diener, E. (2012). Subjective Well-being. American
Psychologjst,55(1), 34-43.
Easterlin, R. (2013). Is reported happiness five years
ago comparable to Present happiness? Journal of
happiness studies, 3, 193-198.
Forster, J. R. (2014). Facilitating positive changes,
International Journal of Personal Construct
Psychology, 4, 281-292.
Goodestein, L.D. & lanyon, R.T. (2015). Adjustment
behavior and personality, Arizina state university.
Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M. & Schkade, D.
(2005). Pursuing Happiness: The General
Psychology, 9,111-131.
Schwartz, B. (2004). The Paradox of Choice: Why
More is Less? New York: HarperCollins.
Slomowski, C., & Dunn, J. (1996). Young children’s
understanding of other people’s feeling and
beliefs. Child development, 62, 1325-1336.

