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رابطه نگرش مذهبی، باورهای فراشناخت و پذیرش اجتماعی با شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 اهواز

  ، علیرضا حیدری بهیه مشیلی

 

 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ نگرش مذهبی، باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با شادکامی دانشجویان کارشناسی      

ـال تحصیلی   381)دانشجو  173باشد که، نمونۀ پژوهش شامل می 3141-49ارشد دانشـگاه آزاد اسالمی واحد اهواز درس

گیری، پرسشنامه ابزارهای اندازه. اندای انتخاب شدهگیری تصادفی طبقههبه روش نمون( دانشجوی پسر381دانشجوی دختر و 

، پرسشنامۀ (4339هاتن،  -ولز و کارترایت)پرسشنامۀ باورهای فراشناخت ( 3171خدایاری و غباری بناب، )نگرش سنج مذهبی 

. ، طرح پژوهش از نوع همبستگی است(3484آرگیل ولو، )و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( 3493مارلو،  -کراون)پذیرش اجتماعی 

دهد که نتایج این مطالعه نشان می. ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیر استفاده شدتحلیل دادهوبرای تجزیه

و  بین نگرش مذهبی و پذیرش اجتماعی با شادکامی رابطۀ مثبت و معنادار و بین باورهای فراشناختی با شادکامی رابطۀ منفی

نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نشان داده است که متغیر های نگرش مذهبی ، پذیرش اجتماعی و باورهای .معنادار مشاهده شد

 . فراشناختی به ترتیب پیش بینی کننده شادکامی دانشجویان می باشند 

 نگرش مذهبی، باورهای فراشناختی، پذیرش اجتماعی، شادکامی: هاکلیدواژه
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The present research aims at investigating the relationship between religious attitude, metacognitive beliefs and social 

acceptance with happiness among (AM) students in Azad Islamic University of Ahvaz in 1393- 94. The sample 

include 370 students (185 female and 185 male students) were selected through classified random selection. The 

research devices were as follows: the questionnaire for measuring religious attitudes meta cognitionquestionnaire, 

social acceptance questionnaire and oxford happiness questionnaire. The research design was of correlation type. To 

analyze the data as Pearson’s correlation coefficient, regression coefficient were also used.The research finding is that 

the relationship between religious attitude and social acceptance with happiness is positive meaningful and there the 

relationship between meta cognitive belifes with happiness is negative meaningful was found. 

Key words: religious attitude, Meta cognitive belifs, Social acceptance, happiness. 
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 مقدمه

  «شادکامی»   شوند؟ عوامل موثر بر شادکامی کدامند؟شادکامی چیست؟ چه عواملی باعث افزایش شادکامی می

سالمت روان دارد و همه انسانها گیری شخصیت و ای بر شکلازمهمترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر عمده

 .خواهندشان میشادکامی را برای خود و افراد مورد عالقه

، ارزشیابی افراد از خود و  باشندهاست و همه در تالش برای رسیدن به آن میشادکامی که هدف مشترک انسان

اوتهایی که در مورد خشنودی از ها ، ممکن است جنبه شناختی داشته باشد ، مانند قضاین ارزشیابی. زندگیشان است

گیرد و یا جنبه عاطفی که شامل خلق وهیجانات یاست که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر زندگی صورت می

 (1931ونکی ، .)شودمی

خشنودی از زندگی ، خلق وهیجانات مثبت و خوشایند و : شادکامی از چند جزء تشکیل یافته که عبارت است از     

 (.0222داینر، )  ق و هیجانات منفیفقدان خل

-اینگونه افراد با دیدگاهی روشن به امور می. باشدکننده میافراد شادکام افکار و رفتارهایی دارند که سازگار و کمک 

-موقع از دیگران کمک می دهند و بهبه طور مستقیم برای حل مسائل از خود تالش نشان می. نگرند؛ دعا و نیایش دارند

خود و دیگران را سر . رونددر خیاالت فرو      می. کننداز سوی دیگر افراد غیر شادکام ، بدبینانه فکر و عمل می .طلبند

 (1931علیزاده ، .)ورزندکنند و از کارکردن برای حل مشکالت اجتناب میزنش می

دات منسجم و یکپارچه نگرش مذهبی عبارت است از اعتقا. مذهب یکی از موثرترین عوامل در تاریخ بشری است»

داند و ارزشها ، اخالقیات ، آداب و رسوم در رفتارهای انسان با یکدیگر ، طبیعت توحیدی که خداوند را محور امور می

 (1932،   1ش .روانشناسی و دین .) کندو با خویشتن را تنظیم می

جمعی است که حول مفهوم حقیقت  ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی ومعتقد است مذهب مجموعه  پترسون

 (1933، 10روانشناسی و دین ، ش.)غایی یا امری مقدس سامان یافته است
                                                           

3-happiness 

4- Seligman, M & Other 

5- Daineer, 1997. 
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عشق و نیروهای مذهبی به و قار و سنگینی و صبر و شکیبایی و اعتقاد و : ویلیام جیمز پدر روانشناسی معتقد است

  (1930ترجمه قائنی ، . دین و روان .) شوداطمینان در فرد منجر می

-ای برای تغییر مثبت رویدادهای زندگی میکننده عاطفی و وسیلهیکی از موارد موثر بر شادکامی ، که به عنوان حمایت 

توانند افراد با گرایش مذهبی و این عقیده که در جهان مقصد واالیی وجود دارد ، می. باشد ، نگرش دینی است

 (0223داینر،. )3شادکامی خود را ارتقاء بخشند

اعمال مذهبی ، مانند حضور در مساجد، تعامل و حمایت : برای مثال . دهدب ، شادکامی را به چند طریق ارتقاء میمذه

عالوه بر این ، ایجاد و گسترش رابطه فردی با خدا ، شادکامی را با کاهش استرس و بهبود . دهداجتماعی را افزایش می

همچنین ( 1331الیسون،. )3دهدین مذهب به زندگی شخصی معنا میهمچن. دهدراهبردهای غلبه بر استرس ، ارتقاء می

 (1931،  13ش . روانشناسی و دین . ) 3بین شادکامی و اعتقادات مذهبی ارتباط مثبت و معنادار نشان داده شده است

بشر الشعاع قراردادهاست ، عواطف، احساسات، در دنیای لجام گسیخته کنونی ،که مادیات همه چیز را تحت     

در دنیایی که فقر و تنگدستی ،جنگ و خونریزی، فساد و تباهی هر روز . رود که به فراموشی سپرده شودمی... دوستی و 

تواند بشر را از اینهمه نابسامانی و از چیزی جز پشتوانه معنوی و مذهبی و تغییر و تحول درونی نمی. رو به افزایش است

 ( 1932بنی آدم ، . ) جات دهدهم گسیختگی و از هم پاشیدگی روانی ن

ی باثبات همچنین افراد شاد دارای روابط دوستانه. فرد شادکام فردی سالم ، فرهیخته، برونگرا ،مذهبی و خوشبین است

ها و اهداف پردازان رسیدن به شادکامی را از طریق توجه به ارزشبرخی از نظریه . های مذهبی محکمی هستندو نگرش

 ( 1931میرشاه جعفری ، )« . دانندساسی ،معنادار بودن زندگی و عشق به خدا امکان پذیر میمعنوی ،نیازهای ا

گذار مکتب معنا درمانی، بنیان 11به گفته ی فرانکل. جزء الینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است 12مذهب

ارها و باورهای مذهبی، تأثیر رفت. احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیر ناهوشیار هر انسانی وجود دارد

توانند از طریق مشخصی در معنادار کردن زندگی افراد دارند، رفتارهایی مانند عبادت، زیارت وتوکل به خداوند می

داشتن معنا در زندگی، امیدواری به یاری . های مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردندایجاد امید و تشویق به نگرش

های اجتماعی و معنوی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال همگی از مندی از حمایتل، راه بهرهخداوند در شرایط مشک

رسان، فشار کمتری را توانند در مواجهه با حوادث آسیبها میهایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنجمله روش

و شادکامی حتی تاثیر آن بر کاهش اختالالت نقش معنویت در ارتقاء آرامش ، بهداشت و سالمت روانی . متحمل شوند

                                                                                                                                                                                     
6- Peterson 

7- Daineer 
8
- Elisson 

9
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روانی و ناهنجاری های اجتماعی موجب گردید تا شاهد رشد و گسترش مطالعات روانشناسی دین و معنویت در ابعاد 

 (.1931حسینی و اجاری، به نقل از علیزاده، )« مختلف باشیم

تواند آید و در اجتماع با معاشرت دیگران است که میانسان در اجتماع به دنیا می. ها موجوداتی اجتماعی هستندانسان» 

انسان در . تواند کیفیت زندگی، سالمت روان و شادی و نشاط خود را ارتقاء بخشدباقی بماند و دراجتماع است که می

به  های خود را دریابد و به طورکلیها و تواناییتواند خود را بهتر بشناسد، ویژگیمعاشرت با دیگران است که می

 (.1933شرف الدین، )بینانه از خود دست یابدتصویری درست و واقع 

زنند که مورد کنند و گروهی طوری حرف میها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت میگروهی از انسان

پذیرش . 10گویندمی اجتماعی   کردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش زدن و رفتار  حرف. تایید دیگران قرار بگیرند

اجتماعی همانند پیوستاری است که در یک انتهای آن پذیرش اجتماعی خیلی باال و در انتهای دیگر پذیرش اجتماعی 

. می باشد (دهندشود که به هیچ وجه نظرات و تجربیات خود را تغییر شکل نمییعنی افرادی را شامل می)خیلی پایین 

اجتماعی پذیرش. رش اجتماعی برای ارضای نیازهای مختلف افراد ضروری استرسد سطح متوسطی از پذیبه نظر می

در . مثل پذیرش، افزایش اعتماد به نفس، حاالت شادی ونشاط درونی و بیرونی. باال چندین پیامد مثبت به همراه دارد

دهی منفی،  ارزش شناختی مثل احساس تنهایی، خوداجتماعی پایین ممکن است باعث مشکالت روانحالی که پذیرش 

،به نقل 0220، 19به نقل از پاکاس التی 1339کرک ودیگران، )اضطراب و حتی افسردگی و نیز مشکالت تحصیلی شود 

 (.1932از مرادی 

-می  1همچنانکه هورنای. باشدچون و چرا با جامعه هم مورد تایید اندیشمندان حوزه روانشناسی نمیالبته همنوایی بی

آنها . کوشند تا دیگران را خشنود کنندنجور در جستجوی خود برای محبت و تایید کورکورانه میافراد روان ر: گوید

های خصمانه در ترسند و از خصومت دیگران و احساسکنند از توقعات دیگران پیروی کنند، از ابراز وجود میسعی می

 (.1932نقل از مرادی  ، به 193و فیست ،ترجمه سید محمدی،  1فیست)خودشان کامالً ناراحت هستند 

بر این اساس افراد جامعه نباید بیش از حد متعارف به منظور جلب تایید دیگران ، تحت هر شرایطی مطابق با      

 (1931تقی زاده، )« . های آنان عمل کنندانتظارات و خواسته

ت، رضایت از زندگی و نبود هیجان مثب: ، سه جزء اساسی شادکامی عبارتند از 1به نظر آرگیل، مارتین ولو       

او و همکارانش دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، . هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب

یکی از موضوعات مرتبط با شادکامی، . رشد شخصی، دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز از اجزاء شادکامی هستند

وقتی از مردم پرسیده شود که فرد شادکام چه کسی : گوینددلیل مایرز و دایز، می وجود شبکه حمایتی است؛ به این
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کنند که به تفسیری مثبت و خوشبینانه از است؟ در پاسخ به شبکه حمایتی از روابط در یک فرهنگ اشاره     می

 (1932متین ، .) انجامدرویدادهای روزمره زندگی می

 ساسی داردشادکامی مفهومی است که چندین جزء ا

: دوم. شود فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشدنخست جزء عاطفی و هیجانی که باعث می       

گردد فرد شادکام نوعی جزء شناختی که موجب می: جزء اجتماعی که گسترش روابط اجتماعی را به دنبال دارد و سوم

شد و وقایع روزمره را طوری تعبیر و تفسیر کند که خوشبینی وی را تفکر و نوعی پردازش اطالعات ویژه خود داشته با

 (.1932عسکری و همکاران ، )به دنبال داشته باشد 

 های افراد شادکامویژگی

 .اشخاص شاد به خودشان عالقمند و متکی هستند: اعتماد به نفس و عزت نفس -

 .باشندند و در ضمن آنها سرشار از امید میبین هستمردم شاد به وقایع و اتفاقات آینده خوش: بینیخوش -

 .مردم شاد برون گرا، خوش مشرب، اجتماعی، اهل معاشرت و گفت و شنود هستند: گراییبرون -

کنند و بر وقایع و حوادث و هم چنین افراد شاد عقیده دارند که سرنوشتشان را خودشان انتخاب می: کنترل شخصیتی -

 .ندزندگی خود کنترل و احاطه دار

 .افراد شادکام دارای طبعی شوخ و مزاح گونه هستند: شوخ طبع -

بینند و افراد شاد خویشتن، افراد دیگر و عالم خارج را آن چنانکه در واقع هستند می: پذیرش خود، دیگران و طبیعت -

 (.1932زیدی، )قبول دارند 

و دانش در « تفکر درباره تفکر » که به فرآیند برای نخستین بار به کاربرده است ( 1333) 13رافالول13واژه فراشناخت

-کنند ، سبک تفکر را تعیین میها توجه را هدایت میفراشناخت. شود دانیم اطالق میدانیم و چه نمیمورد اینکه چه می

اخت شود به عبارتی فراشنکنند که به دانش ناکار آمد منجر میای هدایت میای را به شیوه های مقابلهکنند وپاسخ

مفهومی چند و جهی است که در برگیرنده دانش ، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی ، نظارت یا 

-ی اندیشه ، حوزه 02شناسی فراشناختروان» (. 1931به نقل از پور نامداریان 0223، 13؛ولز1333فالول، )کند کنترل می
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های شناخت عبارت است از جریان( . 1932صالحی، )رسد می 1332ی آن به حدود دهه گری نوینی است که پیشینه

 (.1930به نقل از زمان زاده   193سیف، )سازی و به کارگیری اطالعات  ی سازماندهی ، ذخیرهفکری ، یادگیری ، نحوه

از  گیرد ، آگاهی از چگونگی استفادهفراشناخت را بعنوان آگاهی از این که فرد چگونه یاد می( 1333) 01فالول

ی فرآیندها ی شناختی در یک تکلیف خاص ، اطالعات موجود برای رسیدن به یک هدف ، توانایی قضاوت درباره

آگاهی از اینکه چه راهبردهایی را برای چه هدفهایی مورد استفاده قرار دهد ، ارزیابی پیشرفت خود در حین عملکرد و 

 (.1939به نقل از برهمند 1333فالول ومیلر، )بعد از اتمام عملکرد تعریف کرده است 

ها برای رسیدن به بهزیستی شناختی وچگونگی استفاده بهینه از آن فرآیندهای یدرباره دانش به فراشناخت اصطالح     

به نقل از امینی 1333،  0، ولز1331، 09؛ به نقل اززوهر1399، 00بایلرواسنومن) « شود گفته می... روانی ، شادکامی و 

193   .) 

ها و تعبیر و تفسیر آگاهانه از مفهوم افکار و احساسات فراشناختی و قضاوت در بیات فراشناختی شامل ارزیابیتجر»

مدل . توانند با اختالالت هیجانی ارتباط پیدا کنندازاین روتجارب فراشناختی می. های شناختی استمورد وضعیت

 : فراشناختی دو نوع باور فرا شناختی شناسایی کرده است

های شناختی خاص شدن در فعالیتهای درگیر باورهای فراشناختی مثبت ؛ باورهایی هستند که به فواید وسودمندی( 1

 .شوندمربوط می... و  0،پایش تهدید 0مانند نگرانی ، نشخوار فکری

-و تجربه  03اهمیت و خطرناک بودن افکار 03معنی03باورهای فراشناختی منفی ؛ باورهایی هستندکه به کنترل ناپذیری( 0

 .شوندهای شناختی مربوط می

ای برای رویارویی با خطر افراد مبتال به اختالل اضطراب باورهای مثبتی در مورد نگرانی بعنوان وسیله: به عنوان مثال 

 .کنند های مقابله استفاده میبینی مسائل آتی و تولید روش ای برای پیشدارند و از نگرانی به عنوان وسیله

. افسرده باورهای شناختی مثبت درباره لزوم نشخوار فکری به عنوان روشی برای غلبه بر احساس افسردگی دارند افراد 

 (1931پورنامداریان وهمکاران،)« . همچنین باورهای فراشناختی منفی درباره کنترل ناپذیری نشخوار فکری دارند 
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-شناختی ، اختالل  کارهای آسیبو های بنیادی در ساز نظریه فراشناختی براین اصل استواراست که بر خالف شباهت

 (.0223ولز، )شناختی مختلف ، هر اختالل محتوای خاص خود را در سطوح شناختی و فراشناختی دارد  های روان

های آیند که سبک تفکر و سازگاری فرد بی اختیار به سمت تاکید و تقویت پاسخاختالالت روانی زمانی بوجود می     

 (.0212، 92اسکریج)است ( نشخوار فکری ونگرانی)رود که بیشتر از همه ناشی از تکرار تفکر هیجانی پیش می

ها و نحوه کنترل ها مسئول کنترل سالم وناسالم ذهنی هستند و آنچه هیجانکندکه فراشناختمدل فراشناختی بیان می     

 .کندکه فرد به چه فکر میکند ،چگونگی تفکر فرداست ، نه این آنها را تعیین می

ساعد ، )کننده تجربه احساسات منفی مانند اضطراب ، نگرانی وافسردگی هستند  بینیباورهای فراشناختی پیش» 

 (.0212پوراحسان واکبری، 

 باورهای فراشناختی مثبت و منفی

 :مدل فراشناختی دو نوع باور شناختی را شناسایی کرده است     

های شناختی خاص های درگیر شدن در فعالیتباورهای فراشناختی مثبت، باورهایی هستند که به فواید و سودمندی     

کند تا از مانند نگرانی درباره آینده به من کمک می. )شوندمربوط می... و  90، پایش تهدید91فکریمانند نگرانی، نشخوار

 (.خطر اجتناب کنم 

-، اهمیت و خطرناک بودن افکار و تجربه 9، معنی99ناپذیری منفی باورهایی هستند که به کنترل باورهای فراشناختی     

ای داشته باشیم ممکن است بر خالف میل خود به آنها عمل کنیم شوند ، مثالً اگر افکار خصمانههای شناختی مربوط می

 (.0223ولز، )

ها نشان همچنین پژوهش. فی مانند اضطراب و افسردگی هستندی تجربه احساسات منکنندهبینیباورهای فراشناختی پیش

 (. 0212ساعد،پور احسان و اکبری)شوند  دهند که باورهای فراشناختی مثبت و منفی ممکن است سبب تداوم نگرانیمی

ند آنها عمل نگرند و مانپذیرش اجتماعی یعنی اینکه بیشتر مردم به منظور سازگار شدن با دیگران از زاویه دید آنها می»

این امر همچنین بدلیل آن . دارداین امر اغلب دیگران را از اینکه صادقانه خود واقعی شان را بروز دهند باز می. کنندمی

از جهتی این واژه ظرفیت و توانایی پذیرفتن و یا به توان عمل . است که بیشتر مردم همواره در حد متوسط باقی بمانند

شود ز تضادهای نهفته در این واژه که به دنبال مطرح کردن آن در جهان امروز مطرح میبرخی ا. کردن اشاره دارد
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برخی معتقدند آموختن درباره سایر . جنسیعبارتند از تعصب و پیشداوری نسبت به گروهها، نژادپرستی و یا تبعیض

 (. 022،  9کیل)دهدمی یرش اجتماعی را ترویجها پذنژادها و فرهنگ

ای در زندگی اجتماعی اجتماعی نمود بارز و آشکاری دارد و نقش آن به طور برجستهکانهایی که پذیرشیکی از م      

ها و جراحات و حتی بیماریهای روانی حاد که افراد را هاست از قبیل نقصها، آسیبناتوانی. دهدافراد خود را نشان می

ها، معلمان، ماهر استثنایی و متخصصان بهداشت خانواده با وجود تالش عظیمی که توسط. گرداننداز دیگران متمایز می

. گیرد، فرد دارای یک ناتوانی در برخورد با زندگی یک چالش نمایی دارد، آن پذیرش اجتماعی استروان صورت می

-امروزه یک دانش آموز ناتوان در یادگیری، باید، توانایی به دست آوردن پذیرش در میان ساختار اجتماعی را که می

شود فردی که تاکنون در جریان اصلی جامعه از درجه دوم اهمیت چنان که گفته می. تواند گاه ظالم و زننده باشد

شود ورود به فضای جامعه جهانی بار بزرگی روی شانه هایش برخوردار بوده، توسط یادگیری به چالش طلبیده    می

هایش استفاده کند ها و روشهایی برای رفع ناتوانیزار، تکنیکیک فرد ناتوان از دو جهت ممکن است از اب. شودتلقی می

خصوصاً افراد ناتوان، از آنجائیکه وقت زیادی را . و تواناییهایش را رشد دهد، اما فاقد تایید و جذابیت اجتماعی باشد

برای پرداختن به اغلب زمان کمتری . کنندمی... صرف آموزشها، یادگیری تکنیکهایا رفع نیازهای شخصی با ابزار و 

 (  193باقری ، ) .نیازهای اجتماعی خویش دارند

 سوال پژوهش

آیابین نگرش مذهبی، باورهای فراشناخت وپذیرش اجتماعی با شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه 

 آزاداسالمی واحد اهواز رابطه وجود دارد؟

 فرضیه های پژوهش

 ..دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز رابطه وجود دارد کارشناسی ارشد دانشجویانبین نگرش مذهبی با شادکامی  -1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز رابطه وجود  کارشناسی ارشد بین باورهای فراشناخت  با شادکامی دانشجویان -0 

 .دارد

 می واحد اهواز رابطه وجود دارددانشگاه آزاد اسال کارشناسی ارشد اجتماعی با شادکامی دانشجویانبین پذیرش  -9

دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد اجتماعی با شادکامی دانشجویان مذهبی، باورهای فراشناخت و پذیرش بین نگرش  - 

 .  اسالمی واحد اهواز رابطه چندگانه وجود دارد

 :روش پژوهش 
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شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه آماری این پژوهش : جامعه آماری ، نمونه آماری و روش نمونه گیری 

 .به تحصیل اشتغال داشتند 1939- 3دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، که در سال تحصیلی 

های از گروه( دانشجوی پسر 13دانشجوی دختر و  13)نفردانشجوی کارشناسی ارشد  932نمونه این تحقیق مشتمل بر 

که . باشدمی( نفر  01)و علوم پایه ( نفر  30)، کشاورزی(نفر   12)ی، فنی و مهندس(نفر 0 1)تحصیلی علوم انسانی

 .ای استفاده گردیدطبقه -گیری تصادفیبرای انتخاب آنها از روش نمونه

 :ابزار پژوهش 

 نگرش مذهبی پرسشنامه ( الف

های موضوعی سوال در خصوص حیطه 2 تهیه گردید و شامل (  193)بناب فرد و غباری این مقیاس توسط خدایاری

-بینی و باورها، علم و دین میها، اثرمذهب در زندگی و رفتار انسان، مباحث اجتماعی، جهانعبادات، اخالقیات، ارزش

نمره گذاری بر اساس روش لیکرت با گزینه های کامالً موافقم، تا حدی موافقم، بینابین، تا حدی مخالفم و کامالً . باشد

 .مخالفم تنظیم شده است

هایی امتیاز، به گزینه  و   گذاری مقیاس به هر یک از گزینه های انتخاب شده که نگرش مثبت تلقی شده اند نمرهبرای 

 022بیشترین نمره در این مقیاس برابر . گیردنمره تعلق می 9های بینابین و به گزینه 0و  1که نگرش منفی تلقی شده اند 

معتبر است و پایایی با دو  221/2واد با نمره کل پرسش نامه در سطح ضریب همبستگی نمره هر یک از م. امتیاز است

 (1933کاظمیان ، .) باشدمی 2/ 3ضریب آلفای کرونباخ برابر . است 30/2و  39/2روش اسپیرمن براون و گاتمن برابر 

برای کل  از روش آلفای کرونباخ استفاده شــد کهنگرش مذهبی  در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه

 باشد، که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده می33/2پرسشنـامه برابر با 

 باورهای فراشناختیپرسشنامه ( ب. 

ای گویه 92ساخته شده است که یک پرسشنامۀ   022هاتن در سال -پرسشنامۀ باورهای فراشناخت توسط ولز، کاترایت

این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس می باشد . سنجدربارۀ تفکرشان را میدهی است که باورهای افراد دخودگزارش

 :که عبارتند از

 .اطمینان شناختی( 9.          کنترل ناپذیری و خطر( 0.          باورهای مثبت دربارۀ نگرانی( 1

 .شناختیخودآگاهی (  .          باورهای فراشناختی منفی در ارتباط با نیاز به کنترل افکار(  
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این خرده مقیاس با (. کند با مشکالت کنار بیاییممثالً نگرانی کمکم می)باورهای فراشناختی مثبت درمورد نگرانی     

باورهای فراشناختی منفی درمورد نگرانی که روی غیرقابل کنترل . شوندسنجیده می 03، 09، 13، 12، 3، 1سواالت 

،  ، 0با سواالت ( مثالً وقتی نگران می شوم نمی توانم به آن پایان دهم)کنند بودن و خطرناک بودن نگرانی ها تأکید می

کارآمدی یا اطمینان شناختی منفی درمورد افکار شامل موضوعات خرافه، تنبیه، . شوندسنجیده می 01،  1، 11، 3

شامل سواالت شمارۀ ( اری استمثالً ناتوانی در کنترل افکارم یکی از نشانه های بیم)مسئولیت و نیاز به کنترل افکار 

های باالتر نشان شوند و نمرهها بصورت مستقیم نمره گذاری میهمۀ خرده مقیاس. است -9،  ، 12، 10،  1، 13، 92

ضریب آلفای (  022هاتن، -ولز و کارترایت)در مطالعه . باشدها میدهندۀ سطوح باالتر در هر یک از زیر مقیاس

روز  113تا  00همبستگی بازآزمایی در فاصلۀ زمانی . گسترده بوده است 39/2تا  30/2از  کرونباخ خرده مقیاسهای آن

 :به شرح زیر بود

، اطمینان شناختی 3/2 ، کنترل ناپذیری و خطر افکار برابر با 33/2، مقیاس باورهای مثبت برابر با 2/ 3نمرۀ کل برابر با 

.                                                                                                        33/2و خودآگاهی شناختی برابر  2/ 3، نیاز به کنترل افکار برابر با 3/2 برابر با 

و برای  31/2ضریب همسانی آن را با کمک ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ( 1933)شیرین زاده، دستگیری 

و ضریب پایایی با روش بازآزمایی این آزمون را در فاصلۀ چهار هفته برای  33/2تا  31/2امنه خرده مقیاسهای آن در د

 .گزارش کرده است 39/2تا  3/2 و برای خرده مقیاسهای آن در دامنه  39/2کل مقیاس 

برای کل  از روش آلفای کرونباخ استفاده شـد کهباورهای فراشناختی در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه 

 .باشد، که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می2/ 3پرسشنـامه برابر با 

 پذیرش اجتماعی پرسشنامه ( ج

امتیاز به   3تا  2اشخاصی که بین . سئوال است که به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده می شود 99این مقیاس دارای 

تا  3اشخاصی که بین . را به دنبال ندارد و احتماالً مورد طرد قرار می گیرند پاسخ آنها پذیرش اجتماعی. دست آورند

امتیاز به دست می آورند به طور متوسط دارای پذیرش اجتماعی هستند و رفتارهای آنها با قواعد و هنجارهای  13

ن است که رفتار واقعی آنان امتیاز باشد نشان دهنده آ 99تا  02اشخاصی که نمره های آنان بین . اجتماعی مطابقت دارد

ضریب اعتبار آن با (. 1931راتوس، ترجمه گنجی، )با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری باالیی را نشان می دهد 

از نظر روایی نیز این آزمون با سایر ابزارهای روانشناختی که برای اندازه . بوده است% 32روش اجرای مجدد باالتر از 

به نقل از   193ثمری و فاز، )طراحی شده است همبستگی باال و قابل قبول نشان داده است  گیری پذیرش اجتماعی

 (. 193باقری ، 

برای محاسبه ضرایب پایایی پرسشنامه پذیرش اجتماعی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف (  193)در تحقیق باقری 

. بطور کلی حاکی از ضرایب پایایی قابل قبول می باشدبدست آمد که  3/2 و  2/ 3استفاده شده که به ترتیب برابر با 
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مارلو، نمرات این آزمون را با نمرات پرسشنامه تایید خویشتن  -برای تعیین اعتبار پرسشنامه پذیرش اجتماعی کروان

 (=r 0/2 و  =p  2221/2. )داری وجود داردراتوس همبسته و مشخص شده که بین این دو رابطه مثبت معنی

از روش آلفای کرونباخ استفاده شـد که برای کل پذیرش اجتماعی حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه در تحقیق 

 .باشد، که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می32/2پرسشنـامه برابر با 

 شادکامی آکسفوردپرسشنامه ( د

ماده است و حیطۀ رضایت، 03هیه شده است که دارای ت  9توسط آرگیل ولو 1333پرسشنامه ارزیابی شادکامی در سال 

روش نمره گذاری پرسش نامۀ شادکامی به این صورت است . خلق مثبت، سالمت، کارآمدی و عزت نفس را می سنجد

. که گزینه های آن به ترتیب از صفر تا سه نمره گذاری می شوند. گزینه است  که هر ماده از این پرسشنامه دارای 

که به گزینه اصالً، صفر نمره، گزینۀ کم یک نمره، گزینۀ متوسط دو نمره و گزینۀ زیاد سه نمره تعلق می بدین صورت 

گانه نمره کل مقیاس را تشکیل می دهد که حداکثر نمره نشان از شادکامی در سطح باال  03گیرد و جمع نمرات مواد 

 (.1933بفخم،)دارد 

، از طریق همبسته کردن پرسش نامۀ شادکامی و یک مقیاس ده درجه (1931 ، نقل از کریمی،1333)آرگیل و مارتین     

، 93ضرایب همبستگی پرسش نامه شادکامی آکسفورد با مقیاس عاطفه براد بورن. بدست آوردند 9/2 ای ضریب 

و همبستگی با مقیاس 93، همبستگی با مقیاس اجتماعی فلمینگ3/2 همبستگی با رضایت از زندگی آرجیل 90/2

 (.1933نور باال، )بوده است  0/2 93گی بکافسرد

، جهت تعیین پایایی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب (1330)آرگیل و همکاران     

نیز با ( 1933)، نورباال33/2با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب ( 1333)2 فارنهام وبروینگ. را گزارش دادند  32/2

 . را بدست آورد 2/ 3روش آلفای کرونباخ ضریب 

کریمی، )به دست آمد  31/2نیز  0 ، به روش گاتمن130/2 همچنین با روش تنصیف به کمک روش اسپیرمن براون

1931.) 

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنـامه می شادکا در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه

 ..باشد، که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می33/2برابر با 
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 یافته های توصیفی

این پژوهش در یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیاربرای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در 

 .ارائه شده است 1جدول

 های نگرش مذهبی، باورهای فراشناختی، پذیرش اجتماعی و شادکامی دانشجویانانحراف معیارنمره متغیر و میانگین: 1جدول

 متغیر
 های آماریشاخص          

 آزمودنی ها
 تعداد انحراف معیار میانگین

 932 19/09 33/190 کل دانشجویان نگرش مذهبی 

 932 0/12    /3  کل دانشجویان باورهای فراشناختی

 932 9/9  02/   کل دانشجویان پذیرش اجتماعی

 932 10/    3/ 3 کل دانشجویان شادکامی

و  33/190کل دانشجویان به ترتیب برای  ،، میانگین و انحراف معیارنگرش مذهبیمشاهده می شود در متغیر  1همان طوری که در جدول 

در متغیر و  9/9 و  02/  پذیرش اجتماعی،کل در متغیر ،0/12 و    /3 و کل دانشجویان ، باورهای فراشناختیدر متغیر ، 19/09

 .می باشد 10/  و   3/ 3شادکامی،کل دانشجویان 

 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 

نگرش مذهبی ، باورهای فرا شناختی و ) ش بین با متغیر های پی( شادکامی ) ضرایب همبستگی ساده بین متغیر مالک :  4جدول

 دانشجویان  ( پذیرش اجتماعی 

 متغیر مالک
 شاخص آماری                   

 متغیرپیش بین

 ضریب همبستگی

 (r) 

 سطح

 ( p) معنی داری

 تعداد

 ( n)نمونه

 2221/2 02/2 نگرش مذهبی 

 

932 

 

 شادکامی

 2221/2 -13/2 باورهای فراشناختی

 109/2 -23/2 مؤلفه باورهای مثبت در باره نگرانی 

 221/2 -13/2 مؤلفه کنترل ناپذیری و خطر 

 2/ 13 -23/2 مؤلفه اطمینان شناختی 

 2221/2 -13/2 مؤلفه نیاز به کنترل افکار 

 013/2 2/ 2 مؤلفه خودآگاهی شناختی 

 293/2 11/2 پذیرش اجتماعی 

بنابر  r).=02/2و  p=2221/2 (.بین نگرش مذهبی و  شادکامی دانشجویان  رابطه مثبت معنی دار مشاهد می شود نشان می دهد 0جدول 

همچنین بین باورهای فرا شناختی .یعنی با افزایش نگرش مذهبی ، شادکامی دانشجویان افزایش یافته است . این فرضیه اول تایید می گردد 

به عبارت دیگر . بنابر این فرضیه دوم تایید می گردد. r) = -13/2و p=2221/2) عنی دار وجو دداردو شاد کامی دانشجویان رابطه منفی م
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بین باورهای فرا شناختی در زمینه های کنترل .هر چه باورهای فراشناختی دانشجویان افزایش می یابد شادکامی آنان کاهش پیدا می کند 

امی دانشجویان رابطه منفی معنی دار مشاهد می شود و بین باورهای فرا شناختی در زمینه ناپذیری و خطر و نیاز به کنترل افکار با شاد ک

های باورهای مثبت در باره نگرانی ، اطمینان شناختی و خود آگاهی شناختی با شادکامی دانشجویان رابطه منفی معنی داری مشاهده نمی 

بنابراین فرضیه سوم .r)=  11/2و p=293/2) طه مثبت معنی دار وجود دارد همچنین بین پذیرش اجتماعی و شادکامی دانشجویان راب. شود 

 .تایید می گردد یعنی با افزایش پذیرش اجتماعی دانشجویان با افزایش شادکامی آنان همراه است 

 

شادکامی با ( باورهای فراشناختی، نگرش مذهبی و پذیرش اجتماعی)متغیرهای پیش بین ضرایب همبستگی چندگانه : 1لجدو

 دانشجویانبا روش ورود همزمان و مرحله ای

ش
رو

 

R R متغیرهای پیش بین
2 F = p  t = p 

«
ود
ور

» 

 نگرش مذهبی

03/2 23/2 30/3 2221/2 

1 /2 30/0 22 /2 

 223/2 -3/0  -2/ 1 باورهای فراشناختی

 2/ 22 0/ 3 2/ 1 پذیرش اجتماعی

«
ای
له 
رح
م

» 

 2221/2 33/9 02/2 2221/2  10/1 2/ 2 02/2 نگرش مذهبی -1

 2221/2 39/12 2/ 2 09/2 پذیرش اجتماعی -0
01/2 19/  2221/2 

19/2  1/0 210/2 

 2221/2 30/3 23/2 03/2 باورهای فراشناختی -9

1 /2 30/0 22 /2 

1 /2 3 /0 22 /2 

1 /2-  3/0- 223/2 

پیش بینی شادکامی دانشجویاناز روی متغیرهای نگرش مذهبی، باورهای ، رگرسیون داده شده استنشان 9جدول در که  یهمان طور

متغیر نگرش مذهبی با . بنابراین فرضیه چهارم تأیید می گردد(. F=30/3 و p<2221/2)دار می باشد  فراشناختی و پذیرش اجتماعی معنی

بینی  می توانند به طور مثبت و معنی داری شادکامی دانشجویان را پیش 2/ 1و متغیر پذیرش اجتماعی با ضریب بتای  2/ 1ضریب بتای 

همچنین، . می تواند به طور منفی و معنی داری شادکامی دانشجویان را پیش بینی کند 2/ 1متغیر باورهای فراشناختی با ضریب بتای . کنند

Rمقدار 
ای نیز  نتایج تحلیل رگرسیون مرحله .شود یاد شده تبیین میاز واریانس شادکامی دانشجویانتوسط متغیرهای % 3دهد  نشان می2

بینی کننده شادکامی  نشان داده است که متغیرهای نگرش مذهبی، پذیرش اجتماعی و باورهای فراشناختی به ترتیب پیش

 .باشند دانشجویانمی
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آور حل مسأله را تسهیل کند و تعجبتواند خالقیت و دهد که هیجان مثبت میدست آمده نشان میهای بهنگاهی به یافته

، ترجمه  022، نقل از کار،  133و همکاران،  9 استاو. )دهدنخواهد بود که شادکامی نیز بارآوری کاری را افزایش می

 (. 193پاشا شریفی و همکاران، 

شادکامی دانشجویان با بررسی رابطه ساده و چند متغیره هوش معنوی با سالمت روان و ( 1932)در پژوهش امیریان      

بین هوش معنوی با سالمت روان و شادکامی، بین سالمت روان و . دانشگاه شهید باهنر کرمان نتایج حاصل نشان داد

 .شادکامی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

بینی عالئم شدر پژوهشی به تبیین سهم باورهای فراشناختی در پی( 1931)پورنامداریان، بیرشک و اصغرنژاد فرید      

ها نشان دادند که باورهای فراشناختی به یافته. افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران شهر همدان پرداختند

کننده برای افسردگی، اضطراب و استرس بینیپذیری و نیاز به مهار، بهترین پیشخصوص باورهای منفی مرتبط با کنترل

افسردگی و استرس و نقش آن در کاهش عالئم افسردگی، اضطراب و استرس ها از مدل فراشناختی این یافته. هستند

 .کند می توان نتیجه گرفت هرچه افسردگی کاهش یابد ،شادکامی فرد افزایش می یابد  حمایت می

ها با های شناختی در اصالح باورهای فراشناختی وکاهش نشانه های افسردگی موثر است  ، که این درماندرمان     

یوسفی و محرابی ، )« . ش افسردگی ، احساس شادی و نشاط و شادکامی را برای فرد به دنبال خواهد داشتکاه

 (1930به نقل از  زمانزاده، 1933

-های فرا شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشدر پژوهش رابطه بین شادکامی، مهارت( 0219)شاه کاظمی و همکاران   

بینی توان پیشداری وجود دارد و مییافتند که بین سه متغیر رابطه مثبت و معنی آموزان شهر تهران به این نتایج دست

آموزان و دور نگهداشتن آنها از افسردگی و کرد که شادکامی با عث پیشرفت تحصیلی وحل مسائل، مشکالت دانش

 . شودسایر اختالالت روحی و جسمی می

فراشناختی از جمله باورهای فراشناختی مثبت در زمینه نگرانی و  در پژوهش خود ابعاد( 0210)اسپادا و همکاران      

 .اعتماد شناختی پایین را جزء علل بوجود آورنده اضطراب و نگرانی به دست آوردند

های اضطراب و افسردگی به بررسی عوامل فراشناختی و استرس زندگی در رشد نشانه( 0211)یلماز و همکاران      

کننده تغییرات در اضطراب و افسردگی بعد از بینییجه رسیدند که باورهای فراشناختی منفی پیشپرداختند و به این نت

به عالوه، نبود اطمینان شناختی با تأثیر بر پریشانی روزمره . کنترل تاثیرات منفی رویدادهای استرس زای زندگی بود

 .بینی کردتغییرات در اضطراب را پیش

 نتیجه گیری .
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 روز نیروی باشد کسی نزد در مذهبی احساسات چنانچه است کرده بیان جیمز ویلیام چنانکه موضوع این تبیین در

 مذهبی احساسات نتیجه در پس دارد می نگه زنده را زندگی شور و هیجان و کند می وارد او زندگی و کار در افزونی

 پایدار او در زندگی به شوق همیشه و شود امیدی نا دچار خود زندگی مراحل کلیه در انسان که شود می آن از مانع

 خدا به عالقه و عشق و زندگی بودن هدفمند ، معنوی هدفهای داشتن.  شود انسان در شادکامی ایجاد باعث و باشد

 با باید که هستند معیوبی باورهای ، شناخت فرا باورهای.  است شادکامی به رسیدن برای اصلی های راه از یکی

 باورهای به خطر و ناپذیری کنترل باور.   برسد روانی سالمت و شادکامی به بتواند فرد تا داد تغییر را آنها بتوان آموزش

 نشاط و شادی و سالمتی از بهرمندی و خوب عملکرد برای باید افکار که این و افکار ناپذیری کنترل باور مورد در فرد

 و باشند داشته کمتری شخصی کنترل احساس افراد شود می باعث فراشناختی باور این.  شود می مربوط ، شوند کنترل

 فرا باور دیگر سوی از شود می آنها در  شادکامی کاهش و افسردگی و اضطراب افزایش باعث امر این نتیجه در

 باشند داشته بیشتری تردید خود های شایستگی و ها توانایی مورد در افراد شود می عث با خطر و ناپذیری کنتر شناختی

 به که مذهبی مراسم در افراد حضور.  گذارد می منفی تاثیر آنها شادی همچنین و روان سالمت در مسئله این که

 از را مذهبی و دار دین افراد ادراک و شده اجتماعی روابط گسترش باعث شود می گزار بر جمعی دسته صورت

 در و شادکامی افزایش باعث و شده شناختی فرا باورهای اصالح باعث امر این که دهد می افزایش اجتماعی حمایت

 با ارتباط  ، اجتماعی مشارکت به را افراد ، دینی های دستورالعمل چون.   شود می اضطراب و افسردگی کاهش نتیجه

 افزایش اجتماعی حمایت از را  دار دین افراد ادارک نیز امر این و خواند می فرا یکدیگر به رسانی یاری و دیگر افراد

 و افکار ناپذیری کنترل مورد در شناختی فرا باورهای امر این که شود می آنها در تعلق حس ایجاد باعث و دهد می

 در نگرانی و انزوا رفتن بین از و شادکامی افزایش عث با همکاری و تعامل حس این با و داده کاهش افراد در را خطر

 .   شود می آنها

 اجتماعی مقبولیت میزان هرچه و. برخوردارند باالتری شادکامی از اجتماعی پذیرش و اجتماعی حمایت دارای افراد    

 .یابد می افزایش آنها در شادمانی و نفس به اعتماد یابد، افزایش دانشجویان

 پاسخهای بایستی شوند پذیرفته اینکه برای و است مهمی احساس شدن واقع پذیرش مورد احساس دانشجویان برای    

 دارای افراد در ضعیف اجتماعی عملکرد و منفی ارزیابی از ترس تواند می اجتماعی پذیرش افزایش. دهند ارائه مطلوب

 شادکامی که معناست بدین و دارد دنبال به را خوشایندی و رضایت احساس نتیجه در و دهد کاهش را باال اضطراب

 .یابد می ارتقا فرد

 باورهای داد آموزش دانشجویان به توان می حاصله های یافته به توجه با دانشجویان شادکامی افزایش برای توان می    

 ایجاد با همچنین. شوند برخوردار بیشتری شادکامی و روانی سالمت از نتیجه در و داده تغییر را خود فراشناختی

 باال در را دانشجویان توان می اجتماعی های حمایت و ارتباطات فواید و مذهب و دین درمورد آموزشی کارگاههای

 .کرد کمک شادکامی بردن
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 منابع فارسی
 

روان شناسی شادی، ترجمه مسعود گوهری انارکی و دیگران، اصفهان، جهاد دانشگاهی  واحد اصفهان، (  022)آرگیل، مایکل،     

 .  1939ج دوم، 

بررسی رابطه باورهای فرا شناختی با سالمت روانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان ( . 193) امینی ، زرار محمد ،

 اشنویه 

بررسی رابطه ساده و چند متغیره هوش معنوی با سالمت روان و شادکامی دانشجویان دانشگاه (. 1932)امیریان، محمد الیاس،      .

 .دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی. شهید باهنر کرمان

پایان نامه . تأثیر ورزش اروبیک در خودپنداره، تأیید خویشتن، شادکامی و پذیرش اجتماعی زنان رشت(.  193)باقری، نسترن      

 .کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 .1932، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، «مهارت های مثبت اندیشی بر شادکامی دانشجویان»، بنی آدم، لیال    

مقایسه نگرانی، رگه اضطراب و باورهای فراشناخت بیماران هموفیلی، تاالسمی و افراد سالم شهر (. 1939)برهمند، سهیال     

 . انشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات خوزستانپایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی د. دزفول

رابطه هوش هیجانی و شادکامی با انگیزه پیشرفت و خالقیت در بین دانش آموزان سال سوم راهنمایی (. 1933)بفخم، محمد     

 .پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. شهرستان دزفول

با بهزیستی روان ( آندروژنی)رابطه بین سازگاری معنوی، پذیرش اجتماعی و دوگانگی جنسیتی (. 1933)یال پیرزمان، سه     

 شناختی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، 

تبیین سهم باورهای فراشناختی در پیش بینی عالئم افسردگی، »پورنامداریان، سپیده، بیرشگ، بهروز، اصغرنژاد، علی اصغر،      

 .1931، «اضطراب و استرس در پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت شهر همدان

قلدری در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر رابطه بین پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با »تقی زاده، اکرم،         

 .1931، پایان نامه کارشناسی ارشد، «گناباد

 .1930دین و روان، ترجمه مهدی قائنی، چ دوم، تهران، . جیمز، ویلیام     

تهران، خدایاری فرد و همکاران، طرح آماده سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دین داری در جامعه دانشجویان کشور، دانشگاه     

 . 193دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، 

 . 3-191، ص 1939، 39 نقد و نظر، ش . «بررسی نقش دین در بهداشت روانی و فرایندهای روان درمانی»دادفر، محبوبه،       

 یو سالمت روان یوار یدبا ام یریپذ یت، مسئول یفرد یانم ی، مهارتها یشاد کام ینب یرابطه عل یرضا پور، محمد، بررس     

 یروانشناس یرساله دکتر(31-30)  یذهواحد ا یدانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو

بررسی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شادکامی و خودکارآمدی عمومی (. 1939)رضایی، حسن،        

 پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، . ر اهوازدانشجویان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپو

رابطه خود اثربخشی و مقبولیت اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر، »زرگر شیرازی، فریبا، سراج خرمی، ناصر،     

 .1932، «دانشگاه آزاد اسالمی شهر آبادان
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پایان . بهزیستی روان شناختی پرستاران بیمارستان گلستان اهواز رابطه فراشناختی و هوش معنوی با(. 1930)زمان زاده، مریم      

 .دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات خوزستان. نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

                                                                                                                             رابطه تصویر بدنی و سالمت عمومی با شاد کامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک         (.1932)زیدی ،زینب       

روایی و اعتبار پرسش  بررسی ساختار عاملی، (. 1933. )ر. غنی زاده، ا و تقوی، م. ع. گودرزی، م. شیرین زاده دستگیری، ص      

 .   -1  ، ص 3 ، مجله روان شناسی، 92، نامه فراشناخت

رابطه اضطراب اجتماعی، امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان (. 1933)شرف الدین، هدا        

 .کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

رابطه باورهای مذهبی و شادکامی با بخشودگی (. 1932)فت، حمیده، خمیری، امین، عسکری، پرویز، روشنی، خدیجه، ابا     

 .دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

بررسی رابطه ساده و چندگانه شادکامی، خودشکوفایی سالمت روان، عملکرد تحصیلی با آندروژنی (.  193)عسکری، پرویز،      

رشته روان ( Ph.D)پسران دانشجوی واحد علوم تحقیقات مرکز اهواز، رساله دکترای تخصصی در دختران و ( دوگانگی جنسیتی)

 شناسی

« باورهای فراشناختی و سالمت عمومی در دانشجویان»عاشوری، احمد، وکیلی، یعقوب، بن سعید، سارا، نوعی، زهرا،         

 . 193دانشکده ی روان شناسی، دانشگاه آزاد کرج، 

بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان (. 1933. )ی پور، ا؛ نورباال، اعل            

   -  ، 0و  1، شماره های  فصلنامه اندیشه و رفتار، سال . دانشگاههای تهران

امی و سالمت روانی دانشجویان بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادک(. 1931)علیزاده، سیما، پارسا، شلر، کسرایی، شکوفه،       

 .دختر و پسر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ارومیه

موسسه آموزشی پژوهشی امام  1933،1932،1931، سال  10- 1-13پژوهشی روان شناسی و دین، ش  -فصل نامه علمی     

 .، قم(ره)خمینی 

 .، چاپ اول، تهران( 193)ی؛ نجفی زند ترجمه ح، پاشا شریف. روان شناسی مثبت(.  022. )کار، آ      

بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سالمت روانی دانشجویان دختر »کاظمیان مقدم، کبری، مهرابی زاده هنرمند، مهناز،        

 .1933، «و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان

صفحه . 9کامی آکسفورد، مجله روان شناسی، سال چهارم، شماره بررسی روایی و اعتبار پرسش نامه شاد(. 1931)کریمی، آرش    

30-3 . 

دانشگاه عالمه . ساله شهر یزد  13- 1بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی و شادکامی در دختران ( . 1932) متین ، سمیه ،       

 طباطبایی 

بیرونی با کیفیت زندگی دانشجویان  -بررسی میزان ارتباط پذیرش اجتماعی و جهت گیری مذهبی درونی»مرادی، حمید،        

 .1932، پایان نامه کارشناسی ارشد، «دختر و پسر دانشگاه آزاد قم

 .2 -31ص  ، 193، 3، سال 0، تازه های علوم شناختی ش «شادمانی و شخصیت»مرادی، مریم و دیگران،       
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 .1931، 9، شماره  سال . تازه های علوم شناختی. «شادکامی و عوامل مؤثر بر آن»میرشاه جعفری، ابراهیم و دیگران،        

بررسی رابطه ابراز وجود و مقبولیت اجتماعی با احساس شادکامی »، ( 193)نادری، فرح، صفرزاده، سحر، مکوندی، فرزانه        

 . اه آزاد اسالمی واحد اهواز، مجله یافته های نو در روان شناسی، سال دوم، شماره در دانشجویان دانشگ

صفحه .  بررسی روایی و اعتبار پرسش نامه شادکامی آکسفورد، مجله روان شناسی، سال دوم، شماره (. 1933)نورباال، محمد،      

30-   

و شادکامی در دانش آموزان دختر ( کارآمد و ناکارآمد)ای بررسی رابطه نگرش دینی، سبک های مقابله »ونکی، نرگس،      

 .1931، «تهران 0دبیرستان های منطقه 

 

 

 

 منابع غیر فارسی

     Argyle, M. The Psychology of Happiness USA & Canada: Rutledge, Taylor & Francis 

Group, 2001. Jan ott, The Nature of martin’s Happiness, Journal of Happiness students (in 

press) 7, p. 113-128. 

       Abdel- Khalek. A. M. Naceur, F. (2007). “Religiosity its Algeria”, Mental Health. Religion 

& Culture, V 10: 159-170. 

Bennett   , H.Wells, A.(2010).Metacogniton , memory disorganization and rumination in 

posttraumatic stress symptoms. Journal of Anxiety Disorder , 318-25 

      Crozier, W. R. Alden, L. E. Social anxiety asaclinical. the essential handbook of social 

anxiety  for clinicians. http://books.google.com.Johnwiley & Sonsltal 

      Diener, E. D. (2000). The Science of happiness and aproposal for a natural indet. University 

of Illinois at Urbana- Champaign. (A.P.a). 55, 34- 43. 

      Diener, E. D., Lucas. R. e. & Oishi, S. (2000). Subjective well- being: The science of 

happiness and life satification Journal of Psychological science. 7, 181-185. 

      Diener .E, Diener. R, (2008). Happiness unlocking the my stevesof . 

        Ellison, C, G, “Religious involvement and subjective well- being”. Journal of Health and 

Social Behavior, V 32, 1991, p 80-99 

       Francis, L. J., Jones, S. H. & Wilcox, C, Religiosity and happiness: during adolescence,          

young asulthood  and later life. Journal of Psychology and Christian, 19, 2000, p. 245- 275. 

      Flavell, J. M., 1979, “Mata cognition and meta cognitive monitoring: A new area of 

cognitive- developmental inquiry” American Psychology. 34-906-911. 

          Keael. J (2006). Urbon dictionary, Canada Putlishers. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

          Keyes, C. L. M. (2005). Mental illness and or mental health? Inverstigating axioms of the 

complete state Model of Health. Journal of consoling and clinical Psychology, 73 (3), 539- 548. 

       Lyubomirsky, S. Sheldon, K. M. & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The 

architecture of sustainable change. The General Psychology. G (2): 111-131. 

          Maltby. J. Lewis, C. A. & Day. L, Religious orientation and psychological                                       

well- being. 1999, 4, P. 363-378. 

 

       Myers, D. G, The funds, friends and Faith of happy people, American                                   

Psychologist, 2000, 55, p.56-67. 

       Myers, D, G. “The Friends and Faith of Happy People”. American psychologist, V 55 (1) 

2000, p 56-57. Diener, E, “Who is Happy?” Psychological Science, V6. 1995, p 10-19. 

      Papageorgiou C,Wells A.Positive beliefs about depressive rumination ; ;Development and 

preliminary validation of  a self report scale.Behav Ther 2001;32:13-26. 

    Roussis,P.(2007).Metacognitive factors in post-traumatic stress disorder(PTSD). Unpublished 

Ph.D.Theses.University of Manchester ,Faculty of Medical and Huma. 

   Saeed ,O.,Purehsam,S.,Akbari,s.(2010)"correlatiom among metacognitive beliefs and anxiety-

depression symptoms".procedia social and behavior seiences 5,1685-1689. 

     Spada MM,Nikcevic AV ,Moneta GB,Wells A.Metacognition ,perceived stress ,and negative 

emotion .Pers Indiv Diff 2008;44(5);1172-81. 

      Samifar.H،Shakerinejad.Gh.Relation between social ،Cultural and Religious Attitude with 

Happiness among  Students .(2014( 

    SHoaakazemi . M،& et al. The relationship between Happiness ،Metacognitive  

skills( self – regulation ،problem – solving) and Academic Achievement of students in Tehran . ( 

2013) 

   Yilmaz ,E.A,Gencoze ,T.&Wells,A.(2007).The causal role of metacognitions in the 

development of anxiety and depression ;A prospective study.Paper presented at the World 

Congress of Cognitive and Behavior Therapy,Barcelona,Spain. 

  Wells, A. Cartwright- Hation, S. (2004). A short forn of the metacognitions questionnaire. 

Properties of the MCQ- 30 Behavior Research and Therapy, 42.385- 396. 

 Yilmaz, E.A., Gencoze, T., & Wells, A.(2011) "The temporal precedence of metacognition in 

the development of anxiety and depression symptoms in the context of life stress:  A prospective 

study" Journal, of Arociety Disorder, 35- 389- 396. 

 

 
     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

       

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

