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چکيده
تحقیق حاضر با هدف بررســی رابطة بین باورهای فراشناختی 
و خودکارآمدی با شــادکامی دانش آمــوزان به مرحلة اجرا درآمد. 
طــرح پژوهش از نوع رابطه ای بود و جامعة آماری پژوهش را کلیة 
دانش آموزان دختر دورة متوسطة شهر الیگودرز در سال تحصیلی 
93ـ1392 تشــکیل دادند که از بین آن ها تعداد 56 نفر به شیوة 
تصادفی ســاده انتخاب شــد و گروه نمونه را تشــکیل داد. ابزار 
اندازه گیری اطالعات شــامل سه پرسش نامة باورهای فراشناختی 
)ولز، 1997(، پرسش نامة خودکارآمدی )شرر، 1982( و پرسش نامة 
شادکامی )آکســفورد، 1990( بود و برای تحلیل داده های حاصل 
از ابزارهای پژوهش، از آمار توصیفی و اســتنباطی به تناسب برای 
ارائه نتایج استفاده شــد. تحلیل های آماری مربوطه با استفاده از 
برنامة SPSS نســخة 18 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که بین 
ابعاد باورهای فراشــناختی )باورهای فراشناختی منفی، باورهای 
فراشناختی مثبت، کارامدی شــناختی پایین( و خودکارآمدی با 

شادکامی رابطة معنی دار وجود دارد.

کليدواژه ها: فراشناخت، خودکارآمدی، شادکامی

مقدمه
شادکامی از جمله ارمغان های آفرینش است که نقش مهمی در 
بهداشت روانی انســان دارد اما این ارمغان به خودی خود به دست 
نمی آیــد. افالطون شــادکامی را حالت تعادل میان ســه عنصر 
اســتدالل، هیجان و امیال )ویکی، 1999( و ارسطو آن را »عبارت 
از زندگی معنوی« )آیزنک، 1990( می دانســت. شادکامی بخش 
مهمی از کیفیت زندگی و باالتر از ثروت یا فعالیت جنسی به شمار 
می رود )اســکونیگتون، مک آرتور و سامرست، 1997(. آرچیل1 و 
کروســلند2 )1987( برای ارائة تعریفی عملیاتی از شــادکامی آن 
را دارای ســه بخش مهم دانسته اند: فراوانی و درجة عاطفة مثبت 
یا احســاس خوشی، میانگین ســطح رضایت در طول یک دوره، 
و نداشتن احســاس منفی افســردگی و اضطراب. این تعریف در 
پرســش نامة شادکامی آکسفورد مبنای اندازه گیری شادکامی قرار 

گرفته است.
براســاس بســیاری از نظریه های هیجان، شــش هیجان بزرگ 
عبارت اند از: شادکامی، تعجب، ترس، خشم، تنفر و نگرانی. آیزنگ 
)1945( شــادکامی را با عنوان برون گرایــی پایدار در نظر گرفته 
اســت آرگایل3 )2003( بین احساس خوشــی و شادکامی تمایز 

تأثیر باورهای فراشناختی
          و خودکارآمدی بر
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قایل می شــود. به زعم وی، احســاس خوشــی یکی از رایج ترین 
شــیوه هایی است که افراد با آن شادکامی خود را تعریف می کنند. 
در تعریف احساس خوشی، آرگایل معتقد است که افراد خلق های 
منفی بســیاری دارند؛ مثل خشــم، اضطراب، افسردگی، ولی یک 
خلق مثبت دارند که با عنوان خوشــی توصیف می شود. در واقع، 
می توان گفت شادکامی دارای سه جزء است: یک جزء آن احساس 
خوشــی، دو جزء دیگر آن رضایــت از زندگی و نبود عاطفة منفی 
است. خوشی ُبعد عاطفی شادکامی و رضایت ُبعد شناختی آن است 

)به نقل از عابدی، 1381(.
جنبش روان شناسی مثبت نگری4 که در هزارة جدید شروع شده 
اســت، به مردم جهت بهینه کردن زندگی مثــاًل از طریق تجربة 
بیشتر شادمانی ذهنی کمک می کند. شادمانی ذهنی عبارت است 
از خرسندی )از گذشته(، امید و خوش بینی )به آینده( و شادمانی 
)در حال(. بالندگی، نشــاط و سرزندگی انسان به سبب تأثیر قابل 
مالحظه ای که بر تمامی جنبه های شــخصیتی انسان و چگونگی 
بــروز رفتارهای مختلــف او دارد، همواره مــورد توجه محققان و 
پژوهشگران بوده است. از آنجا که انسان موجودی تک بعدی نیست 
و شــخصیت او از ابعاد شــناختی، عاطفی، جسمانی، اجتماعی و 
معنوی تشکیل شــده، سالمت روانی و جسمانی وی مرهون رشد 

همه جانبه و هماهنگ این ابعاد است.
یکــی از عواملی که به نظر می رســد بر میزان شــادکامی افراد 
تأثیرگذار باشد، باورهای فراشــناختی افراد است. واژة فراشناخت 
را نخســتین بار فالول5 )1979( به مفهوم فراینــد »تفکر دربارة 
تفکــر« و دانش در مورد اینکه چه می دانیــم و چه نمی دانیم، به 
کار برد. به نظر او، فراشــناخت هم شــامل فرایندهای شناختی و 
هم شــامل تجارب یا تنظیم شــناختی است. اصطالح فراشناخت 
به دانش دربارة فرایندهای شــناختی و چگونگی اســتفادة بهینه 
 از آن هــا بــرای دســتیابی به اهــداف یادگیری گفته می شــود. 

)بایلر واسنومن6، 1933 به نقل از زوهر7، 1991(.

برخی از جنبه های خاص فراشــناخت با اختالالت روان شناختی 
رابطــه دارد )ولز و ماتیــوز، 1996؛ ولــز، 2003( و آنچه ما مورد 
توجه قرار می دهیم و وارد حیطة هوشیاری خود می کنیم، ارزیابی 
و تأثیر انواع راهبردهایی را که برای تنظیم افکار و احساســاتمان 
به کار می بریم، شــکل می دهد )ولز، 2009(. فراشناخت8 هرگونه 
دانش یا فرایند شــناختی تعریف می شــود که در ارزیابی، نظارت 
و یا کنترل شناخت مشــارکت دارد )فالول9، 1979(، همچنین، 
می توانــد به عنوان جنبة عمومی شــناخت در نظر گرفته شــود 
که شــامل اختــالالت شــناختی و برخــی از زمینه های خاص 
 فراشناختی است که با آشفتگی های روان شناختی همراه می باشد
)ولز10 و میتوس11، 1994؛ ولز، 1995؛ نیلسون12 و همکاران، 1999(.

شوارز13 و کلور14 )1998( بیان می کنند که مردم احساساتشان را 
به عنوان اطالعاتی برای ارزیابی و قضاوت به کار می گیرند؛ بنابراین، 
ارزیابــی منفی باعث نابســامانی های روانــی و عملکرد ناصحیح 
می شود. به همین سبب، تغییرات احساسی و عاطفی ممکن است 
در ارزیابی و شناخت تغییر ایجاد کند. در واقع، هیجان ها داده هایی 
درونی هســتند که بر انگیزه ها، رفتــار و عملکرد تأثیر می گذارند 
و حتی ممکن اســت مقدم بر شــناخت نیز باشند و بر دامنه ای از 
پردازش های شناختی شامل سوگیری توجه، سوگیری حافظه )ولز 
و متیــوس، 1994(، قضاوت و ارزیابــی و تصمیم گیری )کلورت و 
پرت، 1994( تأثیر بگذارند. به همین ســبب، به نظر می رسد که 
باورهای فراشناختی هر فرد می تواند تأثیرات مهمی بر احساسات، 
سرخوشــی و شادکامی او داشته باشد. در این پژوهش سعی شده 

است ارتباط بین این دو مؤلفه مشخص شود.
در نظریه های موســوم به هدف نهایی، اعتقاد بر این اســت که 
شــادکامی موقعی به دســت می آید که افراد، بــه اهداف مبتنی 
بر ارزش هــا و نیازهای خود جامــة عمل بپوشــانند. افرادی که 
اهدافشــان را مهم تر و احتمال موفقیت و رســیدن بــه آن ها را 
بیشتر در نظر می گیرند، احساس شادکامی و خوشبختی بیشتری 
خواهنــد کــرد؛ در حالی که افــراد دارای شــادکامی 
اندک، غرض ورزی بیشــتری در هدف هایشــان احساس 
می کنند )داینــر و همکاران، 2002(. به نظر می رســد 
که حرکت کارآمد افرد به ســمت هدف های خود، علت 
تغییرهای مثبت در شــادکامی و خوشبختی آن هاست 
و به طــور کلــی، تالش برای دســتیابی بــه هدف های 
 درونی باعث ارتقای خوشــبختی و شــادکامی می شود

)رایان و دسی، 2000؛ کیسر و شلدون، 2003(.
مؤلفة دیگری کــه در این پژوهش مورد بررســی قرار 
گرفتــه، خودکارآمدی و رابطة آن با شــادکامی اســت. 
خودکارآمــدی مفهومی کلی مانند عزت نفس نیســت و 
 افــراد می توانند در یک موقعیت، کارایی شــخصی زیاد و 

شکل 1: مؤلفه های فراشناختی براساس دیدگاه فالول )1979 به نقل از کدیور 1383(

توضيحمؤلفه

فرد: آگاهــی از توانایی 
خود و دیگران به عنوان 

پردازشگرشناختی

آگهی فرد از نقاط ضعف و قوت خود.
آگاهی از اینکه چه چیزی را می دانیم و چه چیزی را نمی دانیم.

آگاهی از محدودیت های حافظة کوتاه مدت.

تکلیــف: آگاهی از انواع 
تکالیف شناختی

آگاهی فراگیر از اینکه بازشناسی ساده تر از یادآوری یک سلسله اطالعات است.
آگاهی از اینکه یادآوری کلمه به کلمه دشوارتر از بیان خالصه یک مطلب است.

آگاهی از اینکه یادگیری دوبارة چیزی بسیار آسان تر از یادگیری آن برای اولین بار است.

راهبــرد: آگاهی از انواع 
راهبردهای شناختی

آگاهی از روش های یادیار مانند تکرار، سازماندهی، خودآزمایی، تفسیر و استفاده از آن ها.
علم به اینکه استفاده از راهبردها می تواند به عملکرد موفقیت آمیز کمک کند.
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در موقعیت دیگر کارایی شــخصی کمی داشته باشند. کارایی باال و 
پایین برای تولید چهار متغیر پیش  بین، با محیط های پذیرا و بی اعتنا 
ترکیب می شوند. زمانی که کارایی باال و محیط  پذیراست، پیامدها به 
احتمال زیاد موفقیت آمیزند. زمانی که کارایی پایین و محیط  پذیرا 
ترکیب می شــوند، چنانچه افراد ببینند که دیگران در کارهایی که 
به نظر آن ها خیلی مشکل می رسد موفق اند، امکان دارد افسرده شوند. 
زمانی که افراد دارای کارایــی باال با موقعیت های محیطی بی اعتنا 
مواجه می شــوند، معمواًل تالش های خود را تشدید می کنند تا آن 
محیط را تغییر دهند. آن ها برای ایجاد تغییر، ممکن است اعتراض 
کنند، به مبارزة اجتماعی دست بزنند یا حتی به زور متوسل شوند، 
امــا به نظر بندورا، اگر تمام این تالش ها شکســت بخورند، آن ها یا 
کاًل ایــن روش را کنار می گذارند و روش دیگری را اختیار می کنند 
یا اینکه درصدد یافتن محیط  پذیراتری برمی آیند. ســرانجام اینکه، 
خودکارآمدی پایین اگر با محیط بی اعتنا ترکیب شود، افراد احساس 

بی تفاوتی، تسلیم و درماندگی می کنند )فیست، 1384(.

خودکارآمــدی15 به عقاید و باورهای افــراد در مورد قابلیت ها و 
سیاست های خودشان برای کنترل عملکرد خویش بر رویدادهای 
مؤثــر زندگی اشــاره دارد. این باورهای افراد در مورد اثربخشــی 
خودشان مهم ترین سازوکار )مکانیسم( اعمال چنین کنترل هایی 

در نظر گرفته می شود )بندورا، 2002(. 
به نظر می رسد که باورهای فراشناختی هر فرد، یعنی باورهای 
نگرانی مثبــت، باورهــای غیرقابل کنترل، باورهــای صالحیت 
شــناختی، باورهای منفی عمومی و خودهشــیاری شــناختی 
می تواند در بهزیســتی و بالطبع، شادکامی او نقش مؤثری داشته 
باشــد. همچنین، خودکارآمدی و خودارزیابی افراد و شــناخت 
توانایی هایشــان در مقابله با مســائل گوناگون نیز بر شادکامی و 

بهزیستی سالم آن ها بی تأثیر نیست. ندا اسماعیلی فر و همکاران 
)1390( در پژوهش خود نشــان دادنــد که بین خودکارآمدی و 
شــادکامی رابطة مثبت و معنی داری وجــود دارد. به طور کلی، 
پژوهش های گســترده ای در مورد ارتباط صفات شــخصیتی و 

شادکامی وجود دارد )آرچیل، 2001(.
قورچیــان )1378( در تحقیقــی با عنوان »تأثیــر آموزش و 
به کارگیری راهبردهای فراشناختی )عوامل عاطفی و اجتماعی(« 
نشان داد که به کارگیری راهبردهای فراشناختی در کالس درس، 
زمینة درگیری علمی، شــادابی عاطفی، ســازندگی، خالقیت و 
پختگی و خودمسئولیت پذیری اجتماعی را فراهم می آورد و باعث 
افزایش اعتماد به نفس می شود. از طرفی، افرادی که خودکارآمدی 
پایینی دارند، احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای 
زندگی درمانده و ناتوان اند و هنگامی که با موانع روبه رو می شوند، 
اگر تالش های اولیه شان در برخورد با مشکالت بی نتیجه باشد، به 
سرعت قطع امید می کنند )بندورا، 1999؛ پیسشاب و همکاران، 
2004(. خودکارآمــدی پایین می تواند انگیزش را نابود ســازد، 
آرزوها را کم کند. با توانایی های شناختی تداخل نماید و تأثیری 
نامطلوب بر ســالمت جســمانی بگذارد. از این رو، می توان انتظار 
داشــت که خودکارآمدی به نوعی با احســاس شــادمانی ارتباط 

داشته باشد.
لذا با توجه به نقش اساســی بهزیستی و شــادکامی در زندگی 
افراد جامعه و ســالمت روانی آن جامعه، موضوع پژوهش انتخاب 

و بررسی شد.

روش پژوهش، جامعة آماری و نمونه
پژوهــش حاضر که کاربســت روش پژوهــش توصیفی از نوع 
همبستگی است، بررسی رابطة باورهای خودکارآمدی با شادکامی 
را هدف قرار داده است؛ به صورتی که ارتباط باورهای فراشناختی 
با شادکامی و همچنین ارتباط خودکارآمدی با شادکامی مدنظر 
باشــد تا در پایان پژوهش، نقش و تأثیر باورهای فراشــناختی و 
همچنین خودکارآمدی را در شــادکامی افراد ســنجیده باشیم. 
همچنین، جامعة آماری پژوهش را کلیة دانش آموزان دختر دورة 
متوســطة شهر الیگودرز در ســال تحصیلی 93- 1392 تشکیل 

داده اند.
در این پژوهــش، تعداد 60 نفر به عنوان گــروه نمونه انتخاب 
شــدند و پرسش نامه روی آن ها اجرا گردید که پس از جمع آوری 
پرســش نامه ها تعداد 56 عدد از آن ها قابــل قبول بود. بنابراین، 
نمونة پژوهش 56 نفر اســت که به شیوة تصادفی ساده انتخاب 

شده اند.

میزان احساس 
کارایی

انتخاب )گرایش 
در برابر اجتناب(

سابقة رفتار 
شخص

تجربة تالش و استقامت
غیرمستقیم

تفکــر و 
تابع سازی کالمیتصمیم گیری

واکنش های 
هیجانی

فعالیت 
فیزیولوژیکی

شکل 2. منابع و تأثيرات عقاید کارایی )ریو، 1384، ص 249(
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ابزار سنجش
در این پژوهش با توجه به اهداف، از ســه پرســش نامة باورهای 
فراشــناختی، پرســش نامة خودکارآمدی و پرسش نامة شادکامی 
استفاده شد که در زیر به تفصیل آن ها را معرفی و شواهد حاکی از 

روایی و پایایی این پرسش نامه ها را بیان می کنیم.

پرسش نامة باورهای فراشناختی
باورهای فراشــناختی در این پژوهش با اســتفاده از مقیاس 30 
ســؤالی ولز که بر مقیاس 4 درجه ای لیکرتی پاسخ داده می شود، 
مورد ســنجش قرار گرفته است. این پرســش نامه، ابعاد مختلف 
باورهای فراشــناختی را به صــورت جداگانه می ســنجد. پایایی 
پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0/78 برآورد گردید 

که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسش نامه است.

پرسش نامة خودكارآمدی
مؤلفة خودکارآمدی با اســتفاده از مقیاس 17 سؤالی شرر که بر 
مقیاس 5 درجه ای لیکرتی )از کاماًل موافق تا کاماًل مخالف( پاسخ 
داده می شود، مورد سنجش قرار گرفته است. پایایی پرسش نامه با 
استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن معادل 0/73 برآورد 

گردید که نشان دهندة پایایی قابل قبول پرسش نامه است.

پرسش نامة شادكامی آكسفورد
برای سنجش شــادکامی، از پرسش نامة 29 ســؤالی آکسفورد 
استفاده شده اســت که بر مقیاس 4 درجه ای پاسخ داده می شود. 
حداقل نمره در این آزمون 29 و حداکثر آن 116 می باشد. پایایی 
پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 0/841 

برآورد گردید.

روش اجرا و تحليل داده ها
روش گــردآوری اطالعات به صورت خودگزارش دهی و شــامل 
جمع آوری پاسخ های ارائه شــده به پرسش نامه های پژوهش بود. 
برای تحلیل داده های حاصل از ابزارهای پژوهش، از آمار توصیفی 
و اســتنباطی به تناسب برای ارائة نتایج استفاده شد. شاخص های 
آمار توصیفی مورد استفاده جدول فراوانی و درصد فراوانی، درصد 
تراکمی، میانگین، انحراف اســتاندارد و نمودار بوده است اما برای 
بررسی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل 
رگرسیون گام به گام و ضریب تعیین استفاده شد. تحلیل های آماری 
 (SPSS) 16مربوطه با اســتفاده از بستة آماری برای علوم اجتماعی

نسخة 18 انجام شد.

یافته ها
داده های به دســت آمده از گروه نمونــه در دو بخش توصیفی و 
اســتنباطی در این قسمت تحلیل شده اســت. در بخش تحلیل 
توصیفی، داده ها به کمک فراوانی، درصد فراوانی میانگین، انحراف 
معیــار، باالترین نمره، پایین ترین نمره، جداول و نمودارها نمایش 
داده می شــوند. در بخش تحلیل اســتنباطی و به منظور بررسی 
فرضیه های تحقیق از ضریب همبســتگی پیرســون، رگرســیون 

گام به گام و ضریب تعیین (V) استفاده شده است.

چنانچه در جــدول 4ـ1 دیده می شــود، از 56 نفر گروه نمونة 
پژوهش، 23 نفر )معادل 41/1 درصد( پدرانشــان دارای سیکل و 
33 نفر )معادل 58/9 درصد( پدرانشــان دارای تحصیالت دیپلم 
بوده اند. در نمودار 4ـ1، توزیع فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب 

تحصیالت پدر ارائه شده است.

جدول 4ـ1: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصيالت پدر

درصد فراوانیفراوانیتحصيالتردیف

2341/1سیکل1

3358/9دیپلم2

56100مجموع3

نمودار 4ـ2: فراوانی گروه نمونة پژوهش برحسب تحصيالت مادر

35
30
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10
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0

سیکلدیپلم
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چنانکــه در جــدول 4ـ2 دیده می شــود، از 56 نفر گروه نمونة 
پژوهش، 11 نفر )معادل 19/6 درصد( مادرانشان بی سواد، 35 نفر 
)معادل 62/5 درصد( دارای سیکل و 10 نفر )معادل 17/9درصد( 
مادرانشــان دارای تحصیالت دیپلم بوده اند. در نمودار 4ـ2، توزیع 
فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصیالت مادر ارائه شده است.

در جدول 4ـ3 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مطرح در 
پژوهش ارائه شده است. همان طور که مالحظه می شود، میانگین هر 
یک از متغیرها به شرح زیر است: شادکامی 73/12، خودکارآمدی 
59/91، بعد باورهای نگرانی مثبت 15/69، بعد باورهای فراشناختی 
منفی 17/39، بعد کارآمدی شناختی پایین 19/19، بعد باورهای 

فراشناختی پایین 15/71 و بعد خودآگاهی شناختی 21/12.

4ـ1. بخش دوم: آمار استنباطی/ بررسی فرضیه های 
پژوهش

فرضية اول: بین باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای نگرانی 
مثبت( با شادکامی رابطه معنی دار وجود دارد.

نتیجة بررسی این فرضیه در جدول 4ـ4 ارائه شده است. چنان که 
در جدول 4ـ4 مشاهده می شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة 
باورهای نگرانی مثبت( با شــادکامی رابطة معناداری وجود ندارد 
)p> 0/05(؛ بنابراین، فرض صفر تأیید و فرض پژوهش رد می شود.

فرضيــة دوم: بیــن باورهای فراشــناختی )مؤلفــة باورهای 
فراشناختی منفی( با شادکامی رابطة معنی دار وجود دارد.

جدول 4ـ2: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصيالت مادر

درصد فراوانیفراوانیتحصيالتردیف

1119/6بی سواد1

3562/5سیکل2

1017/9دیپلم3

56100مجموع4

نمودار 4ـ1: فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصيالت پدر

35
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بی سوادسیکلدیپلم

جدول 4ـ3: ميانگين و انحراف استاندارد شادکامی، خودکارآمدی و ابعاد 
مختلف باورهای فراشناختی در گروه نمونه

انحراف ميانگينمتغيرها
استاندارد

باالترین 
نمره

پایين ترین 
نمره

73/1214/25610052شادکامی

59/917/6977844خودکارآمدی

15/693/362228باورهای نگرانی مثبت

17/392/7212312باورهای فراشناختی منفی

19/194/1052710کارآمدی شناختی پایین

15/713/409239باورهای فراشناختی پایین

21/123/7412811خودآگاهی شناختی

جدول 4ـ4: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)مؤلفة باورهای نگرانی مثبت( با شادکامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
)v(

مقدار 
)sig( احتمال

باورهای فراشناختی 
)مؤلفه  باورهای نگرانی 

مثبت( با شادکامی
0/0870/70/522

شادکامی دارای سه جزء است: یک جزء آن احساس خوشی، 
دو جزء دیگر آن رضایت از زندگی و نبود عاطفة منفی است. 
خوشی ُبعد عاطفی شادکامی و رضایت ُبعد شناختی آن است
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نتیجة بررسی این فرضیه در جدول 4ـ5 ارائه شده است. چنان که 
در جدول 4ـ5 مشاهده می شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة 
باورهای فراشناختی منفی( با شادکامی رابطة منفی معناداری وجود 
دارد )P≤ 0/01(. ضریــب تعیین نشــان می دهد که بین باورهای 
فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادکامی 36/6 
درصد تغییرات همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. به عبارت دیگر، 
با افزایش باورهای فراشناختی منفی، شادکامی افراد کاهش می یابد 
و بالعکس؛ بنابراین، فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می شود.

فرضية سوم: بین باورهای فراشناختی )مؤلفة کارآمدی شناختی 
پایین( با شادکامی رابطة معنی دار وجود دارد.

نتیجة بررسی این فرضیه در جدول 4ـ6 ارائه شده است. چنان که 
در جدول 4ـ6 مشاهده می شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة 
کارآمد ی شناختی پایین( با شادکامی رابطة معناداری وجود ندارد 
)P> 0/05(؛ بنابراین، فرض صفر تأیید فرض پژوهش رد می شود.

باورهای  باورهــای فراشــناختی )مؤلفة  فرضية چهارم: بین 
فراشناختی پایین( با شادکامی رابطة معنی دار وجود دارد.

نتیجة بررسی این فرضیه در جدول 4ـ7 ارائه شده است. چنانکه 
در جدول 4ـ7 مشاهده می شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة 
باورهای فراشــناختی پایین( با شــادکامی رابطة منفی معناداری 
وجــود دارد )p≤ 0/01(. ضریــب تعیین نشــان می دهد که بین 
باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی پایین( با شادکامی 
25/5 درصد همپوشی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش مؤلفة 
باورهای شناختی پایین، شادکامی کاهش پیدا می کند و بالعکس؛ 

بنابراین، فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می شود.

فرضية پنجم: بین باورهای فراشناختی )خودآگاهی شناختی( با 
شادکامی رابطة معنی دار وجود دارد.

نتیجــة بررســی این فرضیه در جدول 4ـ8 ارائه شــده اســت. 
چنان که در جدول 4ـ8 مشاهده می شود، بین باورهای فراشناختی 
)خودآگاهی شناختی( با شادکامی رابطة معناداری وجود دارد )0/01 
≥p(. ضریب تعیین نشــان می دهد که بین باورهای فراشــناختی 
)خودآگاهی شــناختی( با شادکامی 12/32 درصد همپوشی وجود 
دارد. به عبارت دیگر، با افزایش خودآگاهی شناختی، شادکامی نیز 
افزایش می یابد و بالعکس؛ بنابراین، فرض صفر رد و فرض پژوهش 

تأیید می شود.

فرضية ششم: بین خودکارآمــدی با شادکامی رابطة معنی دار 
وجود دارد.

نتیجة بررسی این فرضیه در جدول 4ـ9 ارائه شده است. چنان که 
در جدول 4ـ9 مشاهده می شــود، بین خودکارآمدی با شادکامی 
رابطــة معناداری وجــود دارد )p≤ 0/05(. ضریب تعیین نشــان 
می دهد که بین خودکارآمدی با شــادکامی 9/8 درصد همپوشی 
وجود دارد. به عبارت  دیگر، با افزایش خودآگاهی، شــادکامی نیز 

جدول 4ـ5: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادکامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
)v(

مقدار 
)sig( احتمال

باورهای فراشناختی 
)مؤلفة  باورهای نگرانی 

منفی( با شادکامی
-0/60536/60/0001

جدول 4ـ6: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)مؤلفة کارآمدی شناختی پایين( با شادکامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
)v(

مقدار 
)sig( احتمال

باورهای فراشناختی 
)مؤلفة  کارآمدی شناختی 

پایین( با شادکامی
0/0680/50/616

جدول 4ـ7: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)مؤلفة باورهای فراشناختی پایين( با شادکامی

متغيرها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعيين 

)v(

مقدار 
)sig( احتمال

باورهای فراشناختی )مؤلفة  
باورهای فراشناختی پایین( 

با شادکامی
-0/50525/50/0001

جدول 4ـ8: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)خودآگاهی شناختی( با شادکامی

متغيرها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعيين 

)v(

مقدار 
)sig( احتمال

باورهای فراشناختی 
)خودآگاهی شناختی( با 

شادکامی
0/35112/320/008

جدول 4ـ9: نتایج ضریب همبستگی بين خودکارآمدی با شادکامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
)v(

مقدار 
)sig( احتمال

0/3139/80/019خودکارآمدی با شادکامی
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جدول 4ـ10: ضریب همبستگی چندگانه بين مؤلفه های باورهای فراشناختی و 
خودکارآمدی با شادکامی به شيوه گام به گام

R2FP تعدیل شدهRR2گام ها

0/605a0/3360/35531/230/001-گام اول

0/692b0/4780/45924/310/001-گام دوم
a. باورهای فراشناختی منفی

b. باورهای فراشناختی منفی و باورهای فراشناختی پایین

جدول 4ـ11: رگرسيون چندگانه )گام به گام( پيش بينی شادکامی از طریق
مؤلفه های باورهای فراشناختی و خودکارآمدی

متغيرهای پيش بينگام ها
ضریب استانداردضرایب غيراستاندارد

tp
B خطای

Betaاستاندارد

گام اول
12/840/000ـ128/279/98ضریب ثابت

5/580/000-0/605-3/170/56-باورهای فراشناختی منفی

گام دوم

14/220/000ـ141/519/95ضریب ثابت

4/760/000-0/497-2/600/54-باورهای فراشناختی منفی

3/370/001-0/352-1/470/43-باورهای فراشناختی پایین

افزایش می یابد و بالعکس؛ بنابراین، فرض صفر رد و فرض پژوهش 
تأیید می شود.

فرضية هفتم پژوهش: بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی 
با شادکامی رابطة چندگانه )ترکیبی( وجود دارد.

بررســی فرضیه از طریق تحلیل رگرسیون گام به گام در جداول 
)4ـ10( و )4ـ11( ارائه شده است.

براســاس نتایج جدول 4ـ10 در گام اول باورهای فراشــناختی 
منفی، حدود 33/6 درصد واریانس شادکامی را تبیین می کند و در 
گام دوم باورهای فراشناختی منفی به همراه باورهای فراشناختی 

پایین حدود 45/9 درصد واریانس شادکامی را تبیین می کند. 

بهتریــن  می شــود،  مشــاهده  در جــدول 4ـ11  چنان کــه 
پیش بینی کنندة شــادکامی، باور فراشــناختی منفی بوده است. 
براساس ضریب بتا مشخص شد که در گام  اول به ازای یک واحد 
افزایش در باورهای فراشــناختی منفی، میزان شــادکامی میزان 
0/605 واحد کاهش می یابد. همچنین، در گام دوم با اضافه شدن 
باورهای فراشــناختی پاییــن، به ازای یک واحــد افزایش، میزان 

0/352 واحد کاهش در شادکامی به وجود می آید.

بحث و نتيجه گيری
این پژوهش با هدف بررســی رابطه بین باورهای فراشناختی و 

خودکارآمدی با شادکامی دانش آموزان به مرحلة اجرا درآمده است 
و از رابطة بین باورهای فراشــناختی و خودکارآمدی با شادکامی 

دانش آموزان حمایت می کند.
نتایج به دست آمده نشان داد به جز مؤلفه های کارآمدی شناختی 
پایین و نگرانی مثبت، بین بقیة مؤلفه های باورهای فراشــناختی 
و شــادکامی رابطة معنادار وجــود دارد؛ برای مثــال، با افزایش 
خودآگاهی شــناختی، شــادکامی نیز افزایش می یابد و بالعکس. 
همچنین، مشخص شــد که بین خودکارآمدی با شادکامی رابطة 
معناداری وجود دارد و نتایج، وجود رابطه چندگانه )ترکیبی( بین 
باورهای فراشــناخت و خودکارآمدی با شــادکامی را نشان داد. از 
بین متغیرهای مســتقل تنها در گام اول باور فراشــناختی منفی، 
حدود 33/6 درصد واریانس شــادکامی را تبیین می کند و در گام 
دوم، باورهای فراشــناختی منفی به همراه باورهای فراشــناختی 
پایین حــدود 45/9 درصد واریانس شــادکامی را تبیین می کند. 
یافته های این پژوهــش با یافته های پژوهش  زاده محمدی، عابدی 
و خانجانی )1387( در مورد تأثیر تمرین های شناختی بر افزایش 
خودکارآمدی و همچنین خرازی و همکاران )1387( که نشــان 
دادند راهبردهای فراشناختی در خودکارآمدی مؤثرند، و یافته های 
وی مان ونهــوت )2006(، ولز )2001(، ملکــی )1384(، کولی 
)1993(، غبــاری و آدمــزاده )1386(. پورحیــدری )1389( که 
یافته هایشان نشان داد راهبردهای شناختی و فراشناختی موجب 
بهبود عملکرد می شود، و همچنین یافته های کروون و آرتیستیکو 
)2003(، فراست )2005(، سعیدیان )2006(، آویشی و همکاران 
)2005(، ســاالمی )2008( همسویی دارد. صراف )1381( نیز در 
تحقیق خود نشــان داد که بین باورهای خودکارآمدی و شادکامی 

در دانشجویان رابطة معنی داری وجود دارد.
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محدودیت های پژوهش
در هر تحقیقی، همواره پژوهشگر با محدودیت هایی مواجه 
است که می توانند عمدتًا در نتایج حاصل، تأثیرگذار باشند. 
محدودیت های این پژوهش چنین اســت که اواًل به دلیل 
اینکه تحقیق حاضر روی دانش آموزان دختر دورة متوسطة 
شهر الیگودرز اجرا شده اســت، تعمیم آن به سایر جوامع 
باید بااحتیاط صورت پذیرد. دوم اینکه ابزار مورد اســتفاده 
در این تحقیق پرســش نامة خودسنجی بوده است. همانند 
تحقیقات مشابه، این تحقیق شامل محدودیت های حاصل 

از پرسش نامه های خود سنجی است.

پيشنهادهای پژوهشی
بــه محققان عالقه مند بــه زمینة شــادکامی و باورهای 
فراشناختی پیشــنهاد می شود که تحقیق حاضر را در بین 
دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف و در هر دو جنس 
مــورد مطالعه قرار دهند و مدلی متناســب با عوامل مؤثر 
بر شادکامی دانش آموزان تبیین کنند. همچنین، پیشنهاد 
می شــود رابطة عوامل اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و 
دیگر عوامل فردی مؤثر بر شــادکامی را بررســی و تحلیل 
کنند تا نقش عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر شــادکامی 

دانش آموزان مشخص شود.
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