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Objective: The aim of this study was to predict happiness based on metacognitive, self-

efficacy and self-regulation beliefs in high school students in Qom. 

Materials and Methods This study was a correlational study in which 07 high school students 

were selected as a sample group using Tabaknik and Fidel formulas and multi-stage cluster 

sampling. Data were collected using the Oxford Happiness Questionnaire, the Wells 

Metacognitive Beliefs Questionnaire, the Scherer et al. Self-Efficacy Questionnaire, and the 

Beaufort Self-Regulatory Questionnaire. Due to the prevalence of Covid19 disease, the 

questionnaires were distributed electronically to the subjects through messaging tools. Data 

analysis was performed by correlation methods and multiple regression analysis in a 

simultaneous and stepwise manner using SPSS66 software. 

 Results: The results showed that the relationship between metacognitive beliefs, self-efficacy 

and self-regulation with happiness is significant and the components of metacognitive beliefs 

except the component of "negative metacognitive beliefs about thoughts" (P <7075), self-

efficacy (7075> P) and self-regulation (P <7075) can predict happiness. 

Discussion and Conclusion: The results indicate the importance of metacognitive beliefs, 

self-efficacy and self-regulation in predicting students' happiness. Thus, counselors and 

psychologists can increase self-efficacy, metacognitive beliefs, and self-regulation through 

workshops to increase student happiness. 
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Metacognitive Beli is also an internal and individual factor that is defined as awareness of 

cognition, cognitive processes, control, regulation and active review of cognition. Other internal 

and individual variables that are effective with happiness are self-efficacy. Self-efficacy was 

first proposed by Albert Bandura, one of the traits that affect most aspects of people's lives and 

allows them to control their thoughts, feelings and actions. Another factor in happiness is self-

regulation. Bandura The most important part in the process of self-regulation is the achievement 

of one's goals in life and the peace one feels in this success. 

The need to bridge people's insights and change their attention from human pain and suffering 

to happiness and its effective factors led the researcher to conduct this study with the aim of 

predicting happiness based on metacognitive, self-efficacy and self-regulation beliefs In 

secondary school students. 

 

2. Materials and Methods 

This study was a descriptive correlational study consisting of all high school students in Qom 

who were studying in the academic year 1999-1999. Due to the lack of access to all the names 

of the research community, Tabaknik and Fidel formulas (N> 6m + 57) were used to determine 

the sample size, which m was the number of predictor variables (metacognitive beliefs, self-

efficacy and self-regulation). Therefore, 07 high school students in Qom were selected as a 

sample group by multi-stage random cluster sampling. Data were analyzed by correlation and 

multiple regression analysis using SPSS66 software.  

The New Form Oxford Happiness Questionnaire (OHQ), the Wells Metacognitive Beliefs 

Questionnaire (MCQ-97), Scherer et al.'s General Self-Efficacy Questionnaire (GSES) and the 

Beauford’s Self-Regulatoin Questionnaire (SRQ) were used to collect data. The New Form 

Oxford Happiness Questionnaire was designed in 1969 by Argyle, Martin and Crossland. This 

questionnaire is used to measure personal happiness if you have 69 four-choice items that are 

answered on a 2-point Likert scale. The Well’s Metacognitive Beliefs Questionnaire was 

designed by Wells and Cartwright-Hatton in 1900. The questionnaire was designed to examine 

annoying thoughts and concerns and is a 97-item self-report scale that measures people's beliefs 

about their thoughts.  The General Self-Efficacy Questionnaire  was reported by Scherer et al. 

In 1966 with a Cronbach's alpha coefficient of 7067. This questionnaire has 10 items and 9 

subscales  Which are scored with a five-point Likert. Beauford's self-regulatory questionnaire 

was designed by Bofard et al.  in 1995 based on Bandura's theory. 

 

 

 

8. Introduction 
ecent research shows that the environment is boring for students and the results 
report social harms in schools, and in the document of the fundamental 

transformation of education are "creating joy and happiness in schools" and 

"educating happy people". Introduced from the educational system. Happiness is a 

state characterized by positive and pleasant emotions. Happy people have better 

moods and higher life satisfaction. Danny and Steiner (6779) in their research 

showed that internal, individual and voluntary factors are far more related to 

happiness than external factors. R 
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3. Results 

The results in Table 1 showed that 33.38 of happiness changes are related to the dimensions of 

metacognitive, self-efficacy and self-regulatory beliefs. 

Table 1 - Multiple regression analysis statistics and summary of fitted regression model 

Model 

 

Correlation 

coefficient R 

 

Square R (coefficient 

of determination) 

 

Modified 

square R 

The standard 

error 

1 22212 22333 22301 921/2 

 

Table 0 shows the results of analysis of variance to test the significance of the explained model. 

According to the level of significance obtained (2.2221), the explanatory model is significant based on 

the results of analysis of variance. 

Table 0 - Analysis of variance for the significance of multiple regression 

Source of 

changes 

sum of 

squares 

Degrees of 

freedom 

average of 

squares 

F Significance 

level 

Regression 

effect 

13213220/ / 13222/13 832/23 222221 

left over 1132222/0 99 332131 

total 1223/2289 /3  

Table 3 shows that all components of metacognitive beliefs and self-efficacy and self-regulation have 

a significant effect on happiness and therefore have the ability to predict happiness. Therefore, the 

main hypothesis of the research was confirmed. 

Table 3- Statistics of metacognitive, self-efficacy and self-regulation beliefs in the happiness 

regression fitting model 

Model 

 

Non-standard coefficients Standard 

coefficient 

t Significance 

level 

Coefficient 

B 

Deviation 

from the 

standard 

Beta 

Constant -1/2022 12  -12123 22023 

Positive Concerns 12122 22313 2203 32933 22221 

Positive 

metacognitive beliefs 

12083 22812 2200/ 02220 22228 
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Low cognitive 

efficiency 

-22/12 220/3 -22190 -02221 22210 

Negative 

metacognitive beliefs 

about thoughts 

-22233 22013 -22133 -02883 2221/ 

Cognitive self-

awareness 

12123 22031 22389 22132 222221 

Efficacyv 2299 22132 22023 32222 22221 

Self-regulatory 22331 22132 22183 02822 2221/ 

 

4. Discussion and Conclusion 

In order to evaluate the main hypothesis of the research, multiple regression test was used. The findings 

showed that metacognitive beliefs, self-efficacy and self-regulation predict happiness in high school 

students. The results of this study are in line with the research of SohrabiFard et al. (1323), Benisi (1323) 

and Ghalipour (132/). In their findings, the researchers reported the role of metacognitive beliefs and 

self-efficacy in happiness. The researcher also concludes that metacognitive beliefs affect students' 

performance and increase their happiness by appropriate goal setting, self-regulation and planning. 

People who are happy, based on metacognitive beliefs, set achievable goals for themselves and with 

self-regulation, plan to achieve goals and provide the basis for creating happiness. Self-regulatory 

students feel more in control of their activities and benefit from self-regulatory skills while doing 

academic work, thereby feeling happier. There were some limitations to this study. Participants were 

not interviewed and clinically evaluated, and only self-report tools were used to collect data. In future 

research, it is recommended to use other tools such as interviews and clinical evaluations and compare 

their results with the results of the present study. It is suggested that school counselors and teachers 

increase student self-efficacy, ways to promote self-regulation, and how to change metacognitive 

beliefs through appropriate feedback, division of goals into smaller activities, and easier assignments 

at the beginning of the curriculum. Teach them so that students can create their own areas of 

happiness. 

2. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines: All applicable ethical guidelines and principles are 

considered in this study. 
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 . مقدمه1

گیر های چشمامروز احساس بهزیستی و شادکامی است، زیرا علیرغم پیشرفتهای فراروی انسان در دنیای یکی از چالش

دنیای صنعتی امروز و (. 5931ای، به نقل از امانی، )قطرهفناوری و تامین آسایش انسان، احساس شادکامی وی افزایش نیافته است 

 و زندگی را به کام برخی تلخ کرده است. افراد ها و فشارهای روانی مردم رو به افزونی گذاشتهپیچیده شدن روابط، میزان ناکامی

بین  ی نیازهای قبلی پا بر عرصه وجود گذاشته است. در ایندیگر به ارضای نیازهای اولیه راضی نیستند و نیازهای جدیدی بر گستره

های ریزیرنامهملزم به رعایت بتر بر عهده داشته و های قبل تکالیف پیچیدهآموزان از این قاعده مستثنی نبوده و نسبت به نسلدانش

 شده آموخته درماندگی واقع در و شودمی مسائل حل در آنان دلسردی ها باعثناکامی و هاباشند. گاهی شکستنوین آموزشی می

  (.5939، نیازآذری)شود می ایجاد

طع آموزان مقظیمی در دانشبینی شادکامی بر اساس باورهای فراشناخت، خودکارامدی و خودتنپیش

 متوسطه دوم شهر قم
 9؛ مژگان، زینلی پور2؛ شهرزاد، سراوانی5فاطمه، یاسمی مقدم

 ایران قم، قم، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناس -5

 )نویسنده مسئول( ایران قم، قم، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه تربیتی، روانشناسی دکترای -2

 ایران قم، قم، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه ،روانشناسی گروه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی -9

 پژوهشی-مقالة علمی

 یفراشناخت، خودکارآمد یبر اساس باورها یشادکام ینیبشیپ(.  5011یاسمی مقدم، فاطمه؛ سراوانی، شهرزاد؛ زینلی پور، مژگان) استناد به مقاله:

 5-53.(2)5،فصلنامة مشاورة مدرسه. آموزان مقطع متوسطه دوم شهر قمدر دانش یمیو خودتنظ

: 8.022.01/jsc.2.2808200  

 

 

برای مطالعه آنلاین مقاله، کد زیر 

 را اسکن نمایید.

 20/20/1022 تاریخ دریافت:
 20/12/1022 تاریخ پذیرش:
 20/12/1022 تاریخ انتشار:

 

موزان آو خودتنظیمی در دانش خودکارآمدیبینی شادکامی بر اساس باورهای فراشناخت، پژوهش حاضر با هدف پیش ف:اهدا

 مقطع متوسطه دوم شهر قم انجام شد. 

نفر از دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دوم با استفاده از  40که  از نوع مطالعات همبستگی بود این پژوهش :هاروشمواد و 

ها از آوری داده. برای جمعندانتخاب شدبه عنوان گروه نمونه ای ای چندمرحلهگیری خوشهونهو با نم 5و فیدل فرمول تاباکنیک

باورهای فراشناخت ولز، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران، و شادکامی اکسفورد، پرسشنامه  های الکترونیکیپرسشنامه

کی از طریق ابزارهای ها به صورت الکترونیپرسشنامه خودتنظیمی بوفارد استفاده شد. با توجه به شیوع بیماری کرونا توزیع پرسشنامه

همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش های ها با روشها قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهرسان در اختیار آزمودنی پیام

 ، انجام شد.22SPSSافزار همزمان و گام به گام  با استفاده از نرم

های باورهای همولف و نشان داد که رابطه باورهای فراشناخت، خودکارآمدی و خودتنظیمی با شادکامی معنادار استها یافته ها:افتهی

 و خودتنظیمی P)<11/1) ، خودکارآمدیP)<11/1)، "باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار"فراشناخت به جز مولفه 

(11/1>(P بینی کنند.شادکامی را پیشتوانند می 

-کامی دانششادبینی نتایج حاکی از اهمیت باورهای فراشناخت، خودکارآمدی و خودتنظیمی در پیش :یریگجهینتبحث و 

توانند خودکارآمدی، باورهای فراشناخت آموزان میروانشناسان برای افزایش شادکامی دانش باشد. بنابراین مشاوران وآموزان می

 های آموزشی افزایش دهند.و خودتنظیمی را از طریق کارگاه

 چکیده

  ها:کلیدواژه
شادکامی، باورهای فراشناخت، 

، خودکااارآماادی، خودتنظیمی

 دانش آموزان

 

  مسئول ةنویسند*

 شهرزاد سراوانی

  ،یگروه روانشناس ،یتیترب یروانشناس یدکترانشانی: 

   رانیواحد قم، قم، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام

 79162562190تلفن: 

 shahrzad_saravani@yahoo.comپست الکترونیک: 
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گردد و دامنه آن از رضایت سطحی تا احساس خوشحالی عمیقی های مثبت و خوشایند مشخص میشادکامی حالتی است که با هیجان

نتخاب اهای شادکام، دارای خلق بهتر و رضایت از زندگی بالاتر هستند و افرادی را به عنوان دوست و یا همسر انسان شود.را شامل می

کنند که آنها نیز دارای حس مثبت باشند و از زندگی شاد و راضی باشند. از خصوصیات افراد شادکام، فعالیت ورزشی همراه با می

کنند که شاد و سالم بسیاری از مردم تلاش می باشد. از این رونظارت فعال بر وزن خود و انجام کارهای روزمره با انرژی زیاد می

از طرفی متخصصان تعلیم (. 5934ی و همکاران، طاووسی، حائر، منتظری)ند از این طریق سلامت خود را بهبود بخشند تا بتوانباشند 

و تربیت معتقدند که راه کودکی به بزرگسالی باید سرشار از شادکامی باشد به نحوی که در تربیت فرزندان، به شادکامی در کنار 

وجب ماست که  یبخش محصول زندگی متعادل، متنوع و رضایت کامیزیرا شاد داشت ایآموزش و تحول عقلانی باید توجه ویژه

 یصالح)د شوشان میاساسینیازهای های خود و پرورش فکری و اخلاقی آنان در راستای برآورده شدن مشروع اعتماد افراد به توانایی

 (.5934، بلترک ینیعابد و عمران

خود تحت عنوان تأثیرات شادی بخش، منبع کنترل بیرونی و درونی در ورزشکاران نخبه دانشگاهی،  شدر پژوه( 2113) 5نریو است یدن

وامل درونی، عنشان دادند که و  ها باشد را روشن کردندتواند سپری در برابر سختیتوسعه و تقویت ویژگی های شخصیتی را که می

ه ب . فراشناخت نیز یک عامل درونی و فردی است کهرابطه دارد یشادکام زانیبا م یرونیاز عوامل ب شتریبه مراتب بفردی و ارادی 

ای پیشین ارتباط هشده است و پژوهش فیفعالانه شناخت تعر ینیو بازب میکنترل، تنظ ی،شناخت یندهاایفر ،از شناخت یعنوان آگاه

رابطه باورهای فراشناختی و تنظیم در پژوهشی که به بررسی  (5933عبدالمالکی و افریشم ) .اندبین آن و شادکامی را تأیید کرده

فراشناختی و  باورهایبین شهر تویسرکان پرداختند، نشان دادند که  مقطع متوسطه شناختی هیجان با شادکامی در دانش آموزان دختر

واند شادکامی تباورهای فراشناختی می معنادار وجود دارد ومقطع متوسطه رابطه  با شادکامی دانش آموزان دختر تنظیم شناختی هیجان

 بینی کند.را پیش

بار توسط  نیاولکه  یخودکارآمدتواند با شادکامی ارتباط داشته باشد خودکارآمدی است. از دیگر متغیرهای درونی و فردی که می

ا بر سازد تیمقادر و آنان را  دارد ریافراد تأث یزندگ یهااست که بر اکثر جنبه یاز جمله صفات ،مطرح شد (5341) 2آلبرت بندورا

ر هنگام دکند که یبه فرد کمک م یخودکارآمدبندورا همچنین معتقد است  .احساسات و اعمال خود کنترل داشته باشند ،افکار

، یتقوای جهانگیری و پویانسب،) استفاده کند یبه نحو مناسبی خود هایستگیاز شا، دشوار یانجام کارهابرخورد با مشکلات و 

-ثیر ویژگیتحت تأ و بنیه شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد بهخودکارآمدی  .(5931

 اعثبشادکامی و خودکارآمدی بالای همسویی . از سوی دیگر تلاشگر بودن قرار داردو  های شخصیتی از جمله اعتماد به نفس

نقش در پژوهشی به بررسی ( 5931پور )صدوقی و حسام(. 5934قلیپور، ) توان یادگیری خود استفاده کندشود که فرد از حداکثر می

اشان در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ک امید و خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی در ارتباط باای شادکامی واسطه

 بینیطور معناداری سرزندگی تحصیلی دانش آموزان را پیش توانند بهمی ایج نشان داد امید و خودکارآمدی تحصیلیپرداختند. نت

 .کنند و شادکامی نقش میانجیگر در رابطه امید و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دارد

                                                           
1 Denny & Steiner 0 Albert Bandura 
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 یخود مشوق و یخودسنج ،یبازنگر خوداز دیگر عوامل موثر در شادکامی، خودتنظیمی است. بندورا خودتنظیمی را شامل سه فرایند 

در تم می شود. خ شرفتیمی شود که به پ یاز رفتار و عملکرد است و باعث انتخاب اهداف افتنی یآگاه ینوع یخود بازنگربرشمرد. 

ا رسیدن به ب ،یدر خودمشوق ؟.نه ایوجود دارد  یهمخوان میهست خواهیم باشیم با آنچهگیریم که بین آنچه میخودسنجی تصمیم می

 فرد به یابیدست یمیخودتنظ ندیبخش در فراترین لذا مهم. (5931)ربانی، کنیم شادمانی و رضایت می مان، در خود احساساهداف

در ( 5931ربانی ) .(5939گر، موسوی و پیوسته)کند و آرامشی است که از این موفقیت در خود احساس می یاهدافش در زندگ

تایج نپژوهشی به بررسی رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی شهر تهران پرداخت. 

حسنی و م. همچنین پژوهش وی نشان داد که بین شادکامی با خودتنظیمی در دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد

نقش سبک زندگی اسلامی، مطلوبیت اجتماعی و خود کارآمدی بر شادکامی و سلامت روان  در پژوهشی به بررسی  (5933میرگل )

ن جمعیت دانشجو از بی 511ای متشکل از بود حجم نمونه همبستگی  هنوع مطالع پرداختند. در این پژوهش که از  در دانشجویان

ی نتایج ضریب همبستگ بودند. به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده 31 -34دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان در سال تحصیلی 

درصد اطمینان وجود دارد.  33در سطح  (r=24/1)پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سبک زندگی اسلامی با شادکامی

 33با شادکامی دانشجویان در سطح  (r=99/1)و خودکارآمدی (r=12/1) ت و معناداری بین مطلوبیت اجتماعیهمچنین رابطه مثب

 .درصد اطمینان وجود دارد

ای خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی در رابطه عزت نقش واسطهدر پژوهشی به بررسی ( 5933ورزکندازی و همکاران )کشت

ها ین آنهای دانشگاه فرهنگیان فارس بود و از بی دانشجویان مقطع کارشناسی پردیسجامعه آماری کلیه پرداختند. نفس با شادکامی

تایج ن. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. ای انتخاب شدندمرحلهای تکگیری خوشهدانشجو به روش نمونه 911تعداد 

به  و خودتنظیمی تحصیلی ژوهش، برازش مناسبی دارد و عزت نفس، خودکارآمدیهای این پها نشان داد که مدل با دادهتحلیل داده

ا ی خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی، شادکامی ربینی نمودند؛ همچنین عزت نفس با واسطهصورت مستقیم شادکامی را پیش

 . بینی نمودتر از مسیر مستقیم، پیشبه صورت غیرمستقیم و قوی

دک هستند باشند بسیار ان ی که به طور اخص به مطالعه شادکامی و عوامل مرتبط بر آن در مدارس پرداختههای پیشیناگرچه پژوهش

 وعیخبر از ش جینتا آور و کسالت بار هستند وملال یطیآموزان محدانش یکه مدارس برا داده است شانن وجود نتایج آنها با این

سند  یعنیآموزش و پرورش  نیادیکه مورد توجه قرار گرفته که در سند تحول بن ییموضوع تا جا نیاند. ادر مدارس داده یافسردگ

شده است. شواهد  یمعرف یاهداف نظام آموزش از« بانشاط یهاانسان تیترب»و « در مدارس شاطو ن یشاد جادیا» یما در نظام آموزش

 بدل شده یاسیو س یعلم ینهادها یاصل یهادغدغهاز  یکیآن به  شیافزا یمدارس و راهکارها یله شادأاز آن است که مس یحاک

تحصیح بینش افراد و تغییر لزوم  .(5934یی، رضاو  کبرپوران)ا نشان داده است تیموضوع حساس نینسبت به ا یاست و نظام آموزش

امی در رسیدن به شادکهای انسانی به سمت و سوی شادکامی و عوامل موثر آن، تأکید بر نقش افراد روند توجه آنان از دردها و رنج

ل های قبلی، به بررسی عوامو اهمیت شادکامی در ایجاد انگیزه در نوجوانان، محقق را بر آن داشت که با یکپارچه کردن پژوهش

پیش بینی شادکامی براساس باورهای فراشناخت، خودکارآمدی و ی شادکامی بپردازد و این مطالعه را با هدف پیش بینی کننده

  ی دوم به سرانجام برساند.ر دانش آموزان مقطع متوسطهخودتنظیمی د
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 ها. مواد و روش6

تمامی دانش آموزان وهش متشکل از انجام شد. جامعه پژ  5933یک مطالعه توصیفی همبستگی بود که در سال پژوهش این 

بودند. به علت عدم دسترسی به تمامی  تحصیلبه  مشغول 5933-5931که در سال تحصیلی  بود دوم شهر قم یمقطع متوسطه

های متغیرتعداد  mکه  استفاده شد (N>1m+11)  حجم نمونه از فرمول تاباکنیک و فیدلپژوهشی، برای تعیین  اسامی جامعه

نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر قم به روش  40بود. لذا  اورهای فراشناختی، خودکارآمدی و خودتنظیمی()ب پیش بین

شد  هاا از آنجا مشخصکفایات حجام نموناه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.ای تصادفی چند مرحلهنمونه گیری خوشه

های تأییدشده داد و فرضیهرا تشکیل می( 33/1/ تا 1 )باه صافر و تاوان آمااری باینکاه در اکثار ماوارد ساطح معنااداری نزدیاک 

تا  51 یزه سنبای، رانداشتن تابعیت ای :شاملبه نمونه ورود  اریمع. دهنادة ایان اسات کاه حجام نمونه کافی بوده است نیاز نشاان

 زا در یکسال اخیر بود.و عدم مواجهه با رویداد بسیار استرس های سخت و لاعلاج، عدم اعتیاد،، عدم ابتلا به بیماریسال 51

همچنین معیار خروج از نمونه شامل: تحصیل در مدارس استثنایی/ تیزهوشان، عدم تمایل شرکت کننده به ادامه همکاری و ابتلا 

 العلاج بود. های صعببه بیماری

انجام پژوهش از  یلازم برا یکسب مجوزهاو IR.IAU.QOM.REC.59332129 از اخذ شناسه اخلاق  پژوهش پس نیدر ا

با توجه به معیارهای ورود به نمونه و خروج از آن، پژوهشگر به نمونه گیری از جامعه هدف  واحد قم، یدانشگاه آزاد اسلام

تحصیل مشغول به  31-33 یلیدوم که در سال تحص یمتوسطهمقطع دانش آموزان نفر از  40پرداخت. بدین ترتیب که تعداد 

ی ها با توجه به شیوع بیمارسپس محقق برای جمع آوری داده .ای انتخاب شدندای چند مرحلهگیری خوشهبودند با روش نمونه

ها را که شامل چهار پرسشنامه بود از طریق تشکیل گروه واتساپ برای گروه نمونه آوری دادهلینک ابزار جمع جهانی کرونا،

را با صدای ضبط شده برای آنان بیان کرد. وی از افراد گروه نمونه درخواست کرد که در زمان ارسال کرد و توضیحات لازم 

ز اپژوهش،  نیدر ا یاصول اخلاق تیرعا یبرا تعیین شده به سوالات پاسخ داده و آنها را برای محقق ارسال نمایند. همچنین

وش همزمان به ر ندگانهچ ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ هایروش با هااخذ شد. سپس داده زین یانامهتیرضاشرکت کنندگان 

 .تجزیه و تحلیل شد ،SPSS22 افزارنرم توسطو گام به گام 

 ،2(MCQ-91) پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز، 5(OHQ) پرسشنامه شادکامی آکسفورد فرم جدیدها از برای جمع آوری داده

پرسشنامه استفاده شد.   1(SRQ) پرسشنامه خودتنظیمی بوفاردو   0(GSES) 9و همکاران پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

گیری به عنوان ابزاری برای اندازه 1آرگایل، مارتین و کراسلندتوسط  5313در سال ( OHQ) شادکامی آکسفورد فرم جدید

 یکدر که  ت ای اسآیتم چهارگزینه 23داری  که براساس چهارچوب پرسشنامه افسردگی بک ساخته شدو شخصی  کامیشاد

از مجموع نمرات . (5911 ،یزارع و نژادیهاد) شودپاسخ داده میبسیار موافقم( -1بسیار مخالفم، -5) ایدرجه 1 مقیاس لیکرت

باشد و نمرات بالاتر به معنای شادکامی می 540تا  23آید. دامنه نمرات این پرسشنامه بین دست میسوالات، یک نمره کلی به

 11/1تا  10/1ها را بین و همبستگی درونی گویه 35/1پرسشنامه را این  ضریب پایایی  (2112) 4و آرگایل زهیل  است.بیشتر فرد 

وجه زندگی، گیری زندگی، شاخص تجهت پرسشنامههای مثبتی بین این پرسشنامه با همبستگیآنان همچنین،  .اندگزارش کرده

                                                           
1 Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) 
0 Meta-Cognations Questionnaire Wells (MCQ-32) 
3 Scherer 
8 General Self-Efficacy Scale 

2 Boufard’s Self-Regulation Questionnaire (BSRQ) 
9 Argyle, Martin & Crossland 
/ Hills & Argyle 
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پرسشنامه  این ی بالایاعتبار سازه یکه نشان دهنده اندوردهدست آرضایتمندی از زندگی به پرسشنامهحرمت خود، و  پرسشنامه

در پژوهش  همچنین .گزارش شده است 30/1را پایایی این پرسشنامه ( 5934) ویسکرمی، امیریان و خداییدر ایران نیز . است

 مد.دست آه ب 14/1پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ مقدار حاضر 

برای بررسی افکار مزاحم و ، 5344در سال  5کارت رایت هاتون( که توسط ولز و MCQ-91) پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز

 شان را مورد سنجش قراری تفکراتکه باورهای افراد درباره ای استماده 91یک مقیاس خودگزارشیاحی شد، طرها نگرانی

شود. به میکاملا موافقم( محاس -0موافق نیستم؛ -5ت )لیکر ای یک مقیاس چهار درجهقالب  دهد. پاسخ به سوالات آن درمی

ی، منفی عموم باورهای، باورهای صلاحیت شناختی، باورهای غیرقابل کنترل، باورهای نگرانی مثبت مولفهاین مقیاس دارای پنج 

ر دو هدارای  و سنجندو هم باورهای منفی را می با توجه به اینکه این مقیاس هم باورهای مثبتاست. خودهشیاری شناختی  و

نمره کلی ندارد و برای محاسبه امتیاز مربوط به هر مولفه، امتیاز مربوط به تک تک سوالات آن لذا  ،استهای مثبت و منفی مولفه

فت حالت ضطراب صپرسشنامه با پرسشنامه ااین ضریب همبستگی  ،ایدر بررسی روایی سازه .شودبسته می هم جمع مولفه با

گزارش ( معنادار 03/1) 0پرسشنامه اختلال وسواس فکری عملی پادوا و با (10/1) 9حالت پرسشنامه نگرانی، با (19/1) 2اسبیل برگر

ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  (5933) فرجیدیانمهر و محمدیمدر پژوهش  .(2110، کارت رایت هاتون)ولز و  استشده 

باورهای  ،باورهای غیرقابل کنترل، باورهای نگرانی مثبت هایمولفه در پژوهش حاضر ضریب آلفای .استبه دست آمده  35/1

آلفای کرونباخ  و 11/1/ و 45، 41/1، 11/1، 43/1خودهشیاری شناختی به ترتیب،  ی، وباورهای منفی عموم، صلاحیت شناختی

 دست آمد.به 1/11 آن کل

 9گویه و  54این پرسشنامه دارای  .شد طراحی (5312)شرر و همکاران  ( توسط1GSES)پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 

عبارات این  ت.اسمقاومت در رویارویی با موانع  ، ومیل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف ،میل به آغازگریزیرمقیاس 

همچنین در این پرسشنامه . شوندگذاری مینمرهکاملاً موافقم( -1کاملاً مخالفم؛ -5)ای پنج درجهلیکرت پرسشنامه، بر روی یک 

هست  11تا  54دامنه نمرات این پرسشنامه شود. گذاری میبه صورت معکوس نمره 2، 0، 1، 1، 4، 51، 55، 52، 50، 51سوالات 

 خنباکروضریب آلفای ( 5312) شرر و همکارانو هرچه فرد نمره بالاتری کسب کند به منزله خودکارآمدی بیشتر وی هست. 

پایایی این پرسشنامه را با  (5931)حیدری، مروتی، خان بابایی و فرشچی در ایران نیز  .اندگزارش کرده 10/1 این پرسشنامه را

در این تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای  اند.گزارش کرده 11/1و  30/1ضرایب آلفا و تنصیف به ترتیب 

 .محاسبه شد 43/1کرونباخ 

ی بر اساس نظریه( 5331)و همکاران  1بوفارد است که توسط سوالی50 یپرسشنامه( یک SRQ) پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

کاملاً -1کاملاً مخالفم؛ -5ای )پنج درجهمقیاس لیکرت با یک الات این پرسشنامه . سوطراحی شد اجتماعی بندورا-شناختی

به صورت معکوس  1،59،50سنجد. سوالات راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را میدو عامل راهبردهای شناختی و موافقم( 

باشد. نمره بالاتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه  11الی 50 بین تواندمجموع نمرات هر فرد می .شوندگذاری مینمره

آن با  پایایی و متخصصان این حوزه تایید شده استروایی پرسشنامه توسط اساتید و ( 5931سیف )دهد. در پژوهش را نشان می

                                                           
1 Wells & Cartwright-Hatton 
0 Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI)    
3 Pennsylvania State Worry Questionnaire (PSWQ) 

8 Padua Inventory-Washing State University 
Revision (PI-WSUR) 
2 General Self-Efficacy Scale 
9 Boufard  
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پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای این پایایی در پژوهش حاضر  .گزارش شده است 41/1روش آلفای کرونباخ بالای استفاده از 

 .دست آمدبه 11/1کرونباخ 

 هایافته. 3

درصد  1/54نفر معادل  59درصد( شرکت داشته که از این تعداد 1/00)نفر  99درصد( دختر و  0/11نفر ) 05در پژوهش حاضر، تعداد 

درصد در پایه تحصیلی دوازدهم  3/11نفر معادل  15درصد در پایه تحصیلی یازدهم و  1/59نفر معادل  51در پایه تحصیلی دهم، 

 0/11نفر معادل  05ریاضی فیزیک،  درصد در رشته تحصیلی 2/51نفر معادل  52اند. به لحاظ رشته تحصیلی مشغول به تحصیل بوده

درصد در رشته تحصیلی علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند. به لحاظ  0/21نفر معادل  25درصد در رشته تحصیلی علوم تجربی و 

درصد دارای  1/25درصد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم،  1/91درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم،  9/20تحصیلات پدر 

ود از ها عبارت بدرصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند. همچنین تحصیلات مادران آزمودنی 1/54ات لیسانس و تحصیل

درصد دارای تحصیلات لیسانس و  1/99درصد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم،  0/21درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم،  4/23

نتایج میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی تحقیق را نشان  5جدول بالاتر بودند.درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و  5/1

 دهد.می

 های توصیفی)میانگین ، انحراف معیار، بیشینه و کمینه( متغیرهای پژوهشی و ابعاد آنشاخص -1جدول 

 بیشینه کمینه راف معیارانح میانگین متغیرها

 551 00 11/50 34/19 شادکامی

باورهای 

 فراشناخت

 29 55 12/9 94/51 مثبت ینگران یباورها

 21 3 11/2 01/51 باورهای فراشناختی مثبت

 29 52 23/9 10/54 کارآمدی شناختی پایین

 22 1 43/9 11/50 در مورد افکار یفراشناخت منف یباورها

 29 4 25/0 34/50 خودآگاهی شناختی

 خودکارامدی

 24 51 11/9 91/21 میل به آغازگری

میل به گسترش تلاش برای کامل کردن 

 تکلیف

91/54 11/2 59 29 

 52 1 15/5 13/1 مقاومت در رویارویی با موانع

 11 91 14/1 15/01 خودکارآمدی)نمره کلی(

 91 52 99/1 54/21 یشناخت یراهبردها خودتنظیمی
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 95 51 11/9 34/25 یمیخودتنظ یفراشناخت یراهبردها

 19 99 19/1 50/04 کلی( خودتنظیمی)نمره

 

به  551و حداکثر آن  00؛ حداقل نمره 11/50و انحراف معیار آن  540( از نمره 34/19دهد میانگین شادکامی )نشان می 5جدول 

و  91بود. حداقل نمره خودکارامدی  14/1و انحراف معیار آن  11از نمره  15/01دست آمد. میانگین خودکارآمدی به طور کلی 

محاسبه شد. با توجه  19/1و انحراف معیار آن  11از نمره  50/04گزارش شد. میانگین نمره خودتنظیمی به طور کلی  11آن حداکثر 

، میانگین مولفه باورهای فراشناختی مثبت 94/51باورهای نگرانی مثبت  به اینکه باورهای فراشناختی فاقد نمره کلی بود، میانگین مولفه

و میانگین مولفه  11/50 در مورد افکار یفراشناخت منف یباورها، میانگین مولفه 10/54شناختی پایین  ، میانگین کارآمدی01/51

 به دست آمد. 34/50خودآگاهی شناختی 

سیون های رگرفرضهای شاپیرویلک، دوربین واتسون و هم خطی چندگانه مربوط به پیشآزمون -6جدول 

 چندگانه

 متغیرها

آزمون 

 شاپیرویلک

آزمون 

ربین دو

 واتسون

 آزمون هم خطی چندگانه

z sig Tolerance VIF 

 503/1 301/1 شادکامی

34/5 

 

باورهای 

 فراشناخت

 ینگران یباورها

 مثبت
315/1 02/1 49/1 14/5 

باورهای 

 فراشناختی مثبت
311/1 .929/1 114/1 43/2 

کارآمدی شناختی 

 پایین
152/1 252/1 151/1 153/5 

 یباورها

در  یفراشناخت منف

 مورد افکار

311/1 025/1 411/1 929/5 

خودآگاهی 

 شناختی
.44/1 511/1 114/1 513/2 

 134/5 121/1 052/1 39/1. میل به آغازگری خودکارامدی
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میل به گسترش 

تلاش برای کامل 

 تکلیف کردن

355/1 931/1 419/1 192/5 

مقاومت در 

 رویارویی با موانع
392/1 051/1 434/1 159/2 

خودکارآمدی 

 )نمره کلی(
111/1 544/1 401/1 90/5 

 خودتنظیمی

 یراهبردها

 یشناخت
133/1 2/1 013/1 911/5 

 یراهبردها

 یفراشناخت

 یمیخودتنظ

353/1 013/1 112/1 41/2 

خودتنظیمی )نمره 

 کلی(
151/1 250/1 353/1 55/5 

 

بررسی قرار  بین موردمتغیرها، استقلال منابع خطای متغیرها و هم خطی چندگانه متغیرهای پیشهای نرمال بودن فرضپیش 2در جدول

 zفرض نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه در نمونه مورد مطالعه محقق شده است، چرا که مقادیر گرفت. نتایج نشان داد پیش

باشند. همچنین نتایج آزمون دوربین واتسون به ا دارای توزیع نرمال میهمعنادار نیست؛ لذا داده 11/1محاسبه شده در سطح خطای 

( قرار دارد، بنابراین پیش فرض استقلال 2/5-1/1منظور بررسی استقلال منابع خطای متغیرهای مورد مطالعه در محدوده مورد مطلوب )

طی چندگانه محقق شده است چرا که مقادیر خفرض هممنابع خطای متغیرهای مورد مطالعه محقق شده است. علاوه بر این پیش

( 51ی متغیرها از حد بحرانی )در همه VIFی متغیرها به عدد یک نزدیک و از عدد صفر فاصله داشته و نیز مقادیر تلورانس در همه

 فاصله دارد.
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آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شادکامی با ابعاد باورهای فراشناخت، خودتنظی و -3جدول

 خودکارامدی 

  

 داریسطح معنی ضریب همبستگی

 1115/1 111/1 مثبت ینگران یباورها

 1115/1 114/1 باورهای فراشناختی مثبت

 1115/1 -111/1 کارآمدی شناختی پایین

 153/1 -249/1 در مورد افکار یفراشناخت منف یباورها

 1115/1 414/1 خودآگاهی شناختی

 1115/1 000/1 میل به آغازگری

میااال باااه گساااترش تلااااش بااارای کامااال کاااردن 

 تکلیف

091/1 1115/1 

 1115/1 119/1 مقاومت در رویارویی با موانع

 1115/1 111/1 خودکارآمدی)نمره کلی(

 124/1 214/1 یشناخت یراهبردها

 1115/1 000/1 یمیخودتنظ یفراشناخت یراهبردها

 1115/1 042/1 خودتنظیمی)نمره کلی(

 

هد. ضریب دضرایب همبستگی بین متغیر شادکامی با ابعاد باورهای فراشناخت، خودتنظیمی و خودکارآمدی را نشان می 9جدول  

، P<15/1باورهای فراشناختی مثبت و شادکامی )(، بین P ،111/1=r<15/1همبستگی بین باورهای نگرانی مثبت و شادکامی برابر با )

114/1=r( بین خودآگاهی شناختی و شادکامی ،)15/1>P ،414/1=r( بین میل به آغازگری و شادکامی ،)15/1>P ،000/1=r بین ،)

ادکامی و ش مقاومت در رویارویی با موانع(، بین P ،091/1=r<15/1و شادکامی ) میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف

(15/1>P ،119/1=r( و شادکامی )15/1(، بین خودکارآمدی )کلی>P ،111/1=r بین ،)11/1ی و شادکامی )شناخت یراهبردها>P ،

214/1=r میخودتنظ یفراشناخت یراهبردها(، بین( 15/1ی و شادکامی>P ،000/1=r و بین ،)15/1ی )کلی و شادمانی )میخودتنظ>P ،
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214/1=r رابطه مثبت و ،)( 15/1معناداری وجود دارد اما بین کارآمدی شناختی پایین و شادکامی>P ،111/1-=r بین ،)یباورها 

 (، رابطه منفی و معناداری دارند.P ،249/1-=r<11/1و شادکامی ) در مورد افکار یفراشناخت منف

وه ه پژوهش آزمون رگرسیون به شیهای آزمون رگرسیون و روابط معنادار بین متغیرها جهت بررسی فرضیپس از تایید مفروضه

 آورده شده است. 1و0همزمان انجام شد. خلاصه نتایج در جداول 

 شده برازش رگرسیونی مدل خلاصة و چندگانه رگرسیون تحلیل هایآماره -۴جدول

سطح معنی 

 داری
F 

اصلاح  Rمربع 

 شده

)ضریب  Rمربع 

 تعیین(

ضریب 

 Rهمبستگی 
 مدل

115/1 41/01 125/1 191/1 351/1 5 

 

درصد با  1/35است. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل مذکور در مجموع  351/1( برابر Rضریب همبستگی چندگانه) 0در جدول 

شادکامی همبستگی دارد. همچنین ضریب تعیین که بیانگر میزان توضیح متغیر وابسته توسط متغیرهای تحقیق است در این مدل ضریب 

درصد از تغییرات مربوط به شادکامی توسط ابعاد فراشناخت،  1/19آمده است که بیانگر آنست که بدست  191/1تعیین برابر 

رهای مستقل باشد.که بیانگر میزان نسبتا خوبی از تبیین متغیر وابسته توسط متغیخودتنظیمی و خودکارامدی قابل تبیین و توضیح می

 5شود. آماره بدست آمده در مدل ناداری مدل رگرسیون به کار برده میاست. این آماره برای مع Fاست. آزمون دیگر مدل، آماره 

دهد مدل رگرسیونی معنادار است. بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون است، که نشان می 115/1داری با سطح معنی 41/01عدد 

که مشخص شود آیا در سطح اطمینان بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد.هدف از انجام این آزمون این است 

 1استفاده می شود که نتایج آن در جدول  tضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ برای آزمون این فرضیات از آماره  31/1

 آمده است.

 

های باورهای فراشناخت، خودکارآمدی و خودتنظیمی در مدل برازش رگرسیونی آماره -5جدول 

 شادکامی

p t β B   

219/1 
-

 مقدار ثابت 233/54  519/5

 مثبت ینگران یباورها 511/5 29/1 19/9 115/1

 فراشناختی مثبتباورهای 209/5 224/1 33/2 110/1

 کارآمدی شناختی پایین -453/1 -512/1 -13/2 152/1
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154/1 00/2- 591/1- 199/1- 
 در مورد یفراشناخت منف یباورها

 افکار

 خودآگاهی شناختی 531/5 901/1 51/1 1115/1

 خودکارآمدی 11/1 211/1 13/9 115/1

 خودتنظیمی 995/1 501/1 01/2 154/1

 

 باورهای"های باورهای فراشناختی بجز مولفه دهد که تمامی مولفهضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین نشان می 1در جدول 

تواند واریانس شادکامی را به طور معنادار تبیین کنند. به منظور می ، خودکارآمدی و خودتنظیمی "افکار  مورد در منفی فراشناخت

(، β=29/1( استفاده شد. ضرایب تاثیر باورهای نگرانی مثبت )βetaتعیین سهم نسبی هر یک از متغیرهای پیش بین از مقادیر بتا )

(، β=-591/1اشناختی منفی در مورد افکار)(، باورهای فرβ=-512/1(، کارآمدی شناختی پایین)β=224/1باورهای فراشناختی مثبت)

نشان  31/5که بیشتر از  t (، با توجه به آمارهβ=501/1( و خودتنظیمی )β=211/1(، خودکارامدی)β=901/1خودآگاهی شناختی)

 (. P<11/1توانند تغییرات مربوط به شادکامی را به صورت معناداری پیش بینی کنند)دهند این متغیرها میمی

 گیری. بحث و نتیجه۴

ناخت، باورهای فراش ها نشان داد کهافتهیاستفاده شد.  گانهاصلی پژوهش از آزمون رگرسیون چندفرضیه به منظور ارزیابی 

-پژوهشنتایج با  مطالعهنتایج این  کند.ی دوم پیش بینی میخودکارآمدی و خودتنظیمی، شادکامی را در دانش آموزان متوسطه

نقش باورهای در نتایج خود،  باشد. این پژوهشگرانهمسو می( 5934)و قلیپور( 5931ی )سیبن (،5931) و همکاران سهرابی فردهای 

موزان آطور کلی آنان نتایج خود را چنین تبیین کردند که دانشگزارش کردند. بهفراشناخت و خودکارآمدی در شادکامی 

ه دستیابی بهای ارزیابی کرده و در مورد راهزمینه مسائل مدرسه و تحصیل، های خود را در طور مرتب توانمندیشادکام، به

ی مناسب بر اساس هدف گزین با باورهای فراشناختیکند که کنند. محقق نیز چنین استنباط میتفکر می های تحصیلیموفقیت

در ند و کمیکمک  آنانبهبود سطح عملکرد  به است،اثرگذار  آموزاندانشعملکرد ، بر ریزیدهی و برنامهموقعیت، خودنظم

 خارج از آن افزایشهایی چه در موقعیتهای یادگیری و چه در موقعیت آنان،میزان رضایت از زندگی و شادکامی را در نتیجه 

در حل مسائل و تکالیف زندگی و مواجهه  آموزانی با خودکارامدی پایین،دهد که دانشوی همچنین چنین احتمال میدهد. می

حیطی پرخطر و م آنان و تصور شرایطدم کارآمدی که منجر به گسترش عکنند اضطراب بالایی را تجربه می ،با مشکلات و موانع

ظیم استفاده از تن آموزان بادهد. از طرفی وقتی دانشی خود شادکامی را در آنان کاهش میشود که این امر به نوبهتهدیدزا می

ایستگی احساس شکنند، پیدا می خود به سوی اهدافدر یادگیری و در حرکت ریزی، پیشرفت مقبولی های برنامهاهداف و روش

شود. این احساس شادکامی در یک چرخه سالم، منجر به ب پدیدار شدن احساس شادکامی در آنان میکرده که خود موج

، افتهگردد. لذا افراد شادکامی، با تکیه بر باورهای فراشناختی ارتقاء یبینی فرد و ارتقای باورهای فراشناختی مثبت آنان میخوش

ایجاد  یریزی کرده و زمینهظیمی، جهت دسترسی به آن اهداف برنامههای قابل حصول تعیین کرده و با خودتنبرای خود هدف
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های لیتاحساس کنترل بیشتری بر فعا ،آموزان خودتنظیمدانشآورند. علاوه بر این محقق معتقد است که شادکامی را در فراهم می

در حین انجام امور تحصیلی کمک خودتنظیمی ی هاکنند و از مهارتمیریزی ل تحصیلی خود برنامهئبرای مسا، خود دارند

 کنند.گیرند و بدین وسیله احساس شادکامی میمی

توان گفت که باورهای فراشناختی، خودکارامدی و خودتنظیمی توانایی تبیین و پیش با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می 

تن نامناسب، کمرنگ کردن باورهای منفی، تشویق به داشآموزان دارند. لذا با تغییر از الگوی پاسخدهی بینی شادکامی را در دانش

رل شرایط های بالقوه و بالفعل خود در کنتآموزان در تواناییاستقامت و انگیزه در انجام تکالیف درسی، اطمینان بخشیدن به دانش

هش یجاد کرد. انجام ین پژوآموزان اتوان زمینه بروز احساس شادکامی را در دانشزندگی و تاکید بر داشتن هدف در زندگی می

کنندگان در این پژوهش، مورد مصاحبه و ارزیابی بالینی قرار نگرفتند و برای هایی بود. از جمله اینکه شرکتدارای محدودیت

عیت های جمها صرفاً از ابزارهای خودگزارشی استفاده شد. دیگر اینکه نتایج پژوهش حاضر بر اساس گزارشآوری دادهجمع

در ود شزی عادی و بهنجار به دست آمده است و قابل تعمیم به افراد نابهنجار و جمعیت بالینی نیست. لذا پیشنهاد میآمودانش

آتی توصیه  هایمشابهی بر روی افراد نابهنجار و بالینی انجام پذیرد تا نتایج قابل مقایسه باشد. همچنین در در پژوهش پژوهش

هش ها استفاده گردد و نتایج آنها با نتایج پژوآوری دادههای بالینی برای جمعصاحبه و ارزیابیشود از ابزارهای دیگری مانند ممی

شود مشاوران مدرسه و معلمان از طریق بازخورد مناسب و ترغیب کلامی، تقسیم اهداف حاضر مقایسه گردد. همچنین پیشنهاد می

ای هآموزان را افزایش دهند، راههای درسی خودکارآمدی دانشمهتر در شروع برناهای جزئی و ارائه تکالیف آسانبه فعالیت

ای احساس هارتقای خودتنظیمی و چگونگی تغییر باورهای فراشناختی را به آنان آموزش دهند تا دانش آموزان بتوانند خود زمینه

 شادکامی را در تمامی مراحل زندگی ایجاد کنند.

 

 .ملاحظات اخلاقی5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. مقاله رعایت شده است؛ شرکتاصول اخلاقی تماماً در این 

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشقیق هیچگونه کمک مالی از سازماناین تح

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو

  

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
https://www.crossmark.com/
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525-502. 
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