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 چکیده

 . هان انجام شده استهای اصف  شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاهنامه پرسش پژوهش حاضر با هدف تهیه جدول هنجار برای :مقدمه
 بـا  ،ای انتخـاب شـده    طبقـه -گیـری تصـادفی   ههـای اصـفهان بـه روش نمونـ      نفر از دانشجویان دانشگاه727 در این پژوهش :کار  مواد و روش  

 . های آمار توصیفی و رسم نمودار ارایه شدند کمک روش ها به داده.  شادکامی آکسفورد بررسی شدندنامه پرسش
 تبـدیل شـده، سـپس جـدول هنجـار درصـدی و اسـتاندارد بـرای دانشـجویان                     T و    Zدسـت آمـده بـه رتبـه درصـدی،            هبـ  هـای   نمـره  :ها  یافته

 . تهیه گردید
ــری نتیجــه ــرای ســنجش شــادکامی دانشــجویان   روایــی و از شــادکامی آکســفورد  نامــه پرســش :گی ــایی مناســبی برخــوردار اســت و ب  پای

 .سودمند است
 

 ییپایا، ییروا، آکسفورد نامه شادکامی پرسش، هنجاریابی، شادکامی :کلیدواژه

 
 مقدمه

شادکامی بخش مهمی از کیفیت زندگی و باالتر از ثروت          
 و  2آرتور  ، مک 1اسکوینگتون(رود    شمار می   یا فعالیت جنسی به   

ــت ــوون). 1997، 3سامرس ــفتی  ) 1994( 4وینه ــادکامی را ص ش
و علـت  داند که دارای سه معیار ثبات زمانی، ثبات موقعیتی         می

افالطون شادی را حالت تعادل میان سه عنصـر    .باشد  درونی می 

را آن   ارسـطو     و )1999،  8دیکـی  (7 و امیـال   6، هیجـان  5استدالل
ــوی   ــدگی معن ــارت از زن ــیعب ــت  م ــک(دانس ). 1990، 9آیزن

ه یـک تعریـف     یـ منظـور ارا   بـه ) 1987( 11کروسلند  و 10آرجیل
: انـد   نسـته عملیاتی از شادکامی آن را دارای سـه بخـش مهـم دا            

، میـانگین  12یـا احسـاس خوشـی    فراوانی و درجه عاطفه مثبـت 
سطح رضایت در طول یـک دوره، و نداشـتن احسـاس منفـی،              

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



 

 آکسـفورد   نامـه   پرسـش این تعریـف در     . افسردگی و اضطراب  
 .گیری شادکامی قرار گرفته است مبنای اندازه

کـار     بـه  یهـای گونـاگون    گیری شادکامی شـیوه    برای اندازه 
ها برای سنجش شـادکامی      در نخستین پژوهش  . ه است برده شد 

ایـن  . کـار بـرده شـد       بـه “ چقـدر شـاد هسـتید؟     ”پرسش مستقیم   
پرسش دارای سـه گزینـه خیلـی شـاد، تـا حـدی شـاد و ناشـاد                   

ــی ــد مـ ــورین.شـ ــد2وروف، 1گـ ــرن و)1960( 3 و فلـ  و 4 برادبـ
هـای انجـام شـده بـرای          و بسیاری از بررسی   ) 1965( 5کپلوویتز
بـرای   .انـد   شـادکامی از همـین روش بهـره گرفتـه         گیری   اندازه

 دیگـری از جملـه مقیـاس تعـادل          هـای سنجش شـادکامی ابزار   
ــاطفی ــرن، ( ع ــل   ،)1969برادب ــومی کمپ ــه عم ــاخص عاطف  ش

 ســالمت نامـه  پرسـش ، )1976، 8ز و راجـر 7کـانورس ، 6کمپـل (
 بررســی خلــق نامــه پرســشو ) 1985، 10 و ســل9نگپــال(ذهنــی 

 .اند کار برده شده بهنیز ) 12،1980گتین و فرومی11آندروود(
گیری شادکامی ساخته    ی که برای اندازه   یها یکی از مقیاس  

ــه  پرســششــده،  ــفوردنام ــادکامی آکس ــل، ( اســت 13ش آرجی
 تعریف نامه پرسشپایه نظری این  ). 1989 وکروسلند،   14مارتین

به باور آرجیـل و  . از شادکامی بود  ) 1987( آرجیل و کروسلند  
 نامــه پرســش نقطــه مقابــل نامــه پرســشیــن ا) 1989(همکــاران 
هـای ایـن     پرسش از پرسـش   21. است (BDI) 15بک افسردگی
 معکـوس گردیـده و یـازده         و برگرفته شده  BDI از   نامه  پرسش

های سالمت ذهنی      تا سایر جنبه   ه است پرسش به آن افزوده شد    
 پرســش 29 بــا نامــه پرســشی یفــرم نهــا . را پوشــش دهــد 

 در هر پرسش فرد دربـارۀ خـود از          ای آماده شد که     چهارگزینه
 کنـد   احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد قضاوت مـی         

 ).1998، 19چاک  و فیلیپ18، لستر17برو، 16فرانسیس(
 آکسفورد را   نامه  پرسشی  یپایا) 1989( آرجیل و همکاران  

ی آن  یی بازآزمـا  ی و پایـا   90/0کمک ضریب آلفای کرونباخ    به
زمـان ایـن     ی هم یروا. اند ش کرده  گزار 78/0را طی هفت هفته     

 43/0 با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنان     نامه  پرسش
چنین، از آنجا کـه شـادمانی دارای سـه بخـش             هم. محاسبه شد 

ــته شــده،     ــی دانس ــه منف ــود عاطف ــت، رضــایت و نب ــه مثب عاطف
 شـادکامی آکسـفورد بـا مقیـاس عاطفـه           نامه  پرسشهمبستگی  

، بـا شـاخص رضـایت از زنـدگی آرجیـل           32/0مثبت برادبـرن    
  محاســبه شــد-52/0 افســردگی بــک نامــه پرســش، و بــا 57/0

 ).1998  و همکاران،فرانسیس(
های    شادکامی آکسفورد در بسیاری از پژوهش      نامه  پرسش

دارای  BDIکار بـرده شـده و نسـبت بـه             مربوط به شادکامی به   

افزون ن،  چنی هم. تری گزارش شده است     ی قوی یی بازآزما یپایا
بر همبستگی باال با ارزیابی دوستان، بـا ابعـاد شخصـیتی، فشـار              

آرجیـل،  (روانی و حمایت اجتماعی رابطـه قـوی داشـته اسـت          
2001.( 

در پژوهشـی بـین فرهنگـی       ) 1998(فرانسیس و همکـاران     
ــایی  ــرای روایــی و پای  شــادکامی آکســفورد در نامــه پرســشب

ی ضریب  یی و کانادا  یی، استرالیا یدانشجویان انگلیسی، آمریکا  
 . گزارش نمودند90/0 تا 89/0 را بین نامه پرسشآلفای این 

 و  پـور   علیآکسفورد توسط   شادکامی   نامه  پرسشدر ایران   
ترجمــه شــده و درســتی برگــردان آن توســط  ) 1378(نوربــاال 

 نیز  نامه  پرسشروایی صوری   . ید شده است  أیهشت متخصص ت  
پایـایی و روایـی     بررسـی   . به تأیید ده متخصـص رسـیده اسـت        

هـای عالمـه      دانشجوی کارشناسی دانشـگاه    110، با   نامه  پرسش
 و  98/0آلفای کرونبـاخ    . ی و شاهد تهران آزمون شدند     یطباطبا
ی یبازآزمـا به روش   ی  یچنین پایا   هم ، بوده 92/0ی تنصیفی   یپایا

 .دست آمد  به79/0پس از سه هفته 
 تهیـه جـدول هنجـار بـرای       ،هدف اصـلی پـژوهش حاضـر      

ــ ــه شپرسـ ــفورد  نامـ ــادکامی آکسـ ــجویان شـ ــان دانشـ در میـ
 1  .های اصفهان بوده است دانشگاه

 
 کار روشمواد و 

های اصفهان در     جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه    
روش  انتخــاب نمونــه بــه  . نــد بود1381-82ســال تحصــیلی  

هـر  تعداد دانشجویان   ای متناسب با       طبقه -گیری تصادفی   نمونه
  .  نفر انتخاب شدند727 مجموع،  در.بوددانشگاه 
ــایابزار ــژوهش، ه ــش پ ــه پرس ــفورد نام ــادکامی آکس   ش

ــاران،  ( ــل و همکـ ــشو ) 1989آرجیـ ــه پرسـ ــادکامی نامـ  شـ
ــوردایس ــک، ( 20ف ــود) 1990آیزن ــه پرســش. ب ــادکامی  نام ش
هـای    ای است که گزینـه      ماده چهار گزینه   29دارای  آکسفورد  

نمـره هـر    و  شـود    گـذاری مـی    آن به ترتیب از صفر تا سه نمـره        
 شـادکامی   نامـه   پرسـش  .گیرد  قرار می  87آزمودنی بین صفر تا     

_______________________________________ 
1- Gurin   2- Veroff 
3- Fled   4- Bradburn 
5- Caplovitz  6- Campbell 
7- Converse  8- Rogers 
9- Nagpal   10- Sell 
11- Underwood  12- Fromiting 
13- Oxford Happiness Inventory 
14- Martin  
15- Beck Depression Inventory 
16- Francis  17- Brow 
18- Lester  19- Philipchalk 
20 - Fordyce Happiness Inventory 



 

هـای هـر مـاده از          ماده است که دامنه نمره     48فوردایس دارای   
 480توانـد حـداکثر نمـره         پاسـخگو مـی    .باشـد   تـا ده مـی    صفر  

بـر پایـۀ    ) 1990(  توسط آیزنـک   نامه  پرسشاین   .دست آورد  هب
عابـدی  در ایران   . شده است ساخته  ) 1988( 1دیدگاه فوردایس 

پژوهشی ترجمه کاربرد  را برای نامه پرسشاین ) 1381، 1380(
نمــوده و درســتی برگــردان آن توســط پــنج متخصــص تأییــد  

) 1383( دار  جعفری، عابـدی و لیاقـت     چنین،   هم .گردیده است 
 را بـه کمـک ده متخصـص تأییـد           نامـه   پرسشروایی محتوایی   

بـا فاصـله دو مـاه بـر         را   نامـه   شپرسنمودند و پایایی بازآزمایی     
به روش آلفای کرونباخ  بـا       را   و پایایی آن     70/0 نفر،   50روی  
 .کردندگزارش 92/0 نفر، 200

 نفـر از    727 بـه    نامـه   پرسـش هنجـار،   های    جدولبرای تهیه   
 -صــورت تصــادفی هــای اصــفهان کــه بــه دانشــجویان دانشــگاه

 دانشـجویان    این های  نمره. ای انتخاب شده بودند داده شد      طبقه
 و انحـراف    50 بـا میـانگین      T معیار های  نمرهپس ازاستخراج به    

 .به این ترتیـب هنجـار آزمـون تهیـه گردیـد           و   تبدیل   10معیار  
 .شدانجام  آمار توصیفی و رسم نمودار  روشبه ها  تحلیل داده

 
 ها یافته

از %) 1/22( نفـر    161از دانشـگاه اصـفهان،      %) 4/40( نفر   294
از دانشــگاه %) 2/29( نفــر 212شــکی اصــفهان، دانشــگاه علــوم پز

 ).1جدول (از دانشگاه هنر انتخاب شدند %) 3/8( نفر 60صنعتی و 
 

های پژوهش بر حسب جنسـیت و          توزیع فراوانی آزمودنی   -1جدول  
 دانشگاه محل تحصیل

 کل پسر دختر
 (%)فراوانی  (%)فراوانی  (%)فراوانی  دانشگاه
 )4/40 (294 )8/31 (103 )4/47 (191 اصفهان

 )1/22 (161 )4/19 (63 )3/24 (98 علوم پزشکی
 )2/29 (212 )5/39 (128 )8/20 (84 صنعتی

 )3/8 (60 )3/9 (30 )4/7 (30 هنر
 )100 (727 )100 (324 )100 (403 کل

 .ها از توزیع بهنجار برخوردارند     ها نشان دادند که نمره      یافته
ــودنی    ــره آزم ــانگین نم ــی می ــن بررس ــا ای ــژوهش را در ه ی پ

ــش ــفورد    پرس ــادکامی آکس ــه ش ــار  (38/44نام ــراف معی  انح
ترین نمـره را صـفر نشـان           و پایین  87، باالترین نمره را     )38/13
 .داد

، محاسـبه   )هـا   دهـک (گانه   های ده  های معادل  صدک     نمره
، چـارک اول و چـارک ســوم   2جــدول  در .)2جـدول   (شـد 
 .ها نیز نشان داده شده است نمره

 بـا میـانگین صـفر و        Zهای    دست آمده  به نمره      بههای    نمره
، رتبـه درصـدی و      Tهـای     نمـره . انحراف معیار یک تبدیل شد    

 .ارایه شده است 3جدول ها در  نمره آزمودنی
بـرای  . کـار بـرده شـد        برای محاسبه پایایی چند روش به     

تعیین همسانی درونی، روش آلفای کرونباخ ضریب آلفـای         
نامـه بـه روش اسـپیرمن         یایی پرسـش  پا. دست داد    را به  85/0

چنـین    هـم .  محاسبه شد  78/0 و به روش گوتمن      79/0براون  
برای تعیین پایایی به روش بازآزمـایی، بـا فاصـله دو مـاه در               

تصـادف انتخـاب     نفری از دانشـجویان کـه بـه        50یک نمونه   
دسـت     بـه  73/0نامه اجـرا شـد و ضـریب           شده بودند، پرسش  

 .آمد
کمـک روش     نامـه بـه     ملی پرسـش  برای بررسـی روایـی عـا      

تحلیل عوامل و چرخش واریماکس و با توجه به مقـادیر ویـژه          
عوامل استخراج شـده    . باالتر از یک، شش عامل استخراج شد      

عبارتند از رضایت از زندگی، احساس خوشـی، عـزت نفـس،            
کـه تمـامی      ضـمن ایـن    .آرامش، احساس کنتـرل و کارآمـدی      

 در مجمـوع ایـن      ،دنـ فتگانه جـای گر    در عوامل شش  ها    پرسش
 بـرای   .یانس کل را تبیین کردنـد     روادرصد   36/74شش عامل   

نامـه بـا      نامه، همبستگی این پرسش     زمان پرسش   تعیین روایی هم  
 73/0 نفری   727نامه شادکامی فوردایس در یک نمونه         پرسش

 .محاسبه شد
های شادمانی دو جـنس دختـر و پسـر            این بررسی بین نمره   
ــگاه  ــار دانش ــر چه ــ در ه ــاوت معن ــل تف ــان  ی و در ک  داری نش

 .نداد

 

 نامه شادکامی آکسفورد ها در پرسش های آزمودنی های معادل نمره   صدک-2جدول 
 90 80 75 70 60 50 40 30 25 20 10 صدک

 62 56 54 51 48 44 41 37 35 33 28 نمره

____________________________________ 
1- Fordyce 



 

  در بررسی حاضر شادکامی آکسفوردنامه پرسش هنجار درصدی و استاندارد -3جدول                           

 T رتبه درصدی نمره T رتبه درصد نمره T رتبه درصدی نمره

0 1/0 17 32 2/18 41 57 9/82 60 
2 3/0 18 33 2/20 41 58 6/84 61 
4 4/0 19 34 8/22 42 59 86 61 
5 6/0 21 35 2/25 43 60 5/87 62 
7 7/0 23 36 6/27 44 61 5/89 63 

10 1/1 25 37 30 45 62 2/90 64 
12 4/1 26 38 5/32 46 63 3/91 64 
13 7/1 27 39 8/34 46 64 9/93 65 
14 8/1 28 40 4/37 47 65 6/94 66 
15 1/2 29 41 4/41 48 66 7/95 67 
16 3/2 30 42 8/44 49 67 6/96 67 
18 9/2 31 43 6/48 49 68 4/97 68 
19 3 32 44 9/50 50 69 8/97 69 
20 6/3 32 45 6/53 51 70 1/98 70 
21 7/4 33 46 9/56 52 71 2/98 70 
22 5 34 47 4/59 52 72 9/98 71 
23 2/5 35 48 7/62 53 73 99 72 
24 1/6 35 49 8/64 54 74 3/99 73 
25 3/7 36 50 1/68 55 75 4/99 73 
26 5/8 37 51 4/70 55 76 6/99 74 
27 8/9 38 52 8/71 56 77 6/99 75 
28 6/11 38 53 7/74 57 85 9/99 81 
 81باالتر از 100 87 58 9/76 54 39 9/12 29
30 4/14 40 55 8/78 58    
31 8/16 40 56 81 59    

 
 بحث 

گونه که بیان شد پـس از بررسـی آزمـون شـادکامی               همان
هـای    نفری از دانشـجویان دانشـگاه      101ای   آکسفورد در نمونه  

 نفـر از     727ن یادشـده بـر روی        آزمـو  ،ی و شاهد  یعالمه طباطبا 
در ایـن پـژوهش     . های اصـفهان انجـام شـد        دانشجویان دانشگاه 

 نیـز  نامـه  پرسـش ی یافزون بر تعیین جدول هنجار، روایی و پایـا  
توانند اطالعات مناسبی در مـورد        می Tهای    نمره. تعیین گردید 

 . ه دهندیمیزان شادکامی دانشجویان ارا
رضـایت از زنـدگی،      بـر    مبنـی پـژوهش حاضـر،     های    یافته

احســاس خوشــی، عــزت نفــس، آرامــش، احســاس کنتــرل و  
ــا یافتــه   و آرجیــل1هیلــزو ) 2001(هــای آرجیــل  کارآمــدی ب

ــل ) 1998( ــه هفــت عام ــدی،  :ک ــدگی، کارآم  رضــایت از زن
اجتماعی بودن، سـالمت، شـناخت مثبـت، احسـاس خوشـی و             

  پـژوهش  بـا و  اند    از عوامل مهم شادکامی دانسته    عزت نفس را    
که پنج عامل رضایت، خلـق مثبـت،        ) 1378(  و نورباال  پور  علی

در شادکامی مؤثر گزارش سالمتی، کارآمدی و عزت نفس را      
 1   .خوانی دارد هماند  نموده

مقایسه میانگین شادکامی دانشـجویان در ایـن پـژوهش بـا            
ــاالپــور علــیپــژوهش  گویــای نزدیــک بــودن ) 1378(  و نورب

ها   که انحراف معیار نمره    ضمن این است؛  های دو پژوهش      یافته
  و نوربـاال پـور  علـی در پژوهش  . خوانی دارند  نیز با یکدیگر هم   

 و  8/45ترتیـب     هـا بـه     میانگین و انحراف معیار نمـره     ) جا  همان(
 و در این پـژوهش میـانگین و انحـراف معیـار بـه ترتیـب                 4/13
 . بود3/13 و 4/44

_______________________________________ 
1- Hills 
 



 

نسـیس،  هـای ایـن پـژوهش بـا پـژوهش فرا            چنین، یافتـه   هم
 های  نمرهآنان میانگین   . خوانی دارد  هم) 2003 (2 و لویز  1زیبرتز

 نامـه   پرسـش  دانشـجوی دانشـگاه ورزبـرگ در         311شادکامی  
 1/43 و 6/41ترتیـب   را در مورد دختران و پسران به آکسفورد

 افزون بر این در پژوهش فرانسیس و همکاران       . گزارش کردند 
، کانـادا و اسـترالیا      که درکشورهای آمریکـا، انگلـیس     ) 1998(

 گزارش شده اسـت،  42 تا 36از  ها    ، میانگین این نمره   انجام شد 
دست آمده در پژوهش حاضر کمتر         به های  نمرهکه از میانگین    

 .است
دار میـان     یافته پژوهش حاضر مبنی بـر نبـود تفـاوت معنـی           

 و  پـور   علـی هـای      دختران و پسـران بـا یافتـه        کامیهای شاد   نمره
ــاال  ــیس ،)1378(نورب ــاران  ) 1999( فرانس ــیس و همک و فرانس

 .سو است هم) 1998(
نامــه  پرســشکمــک  تــوان گفــت کــه بــه طــورکلی مــی بــه

دسـت آمـده در ایـن     آکسفورد و جدول هنجاری بـه   شادکامی  
بـا  . توان به سنجش شادکامی دانشجویان پرداخـت       پژوهش می 

توجه به محدود بودن جامعه پـژوهش بـه دانشـجویان دانشـگاه             
ها نیز انجام    شود این پژوهش در سایر گروه       یشنهاد می پاصفهان  
 بیماران افسرده و افراد غیرافسرده مقایسـه        ،با این آزمون  شود و   
 .شوند

 
 سپاسگزاری

بررسـی بـا حمایـت مـالی شـورای پژوهشـی دانشـگاه              این  
های مادی و    وسیله از حمایت   که بدین است  اصفهان انجام شده    

 .شود ه سپاسگزاری میدانشگاآن معنوی معاونت پژوهشی 
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 7/11/1383:پذیرش مقاله

 
 منابع

شادمانی ). 1383(  دار، محمد جواد   لیاقت ؛ عابدی، محمدرضا  ؛جعفری، سیدابراهیم 
: اصـفهان . هـای اصـفهان و عوامـل همبسـته بـا آن             در دانشجویان دانشگاه  

 ).گزارش منتشر نشده(  دانشگاهمعاونت پژوهشی
ــوزش شــناختی ). 1380( عابــدی، محمدرضــا ــاری -بررســی اثربخشــی آم  رفت

فوردایس بر شادمانی، اضطراب افسردگی و روابط اجتمـاعی دانشـجویان     
 . مقاله ارایه شده در چهارمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان.دانشگاه اصفهان

های مشـاوره شـغلی    اثربخشی روش بررسی و مقایسه ).1381( عابدی، محمدرضا 
 -شـناختی   به سبک نظریه یادگیری اجتمـاعی، سـازگاری شـغلی و مـدل            

رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و          

 دانشـکده روان شناسـی و   ،نامـه دکتـرای مشـاوره      پایـان  .پرورش شهر اصفهان  
 .علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی

ی یــی و روایبررســی مقــدماتی پایــا). 1378( نوربــاال، احمــدعلی ؛حمــد، اپــور علــی
فصـلنامه   .هـای تهـران     شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشـگاه      نامه  پرسش

 1   .55-64، 2 و 1 های  سال پنجم، شماره،اندیشه و رفتار
Argyle, M., & Crossland, J. (1987). Dimensions of positive 

emotions. British Journal of Social Psychology, 26, 127- 

137. 

Argyle, M. (2001). The psychology of happiness, London: 

Routledge. 

Argyle, M., Martin, M., R., & Crossland, J. (1989). Happi-

ness as a function of personality and social encounters. In 

J. P. Forgas & R. J. M. Innes (Eds.). Recent advances 

in social psychology: An international perspective. (p.p. 

189- 203). North Holand: Elsevier.  

Bradburn, N., & Caplovitz, D. (1965). Reports on happiness. 

Chicago: Aldine. 

Bradburn, N. (1969). The structure of psychological well-

being. Chicago: Aldine. 

Campbell, A. (1976). Subjective measure of well-being. Ame- 

rican Psychologist, 31, 117- 124. 

Campbell, A., Converse, P., & Rogers, W. L. (1976). The 

quality of American life. NewYork: Russell Sage 

Foundation. 

Dickey, M. T. (1999). The pursuit of happiness. Available on: 

http://www dickey. org/happy. htm.  
Eysenck, M. W. (1990). Happiness facts and myths. East 

Sussey, England: Erlbaum. 

Fordyce, M. (1988). A review of research on the happiness 

measures: A Sixty Second Index of Happiness and Mental 

Health. Social Indicators Research, 20, 89-94. 

Francis, L. J. (1999). Happiness is a thing called stable extra- 

version: A further examination of  the relationship between 

the Oxford Happiness Inventory and Eysenck’s dimen-

sional model of personality and gender. Personality and 

Individual Differences, 26, 5-11. 

Francis, L. J., Brow, L. B., Lester, D., & Philipchalk, R. (1998). 

Happiness as stable extraversion: A cross-cultural exa-

mination of the reliability and validity of the Oxford Happi- 

ness Inventory among students in the U. K., U. S. A., 

Australian, and Canada. Personality and Individual 

Differences, 24, 167- 171. 

_______________________________________ 
1- Zibertz   2- Lewise 



 

Francis, L. J., Zibertz, H. G., & Lewise, C. A. (2003). The re- 

lationship between religion and happiness among German 

students. Pastoral Psychology, 51, 273- 281. 

Gurin, G., Veroff, J., & Fled, S. (1960). American view their 

mental health, New York: Basic Books.  
Hills, P., & Argyle, M. (1998). Positive moods derived from 

leisure and their relationship to happiness and personality. 

Personality and Individual Differences, 25, 523- 535. 

Nagpal, R., & Sell, H. (1985). Subjective well-being. New 

Delhi: World Health Organization. 

Skevington, S. M., MacArthur, P. R., & Somerset, M. (1997). 

Developing items for the whole: An investigation of con- 

temporary beliefs about quality of life related to heath in 

Britain. British Journal of Health Psychology, 2, 55-72. 
Underwood, B., & Fromiting, W. (1980). The mood survey: A 

personality measure of happy and sad moods. Journal of 

Personality Assessment, 44, 404-414. 
Veenhoven, R .(1994). Is happiness a trait? Tests of the the- 

ory that a better society does not make people any happier. 

Social Indicators Research, 32, 101-160. 

 


