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 چکيده
م ی دانشجویان دختر دانشگاه قهدف تحقیق بررسی رابطه شادکامی با پیشرفت تحصیل

شامل  این پژوهش . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماریاست

هستند  3172-79دانشگاه قم در نیمسال اول از کلیه رشته های دانشجوی دختر  1263

که براساس جدول  همین دانشجویان هستندنفر از  139تعداد  بدست آمده، و نمونه آماری

ر د آوری اطالعات. ابزار جمعای انتخاب شدندی تصادفی طبقهوهمورگان وکرجسی به شی

ای با درجه 4سوال در طیف  67، پرسشنامه شادکامی آکسفورد حاوی تعداد این پژوهش

 عدل دانشجویان مدهمچنین برای بررسی میزان پیشرفت تحصیلی، م .ودب 301/0 پایایی

تک آزمودنی و ضریب همبستگی  Tبرای تجزیه تحلیل اطالعات از آزمون  نظر قرار گرفت.

ها نشان داد میزان شادکامی استفاده شده است .یافته spssپیرسون در قالب نرم افزار 

دانشجویان دختر دانشگاه قم در حد مطلوب است و میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

یان رابطه ور از حد متوسط است. بین میزان شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجنیز باالت

دار وجود دارد. بنابراین با افزایش شادی و نشاط دانشجویان می توان آن ها را در معنی

 دستیابی به موفقیت یاری رساند.

 .شادکامی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان دختر، دانشگاه قم :يديکل واژگان
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 2 رضاجعفري هرندي،  1 فهيمه محمدي آزاد

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه قم 3
 علوم تربیتی دانشگاه قم دانشیار گروه 6
 

 نام نویسنده مسئول:
 فهيمه محمدي آزاد

 تحصيلی دانشجویان دختر دانشگاه قمپيشرفت  رابطه  شادکامی با
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 مقدمه
تحصیل علم و بدست آوردن دانش یکی از نیاز های ذاتی و با ارزش انسان است، این نیاز از ابتدای پیدایش انسان وجود داشته و انسان 

در هر زمان و شرایطی به دنبال تحصیل علم بوده است؛ البته این تحصیل علم در هر زمانی به مقتضای شرایط خود صورت گرفته است. این 

دن فطری آدمی به علم و دانش روز به روز با پیشرفت علوم بیشتر گشته و انسان ها را به سمت جستجوی دانش و بدست آوردن اهمیت دا

 علوم مختلف کشانده است.

این اهمیت کسب و دانش، امروزه از اهمیت به صورت یک نیاز فطری انسان ها گذشته، و به شکل نیازی گسترده برای جوامع در آمده 

را امروزه در جوامع کنونی لحظه به لحظه نیاز مند پاسخ دادن به سوال ها و کنجکاوی ها ی بی شمار بشریت هستیم. پس بر این است؛ زی

 اساس اهمیت کسب و دانش چه از لحاظ فردی و چه اجتماعی مشخص می شود.

پرورش است و تمام کوشش نظام برای  یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و 3بر این اساس می توان گفت پیشرفت تحصیلی 

پوشاندن جامه ی عمل به این امر است . آموزش و پرورش به طور ویژه در سرنوشت فرد رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه فرد در جامعه 

تأثیر  بررسی متغیر هایتأثیر دارد. با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از مالک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و 

 (. 3132گذار بر عملکرد تحصیلی می تواند منجر به پیشرفت تحصیلی می شود ) پاییزی، شهرآرای، فرزاد، صفایی،

ی از آنجا که ورود به دانشگاه با تغییرات عمده ای در زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی دانشجو همراه است، می توان گفت دوره

( بیان می 3174سی است که عوامل تاثیر گذار در  این دوره بسیار حائز اهمیت است؛ به طوری که آوری و همکاران )دانشجویی مقطع حسا

دانشجویان در سال اول و دوم دانشگاه با افت تحصیلی رو  %00کنند: ))افت تحصیلی دانشگاهی یک مسئله جدی است، به طوری که حدود 

قیان و همکارانش نشان داد هرساله بیش از نیمی از میلیون ها دانشجویی که در جهان به دانشگاه شوند((. همچنین تحقیقات صادبه رو می

شوند یا نمی توانند تحصیالت خود را در موعد مقرر به پایان برساند. تحصیالت دانشگاهی  در راه میابند، ترک تحصیل کرده و مشروط می

ی شود )آوری و همکاران، ی می تنش زا بوده و باعث افت تحصیلابگاهی و... یک دورهایران نیز به دلیل شرایط تحصیلی و محیطی های خو

3174.) 

است.  6براین اساس محقق در این تحقیق به دنبال یافتن تاثیر یکی از این عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی، به نام شادکامی 

زمره داشتن، می باشد؛ از گذشته تا به اکنون مورد توجه مردمان بوده است شادکامی که به معنای حس نسبتا مطلوبی از زندگی و شرایط رو

ها و همه ی انسان ها سعی در به دست آوردن و ترویج حس شادمانی داشته اند؛ زیرا این امر عاملی موثر در همه امور زندگی از کار و فعالیت 

امی از عهد باستان بخش مهمی از کیفیت زندگی و ناشی از قضاوت انسان می باشد. شادک ی روزمره گرفته تا روابط با خانواده و اطرافیان 

(. براین اساس  3176درباره چگونگی گذران زندگی بوده است که میتواند بر سالمت جسمانی و روانی تأثیر بگذارد )زارعی، صامریان، عبدی،

ن است که تاثیر عمده ای بر زندگی افراد دارد. این مفهوم زیبا که  شادی و نشاط یکی از نیاز های روانی و نیاز های اولیه فطری و ضروری انسا

 به صورت یک نیاز فطری تعریف شده عالقه محقق را به سمت خود کشیده تا میزان تاثیر شادکامی را بسنجد.

د وب قضاوت می کندر تعریف این متغیر آمده است که شادکامی درجه و میزانی است که فرد با آن کیفیت زندگی اش را به طور مطل

 (.3171در واقع شادکامی میزان شادی و رضایت از زندگی در فرد است، )بیرامی، جعفری و بهرامی، 

اند: عاطفه مثبت یا دهد که شادکامی را دارای سه بخش مهم دانستهترین تعریف از شادکامی ارائه می( کامل3739)1آرگیل و گراسلند

 (.3171قلیان، شتن احساس منفی مانند افسردگی و اضطراب )رستگار، عبداللهی، شاهاحساس خوشی، رضایت از زندگی و ندا

(. افراد 3171شادکامی و شادی جزء یکی از شش هیجان بزرگ هستند : تعجب، خشم، شادی، ترس، تنفر، نگرانی )بیرامی و همکاران، 

( در این باره می گوید افراد دارای سوگیری پردازش 3773)4رکنند؛ برونشادکام در پردازش اطالعات خوش بین تر و خوش حال تر عمل می

ها منجر شود به طور ها اطالعات را طوری تفسیر کنند که به خوش بینی و خوش حالی آناطالعات اند که این سوگیری باعث می شود آن

تحت تأتیر قرار می دهد. امروزه بررسی هیجان ها و کلی شادکامی در زندگی فردی و اجتماعی تأثیر باالیی دارد و حتی سالمت روان افراد را 

عواطف اهمیت بسیاری یافته است و جنبه ی مثبت این هیجان ها احساس شادی و نشاط است. افراد شاد معموال پر تحرک، فعال و خوش 

دی را به ذهن متبادر میکند ( مفهوم شادکامی چند مفهوم زیبا مانند شادی، خشنودی، لذت و خوشاین6006)0بین هستند و به نظر داینر

 (.3133)نعمتی، پاشاشریفی، قاضی، 

                                                           
1 Happiness 
2 happiness 
3 Argyle & Crossland 
4 Boroner 
5 Diener  
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( دریافت نوجوانی که احساس شادکامی و بهزیستی باالیی دارد در عملکرد تحصیلی فعال ترند و پیشرفت 3734) 2در این زمینه فریتز

شوند، الیی از زندگی دارند با تکالیف بهتر درگیر میمندی با( نیز نشان داد افرادی که رضایت6004) 9تحصیلی باالتری دارند. همچنین کارولین

 (.3132کنند و ... )پاییزی و همکاران، های بهتری برای حل مسئله خلق میحل، راهکننداز معلمین خود به راحتی در خواست می

و عملکرد تحصیلی در پیش نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالن "( در پژوهشی با عنوان 3170صالح زاده، فالحی و رحیمی )

در تحلیل رگرسیون دریافتند که عملکرد تحصیلی نقش معناداری در پیش بینی  شادکامی دانش آموزان ندارد. سیاه  "بینی شادکامی دختران

جام دادند، ان "بررسی رابطه باور های مذهبی و شادکامی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان"( در پژوهشی با هدف 3174برگرد و همکاران )

بررسی "ای تحت عنوان ( در مقاله3174) و همکاران بین شادکامی و موفقیت تحصیلی در زنان و مردان رابطه معناداری مشاهده نکردند. آوری

ا هنشان دادند سن، مقطع تحصیلی، رضایت از وضعیت اقتصادی، انتخاب دوست از بین همکالسی  "عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

( در تحقیقی با عنوان 3171ترین عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی بودند. آریایی مقدم و زارع )و حضور مرتب در دروس عملی به مهم

ی شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دو گروه دختر و پسر بین نمره "بررسی رابطه خالقیت و شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"

ی شادکامی با درس زبان انگلیسی و ریاضی در پسران معنی دار بود. صفاری و همکاران اری مشاهده نکردند و تنها رابطهدی معنیرابطه

نشان دادند که عواملی همچون وضعیت تاهل،  "شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان"ای تحت عنوان ( در مقاله3171)

داری با شادکامی بوده؛ همچنین همبستگی مثبت و ین شاخص پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط معنیسن، مقطع و رشته تحصیلی و همچن

معنی داری بین سه متغیر اصلی مورد مطالعه یعنی شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی یافت گردید. پیشوایی، بختیاری فر، ابراهیمی، 

تند دریاف "تحصیلی براساس عزت نفس ، شادکامی و خودکار آمدی دانش آموزان پیش بینی پیشرفت"( در پژوهشی با هدف 3171پیشوایی )

که بین سه متغیر خودکار آمدی، عزت نفس و شادکامی، متغیر خودکارآمدی تنها متغیری بود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش 

فس و شادکامی، خود کارآمدی تنها عامل عمده ی پیش بینی بینی کرد. در مورد دانش آموزان دختر در بین سه متغیر خود کار آمدی، عزت ن

بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی و شادکامی با پیشرفت "ای تحت عنوان ( در مقاله3176کننده ی پیشرفت تحصیلی بود. کیومرثی و مومنی )

بت معنی ی مثآموزان دختر دبیرستانی رابطهنشان داد سرمایه ی اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش  "تحصیلی در دانش آموزان

داری دارند، بر این اساس سطوح باالی سرمایه ی اجتماعی و شادکامی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد. زارعی، صامریان 

دریافتند بین شادکامی  "طالعاتوضعیت شادکامی در دانشجویان رشته های مدارک پزشکی و فناوری ا"ای با عنوان ( در مقاله3176و عبدی )

داری  به لحاظ آماری مشاهده نشد اما به ی معنیی و ترم تحصیلی رابطهی تحصیلی ،جنس، سن، وضعیت تاهل دورهو عواملی مانند رشته

مسن ترها بودند.  لحاظ توصیفی دانشجویان پسر شادتر از دختر ها، دانشجویان متاهل شادتر از مجرد ها و دانشجویان جوان تر شاد تر از

( در تحقیقی با 3176همچنین با افزایش ترم تحصیلی، میزان شادمانی در دانشجویان کاهش پیدا می کرد. پورسینا، احمدی و شفیع آبادی )

 هب همداخل کهنشان دادند  "بررسی اثر بخشی شادکامی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و ارتباط والد فرزندی در دانش آموزان دختر"هدف 

ریفی و نعمتی، پاشا شاست.  داشته تأثیر تحصیلی پیشرفت و پنهان اضطراب آشکار، اضطراب های مؤلفه بر اندیشی، مثبت و شادکامی روش

تفاوت معناداری را بین میانگین نمره های امتحانی  "تاثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"ای تحت عنوان ( در مقاله3133قاضی )

 .دانش آموزان است تحصیلی آزمایش و گواه نشان داد که بیانگر تاثیر مثبت آموزش شادکامی بر میزان شادی و پیشرفتدو گروه 

 ( دریافتند افرادی شادترند که در معموال در دوره امتحانات اضطراب نداشته و یا اضطراب کمی دارند.6033و همکاران ) 3پیکیواراس

(پس بررسی نمونه گسترده ای از میان دانشگاه های آمریکا به این نتیجه رسید که معدل تحصیلی دانشجویان، 6033) 7نوئل لویتز

 ارتباط معناداری با رضایت و شادکامی آنها دارد.

ابطه ی رکه  بین رفاه و عملکرد تحصیل ( در پژوهشی تحت عنوان شادکامی و عملکرد تحصیلی نشان دادند6009و همکاران ) 30پاتریک

  .وجود داردمتقابل 

درصد  60 ی مثبت، خودکارآمدی و اهداف مرتبط با خود،قدر پژوهشی نشان دادند که حاالت خل( 6009) 33نتلول، الن و واتسو

 .کنند واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی می

                                                           
6 Fritz 
7 Corolin 
8 Piqueras 
9 Noel Levitz 
10 Patrik 
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( نیز حاکی از آن است که در بین دانشجویان کانادایی معدل تحصیلی و رضایت از تحصیل ارتباط قابل توجهی با 6000) 36مطالعه چاو

 شادکامی دارد.

 .دارند بازدهی فردی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی باالتری افراد شاد، که دریافتند ( نیز6000) 31کنون و اسچکاد، لیوبومیرسکی

های یادگیری دانشجویان به وسیله سه عامل فرآیندهای شخصی، محیطی ( فعالیت3732که به عقیده ی بندورا ) بر این اساس از آنجا

(؛ می توان گفت قطعا شادکامی می تواند جزء یکی از فرآیند های شخصی تاثیرگذار 3174ها تعیین می شود )آوری و همکاران، و رفتاری آن

با توجه به آنچه بیان شد سوال اساسی آن است که آیا شادکامی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد یا  بر فعالیت های یادگیری باشد. بنابراین

 خیر؟؟

 

  روش
انجام گرفته است. از آنجایی که هدف  3172-79این تحقیق، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت مقطعی در سال 

تحصیلی دانشجویان است؛ میزان پیشرفت تحصیلی و شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاه این پژوهش یافتن رابطه شادکامی با پیشرفت 

در این  3172-79که در سال تحصیلی -نفر1263-قم مورد سنجش قرار گرفته است. به این صورت که از بین دانشجویان دختر دانشگاه قم

به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه از  34مورگان، کرجسی و کهننفر با استفاده از  جدول  139دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند، 

های مختلف موجود در این ای به صورت تصادفی استفاده شد به این صورت که محقق دانشجویان براساس دانشکدهگیری طبقهروش نمونه

لوم انسانی تقسیم کرده و نمونه را به تناسب افراد موجود در گروه فنی مهندسی، علوم پایه، حقوق، مدیریت، الهیات، ادبیات و ع 2دانشگاه به 

 (.3هر گروه تقسیم کرده است)جدول

 1جدول 

  فنی مهندسی علوم پایه حقوق مدیریت الهیات ادبیات و علوم انسانی جمع

 جامعه 042 343 110 421 969 143 1263

 نمونه 13 40 96 10 22 21 139

 درصد 30% 61% 7% 36% 63% 60% 300%

 

( است. پایه ی نظری این پرسشنامه براساس نظر آرگیل و OHI)30ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد

اند: بخش مهم دانسته 1ای دارای ی یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازهها به منظور ارایه( از شادکامی است. آن3739گراسلند )

عاطفه مثبت یا احساس خوشی، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی. )عابدی، میرشاه جعفری،  فراوانی و درجه

وگراسلند بر اساس پرسشنامه افسردگی بک ساخته شده است و در سال  32توسط آرگیل و مارتین3737(. این آزمون در سال3130لیاقتدار، 

گذرد، سالی که از انتشار آن می 60مورد بررسی قرار گرفت. در  39وصیات آن توسط آرگیل  و لوارتقای مقیاس یافت و برخی از خص 3770

ی مطالعات مختلفی با استفاده از این سیاهه به منظور اندازه گیری شادکامی و هنجاریابی آن در کشورهای مختلف صورت گرفته که نتیجه

(. این پرسشنامه دارای 3133و معتبر در سنجش شادی بوده است. )هادی نژاد و زارعی، ها، معرفی این مقیاس به عنوان یک ابزار نیرومند آن

گزاره  دیگر به آن افزوده 33های فهرست افسردگی بک بدست آمده و گزاره از طریق معکوس کردن جمله 63آیتم است، به این ترتیب که 67

گزاره تقلیل یافت.  67گزاره، فرم نهایی فهرست به  1ای مقدماتی و حذف های شادکامی را نیز در بر بگیرد. پس از اجرشده تا سایر جنبه

 (.3173)نجفی، دهشیری، دبیری، شیخی، جعفری، 

ی نظری  ( در پژوهشی که روی دانش آموزان رشته3133این پژوهش در ایران نیز هنجاریابی گشته است؛ از جمله هادی نژاد و زارعی )

 0739و در مرحله آزمون مجدد  0734و از طریق آلفای کرونباخ  0793ر پرسشنامه با فاصله زمانی چهار هفته استان زنجان انجام دادند، اعتبا

عامل از پرسشنامه  9گزارش شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی، از تحلیل عاملی استفاده شده که نتایج نشان دهنده ی استخراج 

(، عابدی، میرشاه 3132رسش ها را تبیین می کند. نتایج پژوهش های علی پور وآگاه هریس )درصد واریانس کل  پ 11است که در مجموع 

                                                           
12 Chow 
13Lyubomirsky, Kennon & Schkade  
14 Morgan, Kerjcie, Cohen 
15 Oxford Happiness Questionnaire 
16 Martion 
17 Argyle & luo 
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( نیز حاکی از اعتبار و روایی قابل قبول برای آزمون شادکامی آکسفورد در 3139( و همچنین علی پور و نور باال )3130جعفری و لیاقتدار )

 جامعه ایران است.

 عنوان مالکی برای پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شده است.در این پژوهش معدل دانشجویان به 

تک آزمودنی و ضریب همبستگی پیرسون در  Tپس از جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه، برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون 

 استفاده شده است. spssقالب نرم افزار 

 

 یافته ها
نفر مورد بررسی آماری  100ریزشی در طی روند جمع آوری پرسشنامه ها داشته، تعداد  با توجه به پرسشنامه ای توزیع شده، 139از 

 02(، %66) 76نفر ورودی  22(، %60)73نفر ورودی  20(،%30) 70نفر ورودی  40نفری که پرسشنامه را تکمیل کردند  100. ازقرار گرفتند

بدست  02/39( 72/3میانگین معدل )انحراف استاندارد( این دانشجویان )(. 6( بودند)جدول %64) 74نفر ورودی  91( و %37) 71نفر ورودی 

 (.4بدست آمد )جدول 43/17( 79/30(.  میانگین شادکامی )انحراف استاندارد( در این مطالعه )1آمد )جدول

 2جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی ورودی سال

 متغیر های معتبر

70 40 30 30 

73 20 60 10 

76 22 66 09 

71 02 37 92 

74 91 64 300 

  300 100 جمع کل

 3جدول

 معدل

 تعداد
 100 معتبر

 0 بی ارزش

 02/39 میانگین

 270/3 انحراف استاندارد

 309/6 واریانس

 -711/0 کجی

 0/7 کمینه

 33/37 بیشینه

 

 4جدول

 شادکامی

 تعداد
 100 معتبر

 0 بی ارزش

 43/17 میانگین

 799/30 استانداردانحراف 

 03/360 واریانس

 -037/0 کجی
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 00/33 کمینه

 00/27 بیشینه

 

 در این بخش، یافته ها به ترتیب بر اساس سوال های تحقیق در قالب جداول زیر ارائه شده است :

است( که برونداد  40سوال اول: آیا میزان شادکامی دانشجویان در حد مطلوب است؟ )حد مطلوبیت در پرسشنامه شادکامی آکسفورد 

 آمده است: 0این آزمون در جدول 

 تك نمونه اي، مقایسه ميانگين با ميانگين فرضی tنتایج آزمون  -5جدول

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف معیار میانگین میانگین فرضی

40 43/17 030/0- 239/0- 677 013/0 

 

است، لذا تفاوت مشاهده  03/0( است و چون این مقدار بیشتر از 013/0بدست آمده )داری  براساس نتایج جدول باال، مقدار سطح معنی

درصد معنادار نیست. به عبارتی دیگر میانگین میزان  70شده بین میانگین فرضی و میانگین مشاهده شده از نظر آماری در سطح اطمینان 

 .رد؛ بنابراین میزان شادکامی دانشجویان در حد مطلوب استداری نداشادکامی دانشجویان با میزان متوسط شادکامی اختالف معنی

در نظر گرفته شده  32سوال دوم : آیا میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان در حد متوسط است؟ )میزان پیشرفت تحصیلی متوسط 

 آمده است: 2است( که برونداد این آزمون در جدول 

 ين با ميانگين فرضیتك نمونه اي، مقایسه ميانگ tنتایج آزمون  -6جدول

 سطح معناداری درجه آزادی T انحراف معیار میانگین میانگین فرضی

32 02/39 020/3 130/9 677 000/0< 

 

است، لذا تفاوت مشاهده شده  03/0( است و چون این مقدار کمتر از <000/0داری بدست آمده )براساس نتایج جدول باال، سطح معنی

درصد معنادار است. به عبارتی دیگر میانگین میزان پیشرفت  70مشاهده شده از نظر آماری در سطح اطمینان  بین میانگین فرضی و میانگین

داری دارد؛ بنابراین میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان باالتر از حد تحصیلی دانشجویان با میزان متوسط پیشرفت تحصیلی اختالف معنی

 .متوسط است

 آمده است : 9با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ برونداد این آزمون در جدول  سوال سوم : آیا بین شادکامی

 7جدول 

 شادکامی لیتحصی پیشرفت 

 تحصیلی پیشرفت

 372/0* 3 ضریب همبستگی پیرسون

 064/0  داریسطح معنی

 100 100 تعداد

 شادکامی

 3 372/0* ضریب همبستگی پیرسون

  064/0 داریسطح معنی

 100 100 تعداد

 معنادار است. 0700همبستگی در سطح *

 

است، لذا با  03/0( است و چون این مقدار کمتر از 064/0داری  بدست آمده )بر اساس نتایج جدول باال و با توجه به اینکه سطح معنی

 تحصیلی دانشجویان دانشگاه قم رابطه معنادار و مثبتدرصد سوال سوم پژوهش تایید می شود. بنابراین بین شادکامی و پیشرفت  70اطمینان 

 وجود دارد.
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 بحث و نتيجه گيري
چنانچه دیدیم یافته های این تحقیق نشان داد شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در حد مطلوب و بیش تر از حد متوسط است 

(، 3133(، نعمتی و همکاران )3176ها با تحقیقات زارعی و همکاران ) ی وجود دارد؛ که این یافتهو بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی رابطه

(، 6009و همکاران ) تلول ،(3171(، غیاثوند و همکاران )3171(، صفاری و همکاری )3176(، کیومرثی و مومنی )3176پورسینا و همکاران )

(  6000ئک و لیوبومیرسکی و همکاران ) (6000چاو )(، 6009( پاتریک و همکاران )6033(، نوئل لویتز )6033پیکیواراس و همکاران )

 هماهنگی دارد.

به این ترتیب همانطور که بیان شد شادکامی موجب رضایت افراد از زندگی میشود و فردی که از زندگی و شرایط و امکانات خویش 

ی ها و مشکالت روزمره نمی باشد و به راحتی رضایت دارد، دارای آسودگی خاطر و آرامش است؛ بر این اساس ذهن فرد شادکام مشغول ناراحت

می تواند بر روی موضوعات مورد یادگیری تمرکز کند و در موقع نیاز پاسخگوی یادگرفته های خویش باشد؛ پس می تواند  عملکرد تحصیلی 

 بهتری ارائه داده و در تحصیل خویش پیشرفت داشته باشد.

قدند که نمی توان رابطه علت و معلولی بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی متصور ( معت6000در این رابطه مک مانوس و همکاران )

گردید، چرا که این دو مقوله دارای تاثیرات متقابل بر یکدیگر هستند؛ یعنی همانطور که انتظار می رود کسب موفقیت و پیشرفت در تحصیل 

اشته باشد، از سوی دیگر دانش آموزی که از سطح شادکامی مناسبی می تواند موجبات رضایت خاطر و شادکامی دانش آموزان را به دنبال د

 تببخوردار است و آرامش و رفاه ذهنی دارد، بهتر می تواند در امر تحصیل و کسب نتایج  مناسب آموزشی فعالیت نماید و به تبع آن به موفقی

 (.3170تحصیلی دست یابد )صالح زاده و همکاران، 

(، سیاه 3170(، صالح زاده و همکاران )3171(، پیشوایی و همکاران )3171حقیقات آریایی مقدم و زارع )اما نتایج پژوهش حاضر با ت

( هماهنگی نداشت؛ زیرا این تحقیقات بیانگر این بود بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی 3174(، آوری و همکاران )3174برگرد و همکاران )

ت تحصیلی موثر است. از آنجایی که مفهوم شادکامی در نظر افراد، فرهنگ ها و جوامع مختلف، رابطه وجود ندارد و یا عوامل دیگری بر پیشرف

متفاوت است، همچن عدم دقت پاسخگویان به نوشتن نمره معدل و پاسخگویی به سواالت علت یافتن عدم رابطه بین این دو متغیر در پژوهش 

 های مذکور بوده است.

یلی توسط خانواده و جامعه برای داشتن درس خواندن و داشتن معدل باال، موجب محرومیت همچنین می توان گفت فشار های تحص

 آن ها از فعالیت شادی بخش گردیده است و این مورد از رابطه بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی کاسته است.

 

بنابراین از آنجایی که شادکامی یک عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی است می توان نتیجه گرفت که با افزایش شادی و نشاط فراگیران 

یاری رساند؛ که این موفقیت و کسب مدارج  و دستیابی آنان به مدارج باالی علمی آن ها را در موفقیت تحصیلیبه طرق گوناگون می توان 

 م با پیشرفت اجتماعی و سربلندی کشور در ارتباط خواهد بود.علمی به طور مستقی
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 راجعممنابع و 
ی خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی (. بررسی رابطه3171آریایی مقدم، کاظم. زارع، فروغ. ) [3]

 . اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی.36-33شهرستان آبان در سال 

(. بررسی 3174. نجفی پاریزی، غالمعلی.کبیر،کوروش. ساداتی، لیال. کهن، محمود. رحیم زاده کیوی، میترا. )آوری، حمیرا [6]

. نشریه علمی 3176عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرزسال

 .302 ات300(، ص1)4علوم پزشکی البرز.  پژوهشی دانشگاه

(. رابطه ساده وچندگانه خودکارآمدی، اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت در پیش بینی 3171بلوطبنگان، افضل. )اکبری  [1]

 .300تا  972(، ص7)4تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 

یلی : نقش تفکرانتقادی وراهبردهای (.الگوی پیش بینی پیشرفت تحص3176محمود. آهنچیان،محمدرضا.)  بخشی، [4]

 .321 تا301ص )اردیبهشت(،6ش ،31خودتنظیمی یادگیری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. س

(. رابطه بین مولفه های همدلی باشادکامی در جمعیت دانشجویی. 3176داوود. بهرامی، محسن. ) بیرامی، منصور. جعفری، [0]

 .673تا  630(، ص6)33مجله روانشناسی 

(. بررسی اثربخشی آموزش شادکامی و پیشرفت 3139ولی ا... . صفایی، پریوش. ) مهرناز. فرزاد، ،پاییزی، مریم. شهرآرای [2]

 60( ،ص4)1ی علوم تجربی دبیرستان های تهران. مطالعات روانشناختی. تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی دوم رشته

 .41تا 

(. اثربخشی شادکامی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و 3176عبدا... . ) فیع آبادی،پورسینا، مریم. احمدی، خدابخش. ش [9]

 .04تا  43( ،ص1)36ارتباط والد فرزندی در دانش آموزان. خانواده و پژوهش. 

(. پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس 3171پیشوایی، ملیحه. بختیاری فر، آیت ا... .ابراهیمی، رامین. پیشوای، زینب. ) [3]

 صفحه.3فس، شادکامی و خودکارآمدی.اولین کنفرانس روانشناسی و علوم تربیتی.عزت ن

(. بررسی رابطه 3174سیاه برگرد، مهدی. کیانی، آیه. اولی پور، علیرضا. حسینی آهنگری، سید عابدین و حیدری، احمد.) [7]

ز شاپور اهواز. فصلنامه ی مرک باور های مذهبی و ادکامی  با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم جندی

 117تا  116(، ص 4)2مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی. 

(. اعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در 3171رستگار، سمانه. عبداللهی، محمدحسین. شاهقلیان، مهناز. ) [30]

 .323تا  307(، ص46)33دانشجویان. روانشناسی تحولی. 

(. وضعیت شادکامی در دانشجویان رشته های مدارک پزشکی جندی 3171مرضیه. عبدی، فاطمه.) ،امریانزارعی، جواد. ص [33]

 .130تا  103(، ص3301شاپور اهواز. مدیریت اطالعات. 

(. نقش عملکرد خانواده و دلبستگی به همساالن و عملکرد 3172صالح زاده، مریم. فالحی، معصومه و رحیمی، مهدی.) [36]

 30تا  20(، ص 4) 6نی شادکامی دختران نوجوان. پژوهش نامه روان شناسی مثبت.تحصیلی در پیش بی

(. شادکامی، 3171صفاری، محسن. سنایی نسب، هرمز. رشیدی جهان، حجت. پورتقی، غالمحسین. پاکپورحاجی آقا، امیر. ) [31]

 .67تا  66ص(، 31)9خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان . مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی.

(. هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در 3136عابدی، محمدرضا. میرشاه جعفری، ابراهیم. لیاقتدار، محمدجواد. ) [34]

 .300تا 70(، ص6)36دانشگاه های اصفهان. اندیشه و رفتار. 

 639(،ص36اسی تحولی. )(. اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد.روانشن3132علی پور، احمد. آگاه هریس، مژگان. ) [30]

 673تا 

(. بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد دردانشجویان دانشگاه 3139علی پور، احمد. نورباال، علی. ) [32]

 .20تا  00(، ص33و  39ها ی تهران.روانپزشکی و روانشناسی ایران.)

(. اثربخشی آموزش تاباوری بر شادکامی وا نگیزش 3171غیاثوند، حمیدرضا. گنجی، کامران. وظیفه شاهی، فرشته. ) [39]

 پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیزستانی شهر تهران. کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری.

(. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 3176کیامرثی، آذر. مومنی، سویل. ) [33]

 .313تا337(. ص3) 6دبیرستانی. مجله روان شناسی مدرسه .  دختر

نجفی، محمود. دهشیری، غالمرضا. دبیری، سولماز. شیخی، منصوره. جعفری، نصرت. خصوصیات روان سنجی نسخه  [37]

 .94تا  00( ص30فارسی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان. اندازه گیری تربیتی. )
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(. تاثیر آموزش شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 3133حسن. قاضی،قاسم.)نعمتی،معصومه. پاشاشریفی. [60]

 .20تا40)تابستان(، ص10. پژوهش های مشاور.ش32-30دبیرستان دخترانه شهرساری سال

(. پایایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد. پژوهش های 3133هادی نژاد، حسین، زارعی، فاطمه. ) [63]

 .99تا  26(، ص3)36ختی،روانشنا
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