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Abstract 

The aim of the present study was to investigate the relationship between happiness and 

academic achievement among male high school students in Karaj. The method of the present 

study is correlational. The statistical population of the study consists of all first grade high 

school students in Karaj, of which 340 people were selected by simple random sampling 

based on Morgan's proposed table. The selected samples answered the conditional self-

efficacy tests of colleagues and the Oxford Happiness Questionnaire. Also, the grade point 

average of the first semester of the 99-98 academic year was considered as a measure of 

academic achievement. Data were analyzed using Pearson correlation test. Findings showed a 

significant relationship to the constructive role of happiness in academic achievement and 

with increasing the level of happiness and vitality among students, we will see their academic 

progress and more effort. 
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 چکیده

کرج می هدف پژوهش حاضر، بر روی رابطه بین شادی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر  
باشد. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی می باشد.می کنند.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج 

نفر بر اساس جدول پیشنهادی مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه  945تشکیل می دهند، که از این تعداد 
ه آزمون های خودارزشمندی مشروط کراکرد همکاران و پرسشنامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. همچنین معدل های انتخاب شده ب

به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی  99-99نیمسال اول سال تحصیلی 
ه نقش سازنده شادی در پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری را نشان داد و با افزایش سطح پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ب

 .شادی و نشاط در بین دانش آموزان شاهد پیشرفت تحصیلی و تالش بیشتر آنان خواهیم بود
 

 دانش آموزان.  شادی، تحصیلی، پیشرفت واژگان کلیدی:

 تربیتی محفوظ است. تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم

 

 

 مقدمه 

 آن در بیشتر چه هر که است عظیمی هوگر انسانی تربیت و تعلیم
 عمه رشد باعث و گردیده مرتع آن مشکالت و مسائل شود، سیر
 دیگر عبارت به. گردد می اجتماعی محیط آسایش و انسانها جانه
 نحشت جاه همه رشد به که است فرایندی توسیت و تعلیم

 مهمی جایگاه از تحصیلی پیشرفت فرایند این در مربوط انسانها
 قرن یک حدود طی در تحصیلی پیشرفت باشد می برخوردار

 بوده وایسته علوم و روانشناسی در مهم مسایل از یکی گذشته

 شده انجام های پژوهش اکثر در تقریبا تحصیلی .پیشرفت است
 با مدرسه در فرد دروس معدل با آن کمی شکل در زمینه این در

 می تحصیل آن در فرد که دیگر آموزشی محیط هر با دانشگاه
 .[9]شوند می سنجیده کند

 موفقیت و زندگی سبک روی بر مثبتی پیامدهای شادی احساس
 با که رفتارهایی انجام به میل و دارد آموزان دانش تحصیلی
 توضیح این. دهد م افزایش را هستند مرتبط تحصیلی موفقیت

 به شادی اند کرده بیان که دارد بسیاری مطالعات در ریشه

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=781921&_au=%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7++%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD%DB%8C+%D9%81%D8%B1
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=781921&_au=%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7++%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD%DB%8C+%D9%81%D8%B1
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=781924&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=781928&_au=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86++%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=781928&_au=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86++%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1
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 عنوان به شادی شود می منجر کننده تولید و جذاب های فعالیت
 و تسهیل را فردی بین روابط تواند می مثبت، عاطفه یک

 سالمتی و اجتماعی فعالیت سطح شناخت، مثبت پیامدهای
 شادکامی تجربه بررسی اخیر، های سال طی در. [2]باشد داشته

 و است یافته افزایش شناسان جامعه و روانشناسان توسط نیز
 توجه نگر، مثبت روانشناسی حیطه به مند عالقه روانشناسان

 احساس نظیر مثبت، های احساس بالقوه منافع بر را خود
 .[9]اند کرده معطوف شادکامی

 نوع یک دارد، وجود شادکامی نوع دو روانشناسی دیدگاه از
 زناشویی، نظیر زندگی محسوس شرابط رهگذر از شادکامی
 که شود می حاصل رفاهی و مالی امکانات و شغل تحصیل،
 حاالت از متاثر دیگر، نوع شود می نامیده عیشی شادکامی

 ذهنی شادکامی به آن از که است شخصی ادراکات و درونی
 و حرکت نشاط، و شور انرژی، مولد شادکامی.شود می تعبیر

 استرس برابر در را آدمی تواند می سپری همچون و است پویایی
 را او روانی و جسمی سالمت و نموده محافظت مشکالت و ها
 احساس نداشتن و افسردگی و غم کند.احساس تضمین نیز

 قائل خود برای فرد که باشد ارزشی از، متائر تواند می شادکامی
 ناشی اجتماعی و تحصیلی مشکالت تحقیقات، از برخی در. است

 نفس میشود. عزت شکننده و ناپایدار مشروط، خودارزشمندی از
 به واقعی، نفس عزت. باشد واقعی هم و مشروط، تواند می هم

 های زمینه در موثر عمل مختاری، خود از طبیعی صورت
 خودارزشمندی که حالی در. یابد می رشد موثر روابط و حمایتی
 و دالیل به خود نفس عزت کردن مشروط دلیل به مشروط
 9کراکر 2559 سال در. شود می مشکالتی دچار گوناگون شرایط

 در تازه مفهوم یک به نفس عزت های پایه جستجوی و تاکید با
 فرد مشروط در خودارزشمندی احساس آن و رسید روانشناسی

 خودارزشمندی، به مشروط کردن اضافه با وی. بود
 را مولفه هفت آن برای و کرد مطرح را مشروط خودارزشمندی

 مشروط علت این به نیز مشروط خودارزشمندی. گرفت نظر در
 ها، نداشتن و ها داشتن دوست برخی که است شده گذاری نام

 اما به مشروط های ترجیح و خود ارزش میزان مورد در قضاوت
 دارند اعتقاد 2ولف و کراکر. دانند می مختلف شرایط و اگرها و

 میتوانیم نفس به اعتماد خاص منایع رسی بر طریق از ما که
 خودارزشمندی . کنیم درک بهتر را رفتارها و نفس به اعتماد

 حاطر به نفس، عزت که که است ای حوزد. ند کن بیان مشروط
 ممکن نتیجه در شود، می تهدید نواقص و ها ناتوانایی و گذسته

 در منفی های واکنش و تمایالت زیاد احتمال به افراد، است
 و همکاران و کراکر. دهند االن آینده وقایع از ی های حوزء
 مشخص شمنادی ارز خود شدن مشروط برای را مولفه هفت
 از: عبارتند ها مولفه این. اند کرده

 به عشق -4 ظاهر -9 رقابت 2 خانوادگی عشق -2 حمایت-9
-1 پاکدامنی و تقوا-6 تحصیلی شایستگی و صالحیت- 0 خدا

 دیگران تایید
 عامل یک عنوان به مشروط خودارزشمندی رسد می نظر به

 سالمت بعد یک عنوان به سادکامی و بعانی، د جن و بجیده
 نقش آموران دال تحصیلی پیشرفت میزان افزایش در. افراد روان

 حاضر مطالعه در شده یاد مطالب به با توجه. باشد داشته موثری
 توانند می مشروط خودارزشمندی و شادکامی که، شد فرض

 فرض این ها، یافته اگر و. کنند بینی پیش را تحصیلی پیشرفت
 می آموزان دانش تحصیلی پیشرفت برای کردند، ید تای را ما

 سالمت رشد و دیگر های متغیر به درسی مطالب کنار در توان
 .کرد توجه نیز آموزان دانش
 معانی با تحصیلی پیشرفت تربیت، و تعلیم در مسئله بیان

 تعاریف پیشرفت این از یکی در. است رفته کار به گوناگونی
 در فرد اکتسابی یا شده آموخته های توانایی به تحصیلی

 های آزمون طریق از که شود می اطالق آموزشگاهی موضوعات
 می گیری اندازه ساخته معلم آزمونهای یا شده استاندارد فراگیری

 یادگیری مقدار معنای به اصطالح این کلی، طور شودبه
 مقوله دو در را آنها بتوان که طوری به است، فرد آموزشگاهی

 به مربوط عوامل و فردی های تفاوت)) به مربوط عوامل کلی
 از [4](داد قرار مطالعه مورد(« پروش و آموزش نظام و مدرسه))

 تحصیلی امور در افراد موفقیت با و تحصیلی عملکرد دیگر سوی
 موضوعات جمله از آن مقتضیات و امکانات شرایط، و عوامل و

 علوم صاحبنظران و روانشناسان توجه جالب و عالقه مورد
 جمله از شادکامی احساس و روانی سالمت داشتن. است تربیتی
  [0]باشتد می آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر موثر عوامل
 متفکر که است حدی به افراد زندگی در نشاط و شادی نقش

 ترین ثروتمند که ورزد می تاکید نکته این بر راسکین اجتماعی
 باشد داشته را شاداب افراد بیشترین که است کشوری کشورها،

 جمله از منبت هیجانات بر توجه جای به روانشناسان گذشته در
 مثل منفی هیجانات بر بیشتر زندگی از رضایت و شادی

 محتوای امروزه چه اگر. کردند می تمرکز افسردگی و اضطراب
 رنج و درد پر شادی جای به علمی، مقاالت و کتابها از تعدادی
 از بسیاری عالقه اخیر دهه چند در اما دارند، تأکید انسانی

 زندگی از رضایت و شادی لذت، سوی به نویسندگان و محققان
 در هنوز شادی به مربوط مطالعات وجود، این ما. است معلوف
 به بخشیدن نظام مسأله اگرجه است، اولیه و ابتدایی مراحل

 میتوان اما باشد، بینانه خوش تواند می شادی، به مربوط شاخص
 بر و مدت میان در موضوع این باره در کرده تحقات به

 مترادف شادی، مفهوم دور های گذشته در . کرد توجه بلدتهاست
 .بود سانس با
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 به اقدام خارجی، نیروهای تأثیر تحت سخت که معنی بدین
 حدود تا باور این روسگری عصر با همگام. کند می رفتاری انجام
 به سخت مستئولیب -. عشد عشر این در. یافت تعبیر زیادی
 دیگران، به وابگی بدون بود خواشد قادر او که است ای اندازه

 که شد تبدیل بومی مع به شادی مغهوم این بسابر. کند نوس سر
 که واقعیت این. بود یافته دست مکان و زمان هر در و حمد برای

 ارز یک به جوامع در شادی شد باعث بانید شاد توانیم می ما
 دهد. ما تشکیل جوامع در را شومتان نظام اساس و سود مبدل

 نوع یک. دارد وجود شادکامی نوع دو روانشناسی دیدگاه از
 زناشویی، نظیر زندگی محسوس شرایط رهگذر از شادکامی
 که شود می حاصل رفاهی و مالی امکانات و شغل تحصیل،
 درونی حاالت از متاثر دیگر، نوع شود، می نامیده عینی شادکامی

 می تعبیر ذهنی شادکامی به آن از که است شخصی ادراکات و
 ی پویای و حرکت نشاط، و شور انرژی، مولد شادکامی. شود
 و ها استرس برابر در را آدمی تواند می سپری همچون و است

 نیز را او روانی و جسمی سالمت و نموده محافظت مشکالت
 کند. تضمین

 پیشرفت کننده بینی پیش عوامل دیگر از رسد می نظر به
 چرا باشد، مشروط خودارزشمندی احساس داشتن افراد، تحصیلی

 و صالحیت به مشروط را خود خودارزشمندی افراد، وقتی که
 و بیشتر فعالیت میزان از کنند، می تحصیلی شایستگی داشتن

 شوند می برخوردار دروس یادگیری در باالتری انگیزش
 بودن، جذاب به است ممکن نفس عزت برخی، برای همچنین

 به است ممکن هم دیگر برخی برای و دیگران ید تای یا عشق،
 به. باشد وابسته خانوادگی حمایت با بودن، قوی پاکدامنی،

 عزت داشتن برای مشروط، خودارزشمندی در افراد دیگر عبارت
 را افراد صورت این در. هستند متفاوت کننده راضی و باال نفس

 عزت فردی که زمانی نمونه عنوان به. دهند قرار پایه آن بر
. کند می مشروط دیگری از ید تای خودارزشمندی یا و نفس
. باشد دار نور دیگران ید تای از که کند می دنبال را های رفتار

 می تهدید زمانی افراد خودارزشمندی مطالب، این به توجه با
 داشته خود های توانایی و امور انجام در نواقصی آنها که شود

 زمان طی در نفس، عزت ثبات و فردی های تفاوت. باشند
. باشد وقایع با خودارزشمندی، تعامل از ناشی است ممکن

 می ارضاء را مشروط خودارزشمندی که هایی رفتار و ها موقعیت
 .کنند می مدیریت نیز را ها اضطراب و ها ترس کنند،

 سوال به دارد قصد حاضر پژوهش شده گفته مطالب به توجه با
 مروت آموزان، دانش خودارزشمندی وقتی که دهد پاسخ زیر

 در اینکه و باشند؟ شاد توانند می آموزان دانش آیا باشد، شده
 باشند هم ساد توانند می آیا نیز تحصیل در موفقیت صورت

 پیشرفت با شادی و مشروط ارزشمندی خود بین ای رابطه
 دارد؟ وجود متوسطه دوم مقطع آموزان دانش ب در تحصیلی

 

 پژوهش ضرورت و اهمیت
 می حساب به رسی دوران ترین حساس از یکی نوجوان دوران

 دوره بروز در توأما اجتماعی و روانی ، ریس عوامل زیرا آید،
 ورود با مصادف نوجوانان گی از مرحله این دارند، دخالت نوجوان

 که رمانی باسه می دبیران و راهنمای تحصیلی مقاطع به آنان
 انتخاب مکان کم کم رسند، می نوجواس مرحله به کودکان

  [6]رسد شان ارزی ساخت حسی، امال کل کرده
 نظام به مربوط موالن و والدین، معلمان، های نگرانی از یکی

 افت از جلوگیری کارهای راه و تحصیلی پیشرفت آموزشی،
 می موفقیت یک عنوان به تحصیلی پیشرفت. باشد می تحصیلی

 تکرار کلی طور به با و شادی از متاثر تواند، می که باشد
 احساس داشتن با مساوی موفقیت که چرا. باشد مثبت احساسات
 در شادکامی احساس داشتن اینها، بر عالوه است شادکامی

 بی کالس در کسالت کاهش در باالیی نقش آموزش، جریان
 تحصیلی افت نهایت در و روحی و جسمی امراض حوصلگی،

 .[1]دارد
 و است مطلوب زندگی یک جزء ترین مهم عنوان به شادی
. شود می بندی درجه جنسی فعالیت با سالمتی ثروت، از باالتر

 تحصیلی پیشرفت در مهم متغیرهای از یکی شادی همچنین
 امور در پیشرفت و رشد باعث که باشد می گیرندگان یان

 بودن گذار تاثیر علت به دیگر طرف از .[0]شود می آموزشی
 و بروز چگونگی و انسان شخصیت های جنبه تمام بر شادی
 به مهم ضرورت یک شادی بررسی مختلف، رفتارهای ظهور
 .[9]رود می شمار
 کفایت احساس و رقابت در باالی شش مشروط ارزشمندی خود

 آسیب یا نفس عزت شیائی می دیگر طرفی از. [9]دارد کارها در
 که است معنی بدین این. دارد رابطه افسردگی به نسبت پذیری

 است ممکن مربوطه، وقایع با ترکیب در مشروط ارزشمندی خود
 به توجه با. [9کند] پیشگویی را افسردگی عالئم افزایش که

 می نظر به افسردگی با مشروط خودارزشمندی بین رابطه داشتن
 می مشروط خودارزشمندی مختلف های حوزه بررسی با رسد
 حوزه این بررسی که چرا ریت باره این در بهتری نتایج به توان

 و مشاوره در خصوص به کند، افرا بیشتر شناخت در را ما ها
 شود می تاکید ارزشمندی خود داشت اهمیت بر که درمانی روان
 فرایند در تواند می ارزشمندی خود شان حوزه بررسی دلیل

 .[9]شود واقع موثر آموزان دانش مشاوره
 دانش تحصیلی پیشرفت اهمیت و شده مطرح مسائل به توجه با

 های کننده بینی پیش که رسد می نظر به ضروری آموزان،
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 با همچین و کنیم، شناسایی را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 که است موجب زمینه، این در مستقیم تحقیقات نبود به توجه
 .شود انجام پژوهش این

 

 پژوهش سوال
وجود رابطه معناداری  تحصیلی پیشرفت و شادی ایا بین احساس

 دارد؟
 

 تحصیلی پیشرفت
 در مهم های شاخص از یکی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 نظام این در کوششها تمام و است پرورش و آموزش ارزشیابی

. شود می تلقی بدیامر پوشاندن عمل جامعه برای تالش درواقع
 پرورش و آموزش نظام اخص طور به و جامعه کل اعم طور به

 آنان آمیز موفقیت تکامل و رشد کودکانه سرنوشت به نسبت
 دارد انتظار و است نگران و مند عالقه جامعه در آنها جایگاه
 کسب و شناختی ابعاد از اعم گوناگون، جوانب در آموزان دانش

 آنچنان شخصیتی، و عاطفی ابعاد در نیز و ها توانایی و مهارت
 .[9] رفت باید که
 های دانش و اطالعات بر تسلط تحصیلی پیشرفت تعریف به بنا

 معنی تحصلی رفت باشد می شده تعریف زمینه یک در نظری
 موفق آموزشی دوره اهداف به رسیدن در حد چه تا ایران در که

 حاصل اکام با. شد آموخته توانایی را تحصیلی پیشرفت. اند بوده
 با سه آموخته توانایی دیگر عبارت به یا شده یارانه دروس از

 وسیله به که دانی می آمورگاش موتوعات در قره اکامی
 .[95] شود می گیری اندازه شده استاندارد آزمونهای
 دانش تحصیلی جایگاه از( نهایی) ای جلوه به تحصیلی پیشرفت
 برای ای نمره بیانگر است ممکن جلوه این که دارد اشاره آموزان

 با موضوع یک به مربوط ای دوره در نمرات میانگین دوره، یک
 تحصیلی پیشرفت برای. باشد مختلف های دوره نمرات میانگین

 مشهورترین که گرفت نظر در را گوناگون های مالک توان می
 .[9]باشد می کالس نمرات میانگین آنها

 در پیشرفت های شاخص از یکی عناون به تحصیلی پیشرفت از
 دانش موفقیت و تکالیف انجام مفهوم پرورش و آموزش نظام

 با «مشخص تحصیلی پایه یک دروس گذراندن در آموزان
 استفاده «درسی مطالب یادگیری امر در آموزان دانش موفقیت

 از یکی که است تحصیلی أفت ان مخاف وجه. شود می
 گوناگون های بهشیوه که باشد می آموزشی نظام معضالت
 های هدف به یابی دست در آموزان دانش موفقیت عدم همچون

 تحصیلی، های پایه تکرار و مردودی مربوطه، تحصیلی مقاطع
 می نشان را خود بالتکلیفی و بیکاری زودرس، تحصیل ترک
 .[9]دهد

 تحصیلی پیشرفت های معیار
 پیشرفت که گفت باید تحصیلی پیشرفت معیارهای مورد در

 می مشخص متفاوت معیارهای با و مختلف راههای از تحصیلی
 سال نیم یک در آموزان دانش معدل معیارها این از یکی شود،

 مشخص دیگر معیار است، سال یک معدل محاسیة و تحصیلی
 یک در آموزان دانش نمرات محاسبه تحصیلی، پیشرفت کردن
 یک دروس نمرات مجموعه از استفاد دیگر شیون. است درس
 چند طی در تحصیلی پیشرفت تعیین آخر مار و باشد می سال
 یک از نمره یک اگر .[99] است تحصیلی دوره یک یا و سال
 در مختلف دروس از گروه یک از میانگینی با تحصیلی دوره

 مختلف های دوره از میانگینی با خاص موضوعی حیطه
 ها مالک این باشد، تحصیلی پیشرفت برای مالکی تحصیلی،

 مثال. داشت خواهد دنبال به را تشخیص مشکات و مسائل
 و روایی دارای ویزد تحصیلی دورد یک از واحد نمره یک کاربرد
 نمره چندین ترکیب اساس بر که ای نمرد تا است کمتر پایایی
 های دوره از آمده بدست های نمره کاربرد. آید می بدست

 بدست منظور به نیز مختلف موضوعات در تحصیلی مختلف
 زیرا است، غامض و دشوار ای مسأله کالس نمرات معدل اوردن

 های رشته و ها دوره از که است نمرات شامل مرات گونه این
 ترکیب واحد مقیاس یک در و است آمد بدست متفاوت تحصیلی

 سطوح توانند می آموزان دانش از یک هر صورتیکه در اند، شده
 می نظر .[9] باشند داشته موضوع هر در را رفت از متفاوتی

 جای به پیشرفت از بعد جین مقیاس یک بدترش که رست
 بدین این. است مفیدتر تحصیلی، پیشرفت از بعدی یک مقیاس

 دوره از مجموعه هر برای کالسی نمرات میانگین که است دلیل
 می تحصیلی پیشرفت از بیشتری کنند بینی پیش تحصیلی های
 ریاضیات، متفاوتمانند دروس از ای مجموعه ترکیب تا باشد

 ویژه کالسی معدل عنوان تحت غیره و ادبیات و تاریخ علوم،
 عمومی کالسی معدل های مقیاس که حالی در کود بندی طبقه

 طریق از. کند می اشاره موضوعات همه در فرد پیشرفت به
 وجود امکان این ویژه کالسی معدل های مقیاس یگ انتخاب

 از ویژه گروه یک در فرد هر تحصیلی پیشرفت که دارد
 کالس معدل که زمانی ولی کرد، تعیین مربوطه موضوعات

 در فرد پیشرفت پیگیری امکان شود می برده کار به «عمومی
 میانگین اینکه خالصه. ندارد وجود مختلف موضوعی های حیطه
 تحصیلی پیشرفت گیری اندازه برای رایج مالکی کالسی، نمرات

 .[9]باشد می
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 تحصیلی پیشرفت بر موثر بیرونی و درونی عوامل
 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر گذار تاثیر عوامل ترین اصلی

 است شده تقسیم بیرونی و درونی عوامل کلی ی دسته دو در
[92] 
 خود انگیزش، هوش، مانند فردی عوامل یا درونی عوامل -9

 کنترل مکان کارامدی، خود نفس، عزت ندارد،
 شرایط خانواده، مانند محیصی عوامل با بیرونی عوامل -2

 آموزشی فضاهای و تجهیزات زندگی، محل جغرافیایی و محیطی
 

 شادی
 ویژه به افراد زندگی اساسی های مؤلفه و مفاهیم از یکی شادی
 از ها رشته از بسیاری و رود می شمار به است آموزان دانش
 در آن تهیل و فهم در سعی شناسی، روان های شاخه جمله

 روان مطالعات در تازه نسبتا ای رشته شادی دارند اقران زندگی
 متنی شخصی ادراکات و نگرش بر شادی. [2]باشد می شناسی

 و مست های تجربه از و است دلیذیر و مطبوع حالتی و است
  . [2]گیرد می نشات زندگی از رضایت

 

 شادی اجزا
 از رضایت مثبت، هیجان:  است اصلی جزء سه دارای شادی

 .[99] اضطراب و افسردگی قبیل از منفی هیجان فقدان زندگی،
 مؤلفه دارای شادی که باورند این بر نیز(  9990)  9دنیز و مایرز
 شود می باعث عاطفی ی مؤلفه است شناختی و اجتماعی، های

 ی مؤلفه. باشد خوشحال و شاد خلقی، نظر از همواره فرد که
 افزایش و دیگران با اجتماعی روابط گسترش موجب اجتماعی،

 گردد می موجب شناختی ی مؤلفه. شود می اجتماعی حمایت
. باشد داشته را خود ویژه اطالعات پردازش و تفکر نوعی فرد

 شخصی، رشد زندگی بودن هدفمند دیگران، با مثبت روایط
 به کامی شاد اجزای از نیز طبیعت و دیگران داشتن دوست
 همانطور. هستند ثابتی با شادی دارای افراد .[2]آید می حساب

 بدست را داده دست از وزن دوباره گیرند، می رژیم که کانی که،
 افراد و رسد نمی شادی به نهایت در نیز غمی افراد آورند، می
 امکان از حاکی جدید شواه که حالی در شوند، می غمگین شاد

 عوامل از روانی، مؤلقه این. [2]است پایدار شادی به دستیابی
 ابعاد: از عبارتند عوامل این از برخی. پذیرد می تأثیر فراوانی
 روان و برونگرایی درونگرایی، همچون شخصیت مختلف
 و جسمانی سالمت خانوادگی، زندگی مالی وضعیت [94]نژندی
  [6]مذهبی گیری جهت و مذهب ، زندگی معنای( اشتغال
 موفقیت و زندگی سبک روی بر مثبتی پیامدهای شادی

 با که رفتارهایی انجام به میل و دارد آموزان دانش تحصیلی
 توضیح این. دهد می افزایش را هستند مرتبط تحصیلی موفقیت

 به شادی اند کرده بیان که دارد بسیاری مطالعات در ریشه
 عنوان به شادی. شود می منجر کنند تولید و جذاب های فعالیت

 و تسپیل را فردی بین روابط تواند می مست، عاطقه یک
 سالمتی و اجتماعی فعالیت سلح شناخت، بر کة منبت پیامدهای

  [2]باشد داشته
 

 شاد افراد ویژگی 
 باالیی نفس عزت که است آن شاد افراد های ویژگی از

 توجه اخالقیات به افراد این. دارند دوست را خود و برخوردارند
 شاد، افراد که آن دوم. کنند می رفتار عقالنی و داشته بسیار

 که آنهایی کنند، می احساس خود در را بیشتری شخصی کنترل
 به تا اندیشند می خود های ی توانای به بیشتر امور انجام در

. کنند می مقابله استرس با خویش، های ناتوانی و درماندگی
 شاد و موفق افراد این. هستند بین خوش شاد، افراد که آن سوم

 گرا برون شاد، افراد که آن چهارم. هستند بدبین افراد از تر
 در شاد، افراد. توانمندند دیگران با همکاری و ارتباط در و هستند
 دیگران، حضور در چه و تنهایی در چه شاد، نا افراد با مقایسه
 نواحی در دیگران و خود زندگی از و کرده شادی احساس
 گوناگون مشاغل در اشتغال و روستایی با شهری گوناگون
 برند می لذت اندازه یک به برخی مطالعات اجتماعی و انفرادی

 که اند کرده گزارش یزدانی فر، محمدی مکرمی، نوری، کرمی
 منفی عواطف. دارند بیشتری روانی انرژی باال، کامی شاد با افراد

 واکنش تولید به فقط فرد ذهن شود می ب سب خشم، همچون
 منفی، عواطف این ی کننده ایجاد موضوعات برابر در دفاعی
 که شوند می سبب مثبت عواطف که صورتی در. شود محدود

 خود نوبه به مسثله این و باشد باز ها محرک روی بر فرد، ذهن
 در و کرده ایجاد محیط، به بیشتر توجه برای را هایی فرصت
 .شود شادی موجب و کرده بیشتر را فرد خالقیت نتیجه

 چون. دارد نیاز آن به امروز دنیای که است ای مسئله بودن شاد
 به و کرده کنترل را خود توانند نمی افرده و غمگین های انسان

 را خود های توانمندی و مثبت های ویژگی و برسند، باوری خود
 طالی دوران واقع در گیرند، می پیش در را انزوا راه دهند، بروز

 نیروی بودن، شاد لذا دهند، می هدر بیهوده را خود جوانی ی
 را انسان و شود می حرکت و انگیزه باعث که است ای محرکه

 و سازد می فعال موفقیت برای تالش و پذیری مسئولیت در
 ها شکست از عبرت و قوی عزم با شکست، صورت در حتی
 ارتباط اطراف دنیای با و کند می تالش خود موفقیت برای

 .[90]کند می برقرار
 حداکثر از ترکیبی و ها درد منهای ها، لذت مجموع را شادی
 به. [96]کند معرفی منقی، عاطفه حداقل اضافه به مثبت عاطفه

 آورند، می باال نصرت شادی های معیار در که افرادی او نظر
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 دان می ارزش با را زندگی سالم و خوشبین شاد، افرادی عموما
 و غمگین بدبین، شخصیتی نظر از باشد و صلح در جهان وبا ند

 احساس شاد، افراد هستند، تضاد در جهان با و بوده مایوس
 کلی مار روحیه. گیرند می تصمیم تر آسان ند، کن بیشتر امنیت

 رضایت احساس ناد، کن کسان به نسبت و دارند بیشتری
 های مؤلفه از یکی عنوان به سرزندگی، .[96]کنند می بیشتری
 اهمیت. است مطرح پژوهشی های نظام از بسیاری در شادی،

 شادی، درباره امروزه که است حدی تا مسأله این به توجه
 ملی شاخص یک کشور هر و شود می تهیه ملی های شاخص
 سرزنده احساس است کرده تدوین خود جامعه برای را شادی
 تجارب از یکی عنوان به و دارد نزدیکی ارتباط شادی، با بودن،
 درونی تجارب عنوان به را آید.سرزندگی می حاب به انسانی مهم

 عنوان به را زندگی سر او. است کرده معرفی انرژی از سرشار
 منابع از انرژی این [.96]داند می خود از گرفته سرچشمه انرژی
 به گیرد، می سرچشمه محیط در اشخاص، تهدید از نه و درونی
 که است بودن زنده سر احساس زندگی سر دیگر، عبارت

 از زندگی سر بنابراین،. نیست آن انجام به اجباری و تحریک
 است روانی تعادل با همراه زندگی سر زیرا است، متفاوت شیدایی

 گاهی زندگی سر. است ثباتی بی با همراه شیدایی که حالی در
 می ایجاد فرد در خاص رویدادهای از پس یا خاص وضعیت در

 منابع داشتن یا بودن فعال برانگیختگی، از بیشتر چیزی و شود
 نوعی احساس، این رسد می نظر به. است فرد در کالری ذخیره
 خود در افراد تجربه، این در که است شناختی روان خاص تجربه

 زندگی، سر تجربه نظر از افراد. کنند می زندگی و شور احساس
 ند مان( جمی تأثیرات تابع ها تفاوت این. هستند متفاوت هم با

 شدن، عاشق مانند) شناختی روان عوامل و) خستگی یا بیماری
 روان سالمت بازتاب زندگی سر واقع در است، بودن مؤثر حس

 مثبت های حالت زندگی سر و شادی چه اگر فرداست شناختی
 عواطف چتر زیر در زندگی سر و شادی یعنی هسنند خوشایند یا

 سر با عواطف و هند متعلق گروه یک به و گرفته جای مشت
 (شادی و)  رضایتمندی بودن، فعال داشتن، انرژی:ندمان) زندگی

 زیادی رابطه هم با نوعا( بودن راضی شادی، خرسندی،: مانند
 متلق مثیت عاطقه یک به ند توان می همگی که نحوی به دارند

 این از دارند زیادی تفاوت یکدیگر با فعالیت لحاظ از اما باشند،
 و است فعال و مثبت وضعیث نوعی بودن سرزندگی، که لحاظ

 .[96]شود می تعریف و مشخص باال فعالیت و انرژی با
 

 پیشینه پژوهشی
 بین ارتباط درباره گرفته صورت های پژوهش با رابطه در

 علت به تحصیلی پیشرفت و شادی با مشروط خودارزشمندی
 صورت مستقیم صورت به پژوهشی پژوهش، عنوان بودن جدید

 در مستقیم غیر صورت به ها پژوهش برخی اما است، نگرفته
 به توان می که گرفته صورت پژوهش این های متغیر با رابطه

 کرد اشاره زیر مطالعات
 ارزشمندی خود بین رابطه بررسی هدف با [91](9999) 4شولتز

 دانشجویان از نفر 190 بین در دلبستگی های سبک با مشروط
 صورت مرحله سه در پژوهش این. دادند انجام میشیگان شهر

 تحصیلی سال آغاز از قبل نخست بار که صورت این به گرفت،
 از قبل هفته دو سوم بار و بوده دوم ترم آغاز در دوم بار بود،

 و تجزیه از تحقیق این در. گرفت انجام تحصیلی سال پایان
 دلبستگی سبکهای بینی پیش برای متغیره چند رگرسیون تحلیل
 که داد نشان پژوهش این نتایج که بود، شده استفاده

 سبکهای با خانوادگی حمایت پایه بر مشروط خودارزشمندی
 ناایمن دلبستگی سبکهای همچنین و. بود مرتبط ایمن دلبستگی

 عالوه. داشتند همو ظاهر ارتباط پایه بر مشروط خودارزشمندی با
 تای پایه بر مشروط های خودارزشمندی پژوهش، این در این بر
 سبکهای با خانوادگی حمایت و خدا به عشق دیگران، ید

 .دارند کمتری ارتباط نایمن دلبستگی
 عزت بین رابطه بررسی پژوهش در[ 99] (9994گرد) بیابان
 سوم آموزان دانش بین در که تحصیلی پیشرفت انگیزه نفس،

 و پیشرفت و نفس رابطه وجود از نشان نتایج داد انجام دبیرستان
 شامل پژوهش این آماری جامعه. داشت حکایت پیشرفت انگیزه

 بودند، تهران شهر های دبیرستان سوم سال آموزان دانش کلیه
 تصادفی گیری نمونه از استفاده با نمونه عنوان به نفر 906 که

 نفس عزت پرسشنامه به ها آزمودنی شدند انتخاب ای خوشه
 نیمسال میانگین و دادند پاسخ هرمنس پیشرفت انگیزه آیزنک

 از پس. بود آنها تحصیلی پیشرفت نمره آموزان، دانش تحصیلی
 و توصیفی آماری های روش از استفاده با ها، داده گرداوری
 .دادند قرار تحلیل و تجزیه مورد ها داده استنباطی

 بررسی هدف با پژوهشی ،[0]( 9995)  همکاران و زادگان حیدر
 دانشجویان تحصیلی موفقیت با نشاط و شادی بین رابطه

 جامعه پژوهش این در. دادند انجام بلوچستان سیستان دانشگاه
 نفر 905 که بودند دانشگاه دانشجویان از نفر 205 شامل آماری

 فریب از استفاده با ها داده. شدند انتخاب نمونه عوان به آنها از
 مستقل t آزمون و گام به گام رگرسیون و پیرسون همبستگی

 رابطه تحقیق این نتایج که گرفت، قرار تحلیل و تجزیه مورد
 نشان دانشجویان تحصیلی موفقیت و شادی بین را معناداری

 یادگیرندگان بین در شادی افزایش که بود معنا بدان این. دادند
 .بخشد بهبود را آنها تحصیلی موفقیت و کارایی میزان تواند می
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 پژوهش روش
باشد.  می پیمایشی -همبستگی، توصیفی  نوع از پژوهش طرح

دانش آموزان مقطع متوسطه   کلیه پژوهش این آماری جامعه
 از حاضر پژوهش گیریدر اندازه خواهند بود. ابزار اول شهر کرج

 مقیاس و أکفورد شادکامی مقیاس های نام با ابزار دو
آکسفورد  است .شادکامی گردیده استفاده مشروط خودارزشمندی

 شد ساخته(9999)  0ولو أرجیل توسط بار اولین پرسشنامه این
 مثبت، خلق رضایت، عامل، پنج و باشد می ماده 29 دارای که

 در ها پاسخ. گیرد می بر در را نفس عزت و کارآمدی سالمتی،
 می قرار( زیاد) 9 تا اصال) صفر از ای درجه 4 لیکرت طیف یک

 99 را پرسشنامه پایایی ضریب(  2552)  آرجیل و 6هیلز .گیرند
 پایایی ،(9999)زارعی و نژاد هادی همچنین و. اند کرده گزارش

 بیانگر که اند کرده گزارش ٪ 19 با برابر را پرسشنامه این
 این پایای. است الزم اعتبار از شادکامی پرسشنامه برخورداری
 شد محاسبه کرونباخ آلفای روش با حاضر پژوهش در پرسشنامه

 .99 با بود برابر که
 روایی بررسی منظور به که کند می بیان [94]( 9919)  پور علی

 که شد خواهی نظر مخصص 95 از شادکامی پرسشنامه صوری
 در شادکامی سنجش برای را شادکامی پرسشنامه توانایی همگی

 پژوهش در پرسشنامه این کردند. پایای تاکید دانش آموزان
آمد.  بدست%  95 و محاسبه کرونباخ آلفای روش با حاضری

 توصیفی آماری های روش از تحقیق های داده تحلیل برای
 نمودارهای و فراوانی توزیع جداول استاندارد، انحراف میانگین،)

 پیرسون، همبستگی ضریب( استنباطی و ای دایره و هیستوگرام
 نرم از استفاد با و د، شد استفاده) متغیره چند رگرسیون تحلیل

 استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای Spss آماری تحلیل افزار
 .است شده

 

 ها یافته
رابطه معناداری  تحصیلی پیشرفت با شادی آیا بین احساس

 وجود دارد؟
 

 همبتسگی پیرسون :9 جدول

 مقدار معناداری
میزان همبستگی 

 پیرسون
 متغیر

 احساس شادی و پیشرفت تحصیلی 5094 50555

 
نشان میدهد میزان همبستگی پیرسون بین  9جدول شماره 

احساس شادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه 
 50555و  مقدار معناداری   5094معناداری با میزان همبستگی 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 گیری نتیجه و بحث
احساس شادی بر پیشرفت تحصیلی دانش  رابطه در بررسی

آموزان یافته نشان داد، رابطه مثبت و معناداری در این پژوهش 
 [0]همکاران و زادگان وجود دارد و همچنین پژوهش های حیدر

 با نشاط و شادی بین رابطه بررسی هدف با پژوهشی ،( 9995) 
 انجام بلوچستان سیستان دانشگاه دانشجویان تحصیلی موفقیت

 و شادی بین را معناداری رابطه تحقیق این نتایج که. دادند
 بود معنا بدان این. دادند نشان دانش آموزان تحصیلی موفقیت

 و کارایی میزان تواند می یادگیرندگان بین در شادی افزایش که
احساس شادی و نشاط   .بخشد بهبود را آنها تحصیلی موفقیت

در جامعه و بخصوص رفتار فردی بر احساسات رضایت عمومی 
از زندگی و رشد تعامالت سازنده را به همراه دارد . وضعیت 
نشاط در ایران با توجه به مستندات و شواهد و آمارها چندان 
رضایت بخش نیست، نشاط در تمام عرصه یک جامعه محرکی 

مهم نیز تقلی میشود. نشاط در دانش آموزان  جهت فعالیت های
با بسیاری از رفتار های فردی و افزایش اعتماد به نفس و رشد 
هویت فردی را به همراه دارد و شکوفایی استعداد و توانمندی 
های افراد ظهور و بروز می کند. افزایش شادی در دانش آموزان 

در این با پیامد های مختلفی از جمله پیشرفت تحصیلی که 
تحقیق دقیق به نقش آن پرداخته شد نیز رسیدیم، شایسته است 
تا در رشد تعالی تمام افراد جامعه این متغیر مهم بررسی و نقش 

 سازنده آن بررسی شود.
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