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Abstract 

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

optimism of sixth grade elementary school students in Saghez. The present study was applied 

in terms of purpose and correlational in terms of research method. The study population 

consisted of sixth grade elementary school students in Saghez in the academic year 1399-

1400, the sample size was 250 based on Cochran's formula. The sampling method of this 

research was multi-stage cluster sampling. Measurement tools included Argil and Lowe 

(1990) Happiness Questionnaire with a reliability coefficient of 0.922, Schenmann et al.'s 

(2013) Academic Optimism Questionnaire with a reliability coefficient of 0.854 and Jenkins 

and Morgan (1999) Academic Self-Efficacy Questionnaire with a reliability coefficient of 

0.926. Pearson correlation test was used at the inferential statistics level. The results of the 

Kolmograph-Smirnov test showed that for all three variables of academic optimism, academic 

self-efficacy and happiness were greater than 0.05 and the data distribution was normal. There 

was a significant relationship between happiness and academic optimism. It can be concluded 

that with increasing happiness, the level of academic optimism increases. In fact, happiness 

can predict the academic optimism of sixth grade elementary school students in Saghez. There 

was a significant relationship between the two variables of happiness and academic self-

efficacy. It can be concluded that with increasing happiness, the level of academic self-

efficacy increases. In fact, happiness can predict the academic self-efficacy of sixth graders in 

Saghez. 

 

Keywords: Happiness, Academic Optimism, Academic self-efficacy, Sixth Grade Students in 

Saghez 

 

© 2019 Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES)  



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

93 

 رویکردی نو در علوم تربیتیفصلنامه  مقاله پژوهشی

DOI:    10.22034/NAES.2021.275910.1103 0، شماره 9، دوره 0011 زمستان 

GrossMark 
ISSN: 2716-9766 

 

آموزان پایه ششم  بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش تأثیر شادکامی بر خوش

 ابتدایی شهر سقز

 2رزگار محمدی، 1*ماریه مرادی

 پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز و کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش 0
 واحد سقز، دانشگاه آزاد اسالمی، سقز، ایران استادیار گروه علوم تربیتی، 2

 پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز و کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش* نویسنده مسئول: 
 

 

  09/12/0011 تاریخ پذیرش مقاله:         02/02/0933 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

آموزان پایه ششم ابتدایی شهر سقز بود. تحقیق حاضر از نظر هدف  بینی تحصیلی دانش با خوشهدف این تحقیق بررسی رابطه شادکامی 
-0011آموزان پایه ششم ابتدایی شهر سقز در سال تحصیلی  کاربردی و از نظر روش پژوهش همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دانش

ای  گیری خوشه گیری این پژوهش از نوع نمونه آمد. روش نمونه دست به 251بودند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، عدد  0933
بینی تحصیلی  ، پرسشنامه خوش12322( با ضریب پایایی 0331ای بود. ابزار سنجش شامل پرسشنامه شادکامی آرگیل و لو ) چند مرحله

( با ضریب پایایی 0333نز و مورگان )و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جنکی 12850( با ضریب پایایی 2109موران و همکاران ) اسچنن
استفاده شد. در سطح آمار استنباطی از آزمون  SPSS افزار وتحلیل اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم بود. تجزیه 12320

بینی تحصیلی،  خوشاسمیرنوف نشان داد که برای هر سه متغیر روابط _همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون کولموگراف
بینی  داری بین متغیر شادکامی و خوش ها نرمال بود. رابطه معنی تر بود و توزیع داده بزرگ 1251خودکارآمدی تصحیلی و شادکامی از 

ند. ک بینی تحصیلی افزایش پیدا می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان شادکامی، میزان خوش داری وجود داشت. می تحصیلی رابطه معنی
بینی کنند. بین دو متغیر شادکامی و  آموزان کالس ششم ابتدایی شهر سقز را پیش بینی تحصیلی دانش تواند خوش در واقع، شادکامی می

توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان شادکامی، میزان خودکارآمدی تحصیلی  داری وجود داشت. می خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی
 .بینی کنند آموزان کالس ششم ابتدایی شهر سقز را پیش تواند خودکارآمدی تحصیلی دانش ند. در واقع، شادکامی میک افزایش پیدا می
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 مقدمه 

برای اولین بار که  استیک ساختار نوظهور  تحصیلی بینی خوش
  بینی خوش. [0]شد شناسایی و مطرح کارور و همکارانتوسط 

 از متشکلو  شخصیتیهای  ین سازهتر برجستهتحصیلی از 

فرد از قبیل تالش،  رفتارهای نوع کهاست  مثبت یها شناخت

های بیشتر  یتموفقغلبه بر موانع تحصیلی و امیدواری به کسب 
 منفی های تجربه بین خوش . افراد[2] کند می تعیین را در آینده

کنند و  یم بیرونی تبیین عوامل به ها آن علت دادن نسبت با را
. [9] دانند ها با ارزش می های خود را در گذر از این تجربه ییتوانا

 ترسیم را انسانی عاملیت از غنی تصویری تحصیلی بینی خوش
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 و عاطفی شناختی، ابعاد را بر حسب جمعی رفتار که کند یم
 سه متقابل اثر تحصیلی از بینی . خوش[0] دکن یم بیان رفتاری

 اعتماد تحصیلی، تأکید است؛ یافته رشد وابسته هم به ویژگی

 بینی . خوش[5]مدرسه به یگانگی و به معلمان آموز دانش

 و آزمون مورد یادگیرنده فردی یک باور عنوان به را تحصیلی
شناسایی  را آن با مرتبط متغیرهای برخی و داده قرار تأیید

 کردند مطرح را آموزان دانش تحصیلی بینی خوش متغیر و کردند

 که آیا بودند سؤال این دنبال به پژوهش خود در آنها درواقع

 بر انگیزه تواند می آموزشی محیط به نسبت یادگیرندگان نگرش

 سوی به را ها آن و بگذارد تأثیر ها آن تحصیلی عملکرد و

 های محیط در خالصه، طور به سوق دهد؟ پیشرفت و موفقیت

 با کادر باالیی اعتماد با توأم روابط یادگیرندگان که آموزشی

 و ( پیشرفتمعلمان به آموز دانش اعتماد دارند )مؤلفه آموزشی
 تلقی باارزش و مهم امری یادگیری بر پایه تحصیلی موفقیت

 در نیز ( وتأکید تحصیلی مؤلفهشود ) می تأکید آن بر و شود می

 برای و گذارند یم احترام اهداف به یادگیرندگان که هایی محیط

 عضوی عنوان به را خود و هستند قائل ارزش محیط آموزشی

 نگرشی شرایط این ( دربه مدرسه دانند )یگانگی می آن از مؤثر

 گیرد شکل می یادگیرندگان در تحصیلی بینی خوش عنوان تحت

 . [0]شود می حاکم آموزشی محیط بر بینی خوش فرهنگ و
 نهفته مفهوم یک عنوان به 2110 سال در تحصیلی بینی خوش
 به آموزان دانش نتایج بهبود مورد در بینشی که است یافته توسعه

 و قومیت اقتصادی، وضعیت دلیل به که کسانی برای ویژه
 تأثیر اند، نشده گذاشته برچسب تاریخی نظر از شناسی جمعیت

 آکادمیک، تأکید) تحصیلی بینی خوش اصلی مؤلفه سه. گذارد می
 که کند می تأکید را واقعیت این( اساتید به اعتماد و جمعی تأکید

 در را اصلی نقش وقتی همه آموزان دانش و والدین معلمان،
 شود حاصل اطمینان که هنگامی کنند، می بازی آموزش عرصه

 حداکثر کنند، می پیشرفت و رشد کامل طور به آموزان دانش که
 نشان مدرسه یک در آکادمیک باالی بینی خوش ممکن حد
 .[5]شود  می حمایت و ارزش تحصیلی پیشرفت که دهد می

 گانه سه تعامالت از ای مجموعه عنوان به تحصیلی بینی خوش
 به اعتماد از جمعی اثربخشی آن در که است شده سازی مفهوم

 مطبوعات تقویت باعث خود نوبه به که کند می پشتیبانی مشتری
 از که است ساختاری تحصیلی بینی خوش. [7]شود می تحصیلی
 آن با مرتبط مدرسه ویژگی سه که شود می ناشی کمی مطالعات

 جمعی کارآیی. دارد تحصیلی پیشرفت با محکمی ای رابطه
 پیشرفت با کدام هر نفس اعتماد به و تحصیلی تأکید معلمان،

 قوی چنان انجمن این مورد هر در و است بوده مرتبط تحصیلی
 این محققان .[5]کرد غلبه اقتصادی وضعیت تأثیر بر که بود

 و نامیدند« تحصیلی بینی خوش» را مدارس جمعی نگرش معیار

 معلمان اثربخشی تحصیلی، بینی خوش بعد سه که داشتند اظهار
 والدین و آموزان دانش به اساتید اعتماد و آکادمیک تأکید جمعی،

 عملکرد که دهند می توضیح مند قدرت واحد نیرویی در را خود
 .[2]دهد می نشان را مدرسه
 ابعاد شامل تحصیلی بینی خوش که دریافتند [0]همکاران و 0هوی

 گیرند می نتیجه محققان این. است رفتاری و عاطفی شناختی،
. است گروه عقاید و افکار کننده منعکس جمعی اثربخشی که

 باعث آکادمیک تأکید و افزاید می عاطفی بعد به اساتید اعتماد
های پورکی  گفته شود. طبق می نفس اعتماد به و عملکرد افزایش

 های یافته (؛0337) 9( و اسچیرنز و بوسکر0389) 2و اسمیت
 تحقیقات با تنها نه تحصیلی بینی خوش مورد در اولیه تحقیق

 مورد در توضیحاتی این، بر عالوه بلکه نیست سازگار اولیه
 به که معلمان اعتقاد بر عوامل این از برخی تأثیر چگونگی
 .[0]دهد می ارائه شود، می منجر تحصیلی پیشرفت

 و شناسان روان روی را یا تازه افق نگرمثبت شناسی روان

 یجا به شناسی روان از شاخه این در و گشوده گران پژوهش

 هایکاستی و روانی کمبودهای مطالعه و شناسایی بر دیتأک

 و مثبت وجوه ارتقاء و شناخت به آنها، درمان یا ترمیم و رفتاری
 و شور انرژی، مولد شادکامی. [8]شودمی دیتأک انسان قوت نقاط
 روانی فشارهای برابر در را انسان چون سپری هم و است نشاط

 شخصی ادراک و نگرش به . شادکامی[3]کند یم محافظت

 از که دارد داللت پذیر دل و مطبوع حالتی به و مبتنی است

 قاتیتحق ن،یا وجود با. [01]شود می ناشی مثبت های تجربه
 آن کسب یچگونگ ازنظر  صرف یشاد که دهد یم نشان

 شاد که یافراد. بخشد بهبود را یجسمان یسالمت تواند یم
 میتصمتر  آسان کنند، یم یشتریب تیامن احساس هستند

 به نسبت و هستند یشتریب یمشارکت هیروح یدارا رند،یگ یم
 تیرضا احساس شتریب کنند، یم یزندگ آنها با که یکسان
 و اهداف از یکی یاجتماع و یفرد یشاد شیافزا. [00]دارند
 سازمان خصوص هبها  سازمان از یاریبس یها تیاولو

 . باشد یم وپرورش آموزش
 یشناخت هینظر یاز محققان، مؤلفه خودکارآمد یاریبه اعتقاد بس

 شرفتیپ یابیدر ارز ی، نقش مهم0آلبرت بندورا یاجتماع
در کتاب  [09]بندورا . [02]دارد یریادگیو  زشی، انگیلیتحص

را به  یخودکارآمد تیموضوع، اهم نیخود در مورد ا رگذاریتأث
 یسازوکارها قیمردم از طر»خالصه کرده است:  ریشرح ز

کنند.  یخود کمک م یشناخت ، به عملکرد روانیشخص یندگینما
 ییکارآ یاز باورها کی چی، هیندگینما یسازوکارها انیدر م

که مردم باور نکنند  ی. تا زمانستیو گسترده ن ی، مرکزیشخص
 دیمورد نظر خود را تول یها توانند جلوه یکه با اعمال خود م

، یی، اعتقاد به کارآنیاعمل ندارند. بنابر یبرا یکم زهیگکنند، ان
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خود را با اعتقادات خود  یعمل است. مردم زندگ یاساس اصل
 ،یخودکارآمد. [00]«کنند یم تیهدا یشخص ییدرباره کارآ

 است بندورا یاجتماع_یشناخت هینظر در مهم یها سازه از یکی
 در خود یها ییتوانا به نسبت فرد باور و نانیاطم یمعن به و

 در او مؤثر عملکرد زین و ها تیفعال ،ها احساس افکار، کنترل
 افراد، یواقع عملکرد بر ن،یبنابرازاست؛  استرس یها تیموقع

 و دهی سازمان رگذار،یتأث یدادهایرو مهار ،ها انتخاب ها، جانیه
 ثمر به و یابیدست جهت در ازین مورد عمل یها دوره ءاجرا

 که یتالش زانیم سرانجام و شرفتیپ عملکرد، سطوح رساندن
صدوقی و . [05]است مؤثر کند، یم تیفعال کی صرف فرد

در  دیام ءدر پژوهش خود گزارش کردند که ارتقا [00]پور حسام
با مسائل را  برخورد فرد در یها ییتوانا ،یلیو تحص یزندگ
 .دهد یم شیافزا

 و شناسان روان روی را یا تازه افق نگرمثبت شناسی روان

 یجا به شناسی روان از شاخه این در و گشوده گران پژوهش

 هایکاستی و روانی کمبودهای مطالعه و شناسایی بر دیتأک

 و مثبت وجوه ارتقاء و شناخت به آنها، درمان یا ترمیم و رفتاری
 و شور انرژی، مولد شادکامی. [8]شودمی دیتأک انسان قوت نقاط
 روانی فشارهای برابر در را انسان چون سپری هم و است نشاط

 شخصی ادراک و نگرش به شادکامی .[3]کند یم محافظت

 از که دارد داللت پذیر دل و مطبوع حالتی به و مبتنی است

 قاتیتحق ن،یا وجود با. [01]شود می ناشی مثبت های تجربه
 آن کسب یچگونگ ازنظر  صرف یشاد که دهد یم نشان

 شاد که یافراد. بخشد بهبود را یجسمان یسالمت تواند یم
 میتصمتر  آسان کنند، یم یشتریب تیامن احساس هستند

 به نسبت و هستند یشتریب یمشارکت هیروح یدارا رند،یگ یم
 تیرضا احساس شتریب کنند، یم یزندگ آنها با که یکسان
 و اهداف از یکی یاجتماع و یفرد یشاد شیافزا. [00]دارند
 سازمان خصوص هبها  سازمان از یاریبس یها تیاولو

 و [07]از مطالعات تک زیادیتعداد . باشد یم وپرورش آموزش
 یزشیانگ یها مدل هیفرض نیاز ا [08]فراتحلیل نیچند

 یزشیکنند که اعتقادات انگ یم تیحما یاجتماع_یشناخت
 تا آنها دارد. یلیتحص شرفتیبا پ یدار یارتباط معن آموزان دانش

 که اند داده گزارش قبلی مطالعات از بسیاری امروز به
 همراه تحصیلی عملکرد با شدت به یادگیرندهخودکارآمدی 

 باالتر نمرات که است داده نشان مداوم طور به نتایج. [03]است
 عملکرد از باالتری سطح به منجر زیاد احتمال بهخودکارآمدی 

 که دریافتند [21]همکاران و 5ریچاردسون. شد خواهد تحصیلی
 تحصیلی، عملکرد در مؤثر عوامل تالش تنظیم و درجه اهداف
 خاطرنشان [03] 0برادبنت و است. هونیکخودکارآمدی  مشابه
 و عمیق پردازش های استراتژی تالش، تنظیمِ که کردند

 را تحصیلی عملکرد وخودکارآمدی  بین رابطه هدف، گیری جهت
 به مربوط های جنبه شد اشاره که طور همان کرده است. تعدیل
 تالش تنظیم و هدف گیری جهت و درجه اهداف یعنی هدف؛
 فاکتورهایی ترین قوی که شده است یافت فراتحلیل چن توسط
 تأثیر تحصیلی عملکرد برخودکارآمدی  از غیر که هستند

 مطالعات از کمتری تعداد فقط اگرچه این، بر عالوه. گذارند می
 انجام تحصیلی عملکرد وخودکارآمدی  بین رابطه مورد در طولی
 باالترخودکارآمدی  یک که داد نشان جدید فراتحلیل است، شده

 افزایش برعکس و طولی صورت به را تحصیلی عملکرد
 . [20]دهد می
 بین داری معنی ارتباط هیچ مطالعات از برخی مقابل در

 برداری بهره. [22]اند نداده نشان تحصیلی عملکرد وخودکارآمدی 
 به فرهنگی اختالفات و گیری اندازه زمان ،خودکارآمدی از

 است این بر فرض حاضر حال در. [03]است شده پیشنهاد دالیلی
 ها کننده بینی پیش یا عوامل ترین مهم از یکیخودکارآمدی  که

 است ممکن این. است یادگیری در موفقیت به یابی دست برای
 یابد، افزایش آموز دانشخودکارآمدی  اگر که باشد معنی بدان

 باالتری تحصیلی نتایج به بتواند آموز دانش است ممکن
 در تحصیلی عملکرد برخودکارآمدی  تأثیر به توجه با .[29]برسد
 که داد نشان مطالعه چهار آنالین، یادگیری محیط یک

 دو که حالی در ،[20]دارد ارتباط تحصیلی عملکرد باخودکارآمدی 
 شیجهت افزالذا  .[25]نکردند پیدا توجهی قابل نتیجه مطالعه

 یبه شناخت عوامل مرتبط با شادکام ازین ،یشادکام زانیم
 باشد.  میآموزان  دانش

 ذهن شهیهم بشر یازهاین ترین مهم از یکی عنوان به یشادکام
 هدرزمین یادیز قاتیتحق و است کرده مشغول خود به را انسان
 لیدل به. است گرفته صورت شادکام افراد صفات صیتشخ
 ازین که دهند یم قرار ییها تیموقع معرض در را خود افراد که این
 شادتر جهینت در ؛کند یم نیتأم را آنها یاجتماع تعامل به
 امکانات، و منبع عنوان به آموزان دانش که ییآنجا از. شوند یم

ها  آن عملکرد و شوند یم محسوب جامعه یاساس منابع جزء
 ریمتغ نیا نیچنهم و ردیبگ قرار یشادکام ریتأث تحت تواند یم
 آییکار سطح بهبود و عملکرد شیافزا در ییسزا هب ریتأث تواند یم
 کمک ییها پژوهش چنین انجام ،[20]باشد داشته افراد نیا

 را یخودکارآمد رینظ رگذاریتأث عوامل نقش ییشناسا با کند می
 خدمات ارائه زمینه در تا نمود یبررس یشادکام یارتقا در

 اختیار در مؤثری و مفید اطالعات بهداشتی، و آموزشی
 توزیع و مناسب ریزی برنامه با و گیرد قرار وپرورش آموزش
 در اساسی یها گام تسهیالت، و امکانات مناسب و عادالنه
 برداشته آموزان دانش عملکرد بهبود و یشادکام شیافزا راستای

 بهبود شیافزا در یشادکام مؤثر نقش به توجه با نیبنابرا شود؛
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 موضوع به توجه افراد، نیا یروان تیوضع و یلیتحص عملکرد
 . است تیاهمحائز  آموزان دانش در یشادکام
 ذهن شهیهم بشر یازهاین ترین مهم از یکی عنوان به یشادکام
 هدرزمین یادیز قاتیتحق و است کرده مشغول خود به را انسان
 لیدل به. است گرفته صورت شادکام افراد صفات صیتشخ
 ازین که دهند یم قرار ییها تیموقع معرض در را خود افراد که این
 شادتر جهینت در ؛کند یم نیتأم را آنها یاجتماع تعامل به
 امکانات، و منبع عنوان به آموزان دانش که ییآنجا از. شوند یم

ها  آن عملکرد و شوند یم محسوب جامعه یاساس منابع جزء
 ریمتغ نیا نیچنهم و ردیبگ قرار یشادکام ریتأث تحت تواند یم
 آییکار سطح بهبود و عملکرد شیافزا در ییسزا هب ریتأث تواند یم
 کمک ییها پژوهش چنین انجام ،[20]باشد داشته افراد نیا

 در را بینی خوش رینظ رگذاریتأث عوامل نقش ییشناسا با کند می
 و آموزشی خدمات ارائه زمینه در تا نمود یبررس یشادکام ءارتقا

 قرار وپرورش آموزش اختیار در مؤثری و مفید اطالعات بهداشتی،
 امکانات مناسب و عادالنه توزیع و مناسب ریزی برنامه با و گیرد

 و یشادکام شیافزا راستای در اساسی یها گام تسهیالت، و
 به توجه با نیبنابرا شود؛ برداشته آموزان دانش عملکرد بهبود
 و یلیتحص عملکرد بهبود شیافزا در یشادکام مؤثر نقش
 در یشادکام موضوع به توجه افراد، نیا یروان تیوضع

 زانیم شی. لذا جهت افزااست تیاهمحائز  آموزان دانش
آموزان  دانش یبه شناخت عوامل مرتبط با شادکام ازین ،یشادکام

 یرابطه شادکام نییپژوهش تع نیاساس، هدف ا نیبوده و بر ا
 هیآموزان پا دانش خودکارآمدی تحصیلیبینی تحصیلی و  خوشبا 

تا چه »عبارت است از  قی. سؤال تحقباشد یم ییششم ابتدا
ی و لیتحص بینی خوش ینیب شیتوان پ یشادکام زانیم

 «.؟آموزان را دارد دانش خودکارآمدی تحصیلی
 

 روش پژوهش
 احساس شادی کند می بیان شادی، پایگاه گذار بنیان 7کیچین

 تفکرات، از بردن سود جهت در را افراد که است درونی بهزیستی
 توانا معنوی های ارزش و مشترک حس آگاهی، عقل، هوش،

داللت دارد که  یدبخشیبه انتظارات ام ینیب . خوش[27]سازد می
 یها تیانتظار که به موقع نیوجود دارد، ا نینامع تیموقع کیدر 

و  دارد ینگه م یدواریو فرد را در حالت ام ابدییم میمختلف تعم
ارتباط  یو روان یسالمت جسمان یاز شاخصها یاریبا بس

نسبت به  ینگرش مؤثر فرد کی انعنو به ینیب . خوش[0]دارد
در پژوهش حاضر منظور از  .[2]شود یمحسوب م یزندگ

ای است که آزمودنی در مقیاس پرسشنامه  شادکامی نمره
حاضر  در پژوهشآورد.  دست می ( به0331) 8شادکامی آکسفورد

در  یاست که آزمودن یا نمره یلیتحص ینیب منظور از خوش
 .آورد یدست م ( به2109موران )_پرسشنامه اسچنن اسیمق

 به توجه با و 3کاربردی نوع از هدف لحاظ از حاضر پژوهش
 عبارت به است؛ همبستگی_توصیفی پژوهش نوع از آن ماهیت

تحصیلی و بینی  خوش با شادکامی رابطه بررسی به آن طی دیگر
 پرداخته ابتدایی ششم پایه آموزان دانش خودکارآمدی تحصیلی

 ییششم ابتدا هیآموزان پا جامعه پژوهش شامل دانش .شده است
که در سال  باشند یم 0933-0011 یلیشهر سقز در سال تحص

 9111اند شامل  بوده لیمذکور شاغل به تحص یلیتحص
. حجم دنباش یم نفر پسر( 0097نفر دختر و  0509) آموز دانش

 251که عدد  دینمونه بر اساس فرمول کوکران مشخص گرد
 یریگ از نوع نمونه قیتحق نیا یریگ دست آمد. روش نمونه به

که ابتدا مدارس  بیترت نی. به اباشد می یا چندمرحله یا خوشه
صورت  شده و در هر خوشه، به یبند میتقس یها در خوشه

شده، چند  چند مدرسه انتخاب و از مدارس انتخاب یتصادف
 یها آموزان کالس انتخاب و دانش یصورت تصادف کالس به

 لیمورد نظر را تکم یها شده خواسته شد تا پرسشنامه انتخاب
کرونا و  نهیدر دوران قرنط قیانجام تحق یزمان هم لی. به دلندینما
تعداد به  ق،یدر سطح محدوده تحق یلیمدارس تحص یلیتعط

 .دیگرد یآور و جمع عینفر پرسشنامه توز 251
 هیته 01لو و لگیآر توسط 2119 سال در شادکامی پرسشنامه

 یا نهیگز چهارماده  23 پرسشنامه نیا یینها فرم است؛ شده
ی قبول قابل و باال حد در پرسشنامهیب پایایی این ضر .دارد

 بینی تحصیلی توسط پرسشنامه خوش .باشد یم (322/1)

 ابزار نیا شد. ساخته 2109 سال در و همکاران 00موران اسچن

 یلیتحص دیتأکمقیاس شامل  پرسش و سه حوزه خرده 28 دارای
 تیآموزان به معلمان و احساس هو آموزان، اعتماد دانش دانش
پرسشنامه  نیا ییایپا بیضر است.آموزان نسبت به مدرسه  دانش

پرسشنامه  .باشد یم (850/1ی )در حد باال و قابل قبول
 0333 سال در مورگان و جنکینز خودکارآمدی تحصیلی توسط

مقیاس  پرسش و سه حوزه خرده 91 دارای ابزار نیا شد. ساخته
 نیا ییایپا بیضر شامل استعداد، کوشش و بافت است.
. باشد یم (320/1ی )پرسشنامه در حد باال و قابل قبول

 از استنباطی و توصیفی آمار بخش دو در اطالعات وتحلیل تجزیه
 منظور به توصیفی بخش در. شد استفاده SPSS افزار نرم

 درصد، فراوانی، از نتایج مقایسه و اطالعات وتحلیل تجزیه
 ها داده بودن نرمال بررسی برای و معیار انحراف میانگین، نمودار،

 از استنباطی آمار بخش در شد و استفاده کشیدگی و چولگی از
 .شد استفاده پیرسون همبستگی آزمون
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 ها یافته
آموزان دختر و  ما را دانش قیتحق یدرصد از نمونه آمار 8/50
 نیانگیم اند. داده لیآموزان پسر تشک درصد را دانش 2/05

برابر  یو شادکام (02/2برابر با ) یلیتحص بینی خوش یرهایمتغ
دست آمده  هب نیانگی. الزم به ذکر است که مباشد ی( م51/2با )

منظور  به محاسبه شده است. 0-5 فیاز ط رهایمربوط به متغ
اسمیرنوف _فالموگروها از آزمون ک بررسی نرمال بودن داده

دهد  اسمیرنوف نشان می_فالموگرواستفاده شد. نتایج آزمون ک
روابط متغیر  سهکه مقدارهای در آزمون فوق برای هر 

 15/1از  شادکامی ، خودکارآمدی تحصیلی وتحصیلی بینی خوش
ها از در این آزمون پیروی داده( H0)تر است. فرضیه صفر  بزرگ

ها از  باشد و فرضیه مقابل آن عدم پیروی داده توزیع نرمال می

داری و عدم  یا سطح معنی Pتوزیع نرمال است. باتوجه به مقدار 
 باشد.  ها منطبق بر توزیع نرمال می رد فرضیه صفر توزیع داده

 ونیرگرس لیاز آزمون تحل قیتحق اول هیجهت آزمون فرض
آزمون در جدول شماره  نیا جیهمزمان استفاده شده است که نتا

گونه که در  گفت که همان توان یاساس م نیآمده است. بر ا 0
 یشادکام یهمبستگ بیضر شود، یمشاهده م 0جدول شماره 

 ریمتغ نیب یدهنده وجود همبستگ است که نشان 050/1برابر 
 ییآموزان کالس ششم ابتدا دانش یلیتحص بینی خوشمذکور با 

برابر  Rمجذور  ای نییتع بیضر نیچن . همباشد یشهر سقز م
 جینتا نیبا توجه به ا رو نیآمده است. از ا دست ( به219/1)
 بینی خوشدرصد نمرات  9/21گرفت که  جهینت توان یم

از  یشهر سقز ناش ییداآموزان کالس ششم ابت دانش یلیتحص
 .باشد یم یشادکام رینمرات متغ

 

 قیتحق هیفرض ونیرگرس لیآزمون تحل جینتا: 0جدول شماره 
 خطای استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 575/1 038/1 219/1 050/1 یلیتحص بینی خوش ینیب شیپ

 
مدل  یارد یمعن یبررس یبرا انسیوار لیآزمون تحل 2جدول شماره 

 هیآموزان پا دانش یلیتحص بینی خوشنمرات  ینیب شیپ ونیرگرس
. دهد یرا نشان م یشهر سقز بر اساس نمرات شادکام ییششم ابتدا

آمده  دست  به F شود، یمشاهده م 2طور که در جدول شماره  همان

 (.>P 10/1) باشد یدار م یمعن یکه از لحاظ آمار 27/7برابر است با 

 یلیتحص بینی خوشنمرات  قیگرفت که از طر جهینت توان یپس م
شهر سقز را  ییششم ابتدا هیآموزان پا دانش ینمرات شادکام توان یم

 کرد. ینیب شیپ یصورت خط به
 

 قیتحق هیفرض ونیمدل رگرس یدار یمعن یبررس یبرا انسیوار لیآزمون تحل جینتا: 2جدول شماره 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 
 مجذورات

F داری معنی 

 بینی تحصیلی خوش

 110/1 978/7 938/2 0 938/2 رگرسیون

   925/1 208 722/81 مانده باقی

    203 021/80 کل

 
 بیمقدار ضر شود، یمشاهده م 9طور که در جدول شماره  همان
 220/1 یلیتحص بینی خوش ریمتغ یاستاندارد شده برا ونیرگرس

 ریمتغ یمشاهده شده برا T زانیآمده است. م  دست به
آمده است که از لحاظ  دست  به 000/0برابر  یلیتحص بینی خوش

 رو  نی. از ا(>P 10/1) باشند یم دار یدرصد معن 5در سطح  یآمار

 زانیم ،یشادکام زانیم شیگرفت که با افزا جهینت توان یم
شهر سقز  ییآموزان کالس ششم ابتدا دانش یلیتحص بینی خوش

 بینی خوش تواند یم ی. در واقع، شادکامکند یم دایپ شیافزا
شهر سقز را  ییآموزان کالس ششم ابتدا دانش یلیتحص

 کنند. ینیب شیپ
 

 قیتحق هیفرض ونیمدل رگرس یدار یمعن یبررس یبرا انسیوار لیآزمون تحل جینتا: 9جدول شماره 

 مدل
 ضرایب غیراستاندارد

 داری معنی T ضرایب استاندارد
B خطای معیار 

 110/1 -852/2  00/02 00/2 ثابت

 110/1 000/0 220/1 0000/1 30/00 شادکامی
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 ونیرگرس لیاز آزمون تحل قیتحق دوم هیجهت آزمون فرض
آزمون در جدول شماره  نیا جیهمزمان استفاده شده است که نتا

گونه که در  گفت که همان توان یاساس م نیآمده است. بر ا 0
 یشادکام یهمبستگ بیضر شود، یمشاهده م 0جدول شماره 

 ریمتغ نیب یدهنده وجود همبستگ است که نشان 020/1برابر 
آموزان کالس ششم  دانش یلیتحص یمذکور با خودکارآمد

 Rمجذور  ای نییتع بیضر نیچن . همباشد یشهر سقز م ییابتدا
 جینتا نیبا توجه به ا رو نیآمده است. از ا دست ( به077/1برابر )

 یدرصد نمرات خودکارآمد 7/07گرفت که  جهینت توان یم
از  یشهر سقز ناش ییداآموزان کالس ششم ابت دانش یلیتحص

 . باشد یم یشادکام رینمرات متغ

 
 قیتحق هیفرض ونیرگرس لیآزمون تحل جینتا: 0جدول شماره 

 خطای استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 295/50 005/1 077/1 020/1 یلیتحص یخودکارآمد ینیب شیپ

 
 یارد یمعن یبررس یبرا انسیوار لیآزمون تحل 5جدول شماره 
 یلیتحص ینمرات خودکارآمد ینیب شیپ ونیمدل رگرس

شهر سقز بر اساس نمرات  ییششم ابتدا هیآموزان پا دانش
 5طور که در جدول شماره  . هماندهد یرا نشان م یشادکام

که از لحاظ  75/5آمده برابر است با  دست  به F شود، یمشاهده م

گرفت  جهینت توان یپس م (.>P 10/1) باشد یدار م یمعن یآمار
نمرات  توان یم یلیتحص ینمرات خودکارآمد قیکه از طر

صورت  شهر سقز را به ییششم ابتدا هیآموزان پا دانش یشادکام
 کرد. ینیب شیپ یخط

 
 قیتحق هیفرض ونیمدل رگرس یدار یمعن یبررس یبرا انسیوار لیآزمون تحل جینتا: 5جدول شماره 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 
 مجذورات

F داری معنی 

 خودکارآمدی تحصیلی

 107/1 750/5 815/2 0 815/2 رگرسیون

   088/1 208 310/021 مانده باقی

    203 702/029 کل

 
 بیمقدار ضر شود، یمشاهده م 0طور که در جدول شماره  همان
 یلیتحص یخودکارآمد ریمتغ یاستاندارد شده برا ونیرگرس
 ریمتغ یمشاهده شده برا T زانیآمده است. م  دست به 050/1

آمده است که از  دست  به 933/2برابر  یلیتحص یخودکارآمد
. از (>P 10/1) باشند یم دار یدرصد معن 5در سطح  یلحاظ آمار

 ،یشادکام زانیم شیگرفت که با افزا جهینت توان یم رو  نیا
 ییآموزان کالس ششم ابتدا دانش یلیتحص یخودکارآمد زانیم

 تواند یم ی. در واقع، شادکامکند یم دایپ شیشهر سقز افزا
شهر  ییآموزان کالس ششم ابتدا دانش یلیتحص یخودکارآمد

 کنند. ینیب شیسقز را پ
 

 قیتحق هیفرض ونیمدل رگرس یدار یمعن یبررس یبرا انسیوار لیآزمون تحل جینتا: 0جدول شماره 

 مدل
 ضرایب غیراستاندارد

 داری معنی T ضرایب استاندارد
B خطای معیار 

 110/1 118/03  050/1 300/2 ثابت

 107/1 933/2 050/1 101/1 009/1 شادکامی

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
تحصیلی  بینی خوش با شادکامی رابطه بررسی تحقیق هدف این

 شهر ابتدایی ششم پایه آموزان دانش و خودکارآمدی تحصیلی
 بین»که گفته بود بود. در آزمون فرضیه اول تحقیق  سقز

 ابتدایی ششم پایه آموزان دانش تحصیلی بینی خوش با شادکامی

 شادکامی ، ضریب همبستگی«دارد وجود رابطه سقز شهر
 همبستگی وجود دهنده نشان که باال بود تحصیلی بینی خوش

 شهر ابتدایی ششم کالس آموزان دانش در مذکور متغیر دو بین
دار  دو متغیر اصلی تحقیق معنیبود و بنابراین رابطه بین  سقز
  (. >15/1Pباشد ) می
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و شادکامی  بینی تحصیلی خوشطبق نتایج پژوهش حاضر بین 
وجود دارد. پژوهش صفاری  داری یآموزان رابطه مثبت معن دانش

به عوامل  آموزان دانشدر  بینی خوشنشان داد  [28]و همکاران
مختلف دموگرافیک و تحصیلی بستگی دارند که تأثیرگذاری بر 

 یو شادکام انتواند موجب بهبود عملکرد، سالمت رو آنها می
در  [23]فر و همکاران چنین اسماعیلی گردد. هم آموزان دانش

و شادکامی  بینی خوشپژوهش خود نشان دادند که بین 
جود دارد. بسیاری از و دار یآموزان رابطه مثبت و معن دانش

تحصیلی باالیی  بینی خوشاند افرادی که  مطالعات نشان داده
زندگی تحصیلی خود دارند، و  ردارند احساس رضایت بیشتری د
 .[20]از شادکامی بیشتری برخوردارند

 قیتحق یها افتهیکرد که؛  انیب شیخو قیدر تحق [91]یخرم گل
 شرفتیبا پ یلیتحص ینیب و خوش یشادکام نینشان داد که ب

و  یتنکمان جیوجود دارد. نتا دار یرابطه مثبت و معن یلیتحص
رابطه  ینیب و خوش یشادکام نینشان داد که ب [90]همکاران

در  [92]و همکاران ینیحس یها افتهیوجود دارد.  یدار یمعن
 نیب شیپ یرهایمتغ ینشان داد که؛ تمام شیمطالعه خو

 یهمبستگ یلیعملکرد تحص( با ینیب و خوش ی)شادکام
 دارند.  یدار یمعن
توان انتظار داشت که سطح شادکامی و رفاه ذهنی به تدریج  می

و با گذران موفق از مراحل آغازین زندگی، مسیری جز بهبود و 
اعتال را نخواهد پیمود. البته این حالت منوط به کسب تجارب 

به های قبلی است و این امر، لزوم توجه  موفق در دوران
آموزان بیش از پیش تبیین  شادکامی را در بین جوانان و دانش

و شادکامی نیز با  یلیتحص بینی خوشنماید. رابطه بین  می
استفاده از همین نظریه قابل توضیح است. زیرا انسان که 

 یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص تیجو است با موفق موجودی کمال
یابد که علی القاعده  طبعا به سطح باالتری از کمال دست می

فرد از زندگی نیز گردد.  رضایتتواند موجب تقویت حس  می
طور که از نتایج این مطالعه نیز مشخص است،  همان نیبنابرا

و شادکامی چیزی دور از  یلیتحص بینی خوشرابطه قوی بین 
 رسد. ذهن به نظر نمی

 لذت، مانند مختلفی موارد شامل ثبتم هیجانات یا ها عاطفه
 حالت و خوشبختی هیجان، عالقه، نفس، به اعتماد آرامش،
 عصبانیت، شامل منفی احساسات یا احساسات. است مناسب
 همه توان می [27]آرگیل دیدگاه از. است افسردگی و استرس
 نتیجه، در. کرد تقسیم دیگر موارد در را خوشبختی های بخش

 یا مستقیم طور به شناسی روان در فعلی مشکالت از بسیاری
 بر آرگیل نظریه. است مرتبط خوشبختی مفهوم با غیرمستقیم

 متمرکز خوشبختی منبع عنوان به مثبت هیجان واقعی معنای
 باعث است ممکن فعلی موارد گرفتن نظر در بنابراین. است

 را ایسینک شادی. شود مذکور نظریه بهتر درک و مثبت هیجان
 که است معتقد وی. کند می توصیف پایدار بیرونی نشانه یک در

 یک قالب در آسان اجتماعی روابط با خوشبختی در مثبت محبت
 دارد. ارتباط بخش رضایت و طبیعی رابطه

از  یبیاست که ترک یمناسب با ساختار ینیب خوش ریساختار فراگ
هر مفهوم درک  رایاست ز یلیتحص دیاعتماد و تأک ،یاثربخش
اعتقاد معلمان است که  ی. اثربخششود یرا شامل م یاحتمال

داشته باشند.  یآموزان تفاوت مثبت دانش یریادگیدر  توانند یم
 یرفتار محور کید آکادمیمعلمان به خودشان اعتقاد دارند. تأک

آموزان است. اعتماد به مدرسه اعتماد  دانش شرفتیپ قیدر تشو
را  یجمع ییکارآ کند، یم تیرا تقو نیو والد آموزان نفس دانش به

. اگر کند یم بیرا ترغ یجمع ییو احساس کارآ کند یم تیتقو
 یباال یارهایمع یبه مدارس اعتماد کنند، معلمان برا نیوالد

ها نشوند،  مانع آن نیو اگر والد کنند یتالش م یلیحصت شرفتیپ
باال به  یلیتحص شرفتیپ رایز کند یم تیاعتماد به مدرسه را تقو

 .[5]شود یم لیاستاندارد تبد کی
و  تحصیلی طبق نتایج پژوهش حاضر بین خودکارآمدی

وجود دارد.  داری یآموزان رابطه مثبت معن شادکامی دانش
نشان داد خودکارآمدی در  [28]پژوهش صفاری و همکاران

به عوامل مختلف دموگرافیک و تحصیلی بستگی  آموزان دانش
تواند موجب بهبود عملکرد،  دارند که تأثیرگذاری بر آنها می

چنین  گردد. هم آموزان دانش یو شادکام انسالمت رو
در پژوهش خود نشان دادند که بین  [23]فر و همکاران اسماعیلی

 دار یآموزان رابطه مثبت و معن خودکارآمدی و شادکامی دانش
اند افرادی که  وجود دارد. بسیاری از مطالعات نشان داده

 رخودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند احساس رضایت بیشتری د
زندگی تحصیلی خود دارند، و از شادکامی بیشتری 

 .[20]برخوردارند
 اصلی هسته در خودکارآمدی به مربوط اعتقادات بندورا، گفته به

 و دانش که نیست کافی افراد برای. است نهفته انسان عملکرد
 ها آن. باشند داشته کار یک انجام برای را الزم های مهارت

 الزم رفتارهای بتوانند که باشند داشته را عقیده این باید چنین هم
 شرایط تحت تر مهم همه از و معمولی شرایط تحت را

 و ها مهارت به مؤثر عملکرد بنابراین،. دهند انجام برانگیز چالش
 بر عالوه دارد. نیاز ها آن مناسب اجرای برای کارآیی اعتقادات

 عمل متقابل هم روی بر انسان موفق عملکرد مؤلفه دو این این،
 که جایی است، نامیده «متقابل علت» را آن بندورا چه آن کنند، می

 دارد بستگی دیگری عملکرد به حدودی تا مؤلفه یک عملکرد
[09]. 

 شود می باعث که است ساختاری تحصیلی خودکارآمدی
 خودتنظیمی فرآیندهای چنین از استفاده طریق از آموز دانش
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 از استفاده و خود از ارزیابی نظارت، خود هدف، تعیین مانند
 گذشته تحقیقات. کند تحریک را آموز دانش یادگیری استراتژی

 مورد در آموزان دانش اعتقاد که است داده نشان مداوم طور به
 یعنی) درسی وظایف آمیز موفقیت انجام در خود های توانایی

 مدرسه در را خود واقعی پیشرفت سطح( تحصیلی خودکارآمدی
 ساختار از مهمی عنصر خودکارآمدی. [20]کند می بینی پیش

 تجربیات بر اساس بیماری این. است نظارتی خود انسانی
 افراد مشاهده با بلکه شخصی، های موفقیت با ارتباط در شخصی

. یابد می توسعه ها آن دستاوردهای و عملکرد در تأمل و دیگر
 برای فرد های توانایی در اعتقادات عنوان به خودکارآمدی
 یک تولید برای نیاز مورد عملی های دوره اجرای و سازماندهی

 به مربوط اعتقادات. شود می تعریف مشخص دستاورد
 تفکر، نحوه بر که است توانایی از خود ادراک خودکارآمدی،

 باال، خودکارآمدی گذارد. می تأثیر خود عمل و انگیزه احساس،
 از باعث کار، به بیشتر ارادت و باالتر تحصیلی پیشرفت بر عالوه

 آموزانی دانش و شود می ناخواسته عاطفی های واکنش رفتن بین
 را کمتری استرس هستند، باالتر تحصیلی خودکارآمدی دارای که
 و اثربخشی در که آموزان دانش آن تا کنند می تجربه مدرسه در

در  [92]همکارانو  ینیحس. [00]دارند شک ها آن های توانایی
نقش  یکه شادکام دندیرس جهینت نیبه ا شیمطالعه خو

 یلیتحص یبا سرزندگ یو خودکارآمد دیدر رابطه ام گر یانجیم
 یو خودکارآمد دیسطح ام شیافزا قیاز طر ن،یدارد. بنابرا

ارتقاء  بیترت نیو به ا یشادکام شیبه افزا توان یم یلیتحص
حل کردن  ییتوانا شیو افزا آموزان انشدر د یلیتحص یسرزندگ
 آنان کمک نمود.  یلیها و موانع تحص چالش

عدم چون  توان به مواردی هم های تحقیق می از جمله محدودیت
آموز در مشارکت در  کودکان دانش نیاز والد یبرخ یهمکار

، قابل تعمیم نبودن نتایج این تحقیق به سایر قیتحق ندیفرآ
 ها اشاره کرد. ها و دوره کالس

آموزان  دانش تیبر جنس یخاص دیتأک قیتحق نیاز آنجا که ا
محققان و پژوهشگران  ریکه سا گردد یم شنهادینشده بود لذا پ

 یدیبر اساس نقش تأک نهیزم نیرا در ا شیخو اتیقیتحق
دختر و  تیجنس نیموجود ب یها انجام دهند تا تفاوت تیجنس

در حوزه  قیتحق نیاز آنجا که ا شود. دایآموزان پ پسر در دانش
به  میقابل تعم جیاست و نتا شهر سقز انجام شده ییایجغراف

لذا  باشد، یاطراف نم یشهرها زیشهرستان و ن نیا یروستاها
 قاتیمحققان و پژوهشگران تحق ریکه سا گردد یم شنهادیپ

و  یبه حوزه مکان دنیبا وسعت بخش نهیزم نیرا در ا شیخو
ببرند  شیپ قیتحق یدادن محل مکان رییتغ ایق یتحق ییایجغراف

 میو قابل تعم یمطالعات و گستردگ جیتوسعه نتا یو در راستا
 یو مداخالت درمان یآموزش یها برنامه بودن آنها بکوشند.

و منبع کنترل، در کنار استفاده از  ینیب متمرکز بر خوش
منجر  یشادکام شیبه افزا زین یددرمانیهمچون ام یمداخالت

 نهیزم نیدر ا یاساس یالزم است که راهکار نیبنابرا شود، یم
و  یلیتحص یخودکارآمد نیکه ب نیبا توجه به ا .ابندیتحقق 
ه وجود دارد، آموزان رابط در دانش یبا شادکام یمیخودتنظ

 قیکرده و از طر یزیر برنامه یپرورش خودکارآمد یمدارس برا
 نیا ،یعلم یها خاص و کارگاه یآموزش یها اجراء برنامه

 آموزان پرورش دهند. ها را در دانش مهارت
 قاتیمحققان و پژوهشگران تحق ریکه سا گردد یم شنهادیپ

و  یبه حوزه مکان دنیبا وسعت بخش نهیزم نیرا در ا شیخو
ببرند  شیپ قیتحق یدادن محل مکان رییتغ ایق یتحق ییایجغراف

 میو قابل تعم یمطالعات و گستردگ جیتوسعه نتا یو در راستا
 یو مداخالت درمان یآموزش یها برنامه بودن آنها بکوشند.
و منبع کنترل، در کنار استفاده از  ینیب متمرکز بر خوش

منجر  یشادکام شیبه افزا زین یددرمانیهمچون ام یمداخالت
 نهیزم نیدر ا یاساس یالزم است که راهکار نیبنابرا شود، یم

و  یلیتحص بینی خوش نیکه ب نیبا توجه به ا .ابندیتحقق 
آموزان رابطه وجود دارد،  در دانش یبا شادکام یمیخودتنظ

کرده و از  یزیر برنامه بینی تحصیلی خوشپرورش  یمدارس برا
 نیا ،یعلم یها خاص و کارگاه یآموزش یها اجراء برنامه قیطر

 شیافزا یدر راستا آموزان پرورش دهند. ها را در دانش مهارت
چون  ییها یژگیو و ینگر آموزان مثبت در دانش یشادکام
 یو راهبردها دار یمعن یهدف داشتن، داشتن زندگ ،ینیب خوش
کار گرفته  انش، بهآموزش و ارتقاء د قیکارآمد را از طر یا مقابله

در مدارس مورد توجه قرار  نهیزم نیدر ا یآموزش یها و برنامه
 .ردیگ
 

 واژه نامه 
1. Hoy هوی 

2. Porki and Smith پورکی و اسمیت 

3. Scherenz and Busker اسچیرنز و بوسکر 
4. Bandura بندورا 
5. Richardson ریچاردسون 
6. Honicke T. & Broadbent برادبنت و هونیک 
7. Kichen کیچین 
8. Oxford Happiness 

Questionnaire 
شادکامی  پرسشنامه
 آکسفورد

9. Practical Research کاربردی 
10. Argyle and Loo لو و لگیآر 
11. Schenmoran موران اسچن 
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