
  ١٠٨ـ  ٨٩، ص ١٣٨٩زمستان ، چهارم، سال سوم، شماره    
Ravanshenasi-va- Din, Vol.3. No.4, Winter 2011 

  

  بر شادي مؤثر عوامل و میزان سنجش
  دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران

  ***گویان حق زلفا /**اصفهانی جهانگیر نرگس /*الهی فضل اله سیف
  چكيده

 شناسایی و تهران دانشگاه قم پردیس دانشجویان شادي میزان بررسی حاضر پژوهش هدف
 جامعـه  و پیمایشـی  نـوع  از توصـیفی موثر برآن است. روش تحقیـق،   عوامل بندي رتبه و

 در، 89ـــ90یی کــه درنیمســال اول ســال تحصــیلیدانشــجو نفــر 1464 شــامل آمــاري
 اسـاس  بـر  هک باشد می نفر 218 آماري نمونه. بودند تحصیل مشغول مختلف هاي دهکدانش

 29 نامه پرسش از، اطالعات آوري . براي جمعشدند انتخاب ساده و اي طبقه تصادفی روش
. اسـت  شده استفاده رانباخک آلفاي مبناي بر89/0 پایایی با سفوردکآ شادي سنجش الیؤس

 درحـد  اسـتنباطی  آمـار  ازهاي توصـیفی،   روش بر عالوهتحلیل اطالعات،  و تجزیه براي
 SPSS افزار قالب نرم در ها میانگین مقایسه براي Tوآزمون نفریدم واریانس تحلیل آزمون
 قم پردیس دانشجویان شادي میزان هکدهد،  می نشان اطالعات وتحلیل تجزیه شد. استفاده
ـ  دانشـجویان  شـادي  میـزان  بـین  باشد. می مطلوب درسطح تهران دانشگاه  هـاي  دهکدانش

 شـادي  میـزان  بـین  امـا  دارد. وجـود  داري معنـی  تفاوت فلسفه و وفقه حقوق مدیریت،
 داري معنی تفاوت ارشد ارشناسیکو ارشناسیک مختلف مقاطع و پسر و دختر دانشجویان

 شـد  شناسایی دانشجویان شادي بر مؤثر عوامل عنوان به عاملشش  همچنین نشد. مشاهده
 رفـاهی  انـات کام .2؛ اسـتاد  و دانشجو بین تعامل .1شدند:بندي  اولویت زیر ترتیب به هک

 .5؛ السیک هاي فعالیت در دانشجو تکمشار .4؛ دانشگاه بر مکحا سازمانی جو .3؛ دانشگاه
 فرهنگی، خاص(ورزشی، هاي گروه در عضویت .6استادان؛  ارزشیابی و تدریس هاي شیوه

  .).و.. مذهبی
  م، فعالیت آگاهانه.ق پردیس دانشجویان، نشاط و شاديها:  کلید واژه
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 طرح مسئله
 اي عمـده  تـأثیرات  دلیل به بشر، روانی نیازهاي ترین مهم از یکی عنوان بهنشاط و شادمانی، 

  را انسـان  ذهـن همـواره   دارد، انسـان  زنـدگی  مجموعـه  آدمـی  شخصیت گیري لکش بر هک
 روان سـالمتی  امـر  در شـادي  اهمیـت  روزافزون شدن مطرح با است. ردهک مشغول خود به

 و هـا  پیچیدگی با مقابله براين، انسا روانی قواي تقویت در آن ثیرأت همچنین و وخوشبختی
  بـه  نسـبت مـردم   عـوام  وحتـی  اندیشـمندان  محققـان،  نظر و توجه امروز، دنیاي مشکالت

 دسـت  بـه  چگـونگی  از نظر صرف، شادي کهدهد  می نشان تحقیقاتت. اس نموده تغییر آن
ــی، آن آوردن ــد م ــالمتی توان ــمانی س ــود را جس ــد بهب ــرادي؛ بخش ــه اف ــاد ک ــتند ش   ،هس

 بیشـتري  مشـارکتی  روحیه داراي گیرند، می تصمیم تر آسان کنند، می بیشتري امنیت احساس
 در 1.کننـد  مـی  رضـایت  احساس بیشتر، کنند می زندگی آنان با که کسانی به نسبت و هستند
 مـورد  مهـم  تضـوعا مو از یکـ ی عنـوان  به، بشر شادمانینشاط  موضوع، بیستم قرن اواخر

، نتیجـه  درو  نشـاط  و شـادي  از غفلـت ، جامعـه  هـر  التکمش از یکی. گرفت قرار بررسی
 زنـدگی  نشـاط  و شـادي  بـا  است. افسردگی و اضطراب قبیل از روانی هاي بیماري افزایش

 هـاي  قلـه  و سـاخته  را خـود  تواننـد  می جوانان و نوجوانان، آن پرتو درو  ندک می پیدا معنی
 شـادي  عناصـر  هکـ  اسـت  اي جامعـه ، پویا و زنده جامعه بپیمایند. را ترقی هاي پله و كسلو

ۀ همـ  در وفاییکشـ  و رشـد ، موجب دانشگاه در شادابی و نشاط .باشد فراوان آن در آفرین
 اسـتعداد  و گویااو  زبان پویا، انسان ذهن شاد، محیط در شود. می دانشجو کی وجودي ابعاد
 هـا،  ارزش تمامی به توجه شادي، بر موثر عوامل تمام به توجهدر واقع  گردد. می وفاکش وي

 شـادتر  توانست خواهند بشناسند، را عواملی چنین که کسانی. است ها شایستگی و ها خوبی 
 شـوند،  مـی  محسـوب  جامعـه  اقشار ترین مهم از که نیز، دانشگاه دانشجویان نمایند. زندگی

 را خود موفقیت احتمال خود، شخصیت و ذات در حقیقی، شادي از برخورداري درصورت
 تحصـیلی  دوران طـی  از پس وحتی دانشجویی زمان در معنوي و تحصیلی شئون تمامی در

 نشـاط  و شادي اهمیت به توجه با 2.داد خواهند افزایش کار به اشتغال زمان در و دانشگاهی
 قم پردیس دانشجویان شادي میزان سنجش تحقیق این در اصلیۀ مسئل دانشجویان، نمیا در

  باشد. میآنها  بندي واولویت دانشجویان نشاط بر مؤثر عوامل شناسایی و تهران دانشگاه



   ۹۱ تهران دانشگاه قم پرديس دانشجويان شادي بر مؤثر عوامل و ميزان سنجش

  تحقيقة پيشين
، نـوعی و به  هستند آن تحقق براي تالش در همه و هاست انسان كمشتر اهداف از شادمانی
 خلق زندگی، از خشنودي جزء چند از معموالًاست که  زندگیشان و خود از افراد ارزشیابی

 امکشـاد  افـراد  یابد. می یلکتش منفی هیجانات و خلق فقدان و وخوشایند مثبت وهیجانات
 ارکـ اف از و دارنـد  روشـن  دیـدگاهی  داشـته،  اي ننـده ک حمایت و سازگار رفتارهاي و ارکاف

 هستند. باهوش و بین خوش مذهبی، گرا، برون فرهیخته، سالم، آنان نند.ک می دوري بدبینانه
 و تحقیقبه  اخیراً نیز اقتصاددانانو پیش ها مدتاز  شناسان روان هکدهد  ها نشان می بررسی
 شناسـان  روان، شـادي  بر مؤثر عواملاز  بحث در 3اند. ردهک شروع راشادي  زمینه در مطالعه

   اند. ساخته مطرح را متفاوتی هاي  نظریه اقتصاددانان و

   اقتصادي. نظريه الف
 اثـر  شـادي  بـر  ،درآمـد  رشد بویژه ،زندگی شرایط هک استبراین  اعتقاد، اقتصادينظریه  در

 امـري  هکـ  ،ذهنـی  برحـاالت  زکـ تمر جـاي  به هک دهند می ترجیح اقتصاددانان .دارد پایداري
ـ از ایـن رو،   ننـد. کزکتمر مشاهده قابل رفتارهاي بر ،است انتزاعی  را مطلوبیـت  بحـث  انآن
 درآمـد  افـزایش  طریـق  از را خـود  شـادي  سطح تواند می فرد هکندمعتقد و سازند می مطرح

امـا   شادترند نسبتاً ،باال درآمد با افراد دهندکه می نشان تحقیقات برخی گرچه 4.دده افزایش
 مـالزم  همواره شادي و پول کهمی دهد  نشان شناسی روانزیادي در  مطالعات و تحقیقات

 ،شـود  می برآورده اساسی نیازهاي که زمانی که دهد می نشان اتتحقیق، این ندنیست همراه و
 .ندارد شادي بر چندانی تأثیر درآمد

  شناسي روان. نظريه ب
 ایـن  اسـت.  5ثابـت  نقطـه نظریـه   ،شناسی درروان نشاط و شادي به مربوطنظریه  ترین رایج

 معینـی  میـزان  داراي ،وشخصـیتی  یکـ ژنتی عوامـل  به توجه با فرد هر هک ندک می بیاننظریه 
 مـوقتی  طـور  رابـه  شـادي  معین سطح است نکمم زندگی مختلف رویدادهاي است. شادي

 بـه  زمـان  گذشـت  بـا  شـادي  6،خوشی با اثرسازگاري علت به اما، دهند اهشک یا و افزایش
 زنـدگی  هـاي  رویداد نقش هک معتقدندنظریه  این طرفداران برخواهدگشت. خود اولیه مقدار

 نظرگرفته در شادي بر مؤثر عوامل عنوان به عامل سهنظریه،  این در 7.است ناچیز شادي در
 سـه  ایـن  گذاشـت.  خواهنـد  اثـر  8»شادي دائمی سطح« بر ،اصلی عامل سه این است. شده
   :عبارتنداز عامل
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 ثابـت  نقطه را عامل این که است ژنتیکی عوامل در شادي سهم رینتبزرگ ثابت:  نقطه .1
 مـوروثی  و رسـد  مـی  ارث بـه  والـدین  ازه کـ  ازشـادي  ثـابتی  و معین سطح یعنی ؛نامند می
  9.باشد می

 خـود  بـه  را شـادي  کـل  از درصـد  10 کـه  اسـت  10شرایط زنـدگی  ،شادي دوم جزء .2
 جمیعـت  عوامـل  ،اي منطقه - فرهنگی ،جغرافیایی ،ملیتی عوامل شامل و دهد می اختصاص

 و فـرد  زنـدگی  هتاریخچـ  ،شادي از عدب این باشد. می قومیت و جنسیت ،سن مانند ،شناسی
 شـرایط  .گیـرد  مـی  بـر  در را . . و. کـودکی  دوران هاي آسیب ،تصادف  سانحه مانند حوادثی
 ،درآمد ،شغلی تیامن ،اجتماعی موقعیت مانند 11،زندگی موقعیت متغیرهاي همچنین زندگی

  12گیرد. برمی در را مذهبی عوامل و سالمتی
 شـامل  سـطح  این کند: می تعریف گونه این راعامل  این شلدان 13:هاي آگاهانه فعالیت. 3
 آنهـا  دادن انجـام  فکـر  در یـا  دهنـد  مـی  انجـام  مردم که است هایی فعالیت از وسیعی دسته

 صـرف  انـرژي آنها  انجام براي افراد که دارند وجود فراوانی هاي فعالیت و رفتارها 14.هستند
 صـرف  انـرژي  و وقـت آنهـا   دادن انجـام  بـراي  افـراد  که را مجزا هاي فعالیت این کنند. می
   15.نامند می »آگاهانه هاي فعالیت« ،کنند می

    شود: می تفکیک حوزه سه به خود ،دارد نقش شادي در درصد 40 که ،عدب این
 کـردن  صـرف  دیگـران،  بـه  ورزیدن محبت منظم، ورزش مانند 16:هاي رفتاري فعالیت. 1
  اجتماع؛ در حضور براي زمان
 مثبت امور به راجع تفکر ها، موهبت و ها نعمت به توجه شامل 17:شناختیهاي  فعالیت. 2

  ؛زندگی در
 جهـت   تالش چنین هم و زندگی در معنادار هاي تالش شامل 18:هاي داوطلبانه فعالیت .3

   19.شخصی اهداف به رسیدن

  دانشجويان شادي بر مؤثر عوامل
 نیـروي  عنـوان  بـه  دانشـجویان  بـویژه ، جامعه افراد براي شاد زندگی یک مزایاي به توجه با

 تحقیقـاتی  شـادي  به راجع که، پژوهشگران و شناسان روان برخی درجامعه، ساز آینده جوان
 ارائـه  دانشـجویان  بـین  در شـادي  میـزان  افزایش براي هایی روش اند کوشیده  اند، داده انجام
 تقویـت  و آنـان  امیدواري افزایش در تواند می صحیح يها ریزي برنامه استروشن  20.دهند
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 مشـاهده  شناسـان  روان همچنـین  باشد. داشته بسزایی بیشترنقش تالش و ارک به آنان انگیزه
 خوشـحالی  بـا  داري معنی همبستگی دانشجویان تحصیلی و شغلی هاي موفقیت هک نمودند

 يهـا  موفقیـت  سـب ک بـراي  تواند می دانشگاه هک ،دانشجویان به دادن امید .است داشته آنان
 مـؤثر  آنـان  درخوشحالی تواند می ،شود تلقی فرصت کی زندگی هاي جنبه تمامی در شغلی
 و تکمشار داوطلبانه هاي درگروه هک دانشجویانیدهد  می نشان ها پژوهش نتایج .گردد واقع

 سـازندگی  در دانشـجویان  دادن تکمشـار  .نددار بیشتري خوشحالی احساس ،دارند فعالیت
 جملـه  از زیـادي  فوایـد  توانـد  مـی  ،وخالق پرانرژي نیروهاي عنوان به آنان باور و تکممل

 از هریـک  بـه  نمـودن  عمـل  بـا  همچنـین  21.باشد داشته همراه به را آنان خوشحالی افزایش
  دهند: افزایش را خود شادي توانند می دانشجویان زیر، موارد

 الهی(نگـرش  و دینـی  عالیقها و هدفهاي معنوي، نیازهاي بنیادي، عشق و توجه به ارزش -
  22؛دینی)

  ؛ کردن مواظبت خود سالمتی از و ماندن سالم -
  ؛وجامعه کار محل دانشگاه، محیط زندگی، محل خانه، در داشتن امنیت -
  ؛یافتنی دست و ارزشمند هدفی کردن دنبال و آرزو داشتن با زندگی دارکردن معنی -
  ؛باشد مفیدآنان  شغلی آینده براي و برند لذتآن  انجام از که کارهایی به بودن سرگرم -
  ؛ مثبت نگرش و تفکر داشتن -
  ؛ داشتن اعتماد خود به و خویش پذیرش -
  ؛  بودن وسپاسگزار خود هاي نعمت برشمردن -
  ؛ خویش وجود از بردن لذت و کردن استفاده -
  ؛  دیگران با خویش هاي دارایی و خود نکردن مقایسه -
  ؛  خندیدن زندگی به و بودنطبع  شوخ -
  ؛دیگران و خود بخشیدن -
  ؛. . . و تفریح و درکار داشتن تعادل -
  مردم؛ به گذاشتن واحترام خود به داشتن اعتماد -
  ؛ داشتن اعتقاد -
  ؛ داشتن آزادي -
    23.کردن کارگروهی -
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 رفـاهی  انـات کام. 2؛ اسـتاد  و دانشـجو  بین تعامل. 1 مانند عواملی شده رکذ برموارد عالوه
. 5؛ السـی ک هـاي  درفعالیت دانشجو تکمشار. 4؛ بردانشگاه مکحا سازمانی وج. 3؛ دانشگاه

 فرهنگـی،  خاص(ورزشی، هاي گروه در عضویت. 6استادان؛  ارزشیابی و تدریس هاي شیوه
  است. مؤثر دانشجویان شادي افزایش در نیز ) . . و. مذهبی
 اجتمـاعی  حمایـت  هکـ  دهـد  مـی  نشـان  تحقیقـات  نتـایج  اجتماعی، باحمایت رابطه در

 معلمـان  در رابطـه  این میزان ولی دارد، مثبت رابطه امیکشاد با ،وهمساالن معلمان ازجانب
 امیکشـاد  عـدم  احسـاس  هکـ  آمـوزانی  دانـش  هکـ دهـد   می نشان نتایج عالوه، به .بود باالتر

 آنهـا  جسـمی  التکمشـ  میـانگین  و دادنـد  گزارش را بیشتري جسمی هاي نشانه ردند،ک می
    24.بود باالتر

 مانند شادمانی هاي مقیاس با بینی خوش که دریافتند )1996( 27ساح و 26،داینر 25،لوکاس
   28.دارد رابطه منفی عاطفه و مثبت عاطفه زندگی، از رضایت

 پـردازش  در کـه  هسـتند  کسـانی ، شـادکام  افراد معتقدندکه )1991( 29استراك و شوارتز
اي  گونـه  بـه  را اطالعـات  یعنـی  دارند؛ سوگیري خوشحالی و بینی خوش درجهت اطالعات
   30.شود منجر آنها شادکامی و شادمانی به که کنند می تفسیر و پردازش

 ا ب  ت ی صــ خ شـ   ف ل ت خ م  اي ه ه ب ن ج  ن ی ب اط ب ارت  ن ت اف ی دنبــال بـه  تحقیقـی  در )1379(  وي ل ع
  ان شـ  ن  ج ای ت ن .ود ب ز ری ب ت  اه گ ش دان ار ک ورزش ر ی غ و ارک ورزش ر ت دخ  ان وی ج ش دان  ه ع ام درج  ادي ش

 د. ن ت داشـ  ار ک رورزش ی غ  روه گ  ه ب  ت ب س ن  ري االت ب  ادي ش  زان ی م ،ار ک ورزش  ی ودن آزم  روه گدهد  می
  31.ود ب دار ی ن ع م =a 0/ 01 د درح ز ی ن  اوت ف ت  ن ای

 روابـط  یفیـت ک با آموزان دانش شادمانی میزان بین هک داد نشان )1382(دهنوي نصوحی
 معنـاداري  همبستگی مدرسه اناتکام و مدرسه مشاور و ورزش یردب ،یراندب ان،مدیر با آنها

  32دارد. وجود
 دانـش  شـادابی  و نشـاط  بـر  مـؤثر  عوامل برخی بررسی به پژوهشی در )1383( عباسی

 بـا  معلـم  تعامل از: عبارتند عوامل این پردازد. می اصفهان شهر دخترانه هاي دبیرستان آموزان
 و تدریس هاي روش مدرسه، و السک هاي فعالیت در آموزان دانش تکمشار آموزان، دانش

 و بیشتریندهد  می نشان نتایج آموزشگاهی. اناتکام و مدرسه سازمانی وج معلم، ارزشیابی
 السـی ک هـاي  فعایـت  در تکمشـار  مترین،ک و وسازمانیج به مربوط ترتیب به ثیرأت مترینک

  33.است بوده
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 بـا  خالقیـت  و شخصـیت  ابعـاد  بـین  رابطـه  بررسـی  بـه  یپژوهشـ  در )1387( جعفري
 ارتبـاط  وجود دهنده نشان ها یافته .ه استپرداخت تبریز دانشگاه دانشجویان بین در امیکشاد

  34.بود امیکشاد با خالقیت و شخصیت ابعاد بین ما معنادار
 نشـاط  بـر  مدرسـه  یکـ فیزی محـیط  ثیرأتـ  بررسـی  هدف با پژوهشی در )1387(حیاتی

 نشـاط  بـر  مدرسـه  محـیط  سرسـبزي کـه   دهـد  مـی  نشـان  ،سـاري  شهرسـتان  آموزان دانش
 سـمعی  تجهیـزات  دختر، آموزان دانش نظر به همچنین .دارد زیادتري ثیرأت پسر آموزان دانش

 بـه  دارد. زیـادتري  ثیرأت آموزان دانش نشاط بر ،مدرسه محیط آمیزي رنگ و مدرسه بصري و
 آمـوزان  دانش نشاط بر درس هاي السک تجهیزات استقرار وضعیت ،دختر آموزان دانش نظر
  35.دارد زیادتري تاثیر نیز

  تحقيق اهداف
 ؛قم پردیس دانشجویان بین در نشاط و شادي وضعیت بررسی. 1
 ؛دانشجویان شادي بر مؤثر عواملبندي  رتبه. 2
    دانشجویان. شادي بر مؤثر عوامل به توجه با شادي افزایشبراي  راهکار ارائه. 3

  تحقيق االتؤس
 و باشـد؟  مـی  چگونـه  تهـران  دانشـگاه  قـم  پـردیس  دانشـجویان  بین در شادي وضعیت. 1

   کدامند؟ آن افزایش راهکارهاي
   باشد؟ می چگونه قم پردیس مدیریت دانشکده دانشجویان بین در شادي وضعیت. 2
   باشد؟ می چگونه قم پردیس حقوق دانشکده دانشجویان بین در شادي وضعیت. 3
  باشد؟ می چگونه قم پردیس فلسفه و فقه دانشکده دانشجویان بین در شادي وضعیت. 4
 تفـاوت  فلسـفه  و فقـه  و حقـوق   مدیریت، هاي دانشکده دانشجویان شادي میزان بین آیا. 5

 دارد؟ وجود دار معنی
 دارد؟ وجود داري معنی تفاوت پسر و دختر دانشجویان شادي میزان بین آیا. 6
  است؟ ارشد ازکارشناسیبیش  کارشناسی مقاطع دانشجویان شادي میزان آیا. 7
ۀ رتبـ  اهمیـت  نظـر  از تهـران  دانشـگاه  قـم  پـردیس  دانشجویان شادي بر مؤثر عوامل آیا. 8

  دارند؟ سانیکی
  رد؟ک ارائه توان می پیشنهاداتی چه دانشجویان شادي افزایش براي. 9
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 و جامعه آماري تحقيق روش
 پـردیس  دانشـجویان ۀ لیـ ک آماريۀ جامع .باشد می پیمایشی نوع از و توصیفی، تحقیق روش

 مختلـف  هاي دهکدانش در 89-90تحصیلی سال اول درنیمسال هکباشند می تهران دانشگاه قم
 نفـر  1464 آمـار  طبـق ه و بـود  تحصـیل  مشغول ارشد ارشناسیکو ارشناسیک سطوح در و

 علـت  بـه  هکـ  آمـد  دست به نفر 308، رانکوک گیري نمونه فرمول طبق آماري نمونه بودند.
 تصـادفی  شـیوه  بـه  هکـ  باشـد  مـی  نظر مورد آماريۀ جامع از نفر 218، واقعیۀ نمون ریزش

 بـه  شده انتخاب نمونه حجم و آماري جامعه زیر درجدول گردیدند. انتخاب وساده اي طبقه
  : شود می مالحظه ومقاطع ها دهکدانش کیکتف

  ها دهکدانش کیکتف به نمونهة انداز :1 جدول
  ها دهکدانش  تحصیلی مقاطع  آماري جامعه  آماري نمونه 

  ارشناسیک 275 58
  حقوق

  ارشد ارشناسیک 155 33
  ارشناسیک 185 39

  مدیریت
  ارشد ارشناسیک 158 33
  ارشناسیک 525 110

  فلسفه و فقه
  ارشد ارشناسیک 166 35
  لک جمع 1464 308

  

 .باشـد  می سفوردکآ شادي سنجش سؤالی 29 استاندارد  نامه پرسش اطالعات گردآوري ابزار
 مـورد  آن روایـی ، است قرارگرفته استفاده مورد بارها، ایران در نامه پرسش این هک آنجایی از

 spss افزار نرم وارد را نامه پرسش 30 ،نامه پرسش پایایی تعیین براي است. شده واقع تأیید
 پایـایی  از نامـه  پرسـش  هک است این بیانگر هک آمد بدست 892/0 آن رونباخک آلفاي و ردهک

 وتحلیـل  تجزیـه  بـراي ، تحقیـق  ایـن  در باشـد)  می 70/0 از باالتر لفاآ( است برخوردار الزم
درحـد آزمـون تحلیـل واریـانس      اسـتنباطی  آمار از، توصیفی هاي روش بر عالوه، اطالعات
  شد. استفاده SPSS افزار ها در قالب نرم براي مقایسه میانگین Tوآزمونفریدمن 

  ها يافته
 61 حـدود  دهـد.  مـی  نشـان  را آماري نمونه گروه جمعیتی هاي ویژگی زیر جدول هاي داده

 هسـتند.  مـرد  آنهـا  نفـر)  63( درصـد  9/28 وحـدود  زن پاسـخگویان  از نفـر)  133( درصد
 لیسـانس  فـوق  نفر) 72درصد( 33 و لیسانس شجویاندان از نفر)127( درصد 3/58همچنین 

   باشند. می
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 از نفـر)  44( درصـد  2/20 و مجـرد ، نمونه از نفر) 142(پاسخگویان یعنی  درصد 1/65
 مـدیریت، ة دکدانشـ  دانشـجوي  دانشـجویان)  53 ( درصـد  3/24 باشـند.  مـی  متاهـل  نمونه

 فقـه  دهکدانشـ  دانشـجوي  )98( درصـد 45 و حقـوق ة دکدانشـ  دانشجوي )55 درصد(2/25
  باشند. می وفلسفه

 مطالعه مورد نمونه گروه جمعیتی هاي ویژگی :3ة شمار جدول

  درصد فراوانی سطوح متغیرها

 جنسیت

 61 133 زن

 9/28 63 مرد

 1/10 22 پاسخ  بی

 تحصیلی مقطع

 3/58 127 لیسانس

 33 72 لیسانس فوق

 7/8 19 پاسخ بی

 تأهل وضعیت

 1/65 142 مجرد

 2/20 44 متأهل

 7/14 32 پاسخ  بی

  دانشجویان تعداد
 کیکتف به

 3/24 53 مدیریتة دکدانش

 2/25 55 حقوقة دکدانش

 45 98 فلسفه و فقهة دکدانش

 5/5 12 پاسخ بی

 پـردیس  مـدیریت ة دکدانش دانشجویان شادي بررسی براي، ها داده استنباطی وتحلیل تجزیه
 بین در شادي متغیردهد که  می نشان هجامع کی میانگین آزمون اساس بر، تهران دانشگاه قم

 آنهـا  داري معنا ضریب چون باشد. می مطلوب وضعیت داراي مدیریتة دکدانش دانشجویان
   باشد. می مثبت آن پایین و باال حد و. است 05/0 از تر کوچک

  مدیریتة دکدانش دانشجویان شادي براي آماريۀ جامع کی میانگین آزمون هاي آماره: 4 جدول
 آماريۀ جامع کی میانگین آزمون هاي آماره

  خطایاستاندارد میانگین  معیار انحراف  میانگین  تعداد 
 07564/0 55068/0 278/3 53  شادي

  
 مدیریتة دکدانش دانشجویان شادي براي آماريۀ جامع میانگین آزمون نتایج: 5 جدول

 آماريۀ جامع میانگین آزمون

  3آزمون= ارزش

 میانگین اختالف دامنه دو معناداري ضریب  آزاديدرجه  تی آماره  متغیر
  95/0 اطمینان فاصله

  باال حد پایین حد
 4298/0 1262/0 278/0 001/0 52 675/3  شادي



۹۸      ۱۳۸۹، سال سوم، شماره چهارم، زمستان  

 بـه  پاسـخ در بررسـی   تهـران  دانشـگاه  قـم  پردیس حقوقة دکدانش دانشجویان شاديمیزان 
 آزمـون  اسـاس  بـر ، قـم  پـردیس  حقـوق  دانشکده دانشجویان بین در شادي وضعیت سؤال

 حقـوق ة دکدانش دانشجویان بین در شادي متغیردهد که  می نشان 7 جدول، جامعه میانگین
 و اسـت،  05/0 از تـر  کوچـ کآنها  داري معنا ضریب؛ زیرا باشد می مطلوب وضعیت داراي

   باشد. می مثبت آن پایین و باال حد
  

 حقوقة دکدانش دانشجویان شادي براي آماريۀ جامع میانگین آزمون هاي آماره :6 جدول

 آماريۀ جامع کی میانگین آزمون هاي آماره
  استاندارد خطاي میانگین  معیار انحراف  میانگین  تعداد  

 07806/0 58415/0 5065/3 56  شادي
  

 حقوقة دکدانش دانشجویان شادي براي آماريۀ جامع میانگین آزمون نتایج :7 جدول

 آماريۀ جامع میانگین آزمون

  3آزمون= ارزش

 میانگین اختالف دودامنه معناداري ضریب آزادي درجه تی آماره  متغیر
  %95 اطمینان فاصله

  باال حد پایین حد
 6629/0 35/0 50648/0 0 55 488/6  شادي

  

 فلسـفه  و فقـه  دانشـکده  دانشـجویان  بین در شادي وضعیتیعنی  چهارم لؤاس به پاسخدر 
 متغیـر دهـد کـه    مـی  نشان 9 جدول، یعنی جامعه کی میانگین آزمون اساس بر نیز، پردیس
؛ زیـرا  باشـد  مـی  مطلـوب  وضـعیت  داراي، فلسفه و فقهة دکدانش دانشجویان بین در شادي

   باشد. می مثبت آن پایین و باال حد و است، 05/0 از تر کوچکآنها  داري معنا ضریب
  

  فلسفه و فقهة دکدانش دانشجویان شادي براي آماريۀ جامع میانگین آزمون هاي آماره: 8 جدول
 آماريۀ جامع میانگین آزمون هاي آماره

  استاندارد خطاي میانگین  معیار انحراف  میانگین  تعداد  
 06744/0 6676/0 5433/3 98  شادي

  
 فلسفه و فقهة دکدانش دانشجویان شادي براي آماريۀ جامع میانگین آزمون نتایج: 9 جدول

 آماريۀ جامع میانگین آزمون

  3آزمون= ارزش

 میانگین اختالف دامنه دو معناداري ضریب آزادي درجه تی آماره  متغیر
  %95 اطمینان فاصله

  باال حد پایین حد
 6771/0 4094/0 54327/0 0 97 056/8  شادي
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 فقه و حقوق  مدیریت، هاي دانشکده دانشجویان شادي میزانیعنی  چهارم سؤال به پاسخدر 
 دهد می نشان )12 و 11 ،10 (جداول، گروه چند میانگینۀ مقایس آزمون اساس بر، فلسفه و

 بـین  معنـاداري  تفاوت، این بنابر باشد. می 05/0 از تر کوچک، آزمون داري معنی ضریبکه 
   دارد. گروههاوجود میانگین

 گروه چند میانگینۀ مقایس آزمون نتایج :10 جدول

ANOVA 

 فیشر آماره میانگین مجذور آزاديۀ درج مربعات(مجذورات) جمع  شادي
 معنی ضریب

 داري

 035/0 396/3 297/1 2 594/2  ها گروه بین

   382/0 203 508/77  ها گروه درون

    205 101/80 لک

  
 همـین  بـه . هسـتند  متفـاوت  ها میانگین دامک هک ندک نمی مشخص تنهایی به آزمون این ولی
 دامکـ  بین تفاوت شود مشخص تا. دش استفاده یکتو آزمون از، براي نیل به این هدف دلیل
  :است آمده 8ة شمار جدول در، آزمون این نتایج دارد. وجود ها دهکدانش

  

  چندگانه مقایسات :11ة شمار جدول
  چندگانه مقایسات

  شادي
 یکتو آزمون

-رشته

  )1تحصیلی(
-رشته

 )2تحصیلی(

 1 بین میانگین اختالف
 2 و

 انحراف
 استاندارد

 ضریب
 معناداري

  95/0 اطمینان فاصله
  باال حد پایین حد

 مدیریت
 0431/0 -5185/0 115/0 11894/0 -23769/0 حقوق

 -0165/0 -514/0 034/0 10536/0 *-26527/0 فلسفه و فقه

 حقوق
 5185/0 -0431/0 115/0 11894/0 23769/0 مدیریت

 2182/0 -2734/0 962/0 10411/0 -02758/0 فلسفه و فقه

 فلسفه و فقه
 514/0 0165/0 034/0 010536/0 *26527/0 مدیریت

 2734/0 -2182/0 962/0 10411/0 02758/0 حقوق

 است. معنادار صدم 5 سطح در میانگین اختالف *.
  

 مشـخص  سـتاره نشانه  با معنادار هاي تفاوتدهد،   نشان می 11ة شمار جدول هک طور همان
ة دکدانشـ  با مدیریتة دکدانش دانشجویان شادي میانگین بین، یکتو آزمون طبق است. شده
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 مـدیریت  هـاي  دهکدانش دانشجویان شادي بین اما دارد. وجود معناداري تفاوت فلسفه و فقه
 شـادي  میـانگین  بـه  توجه با ندارد. وجود معناداري تفاوت فلسفه و فقه و حقوق حقوق، و

، آزمـون  ایـن  نتـایج  به توجه با و است آمده 8 و 4،6 جداول در هکها،  دهکدانش دانشجویان
   شادترند. فلسفه و فقهة دکدانش دانشجویان: گفت توان می

 اسـاس  بر، پسر و دختر دانشجویان شاديیعنی تفاوت  هفتم فرعی سؤال به پاسخ براي
  مربـوط  داري معنـی  ضـریب  دهـد.  مـی  نشـان  )12 (جدول دوگروه میانگینۀ مقایس آزمون

  فـرض رو،   . از ایـن اسـت  05/0 از تـر  بـزرگ  هـا)  واریـانس ۀ مقایسـ  لوین(آزمون آزمون به
 داري معنـی  ضـریب که  ندک می معلوم اول سطر بررسی شود. می پذیرفته ها واریانس برابري
از ایـن رو،   اسـت.  05/0 از تـر  بـیش  ها واریانس تساوي فرض با ها میانگین تساوي آزمون
 باسـطح ، تهـران  دانشـگاه  قـم  پـردیس  پسر و دختر دانشجویان بین در شادي تساوي فرض
 دختر دانشجویان شادي؛ تفاوت هفتم سؤال به پاسخدر  یعنی؛ شود می پذیرفته 05/0 خطاي

 وجـود  داري معنـی  تفـاوت  پسـر  و دختر دانشجویان شادي میزان بین و بوده منفی، پسر و
  .ندارد
 

  دختر و پسر دانشجویان شاديۀ مقایس براي گروه دو میانگینۀ مقایس آزمون نتایج :12 شماره جدول
 آزمون میانگین براي نمونه هاي مستقل

 آزمون تی تست براي تساوي میانگین ها  آزمون لوین براي تساوي واریانس ها
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  95/0فاصله اطمینان 

  
  
  
 

  حد باال حد پایین 

دي
شا

  
مساوي بودن  فرض

 ها واریانس
653/3 057/0 182/1 194 239/0 11452/0 09687/0 07653/0 30558/0 

فرض مساوي نبودن 
 ها واریانس

  095/1 462/101 276/0 11452/0 10459/0 09294/0 32199/0 

  

 ازکارشناسـی بـیش   کارشناسـی  مقـاطع  دانشجویان شادي میزانکه  سؤالاین  به پاسخ براي
 خروجـی که  دهد می نشان 13 جدول، دوگروه میانگینۀ مقایس آزمون اساس بر  ،است ارشد

 دوگـروه  هـاي  واریانس تساوي به مربوط، اول قسمت باشد: می قسمت دو شامل آزمون این



   ۱۰۱ تهران دانشگاه قم پرديس دانشجويان شادي بر مؤثر عوامل و ميزان سنجش

 عـدم  و تسـاوي  حالت دو هر براي را گروه دو میانگین تساوي آزمون نتایج، دوم قسمت و
 از تـر  بـزرگ  لـوین  آزمـون  بـه  مربـوط  داريا معن ضریب دهد. می نشان ها واریانس تساوي

 درمـورد  گیري نتیجه رايب شود. می پذیرفته ها واریانس برابري فرض. از این رو، است05/0
 آزمـون ، داريا معنـ  ضـریب  دهـیم.  می قرار بررسی مورد را اول سطر اطالعات، ها میانگین
 تسـاوي  فـرض و  اسـت  05/0 از تـر  بـیش  هـا  واریانس تساوي فرض با، ها میانگین تساوي
 در، تهران دانشگاه قم پردیس ارشد ارشناسیک و ارشناسیک مقطع دانشجویان بین در شادي
 شـادي  میـزان  بـین  و بـوده  منفـی  سؤال به پاسخ یعنی؛ شود می پذیرفته 05/0 خطاي سطح

    ندارد. وجود داري معنی تفاوت ارشد و ارشناسیک مقاطع دانشجویان
  

  ارشد ارشناسیک و ارشناسیک مقطع دانشجویان شادي میانگینۀ مقایس آزمون نتایج :13 شماره جدول
 مستقل هاي نمونه براي میانگین آزمون

 ها میانگین تساوي براي تست تی آزمون  ها واریانس تساوي براي لوین آزمون

 
  آماره
  فیشر

  ضریب
  معناداري

  آماره
  تی

  درجه
  آزادي

  ضریب
  معناداري

 دامنه دو

  اختالف
 میانگین

 اختالف
  خطاي

 استاندارد

  95/0 اطمینان فاصله

  باال حد پایین حد

دي
شا

  

 مساوي فرض
 بودن
 ها واریانس

078/0 781/0 643/0 197 521/0 05786/0 09003/0 11969/0- 23541/0 

 مساوي فرض
 نبودن
 ها واریانس

  645/0 976/148 52/0 05786/0 08975/0 11949/0- 23522/0 

  

 مطـابق ، تهران دانشگاه قم پردیس دانشجویان بین در شادي وضعیتز ا سؤال به پاسخ براي
 دانشـگاه  قـم  پردیس دانشجویان دربین شادي متغیر، )15 جدول گروه( کی میانگین آزمون
 05/0 از تـر  کوچـ کآنهـا   داري معنـا  ضـریب ؛ زیرا باشد می مطلوب وضعیت داراي، تهران
  باشد. می مثبت آن پایین و باال حد و است،

  
 تهران دانشگاه قم پردیس دانشجویان براي آماري جامعه کی میانگین آزمون هاي آماره :14 جدول

 آماريۀ جامع کی میانگین آزمون هاي آماره

  استاندارد خطاي میانگین  معیار انحراف  میانگین  تعداد 
 04182/0 61747/0 4731/3 218  شادي
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 تهران دانشگاه قم پردیس دانشجویان براي آماري جامعه کی میانگین آزمون نتایج :15 جدول

 آماري ي جامعه کی میانگین آزمون

  3آزمون= ارزش

 میانگین اختالف دامنه دو معناداري ضریب  آزادي درجه  تی آماره  متغیر
  %95 اطمینان فاصله

  باال حد پایین حد
 5556/0 3907/0 47314/0 0 217 314/11  شادي

  

 واسـتاد،  دانشـجو  بـین  تعامـل و  دانشـجویان  شـادي  افزایش در مؤثر عواملبندي  رتبه براي
 جوسـازمانی  اساتید، وارزشیابی تدریس هاي شیوه السی،ک هاي درفعالیت دانشجو تکمشار

 بـه  پاسـخ  یعنـی ؛ خـاص  هاي گروه در عضویت دانشگاه، رفاهی اناتکام دانشگاه، بر مکحا
 آمـده  17 و 16 جـدول  در آن نتـایج  هکـ  اسـت  شده استفاده فریدمن ازآزمون هشتم، سؤال
   است.

  

  تهران دانشگاه قم پردیس دانشجویان شادي بر مؤثر عوامل براي فریدمن آزمون داري امعن: 16 جدول
 آماري هاي شاخص شده محاسبه مقادیر

 تعداد 176

 دو ايک 772/40

 آزاديۀ درج 5

 معناداري عدد 0
  

ـ  معنـاداري  عدد مقدارکه  دهد می نشان نتایج  پذیرفتـه  معنـاداري  سـطح  از آمـده  دسـت ه ب
 هـاي  مؤلفـه  گفـت  تـوان  مـی  .شـود  می رد صفر فرض . از این رو،باشد می مترک)05/0(شده

  .است آمده 17ة شمار جدول در ها مؤلفه اینبندي  اولویت ندارند. سانیکیۀ رتب شادي
  

  فریدمن واریانس تحلیل حسب بر دانشجویان برشادي مؤثر عواملبندي  اولویت: 17 جدول
 قم پردیس دانشجویان شادي بر مؤثر عوامل رتبه میانگین

  استاد و دانشجو بین تعامل 99/2
 اساتید ارزشیابی و تدریس هاي شیوه 76/3

  دانشگاه بر مکحا سازمانی جو 49/3
 دانشگاه رفاهی اناتکام 11/3

  السیک هاي فعالیت در دانشجو تکمشار 6/3
  ) . . . . . و مذهبی فرهنگی، خاص(ورزشی، هاي گروه در عضویت 5/4

  

تـوان بـه صـورت زیـر      عوامـل مـؤثر بـر شـادي دانشـجویان را مـی       ،17با توجه به جدول 
  رد:کبندي  اولویت



   ۱۰۳ تهران دانشگاه قم پرديس دانشجويان شادي بر مؤثر عوامل و ميزان سنجش

 جـو . 3تادان؛ اسـ  ارزشـیابی  و تـدریس  هـاي  شـیوه . 2؛ اسـتاد  و دانشـجو  بین تعامل. 1
 هاي فعالیت در دانشجو تکمشار. 5؛ دانشگاه رفاهی اناتکام. 4؛ دانشگاه بر مکحا سازمانی

  ؛) . . و. مذهبی فرهنگی، خاص(ورزشی، هاي گروه در عضویت. 6؛ السیک

  اتپيشنهاد
 و راحتی به بتوانند آنها تا کنند فراهم دانشجویان براي را بستري باید ها دانشگاه مدیریت .1

  .کنند برقرار ارتباط خود استادان با مختلف هاي شیوه با
   گردد. برگزار تفریحی – رفاهی هاي برنامه انگیزش و شادي ایجاد براي گردد می پیشنهاد .2
 فرهنـگ  گسـترش  براي ،خود مسئولیت درحوزه بایستی مختلف هاي وسازمان ها دستگاه .3

 تـالش  جـدي  صـورت  بـه  هـا  برنامـه  آن اجراي وبراي تدوین را الزم هاي برنامه شادي
  . نمایند

 هـم  را وخالقیت همدلی  تفاهم، جو درس کالس و دانشگاه درمحیط شاد محیطی ایجاد .4
  .دهد می افزایش

 هنـري،  عملـی،  رفتارهـاي  دانشـجویان،  شـادي  میـزان  افزایش منظور به شود می پیشنهاد .5
 نظـام  هـاي  لفهمؤو عوامل مجموعه دیگر، عبارت به. یابد افزایش درآنان دینی و اخالقی
 و تـدریس  هـاي  روش درسـی،  و آموزشـی  ریـزي  برنامـه  نظام دانشگاه، و عالی آموزش
 کـه  شـود  اجرا و طراحی اي گونه به ثرمؤ عوامل سایر و آموزشی مدیریت و یابی ارزش

   شود. تري بیش توجه دانشجویان در رفتارها این از هرکدام بهبود و تقویت به
 هـا  ارزش هـا،  دانـش  توسعه طریق از دینی و ارزشی هاي ن بنیا تقویت و معنویات به .توجه6

 و دانشـجویان  ونشـاط  شـادمانی  افـزایش  بـراي  ها دانشگاه در اسالمی اصیل ونمادهاي
   آموزشی. هاي محیط

  ؛  زندگی از رضامندي افزایش و اضطراب و خاطر تشویش ایجاد عوامل زدودن .7
 در خودانگیختـه  هـاي  فعالیـت  بـه  دادن بها و ارتباطات در آور نشاط و شاد فضاي ایجاد .8

  ؛مثبت عواطف پرورش جهت
 ؛دانشگاه مادي امکانات و منابع از بهینه استفاده و اصولی ریزي برنامه .9

 بهبـود  و دانشـجویان  بـین  در شادي افزایشبراي  مناسب محیطی شرایط آوردن فراهم .10
؛سازمانی جو  
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 تـوان  می را مهم این شود. اي ویژه توجه دانشجویان روانی بهداشت به گردد می پیشنهاد .11
 روانـی  مشاوره مراکز هاي برنامه قالب در و آموزشی هاي وکارگاه ها برنامه ارائه طریق از
  داد. انجام آنها هاي وخانواده دانشجویان براي طورهمگانی به

  گيری نتيجه
 بـر  اي عمـده  تـأثیرات  تنهـا  نـه  روانی، نیازهاي ترین مهم از یکی عنوان به نشاط و شادمانی

 مقابلـه  و روانـی  سالمت در زیادي اهمیت هکبل، دارد انسان زندگی و شخصیت گیري لکش
 اسـت.  سـازنده  و مولـد  ر،کـ مبت ارا،ک انسانی نشاط، با انسان دارد. امروز دنیايمشکالت  با

 نیروي تربیت و تأمین دانش، مدیریت و تولید رسالت هک، علمی نهادي عنوان به ها دانشگاه
 در نشـاط  و شـادي  ایجاد با توانند می، دارند عهدهه ب جامعه در را مولد و متخصص انسانی

 در را خـود  موفقیـت  احتمال آنان، روانی و جسمی سالمت حفظ بر عالوه، دانشجویان بین
 شخصـی  نتـرل ک احسـاس  شـاد،  دانشـجویان  دهنـد.  افزایش معنوي و تحصیلی شئونهمۀ 

 ابعـاد  از و نندک می دور خود از را افسردگی و درماندگی داشته، خود هاي توانائی بر بیشتري
 بینـی،  خـوش  هـاي  ویژگـی  از رده،کـ  رشد جسمانی و هیجانی اجتماعی، شناختی،گوناگون 

 ارتبـاط  و اجتمـاعی  توافـق  دوسـتی،  عنـو  و برونگرایـی  خالقیت، درونی، نترلک هدفمندي،
 و توسـعه  در زیـادي  نقـش و  36.شوند می برخوردار شخصیت سالمت و نفس عزت مثبت،
  خواهند داشت. تحصیلی پشرفت و خالق رکتف و علمی تحول

 پـردیس  دانشـجویان  شـادي دهد،  می نشان پژوهش این هاي داده تحلیل از حاصل نتایج
 سـه  دانشـجویان  شـادي  و نشـاط  وضـعیت  و بـوده  مطلـوب  و مناسـب ، تهران دانشگاه قم

 شـادي  میـزان  بـین  دارد. قـرار  مطلـوب  حد در نیز حقوق و فلسفه، فقه مدیریت، دهکدانش
 دارد. وجـود  95/0 اطمینـان  سـطح  در داريامعنـ  تفـاوت  ورکمـذ  هاي دهکدانش دانشجویان
 بـا  هکـ  شادترهسـتند  هـا  دهکدانشـ  سـایر  دانشـجویان  از فلسـفه  و فقـه  دهکدانش دانشجویان

 معنـوي،  هـاي  هـدف  و هـا  ارزش تأثیر بر مبنی، )1388اران(کهم و مقدم اظمیانک هاي یافته
 و دارد. همـاهنگی  ي، شـاد  دینـی)در  نگرشی الهی( و دینی عالیق و عشق بنیادي، نیازهاي

 ارشناسـی ک و ارشناسـی ک مقـاطع  دانشـجویان  و پسـر  و دختر دانشجویان شادي میزان بین
 شـادي  افـزایش  در مختلفـی  عوامـل  همچنـین  د.وشـ  مـی ن مشاهده داريامعن تفاوت، ارشد

 و تـدریس  هـاي  شـیوه  استاد، و دانشجو بین تعامل شامل ترتیب به هک دارد تأثیر دانشجویان



   ۱۰۵ تهران دانشگاه قم پرديس دانشجويان شادي بر مؤثر عوامل و ميزان سنجش

 تکمشـار  دانشـگاه،  رفـاهی  انـات کام دانشـگاه،  بـر  مکحـا  سازمانی جو ،داناتاس ارزشیابی
 و... مـذهبی  فرهنگـی،  ورزشـی،  خاص هاي گروه در عضویت و السک فعالیت در دانشجو

 تاحـدودي  )،1379علوي( )،1382دهنوي( نصوحی )، 1383عباسی( هاي یافته با هک باشد می
 دارد. هماهنگی
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