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Abstract 
 

Background and purpose: In recent years, along with the development of positive psychology, 
happiness has been the basic pivot of the studies conducted in this area. Due to the importance of 
happiness in all dimensions of life, the present study aimed at determining the status of happiness among 
paramedical students. 

Materials and methods: This descriptive study was conducted on 320 paramedical students who 
were selected through simple random sampling. The data were collected using Oxford Happiness 
Inventory. 

Results: Overall, no significant relationship was found between happiness score and gender 
(P=0.05). Findings showed that the statements related to self-esteem and satisfaction factors were just 
significant in relation to the students’ major (P<0.05) and the statements of welfare factor were significant 
in terms of educational level and major (P<0.05). Other statements of the inventory were found to be 
significantly different in terms of demographic variables (P>0.05). 

Conclusion: Findings of the study showed that happiness of the students depends on their major 
and level of education, while other variables, namely, age, gender, and marital status had no significant 
relationship with the happiness. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنـــــی مـکــــزشـــوم پـــلــــه دانشــــگاه عـــلـــمج

  )159 -166   (1390  سال  بهمن   86شماره   بیست و یکم دوره 
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  باط با برخی متغیرهای  و ارت شادکامیوضعیتبررسی 
   دانشجویان پیراپزشکی شناختی در جمعیت

 
        1حسن صیامیان
        2ام البنین نعیمی
        3افسانه شهرابی

        4رمضان حسن زاده
        5محمدرضا اباذری
        6محمد خادملو

  7مریم جوادیان کوتنائی
  چکیده

های ایـن     مطالعه شادکامی محور اساسی پژوهش     ،نگر ناسی مثبت های اخیر با گسترش روان ش      در سال  :سابقه و هدف    
نظر به اهمیت شایان شادابی در کلیه ابعاد زندگی، تحقیـق حاضـر بـا هـدف شناسـایی وضـعیت شـادکامی                       . حیطه بوده است  

  .انجام شددانشجویان پیراپزشکی 
گیـری تـصادفی    صورت نمونـه  کی که بهنفر از دانشجویان پیراپزش 320 بر روی توصیفی مطالعه این :مواد و روش ها 
  .آوری گردید اطالعات توسط پرسشنامه شادکامی آکسفورد جمع.  انجام شد،ساده انتخاب شده بودند

حرمـت  "های عامل    زارهگ). =05/0p(شتدار بین نمره شادکامی و جنسیت وجود ندا        یطور کلی رابطه معن    هب :یافته ها   
 "بهزیـستی فـاعلی   "های عامـل      و همچنین گزاره   )>05/0p(دار بود  یه تحصیلی معن  تنها برطبق رشت   "رضایت خاطر " و   "خود

هـای پرسـشنامه آکـسفورد بـر حـسب متغیرهـای         سایر گزاره.)>05/0p(دار بود  یبرحسب مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی معن      
  ).<05/0p(داشت نداری  دموگرافیک اختالف معنی

کامی دانـشجویان بـه رشـته تحـصیلی و مقطـع تحـصیلی بـستگی دارد و                  های تحقیق نـشان داد کـه شـاد         یافته :استنتاج  
 . ندشتندابا شادکامی داری   وضعیت تاهل ارتباط معنی ومتغیرهای سن، جنس

  
  ها، روانشناسی شادکامی، دانشجویان، دانشگاه :های کلیدی هواژ

  

  مقدمه
شادکامی، نام علمی ارزیابی افـراد از زنـدگی شـان            

کلـی  ی شان را به صـورت قـضاوت         افراد زندگ . باشد می
یا بـه   ) مانند رضایت مندی از زندگی یا احساس خرسندی       (

ماننـد  ( شـان  های خاص زنـدگی    صورت ارزیابی از حیطه   

در رابطـه     احساسات هیجانی اخیر خود     و )ازدواج یا کار  
هیجانات خوشایند که   ( چه برای شان رخ داده است      با آن 

  را )ودـــ ش ناشی می فردی   تجربیات های مثبت  از ارزیابی 
   .)1(دــدهن می رارــی قـی و ارزیابـررسـورد بـم

 
   :maryamjavadian2003@gmail.comE-mail    دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاونت تحقیقات و فناوری2میدان معلم، ساختمان شماره: ساری -مریم جوادیان کوتنایی :مولف مسئول

   دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دانشکده پیراپزشکیگروه فناوری اطالعات سالمت، . 1
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران،پیراپزشکی دانشکده .2
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دانشکده پزشکی. 3
  گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری .4
   سانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمگروه کتابداری و اطالع ر .5
  گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .6
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران .7

  5/9/90:             تاریخ تصویب17/7/90: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           19/6/90: ریافت تاریخ د 
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  شادکامی در دانشجویان 
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 ایـد آن را جـستجو کـرد و       موهبتی اسـت کـه ب      شادکامی
 یشـادکامی را متغیـر     Brebener .یافت و غنیمت شـمرد    

  .)2(داند که پایه شخصیتی دارد می
گیـرد؛   بـر مـی    شادکامی چندین جـزء اساسـی را در       

نظــر خلقــی، شــاد و  جــزء هیجــانی کــه فــرد شــادکام از 
 جزء اجتماعی، که فرد شادکام از روابط        .ست ا خوشحال
توانـد از   خوبی با دیگران برخوردار است و مـی      اجتماعی

و ســـرانجام  اجتمـــاعی دریافـــت کنـــد هـــا حمایـــت آن
شادکام اطالعـات را    شود فرد    شناختی، که باعث می    جزء

 پردازش کرده، مورد تعبیر و تفسیر قـرار        به روش خاصی  
بینی در   و خوش  دهد که در نهایت، باعث احساس شادی      

 از این رو، در شادکامی، ارزشیابی افراد از       . گردد وی می 
هـای شـناختی، مثـل       توانـد، جنبـه    خود و زندگی شان می    

ی هـا  زنـدگی و یـا جنبـه       قضاوت در مـورد خـشنودی از      
ــه       ــنش ب ــف، در واک ــا عواط ــق ی ــه خل ــانی از جمل هیج

  .)3،4(زندگی را در برگیرد رویدادهای
 سه جز اساسی شـادکامی عبارتنـد از   Argyleبه نظر   

هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبـود هیجانـات منفـی      
او و همکارانش دریافتنـد     . از جمله افسردگی و اضطراب    

که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زنـدگی، رشـد           
 از اجـزاء  ،ت داشتن دیگران و طبیعـت نیـز      شخصی، دوس 

یکی از موضوعات مرتبط با شـادکامی       . شادکامی هستند 
 Diener و Myersوجود شبکه حمایتی است به این دلیل       

گویند وقتی از مردم پرسیده شود که فرد شادکام چـه          می
ای حمـایتی از روابـط در        کسی است در پاسخ بـه شـبکه       

 تفـسیری مثبـت و      کننـد کـه بـه      یک فرهنـگ اشـاره مـی      
. انجامــد خوشــبینانه از رویــدادهای روزمــره زنــدگی مــی

بنابراین یکی از اجزای مهم شادکامی، جزء شـناختی آن          
 و همکاران باور دارند که افراد شادکام        Strack .)3(است

ای پـردازش و     کسانی هـستند کـه اطالعـات را بـه گونـه           
  .)5،6(انجامد ها می کنند که به خوشحالی آن تفسیر می

های روانشناختی انجام شده در مورد شادی        پژوهش
کن در چند دهۀ اخیر عالقـه بـسیاری         چندان زیاد نیست ل   

  از محققــان و نویــسندگان بــه ســوی لــذت، شــادکامی و  

  

  .)7(رضایت از زندگی معطوف شده است
ــه ــشگاه آزاد واحــد   یافت ــژوهش در دان هــای یــک پ
 و تأهـل  وضـعیت  درآمـد،  میزان داد که نشانفیروزآباد 

 سن، ؤثر است و  م دانشجویان شادکامی بر رشته تحصیلی 
 شـادکامی  در  تـأثیری ،غیربومی بـودن   یا بومی و جنسیت

  . )8(ندارد دانشجویان
ها درباره عوامل مـؤثر بـر شـادمانی دردهـۀ            پژوهش

جا پیش رفت که کاسن و مک تـری مـدعی             تا آن  1980
 ایـن دو روانـشناس شـادمانی را         .کشف ژن شادی شـدند    

دانـستند و از    عمدتاً به برونگرائی و ثبات هیجانی مـرتبط         
های تشخیـصی نیـز تـا حـد زیـادی            جا که این ویژگی    آن

  .)7(مبنای ژنتیک دارند ادعای فوق مطرح شد
 ایـن  کـه  گـردد  مـی  تـر  پیچیـده  زمـانی  شـادکامی، 

 میـان  از. فرهنگـی کنـیم   چارچوب یک وارد را موضوع
 بهزیـستی،  و شـادی  در هـا  آن نقـش  و گونـاگون  عوامل
 هـای  گونـه  بـه  شـادکامی . توجه است قابل فرهنگ نقش

 سازی مفهوم) گرا جمع و فردگرا (فرهنگ هر در مختلف
 در. باشـد  مـی  متفـاوت  نیز آنان های همبسته و شده است

 گـرا  جمـع  در جوامع ولی است آزاد فرد فردگرا، جوامع
 اجتمـاعی  روابـط  و گـروه  اهمیـت  روی بیـشتر  تأکیـد 

  .)9(باشد می
 و همکـارانش    جایلدر تحقیق دیگری که توسط آر     

ص شـد   رد تعریف شادکامی صورت گرفت، مشخ     در مو 
شــادکامی : شــود کــه از مــردم پرســیده مــی کــه هنگــامی
اوّل ایـن   : کننـد   ها دو نوع پاسخ را مطرح می       چیست؟ آن 

را ) ماننـد لـذّت   (که ممکن است حاالت هیجـانی مثبـت         
از زندگی به طـور     عنوان کنند و دوم، آن را راضی بودن         

  .)10(های آن بدانند  کلّی و یا در بیشتر جنبه
 ،نگر های اخیر با گسترش روان شناسی مثبت در سال

هـای ایـن حیطـه       مطالعه شادکامی محور اساسی پـژوهش     
نظر به اهمیت شایان شادابی در کلیه ابعـاد          )11(بوده است 

ــاثیر عوامــل    ــادی در خــصوص ت ــدگی، تحقیقــات زی زن
مختلف بر روی شادکامی اقشار مختلف جامعه انجام شد         

  .که چند نمونه آن در باال آمده است
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    حسن صیامیان و همکاران                     هشی   پژو  
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در واقع یکی از مسائلی که در دنیـای امـروز توجـه             
زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت، بحــث احــساس 

 با شادکامی ارتباط نزدیکـی دارد        است که  ودنسرزنده ب 
. آید و به عنوان یکی از تجارب مهم انسانی به حساب می          

Bostic عنـوان تجـارب     سـرزندگی را بـه     ،2003 سال    در 
او سرزندگی  . درونی سرشار از انرژی معرفی کرده است      

 ایـن  .دانـد  را به عنوان انرژی سرچشمه گرفته از خود مـی   
ی و نه از تهدیـد اشـخاص در محـیط          انرژی از منابع درون   

بــه عبــارت دیگــر ســرزندگی . )12(گیــرد سرچــشمه مــی
اجبـاری بـه    احساس سرزنده بودن اسـت کـه تحریـک و       

مفهــوم و یــا هــدف از شــادمانی همــان . انجــام آن نیــست
شادمانی عاطفه مطلـوبی اسـت کـه        . خوشایند بودن است  

گیری انگیزشی خـود فـرد       هنوز مشخص نشده که جهت    
  .باشددخیل در آن 

سـازان   که دانشجویان به عنوان آینده     با عنایت به این   
توانـد تـاثیر     شان مـی    شادابی و شادکامی   باشند،  کشور می 

لـذا  . سزایی در کلیه ابعاد و سطوح جامعـه داشـته باشـد            به
ــا هــدف شناســایی وضــعیت شــادکامی   تحقیــق حاضــر ب

  .دانشجویان پیراپزشکی انجام شد
  

  مواد و روش ها
جامعـه  . اسـت  توصـیفی  مطالعـه  یـک  اضرتحقیق ح

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علـوم      را   آماری
 89 - 90 در نیمــسال اول تحــصیلی پزشــکی مازنــدران 

ــد  ــشکیل دادن ــه  . ت ــه روش نمون ــه ب ــری  انتخــاب نمون گی
که بـا اسـتفاده از فرمـول حجـم نمونـه         تصادفی ساده بود  

ــرار گرفتنـــد 320 ــورد بررســـی قـ ــر. آزمـــودنی مـ  ای بـ
ــدازه ــری ان ــادکامی، گی ــزارش ــت  از اب ــادکامی فهرس  ش

تجدید نظر شـده و توسـط         Argyleکه توسط    1آکسفورد
Carr     ایـن پرسـشنامه از    .  اسـتفاده گردیـد    ، نقل شـده بـود  

 گذاری  نمره 3 تا   0ترتیب از    ای که به    گزاره چهارگزینه  29
 29های   های گزاره   جمع نمره  .تشکیل شده است  شود   می

                                                 
1. Oxford Happiness Inventory 

دهد که دامنـه آن از       کل مقیاس را تشکیل می    گانه، نمره   
  .)13-15( است87صفر تا 

Gambrill و Richey آزمـــون را بـــه روش پایـــایی 
دســت ه  بــ درصــد81پــس آزمــون  و پــیش آزمــون  

 و )10(ال و نوربانیز توسط علی پور  در ایران. )16(آوردند
اعتبـار مطلـوبی بـرای آن        )15( ه هـریس  علی پـور و آگـا     

ضـریب پایـایی آن از       ، به طـوری کـه     گزارش شده است  
طریق آلفای کرونباخ، تنـصیف و بازآزمـایی بـه ترتیـب            

  .)17( استبوده 79/0  و92/0، 93/0با  برابر
 نحوه اجرای تحقیق بدین صورت بود که پرسـشنامه        

 دانـشکده  1389-90دانـشجویان نیـسمال اول    تمـام  بـین 
 کـه  (1389در سـال   علـوم پزشـکی   دانشگاه پیراپزشکی

 بـر  .توزیـع گردیـد  ) داشـتند  حضور درس های کالسدر
 تـا  شـد  خواسـته  ها آزمودنی از پرسشنامه اساس راهنمای
هــای آزمــون را بــا دقــت بخواننــد و   گــزاره هــر یــک از

هــا در  ای را کــه بهتــر از همــه بیــانگر احــساس آن جملــه
  .روزهای اخیر است انتخاب کنند

 .بنــدی شــد ســطح شــادکامی در چهــار ســطح دســته
  بـود  25 تـا    0هایی که نمره کل پرسشنامه شـان         نیآزمود

 100 تـا    76  خـوب و   75 تا   51متوسط،   50 تا   26ضعیف،
  .عالی محسوب گردید

بنـدی   همچنین پرسشنامه در پنج گزاره عاملی دسـته       
 که با مولفه رضـایت زنـدگی       1های عامل    گزاره: اند شده
 ایه ، گزاره  26 و   24،  8،  6،  5،  3،  2،  1شماره   با سواالت    و

، 10،  4 بـا سـواالت       و حرمـت خـود     که با مولفـه    2عامل  
 کـه بـا مولفـه       3های عامل    ، گزاره  23  و 21،  20،  15،  11

، گزاره  29و19، 18،  16،  12 با سواالت   و بهزیستی فاعلی 
 23 و17، 9، 7 با سـواالت      و رضایت خاطر   با مولفه  4عامل  

  بـا سـواالت     و خلق مثبـت    با مولفه  5و نهایتاً گزاره عامل     
 آوری جمـع  از ها پـس   داده .مشخص شدند  28  و 27،  22
و آزمـون     آنالیز 17نسخه   SPSS آماری افزار نرم وسیله به

  .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد واریانسآنالیز 
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  یافته ها
 آزمــودنی کــه مــورد بررســی قــرار 320از مجمــوع 

 195دانـشجوی پـسر و      )  درصـد  06/39( نفر   125گرفتند  
هـای   یافتـه . دانـشجوی دختـر بودنـد       )رصد د 94/60(نفر  

مطالعه حاضر نشان داد کـه میـانگین نمـره شـادکامی بـه              
 و دانــشجویان 33/21±5/3تفکیــک جــنس در پــسران   

  ).=559/0p( بود 13/20±8/1 دختر
ــه کــه در جــدول شــماره   همــان  آمــده اســت 1گون

میانگین نمره شادکامی بین افراد مختلف برحـسب سـن،          
ــنس، ــصیلی  ج ــته تح ــکونت،   رش ــل س ــهمیه و مح  و س

دار نبـود و تنهـا میـانگین         وضعیت تاهل، محل تولد معنی    
ه دار بـ   ینمره شادکامی به برحـسب رشـته تحـصیلی معنـ          

  ).=014/0p(دست آمد 
  

  میانگین نمره شادکامی بین افراد مختلف :1جدول شماره 
  

  داری سطح معنی  میانگین±انحراف معیار        نمره                      متغیر                
        جنس

    33/21±5/3  پسر
  559/0  13/20±8/1  دختر

        محل سکونت
    89/44±801/13  بومی

  618/0  89/45±620/15  غیر بومی

        تاهل
    18/45±33/17  متاهل
  007/0  97/44±477/14  مجرد

        مقطع تحصیلی
  94/46±54/12  کاردانی

  93/44±946/14  کارشناسی ناپیوسته
  09/41±24  کارشناسی ارشد

  

  29/25±1  دکتری

222/0  

  014/0  45±79/14  رشته تحصیلی
  324/0  45±793/14  سن

  555/0  18/45±28/11  محل تولد
  596/0  27/45±63/14  سهمیه

  
، سـطح شـادکامی بـرای کـل         2طبق جدول شـماره     

ها نشان داد که بیشترین میزان شادکامی مربـوط بـه            نمونه
وسط و کمترین میزان شادکامی مربوط به سـطح         سطح مت 
  .باشد عالی می

  

  میزان شادکامی براساس سطوح مختلف :2جدول شماره
  

  )درصد (فراوانی  سطح شادکامی
  )10 (32  )0-25( ضعیف
  )5/59 (191  )26-50( متوسط
  )4/28 (91  )51-75(خوب 
  )9/1 (6  )76-100(عالی 

  )100 (320  جمع

  

 1ای عامـل      بررسی چهار گزاره   های پژوهش از   یافته
 برحسب جنس، سن، رشته تحصیلی،    ) رضایت از زندگی  (

دار  یمقطع تحصیلی، محل سکونت، وضـعیت تاهـل معنـ         
از میان تمامی   ) حرمت خود  (2های عامل    اما گزاره . نبود

 دار بـود   یهای فوق تنها برطبق رشته تحـصیلی معنـ         گزینه
)001/0p=(   ه بـا مولفـه     کـ  3های عامـل      و همچنین گزاره
 گردید برحسب مقطع تحصیلی و    مشخص) بهزیستی فاعلی (

دار  یمعنـ  =001/0p و =004/0p  بـا  ترتیـب  رشته تحصیلی به  
  که رضایت خاطر را بررسی کرده      4های عامل    بود و گزاره  

داری را نـشان     ی ارتباط معن  ،ها یک از گزینه   براساس هیچ 
 یلیبرحسب مقطع تحـص   ) خلق مثبت  (5نداد و گزاره عامل     

)037/0p= ( و رشته تحصیلی)03/0p= (دار بود یمعن.  
  

  بحث
داری بــین  ینتــایج مطالعــه نــشان داد کــه رابطــه معنــ

 های ای با یافته   چنین نتیجه . شادکامی و جنسیت وجود ندارد    
 )Koivumaa-Honkanen )18پژوهشگران دیگر از جملـه      

همچنین در پژوهـشی کـه      . )10(پور هماهنگ است   و علی 
داری بـین    ی انجـام داد تفـاوت معنـ       2007  در سـال   علوی

دانشجویان دختر و دانشجویان پسر دانشگاه های ایران به         
 پـژوهش حاضـر     در. )19(دست نیاورد ه  لحاظ شادکامی ب  
هـای   هـای پـژوهش     با یافتـه   45انگین  مینمره شادکامی با    
و پژوهش عابدی  )10( 8/45با میانگین    علی پور و نورباال   

 . مطابقـت دارد   )20( 4/44و میره شاه شجاعی با میـانگین        
Diener    ی زنـان و    معتقدند که میـزان شـادمان      و همکاران

و همکاران   Fujita ه و نیز در مطالع    )21( مردان برابر است  
 آزمـودنی بررسـی     170000 کشور مختلف بـا      16که در   
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 تفـاوت نـاچیزی بـین میـزان شـادمانی            تقریباً ،)22(گردید
ــردان  ــان و م ــود داشــت زن ــاران Diener .وج در  و همک

دریافتنـد میـانگین شـدت       2002مطالعه دیگری در سـال      
 6 تـا    1عواطف زنـان نـسبت بـه مـردان در یـک مقیـاس               

این ممکن است به این خاطر باشـد کـه          . باشد ای می  نمره
ارند و هـم در روابـط       زنان هم رو ابط اجتماعی بیشتری د      
  .)23(کنند اجتماعی، خود را بیشتر ابراز می

.  اسـت   گزارش شـده   میزان نشاط زنان و مردان برابر     
گیریم موضوع تـا     اما هنگامی که افسردگی را در نظر می       

ادی به این نحو که با وجـود شـ        . شود حدودی پیچیده می  
 افــسردگی در زنــان بیــشتر از ،زنــان و مــرداندر یکــسان 

 و همکارانش در این مـورد       Diener توضیح. مردان است 
 مثبـت     منفـی و هـم عاطفـه        این است که زنان هم عاطفـه      

بنـابراین برآینـد ایـن دو       . )23(کننـد  بیشتری را تجربه مـی    
از طـرف   . سازد عاطفه، شادی زنان و مردان را یکسان می       

مردهـا  . منابع شادی برای دو جـنس متفـاوت اسـت         دیگر
 وبیشتر به وسیله خودشان، شغلشان و رضـایت اقتـصادی           

زنان بیشتر به وسیله فرزندانشان و سـالمتی خـانواده شـان            
زنـان میـزان عواطـف منفـی و         . گیرند تحت تأثیر قرار می   

کنند  ن گزارش می  اری را در مقایسه با مرد     افسردگی بیشت 
ولی با  . آیند و بیش از مردان به دنبال این اختالفات بر می         

این حال مردان و زنان میزان مشابهی از رضـایت کلـی را         
علت آن احتمـاالً ایـن اسـت کـه زنـان            . کنند گزارش می 

 در حالی . پذیرش بهتری نسبت به عواطف منفی خود دارند       
  .)24(کنند  چنین عواملی را انکار میکه مردان داشتن

ــه    ــشی کـ ــا در پژوهـ ــاران در Francisامـ  و همکـ
مریکــا، انگلــستان و اســترالیا انجــام آکــشورهای کانــادا، 

ــد داده ــره ،ان ــانگین نم ــران    می ــادکامی دخت ــای ش  و 32ه
کـه    حال آن  )25(دست آمده است  ه   ب 42شادکامی پسران   

 و  4/44 در تحقیق حاضر میانگین نمره شادکامی دختران      
عبـارت دیگـر   ه دست آمد که به   ب 3/45شادکامی پسران   

ــاالتر از     ــران ب ــران در ای ــادکامی دخت ــره ش ــانگین نم  می
  .باشد مریکا، انگستان و استرالیا میآکشورهای کانادا، 

  داری  یهــای تحقیــق نــشان داد کــه رابطــه معنــ یافتــه
  

 Bradburnکه   حال آن . شادکامی و سن وجود ندارد    بین  
 21 افــراد در درصــد 38براســاس تحقیقــی دریافــت  )26(

 در حـالی    ،کننـد  ، خود را بسیار شاد توصیف مـی       سالگی
 کسانی که   درصد 30 سالگی و    30افراد در    درصد 31که  
برنـد، چنـین احـساسی را بیـان           بـه سـر مـی       سالگی 45در  

رادی کـه در بیـست سـالگی بـه           اف درصد 8تنها  . اند کرده
 10ایـن میـزان هـر       .  شاد نیستند  به طور نسبی  برند،   سر می 

 سالگی بـه    50یابد و برای افرادی که در        سال افزایش می  
هـای   بر اسـاس بررسـی   . رسد  می درصد 17برند به    سر می 

 ،نـسبت افـزایش سـن   بـه  مندی و عاطفـه     مختلف رضایت 
 ،فـزایش سـن   یابـد و عاطفـه منفـی بـا ا          کمی افزایش مـی   

یابــد و ایــن هــر دو مــورد در مــردان ببیــشتر  کــاهش مــی
  .)27(است

دست آمده از تحقیق نشان داده که بـین         ه  های ب  یافته
میزان شادکامی دانـشجویان بـومی و غیـر بـومی تفـاوت             

) p=55/0(داری بـه لحـاظ شـادکامی وجـود نـدارد           معنی
های تحقیق   دست آمده از پژوهش حاضر با یافته      ه  نتایج ب 

 )20( و نیـــز پـــژوهش عابـــدی)8(خـــسروی و همکـــاران
داری را بین  همخوانی دارد، چرا که آنان نیز تفاوت معنی  
  .دانشجویان بومی و غیر بومی بدست نیاوردند

 ارتبــاط میــزان در مــوردعمــل آمــده ه از بررســی بــ
هــا نــشان داد کــه ارتبــاط  شــادکامی افــراد متاهــل، یافتــه

داری بین میزان شادکامی و تاهل وجـود نـدارد کـه            معنی
و  )Mastekaasa )28دسـت آمـده      هحقیق با نتـایج بـ     این ت 

آنان دریافتنـد کـه     .  مغایرت دارد  )20( عابدی و همکاران  
افراد متاهل در مقایسه با افراد مجرد و افراد متارکه کرده           

ــد  ــشتری برخوردارن ــادکامی بی ــژوهش .)20(از ش ــای  پ ه
متعددی حاکی از این اسـت کـه افـراد متأهـل شـادتر از               
افراد مطلقه، مجرد، متارکـه کـرده و یـا همـسر از دسـت               

 شـادتر از    ،زنـد رچنین متأهالن دارای ف    باشند، هم  داده می 
واج بــه لحــاظ تجربــه ازد. متــأهالن بــدون فرزنــد هــستند

 منافع بیشتری برای مردان در بر دارد ولی         ،عواطف مثبت 
میزان رضایت از زنـدگی در بـین زنـان و مـردان متأهـل                

بسیاری از محققین معتقدند کـه ازدواج بـه         . یکسان است 
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کنـد و   های زندگی عمل مـی  سپر در برابر سختی   عنوان یک   
 مثبـت    هیجانی و اقتصادی که ایجاد حـاالت       های حمایت

تـرین اثـر را بـر        ازدواج قـوی  . دهـد  کنـد را ارائـه مـی       می
شادکامی و سالمت روانی و جسمانی دارد و محرومیـت          

  .)29(ساز است از آن بسیار آشفته
 تحقیق نشان داد که بین رشته تحصیلی        های این  یافته

و شادکامی ارتباط وجود دارد که از ایـن میـان بیـشترین             
هـای بیهوشـی و رادیولـوژی و         شادکامی مربوط به رشـته    

کمتــرین میــزان آن مربــوط بــه رشــته فنــاوری اطالعــات 
همچنین نتایج مطالعه حاضر براسـاس چهـار        . بودسالمت  

داری بین رشته    یباط معن گزاره عاملی نیز نشان داد که ارت      
وجـود  ) حرمـت خـود    (2هـای عامـل      تحصیلی با گـزاره   

و گزاره عامل   ) بهزیستی فاعلی  (3های عامل     گزاره .دارد
 مقطـع تحـصیلی و      بـا داری   یارتبـاط معنـ   ) خلق مثبت  (5

های  های تحقیق حاضر با یافته     یافته. داشترشته تحصیلی   
 )20(  و عابـدی و همکـاران      )9( کرمی نـوری و همکـاران     

ــشان داد کــه   . همخــوانی دارد ــوری ن ــی ن ــژوهش کرم پ
های انسانی از بیشترین میـزان شـادکامی         دانشجویان رشته 

ی فنی و مهندسی از کمترین میـزان        ها و دانشجویان رشته  

کـه در تحقیـق عابـدی و         حال آن . شادکامی برخوردارند 
تبـاط بـین تحـصیالت و       ار آمده است کـه      )20( همکاران

یعنی در کل   . شادی مثل ارتباط بین ثروت و شادی است       
 شـادکامی    باشد، توان گفت هر چه تحصیالت باالتر      نمی

جـا کـه ممکـن اسـت افـراد بـا         ولـی از آن    .شود بیشتر می 
 نیازهـای اساسـی     اندازه تامین  بهتحصیالت باالتر حداقل    

ن میـزان   بنـابراین کـم بـود      ، در آمد داشته باشند    ،زندگی
 ولـی در  .ها ممکن است به این دلیـل نباشـد         شادکامی آن 

مجموع بـین میـزان تحـصیالت و شـادی ارتبـاط حتمـی              
  .وجود ندارد

 تحقیقات مشابه می تـوان چنـین     وها   از مجموع یافته  
گفت که شادکامی دانشجویان به رشته تحصیلی و مقطع         
تحصیلی بستگی دارد و متغیرهای سن، جـنس، وضـعیت          

. داری را بــا شــادکامی نــشان ندادنــد رتبــاط معنــیتاهــل ا
 در  ،بنابراین، ضروری اسـت کـه در هنگـام تعیـین رشـته            

 دانشگاه محل تحصیل با دقت و        و انتخاب رشته تحصیلی  
ــاس       ــر اس ــا ب ــه ت ــوده ک ــورد نم ــشتری برخ ــواس بی وس

  .عالقمندی دانشجو انتخاب شود
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