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 چکیده 

  تحصیلی  سال دهدز در شهر ابتدایی مقطع معلمان شادکامی  با روان سالمت و نفس عزت رابطه تعیین حاضر پژوهش از هدف

 این  آماری جامعه. می باشد همبستگی توصیفی بصورت روش لحاظ از و کاربردی ،هدف حسب بر پژوهش روش. بود 98-1397

فارغ  معلمان از نفر 100شامل پژوهش مورد نمونه. است 98-97 سال در دهدز شهر ابتداییمقطع  معلمان تمامی شامل پژوهش

 معلمان میان ازدر دسترس  گیری نمونه روش به نمونه افراد  تعداد این. بود دهدز شهر ابتدایی التحصیل از مراکز تربیت معلم مقطع

 رگرسیون، آزمون  ،مورد استفاده هایآزمون و  آکسفورد شادکامی و نفس عزت روان، سالمت پرسشنامه پژوهش ابزار. شدند انتخاب

 میزان  خوبی به توانندمی روان سالمت و نفس عزت داد؛ نشان نتایج. بود 25نسخه  Spss افزارنرم  در محیط همبستگی ضریب

 نفس عزت ؛شادکامی و روان سالمت بین همچنین؛. دهند توضیح راشهر دهدز  ابتداییمقطع  معلمان در شادکامی واریانس تغییرات

 با نفس عزت و روان سالمت میزان بین شده انجام گام به گام رگرسیون به توجه با. دارد وجود معنادار و مستقیم رابطه شادکامی و

 .دارد وجود معناداری تفاوت شادکامی

 شهر دهدز. مقطع ابتدایی معلماننفس،  عزتشادکامی،  روان، سالمتکلیدواژه فارسی:  
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 مقدمه

 ترین اساسی از معلم چون. گردد آغاز معلم از روند این باید یابد، رشد و پرورش نشاط با و شاد آموزان دانش که باشد قرار چنانچه

 های  فعالیت ی  دهنده جهت و راهنما معلم زیرا. ندارد وجود تربیت و تعلیم امكان معلم وجود بدون. است  تربیت و تعلیم عناصر

 ناتوان و افسرده معلم چنانچه حال .شود می هدایت هدف جهت در تربیت و تعلیم که است معلم وجود  ی واسطه به و است تربیتی

 با و شاد حضور که معلمانی. داشت خواهد وجود درس کالس و آموزان  دانش  نشاط از مراقبت و تقویت  برای ناچیزی شانس باشد،

 آمادگی آموزان دانش نیازهای به سخگویی پا جهت و باشند هماهنگ آموزان دانش با توانند نمی ندارند درس کالس در نشاط

 جوامع تمامی در افسردگی و نشاط عدم امروزه اما. اوست زندگی الزمه و انسان اساسی نیازهای از یكی شادی بنابراین. باشند داشته

 دچار نفر یک زمین کره در ساکن انسان نفر ده هر از 2015 سال تا ( پیش بینی کرده است2003) 1سلیگمن .است کرده پیدا شیوع

 های اولویت مهمترین جمله از آن با مرتبط عوامل و شادکامی به مربوط مطالعات امروزه دلیل همین به شد خواهد افسردگی

 تعاریف تاکنون. است روان سالمت باشد گذار اثر شادکامی افزایش در تواند می که عواملی از است. یكی گرفته قرار روانشناسی

  آن  ضمن دانسته که بهزیستی حالتی از را روان ( سالمت2001سازمان بهداشت جهانی ) است شده ارئه روان سالمت از متعددی

 ساختن  در گری، تولید با و کرده پیدا انطباق زندگی عادی آورهای فشار با کرده، درك را خویش توانایی های تا قادر می شوند افراد

می  که متغیرهایی از دیگر . یكی(1366 ،، ترجمه خوشدل1977 ،3شولتز ؛2005 ،2)هرمان، اسكی هار هستند سهیم خود جامعه

 از یكی عنوان به نفس، عزت( بیان می کنند 2011و همكاران ) 4توماس. است نفس عزت باشد ارتباط در شادکامی با تواند

 یک  عنوان به خود ارزش و اهمیت از فرد ارزیابی کلی گردد: می تعریف صورت بدین روانشناسی، ادبیات بحث در مورد متغیرهای

 هستند. ارتباط در معلمان شادکامی با احتماال که هستند متغیرهایی نفس عزت و روان سالمت که است داده نشان تحقیقات .انسان

( شادی را احساس نشاط،  2005و همكاران )  5ی راسكیوبومیاوست. ل یانسان و الزمه زندگ یاساس یازهایاز ن یكی یشادبنابراین 

شود  یم مشخص فیتعر نیا فرد، در نظر گرفته است. طبق یاحساس خوب، بامعنا و با ارزش بودن زندگ زیو ن یخوش خوشنودی و

 رایکند؛ ز ییبهتر راهنما یهابه راه یزندگ یادامه  یانسان را برا  تواندیم یاست. شادکام یو درون یذهن دةیپد کیکه شادی 

 ی مثبت یاثرها یشادکام نیهمچن شود؛یمنجر م یدر زندگ شترینگ بموفق و در یشیبه مسئله گشا یاز شادکام یمثبت ناش جانیه

 یکه م یاز عوامل یكی (.1385مؤثر است )کار،  زین ینو عمر طوال تیخالق شیدارد و در افزا یبر ادراك، شناخت و تعامل اجتماع 

متعددی از سالمت روان ارئه شده است که عبارتند از:  فیتعار تاکنون. است سالمت رواناثر گذار باشد  یشادکام شیتواند در افزا

بر اساس  نی. همچنطیمح احساس و شناخت خود و ،یسازش اجتماع  ،یداشتن تعادل عاطف ماری،یفقدان ب ش،یآسا و یراحت

 ای ماریینه فقط فقدان ب یو اجتماع  یروان ،یکامل جسم یسالمت سالمت عبارت است از حالت ،یسازمان بهداشت جهان فیتعر

 (.2009 ،6نگیو چ ائویل ،یلی)م یناتوان

شود بودن، باعث افزایش شادمانی می های اخیر، اعتقاد بر این است که در نظر داشتن شادی و طراحی برنامه هایی برای شاددر سال

و سالمتی روانی همراه است و رضایت از  شادکامی توام با کارکرد مطلوب و شادکامی محصول سالمت روانی است نه هدف آن. غالبا
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شادکامی  بینی کننده عمده ای برای پیش سالمت روانراساس برخی مطالعات، بسالمت روانی مطلوب رابطه دارد.  روابط شخصی با

روابط خانوادگی، ( افزایش شادمانی را در ارتباط مستقیم با افزایش وضعیت سالمت اشتها، خواب، حافظه، 1999) 1کاواماتواست. 

معتقد است که تجربه ی استرس، احساس ( 2003) 2آلبرکستن  .دوستی، وضعیت خانوادگی و در نهایت سالمت روان می داند

 شود و سالمت روانیدهد یعنی هر چه فرد استرس بیشتری را تجربه نماید، از میزان شادکامی او کاسته میشادکامی را کاهش می

 و همكاران  3بایمستر تواند با شادکامی در ارتباط باشد عزت نفس است.یكی دیگر از متغیرهایی که می د. گیرمورد تهدید قرار می

افراد با عزت نفس باال از راهبردهای  همكاران بیان کردند، شادی از پیامدهای عزت نفس باال است. بدین ترتیب که( 2003)

توانایی  می کنند. این افراد برای جلوگیری از ایجاد خلل در ن استفادهسازگارتری نسبت به افراد با عزت نفس پایی خودتنظیمی

. شودازشادی در آنها می این امر به نوبه خود منجر به گزارش سطوح باالتری شان، پاسخ های مؤثرتری به شكست می دهند که

معلمان در ارتباط هستند.  یشادکام متغیرهایی هستند که احتماال با  با تحقیقات نشان داده است که سالمت روان و عزت نفس

 مقطع معلمان یسالمت روان و عزت نفس با شادکامبنابر این هدف پژوهشگر در این پژوهش پاسخ به این سئوال است که؛  آیا بین 

 رابطه وجود دارد؟ ابتدایی شهر دهدز

 "انجام دادند انیدانشجو یو سالمت روان بر شادکام یاخالق هوش "( در پژوهشی تحت عنوان1394)راد  یبهشت و یدیپورجمش 

مثبت و معنادار بود.  یسالمت روان بر شادکام میو اثر مستق یبر شادکام یهوش اخالق میپژوهش نشان داد که اثر مستق جینتا

با  یبر شادکام یهوش اخالق میمستق ریاثر غ  نیبر سالمت روان  مثبت و معنادار بود. عالوه بر ا یهوش اخالق میاثر مستق  نیهمچن

 دار بود. یسالمت روان  معن یانجینقش م

نشان داد  جینتا "د.زیدانشگاه  انیدر دانشجو یو شادکام یسالمت عموم تیوضع یبررس "( در پژوهشی تحت عنوان1388) انیدیام

 رابطة معكوس دارد.   آن یهااسیو خرده مق یاختالل روان یبا نمرة کل یکه شادکام

 دارند.  دیدو مؤلفه تأک نیا نیبر ارتباط مثبت و معنادار ب یادیزی ها پژوهش ،عزت نفس و شادکامیرابطه  نهیدر زم

مؤنث و مذکر  انیدر دانشجو یعزت نفس و شادکام نیب یرابطه  "در پژوهشی تحت که عنوان (1395)هزاروند و همكاران  یشاه

 (مذکر، مؤنث) انیدانشجو نیب یعزت نفس و شادکام یاز آن است که همبستگ یحاک جینتا ."انجام دادندری نور رامش امیدانشگاه پ 

عزت نفس و  نیب یمونث همبستگ انیدانشجو نیمذکر معنادار نبوده، امادر ب انیدانشجو نیرابطه ب نیا نیمعنادار نبوده، همچن

 معنادار بوده است.  یشادکام

مشاهده  قیتحق جینتا . یی انجام دادمعلمان دوره ابتدا یعزت نفس و شادکام یرابطه  "در پژوهشی تحت که عنوان (1395)مروج 

 ی شتر یب یدارند شادکام یشتریکه عزت نفس ب یمعلمان یعنیدارند  مبا ه میمستق  یمعلمان رابطه ا یشد که عزت نفس و شادکام

 هم دارند. 

 یو عزت نفس با شادکام یدلبستگ یسبكها نیرابطه ب یبررس "در پژوهشی که تحت عنوان (1395)و همكاران  قدم پور

 یو عزت نفس با شادکام منیا یسبک دلبستگ نیپژوهش نشان داد ب جینتاانجام دادند.  دختردانشگاه لرستان  انیدانشجو

و  یرابطه منف یدوسوگرا با شادکام -مضطرب  یو سبک دلبستگ یاجتناب یسبک دلبستگ نیرابطه مثبت و معنادار و ب انیدانشجو

بودند.  انیدانشجو یشادکام یبرا یمثبت و معنادار یها کننده ینیبشینفس پ  و عزت منیا یوجود دارد. سبک دلبستگ یمعنادار

 دارند.  انیدانشجو یشادکام نییدر تب یینقش بسزا ،یاز آن است که عزت نفس و نوع سبک دلبستگ یحاک جیدر مجموع نتا

دانشگاه شهید  انیدانشجو یعزت نفس و شادکام نی ب یرابطه ی بررس "( در پژوهشی که تحت عنوان1393) تجربه کاری و سپهر

یافته های پژوهش در زمینه ی فرضیه های مطرح شده نشان داد که همه ی متغیرهای پژوهش با هم  انجام دادند. باهنر کرمان

  .کنندهای عزت نفس به طور معناداری شادکامی را پیش بینی میرابطه ی معنا داری دارند و مولفه
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 اراك  یدانشگاه علوم پزشك انینشجودر دا یعزت نفس و شادکام نیارتباط ب "( در پژوهشی که تحت عنوان1393)توان و همكاران 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد عزت نفس و شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی اراك در حد باالیی قراردارد.  انجام دادند.

 گردد. رسد عزت نفس باال موجب افزایش شادکامی میهمچنین به نظر می

رابطه بین عزت نفس و شادکامی پرستاران انجام دادند. نتایج نشان  "حت عنوان( در پژوهشی که ت2015و همكاران ) 1مارکو آلبرتو 

 ، یسلسله مراتب ونی و رگرس رسونیپ  یهمبستگ قیبه دست آمد. سپس، از طر کامی در سطح باالیی رابطه عزت نفس و شادداد بین 

 ت.شادکامی در ارتباط اساز  یو مثبت با عوامل خاص یمشخص شد که اعتماد به نفس منف

انجام  رستانیدر دانش آموز دب رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با شادکامی"( در پژوهشی که تحت عنوان2012) 2فرضایی

 یاسی( و قیهمبستگ بیضر انحراف استاندارد، ،ی)به معن یف یکه در دو سطح توص یاطالعات از لیو تحل هیتجز جینتادادند. 

 . وجود دارد 0.001کمتر از سطح در  شادکامیعزت نفس و  نیمعنادار مثبت ب رابطه کیدهد که  یچند پارامتر( نشان م ونی)رگرس

 

 تحقیق  روش

همبستگی بود. در این نوع تحقیق رابطه بین متغیرها براساس  -این پژوهش از حسب هدف کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی 

 1397-98سال تحصیلی  در دهدز شهر مقطع ابتدایی معلمان تمامی شامل پژوهش این آماری هدف تحقیق تحلیل گردید. جامعه

 روش به بوده که دهدز شهر ابتدایی رس مقطعامعلمان فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم مد نفر از 100شامل پژوهش مورد و نمونه

  ابزار اندازه گیری در این پژوهش سه پرسشنامه ی ذیل می باشد. در دسترس انتخاب شدند. گیرینمونه 

مجموعه بالینی با هدف ردیابی دهی است که در ه سرندی« مبتنی بر روش خود گزارش یک »پرسشنام :پرسشنامه سالمت عمومی

 (.28، ص1972، 3کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد )گلدنبرگ

زیر مقیاس است: خرده مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی،   4ماده ای پرسشنامه سالمت عمومی دارای  28فرم 

ها نمره آن مربوط به خرده مقیاس 4نمره به دست می آید که  5. از این آزمون برای هر فرد نارسا کنش وری اجتماعی  و  افسردگی

به دست می آید، که نمره کلی می باشد. وجود چهار زیر مقیاس براساس تحلیل ها نمره هم از مجموع نمرات خرده مقیاس 1و 

سشنامه سالمت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف روش نمره گذاری پر )تحلیل عاملی( به دست آمده است.ها آماری پاسخ

و در کل پرسشنامه از  28از صفر تا ها تا د، نمره چهار، سه، دو و یک تعلق می گیرد. در نتیحه نمره فرد در هریک از خرده مقیاس

با فاصله  ییبا روش بازآزما یپرسشنامه سالمت عموم یماده ا 28پرسشنامه  یاعتبار نسخه فارس بیضرخواهد بود.  112صفر تا 

(. 1996)پاالهنگ، معنادار است ارمهز کی یبراورده شده که در سطح خطا %91 زانینفره به م 80گروه  یروز رو 10تا 7 یزمان

 ش کرده است. گزار %81تا  %50 نبی را هااعتبار خرده آزمون بیو ضر %88آزمون را  نیا یاعتبار کل بی( ضر1995) یعقوبی

ت دروغ سنج در نظر  ماده ی آن جه 8ماده تشكیل شده است که  58این آزمون از : (1967) 4ر اسمیتپپرسشنامه عزت نفس کو

( به عمل 1954و دیموند ) زی راجر( مقیاس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی سیاهه1967. کوپر اسمیت )گرفته شده است

 های ماده که است گزارشی خود نوع از و کاغذی –ی مداد ماده 58این مقیاس دارای  آورد تدوین نموده است.

 به نظر کوپر .روندمی کار به نفس عزت یجنبه چهار سنجش برای آن مواد ی بقیه و سنج دروغ  (6،13،20،27،34،41،48،55)

در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که  ها بررسی .ی این آزمون کامال رضایت بخش بودی و رواییپایا( ضرایب 1967اسمیت )

را  %90تا  %86( نیز ضریب همسانی درونی 2006. ادموندسون و همكاران )و روایی قابل قبولی برخوردار استاین آزمون از اعتبار 

و  %88( ضرایب بازآزمایی را بعد از پنج هفته 1990. کوپر اسمیت و دیگران )اندکردهت نفس کوپر اسمیت گزارش برای آزمون عز
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روز به ترتیب  12هفته و  ربا روش بازآزمایی ضریب اعتبار این آزمون در ایران با فاصله چها اند.گزارش کرده %70بعد از سه سال 

 در مطالعات مختلف متغییر بوده است. %83تا  %89گزارش شده است . ضریب همسانی درونی گزارش شده بین  %80و  77%

 آکسفورد ی از پرسشنامه شادکام یشادکام ریمتغ رییدر پژوهش حاضر به منظور اندازه گ: (1989) آکسفوردپرسشنامه شادکامی 

 اسیمعكوس کردن مواد مق با و کراسلند نیمارت ل،یگتوسط آر 1990آکسفورد در سال  یاستفاده شده است. پرسشنامه شادکام

 یشود مشخص م ینمره گذاری م 3تا  0ای از  درجهچهار فیماده دارد که براساس ط 29 ابزار نیا بک ساخته شده است. یافسردگ

حداقل  نیدهد. بنابرا یم لیتشك را اسیگانه، نمره کل مق 29را انتخاب کند و جمع نمره مواد  هاگزینهاز  یكی دیبا یشود و آزمودن

فهرست  ییاعتبار و روا یمنظور بررس بهساخته شد.  1989پرسشنامه در سال  نیا است. 87صفر و حداکثر آن  ینمره هر آزمودن

 یفهرست شادکام 25 نیانگیسال م 53تا  18،  یرانیزن ا 227مرد و  142متشكل از  ی( نمونه ا2001)  لیگاکسفورد، آر یشادکام

 فورد آکس یفهرست شادکام یدرون یهمسان یکردند. بررس لیبک، را تكم یو فهرست افسردگ زنکیآ یتی، پرسشنامه شخص اکسفورد

بود.  91/0کل فهرست برابر با  یکرونباخ برا یداشتند. آلفا ییباال یفهرست با نمره کل همبستگ نیگزاره ا 29نشان داد که تمام 

به  EPQ ییو نوروزگرا ییبرون گرا یهااسیمق ریبک و ز یگآکسفورد با فهرست افسرد یفهرست شادکام نیب رسونیپ  یهمبستگ

 پور و یعل رانیدر ا. کرد دییآکسفورد را تا یفهرست شادکام یهم گرا و واگرا ییبود که روا -39/0و  45/0، -48/0برابر با  بیترت

 اند. درصد را به دست آورده 93 یآلفا یآزمودن 101( با 1387نور باال )

 

 هایافته
 های جمعیت شناختی:یافته الف( 

نمونه   99ها بر روی ها از حجم نمونه خارج شد و تجزیه و تحلیلنمونه، یک نمونه به دلیل تكمیبل ناقص پرسشنامه 100از بین 

اد را سال به باال بوده که کمترین تعد 40سال و  40تا  36سال،  35تا  31سال،  30زیر ها سطوح سنی آزمودنیدیگر انجام گردید. 

اند. همچنین از لحاظ سابقه تدریس بیشترین تعداد ساله به خود اختصاص داده 30سال به باال و بیشترین تعداد را افراد زیر 40افراد 

 اند.سال به باال سابقه کار به خود اختصاص داده 20سال سابقه کار و کمترین تعداد را افراد  5را افراد زیر 

 های استنباطی: یافته 

 0/ 05 از بیشتر متغیرها تمامی برایکلموگراف اسمیرنوف  آزمون معناداری سطح ،05/0 از کمتر خطای  سطح دراینكه  به توجه با

 هایآزمون از هاداده استنباطی تحلیل برای رواین از. است متغیرها تمامی به مربوط هایداده بودن نرمال از نشان خود این که بود

 .نمودیم استفاده پارامتریک

 
 شادکامی با روان سالمت و نفس عزت بین رابطه (: خالصه مدل رگرسیون جهت بررسی1جدول )

 خطای استاندارد تخمین ضریب تعدیل شده رگرسیون مربع ضریب همبستگی رگرسیون مدل

1 769/0 69/0 68/0 30/3 

 

بین و مالك رابطه ای قوی برقرار است. همانطور که میان متغیرهای پیش  769/0گانه توجه به مقدار ضریب رگرسیون چند با

می باشد که نشان دهنده این است که متغیرهای پیش بین نقش باالیی در تبیین  69/0شود مقدار ضریب همبستگی مالحظه می

 را برازش کند.ها واریانس متغیر وابسته ایفا می کند. به عبارتی مدل مورد نظر به مقدار خوبی می تواند داده

 

 

 

 



 شادکامی با روان سالمت و نفس عزت بین رابطه (: آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی2جدول )

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل 

 001/0 20/90 60/5724 2 20/11449 رگرسیون 1

   43/82 96 70/7319 باقی مانده

    98 91/19362 کل

، معنادار شده است. یعنی 05/0برآورد شده است، در سطح خطای کمتر از  20/90در جدول باال که برابر  Fبا توجه به مقدار 

 متغیرهای پیش بین از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده و قادر است به خوبی میزان تغییرات واریانس متغیر مالك را توضیح دهد.

 
 شادکامی با کمک ضریب همبستگی پیرسونرابطه بین سالمت روان و (: بررسی 3جدول )

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون 

73/0 سالمت روان و شادکامی  001/0  

 

با توجه به جدول فوق از آنجایی که ضریب همبستگی پیرسون مقداری مثبت بدست آمده بنابراین بین دو متغیر مورد بررسی 

و در محدوده معناداری بدست آمده لذا از لحاظ آماری بین  0/ 01ای مستقیم برقرار است و چون سطح معناداری کمتر از رابطه 

 سالمت روان و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد.

 
 شادکامی با کمک ضریب همبستگی پیرسونبین عزت نفس و رابطه (: بررسی 4جدول )

پیرسونضریب همبستگی    سطح معناداری 

341/0 عزت نفس و شادکامی  001/0  

 

با توجه به جدول فوق از آنجایی که ضریب همبستگی پیرسون مقداری مثبت بدست آمده بنابراین بین دو متغیر مورد بررسی 

لذا از لحاظ آماری بین عزت و در محدوده معناداری بدست آمده  01/0ای مستقیم برقرار است و چون سطح معناداری کمتر از رابطه 

 نفس و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد.

 
 (: آزمون رگرسیون چند متغیره )سالمت روان، عزت نفس و شادکامی(5جدول )

 متغیر وارد شده/ حذف شده

 متغیر وارد شده متغیر حذف شده روش مدل

 سالمت روان، عزت نفس - گام به گام 1

 

وابسته را »شادکامی« و متغیر مستقل را » عزت نفس و سالمت روان « قرار دادیم. در همین جدول متغیرهای ( متغیر 5در جدول )

عزت نفس و سالمت روان به عنوان متغیر مستقل جهت پیش بینی تغییرات متغیر وابسته شادکامی و با استفاده از روش گام به گام 

 وارد مدل رگرسیونی شده است.
 ل رگرسیون )سالمت روان، عزت نفس، شادکامی((: خالصه مد6جدول )

تخمینخطای استاندارد ضریب تعدیل شده رگرسیون مربع ضریب همبستگی رگرسیون مدل  

1 735/0  541/0  536/0  577/9  

2 769/0  591/0  583/0  079/9  

 



میان متغیرهای مستقل و وابسته   769/0و عزت نفس  735/0با توجه به مقدار ضریب رگرسیون گام به گام متغیر سالمت روان 

می  591/0و عزت نفس   541/0شود مقدار ضریب همبستگی سالمت روان ای قوی برقرار است. همانطور که مالحظه میرابطه 

باشد که نشان دهنده این است که متغیرهای مستقل نقش باالیی در تبیین واریانس متغیر وابسته ایفا کردند. به عبارتی مدل مورد 

 ها را برازش کند.به مقدار خوبی می تواند دادهنظر 
 

 (: آزمون تحلیل واریانس )سالمت روان، عزت نفس، شادکامی(7جدول )

مجموع  مدل 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

سالمت 

 روان

855/10465 رگرسیون  1 855/10465  104/114  000/0  

054/8897 باقی مانده  97 722/91    

909/19362 کل  98    

عزت 

 نفس

204/11449 رگرسیون  2 602/5724  444/69  000/0  

705/7913 باقی مانده  96 434/82    

909/19362 کل  98    

 

، معنادار 05/0برآورد شده است، در سطح خطای کمتر از  444/69و عزت نفس   104/114سالمت روان برابر  Fبا توجه به مقدار 

شده است. یعنی متغیرهای سالمت روان و عزت نفس از قدرت تبیین خوبی برخوردارند و قادر هستند به خوبی میزان تغییرات  

توانند شادکامی را در یک فرد روان و عزت نفس به میزان متفاوتی می . به طور کلی، سالمتواریانس متغیر وابسته را توضیح دهند

 شود که بین میزان سالمت روان و عزت نفس با شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد.بینی کنند. لذا تایید میپیش

 

 بحث و نتیجه گیری

  202/90در نتایج آماری فرضیه که برابر  Fبا توجه به مقدار بین عزت نفس و سالمت روان با شادکامی در خصوص بررسی رابطه 

، معنادار شده است. یعنی متغیرهای مستقل از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده و 05/0برآورد شده است، در سطح خطای کمتر از 

ریب همبستگی با توجه به نتایج از آنجایی که ضهمچنین  قادر است به خوبی میزان تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهد.

ای مستقیم برقرار است و چون سطح معناداری رابطهشادکامی سالمت روان و پیرسون مقداری مثبت بدست آمده بنابراین بین 

و در محدوده معناداری بدست آمده لذا از لحاظ آماری بین سالمت روان و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد. در  01/0کمتر از 

 راد بهشتی ن فرضیه و تعمیم و مقایسه آن با سایر نتایج می توان گفت؛ پژوهش های پورجمشیدی وخصوص تبیین نتیجه ای

 که داد نشان نتایج (1388) ید آن است. در پژوهش امیدیاننتیجه فرضیه حاضر همسو و دال بر تای با (1388) امیدیان و (1394)

بررسی رابطه بین عزت نفس و در خصوص  .دارد معكوس رابطة  آن هایمقیاس خرده و روانی اختالل کلی نمرة با شادکامی

با توجه به نتایج از آنجایی که ضریب همبستگی پیرسون مقداری مثبت بدست آمده بنابراین بین نیز  ییمعلمان ابتداشادکامی در 

و در محدوده معناداری بدست آمده لذا  001/0ای مستقیم برقرار است و چون سطح معناداری کمتر از دو متغیر مورد بررسی رابطه 

ش های بسیاری بر وجود از لحاظ آماری بین عزت نفس و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد. در خصوص تبیین فرض حاضر پژوه

 همكاران  پور و قدم ،(1395) مروج ،(1395) همكارانو هزاروند  ای تاکید داشته اند، بطور مثال پژوهش های؛ شاهیچنین رابطه 

بر وجود  (2012) و فرضایی( 2015) همكاران و آلبرتو مارکو ،(1393) و همكاران توان ، (1393) کار تجربه و سپهری ،(1395)

 دوره معلمان شادکامی و نفس عزت ی رابطه "عنوان تحت پژوهشی در( 1395) رابطه فوق تاکید داشته اند. بطور مثال؛ مروج

 دارند  بیشتری نفس عزت که معلمانی یعنی دارند هم با مستقیم ای رابطه معلمان شادکامی و نفس عزت که نشان داد؛ ابتدایی



 هم با پژوهش متغیرهای ی همه که داد نشان شده مطرح های فرضیه  ی زمینه در پژوهش های یافته. دارند هم بیشتری شادکامی

 همبستگی  طریق از سپس،. کنندمی بینی پیش را شادکامی معناداری طور به نفس عزت هایمولفه  و دارند داری معنا یرابطه 

 . است ارتباط در شادکامی از خاصی عوامل با مثبت و منفی نفس به اعتماد که شد مشخص مراتبی، سلسله رگرسیون و پیرسون

ضریب رگرسیون گام به گام انجام با توجه  بررسی تفاوت بین میزان سالمت روان و عزت نفس با شادکامیعالوه بر این در خصوص 

باشد که با مقدار آن در گام اول می  769/0م با تعدیل اثر متغیر اول و در گام دو 735/0شده، مقدار ضریب رگرسیون در گام اول 

لذا تایید  بینی کنند.توانند شادکامی را در یک فرد پیشسالمت روان و عزت نفس به میزان متفاوتی میتفاوت فاحشی دارد بنابراین 

 شود که بین میزان سالمت روان و عزت نفس با شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد.می

بنابراین  .باشند در شادکامی معلمان داشته موثری نقش توانند می نفس روان و عزت سالمت میزانمتناسب با نتایج این پژوهش 

برگزاری دوره ها و ایجاد بستر مناسب برای افزایش سطوح لذا  گیرد. قرار مسئوالن کار دستور در و عزت نفس روان سالمت بایستی

سالمت روان و عزت نفس به واسطه برگزاری دوره ها و مهارت های آموزشی و ایجاد بستر مناسب و عوامل موثر در شادکامی 

 معلمان مانند؛ افزایش حقوق، پاداش ها و ... پیشنهاد می شود.
 

 منابع

 و مشاوره ینیبال یشناسروان  ی. پژوهش ها دزیدانشگاه  انیدر دانشجو یو شادکام یسالمت عموم تیوضع یبررس .(1388) دیام ،انیدیام -

    1, شماره  10اطالعات شماره: سال  

،  5مقاله    پژوهشنامه روانشناسی مثبت.  انیدانشجو  یو سالمت روان بر شادکام  یاخالق هوش  .(1394)  هیرق ،راد  یبهشت  و  میمری،  د یپورجمش  -

 .66-55، صفحه  1394، زمستان  4، شماره  1دوره  

در   آموزشاراك.  یدانشگاه علوم پزشك انیدر دانشجو یعزت نفس و شادکام نیارتباط ب .(1393) ، محمدیعیرفو ، فرزانه یجهان؛ توان، بهمن -

   6شماره   1393(، شهریور  68«  )پیاپی  یعلوم پزشك

  اولین . دانشگاه شهید باهنرکرمان انیدانشجو یعزت نفس و شادکام نی ب یرابطه  یبررس .(1393) دیتجربه کار، مهشو ، الهام یسپهر  -

   .شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیکنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان

 . نشردانژه  تهران،  ،1393،  یلوفرین  یعل  ،یمیکر  نیرام  ،ی زیتبر  یمصطف  ترجمه  ،یدرون  یشادمان (.  2003)  نیمارت  گمن،یسل  -

مؤنث و مذکر   انیدر دانشجو یعزت نفس و شادکام نیب یرابطه  .(1395) پور، معصومه یبشارت و  نی، ام این یخالد ؛  هزاروند، مهناز یشاه -

 . رانیا  یو روانشناس  یمطالعات اجتماع  یتیعلوم ترب   یدانش و فناور   یکنفرانس سراسر  نیدوم.رینور رامش  امیدانشگاه پ

 (1977اصلی    زبان  به  اثر  انتشار  سال)  سوم  چاپ.  نو  نشر (  خوشدل  گیتی  ترجمه)  کمال  شناسی  روان(.    1366)    دوان  شولتز،  -

 .55-1،65و  2شادکامی آکسفورد. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره  (. بررسی مقدمات پایایی و روایی پرسش نامه  1378)، نور باال  ی پورعل  -

  ی و عزت نفس با شادکام یدلبستگ یسبكها  نیرابطه ب یبررس .(1395) ، پرستو یچهرو  زهرا  ،یگانیگشن یلیخل؛ عزت اله   قدم پور، -

 ی. و علوم اجتماع  یروانشناس  یالملل  نیکنفرانس ب  نیهفتم.  دختردانشگاه لرستان  انیدانشجو

روان شناسی مثبـت، علـم شـادمانی و نیرومندی هـای انسـان، حسـن پاشاشـریفی، جعفـر نجفی زند و باقر ثنائی،  .(1385کار، آالن ) -

 .تهـران: انتشارات سخن
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