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The study aimed to evaluate the role of several factors in students’ happiness, including educational 

factors (effective teaching, perceived constructivist learning environment), human factors (students’ 

sense of humor, overall life satisfaction, and positive affectivity), and organizational factors (teachers’ 

job satisfaction, work engagement, and organizational commitment). This was a practical study in 

terms of objective, with a descriptive-correlational research design. Sample population consisted of all 

the female high school students (11th grade), teachers, head teachers, and deputy head teachers of the 

Department of Education District 3 in Tabriz, Iran. We used multistage cluster sampling. Sample size 

was determined to be 642 students using Krejcie & Morgan table. We also selected 642 teachers, head 

teachers, and deputy head teachers from the schools. Data collection tools were the sense of humor 

scale, the life satisfaction scale, and the positive affect and negative affect schedule. Further, the 

participants completed the Oxford Happiness Questionnaire, the effective teaching questionnaire, the 

perception of constructivist learning environment scale, the Minnesota Satisfaction Questionnaire, the 

organizational commitment questionnaire, and Utrecht Work Engagement Scale. The Findings showed 

a positive correlation between the students’ happiness and effective teaching, perceived constructivist 

learning environment, sense of humor, life satisfaction, positive affectivity, job satisfaction, 

organizational commitment, and work engagement. Based on the regression analysis and coefficient 

of determination, educational factors had the most significant impact on the students’ happiness, 

followed by human and organizational factors, respectively. 
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6. Introduction 
ell-being is one of the most important mental needs of humans 

with a remarkable influence on the formation of their 

personalities (Yoshany et al., 6266). According to the proposed 

definitions, well-being can be considered as being in a positive 

mental state or the highest state of satisfaction with life, the 

existence of positive emotions, and a low rate of negative 

emotions (Alexander et al., 6261). It has been proven that people 

who have inner happiness and are satisfied with their lives feel 

more secure and make decisions more easily. Moreover, it has 

been indicated that such people have more favorable views 

toward a spirit of cooperation and participation in carrying out various chores. Thus, it can be 

argued that the existence of well-being can influence other aspects of people’s lives. The 

ultimate conclusion is that a society can only move toward transcendental goals if its members 

are generally satisfied with their lives and constantly experience feelings of happiness and well-

being. In this regard, many studies have been carried out, and their results have been presented 

in the form of credible scientific articles. An instance is a study titled "Predicting the rate of 

well-being in female students according to the locus of control, personality traits, and academic 

self-efficacy" by (Hosseini Abrishami, Eslamian, Shah Hosseini, Fazeli, and Heydari,1421) 

where the results indicated that factors like locus of control, personality traits, and self-efficacy 

conveniently predict the rate of well-being and satisfaction in high school students. 

2. Materials and Methods 

As a way to observe ethical considerations, the participants were informed about the methodolo-

gy and goals of the study and, then, volunteered to take part in it in an informed manner.  

The present study was applied in terms of goals and could be classified as a descriptive-

correlational one. The population included all 11th-grade female high school students and their 

teachers, principals, and assistant principals in the 3rd District of Tabriz Office of Education, 

Tabriz, Iran. Based on the population, multi-stage cluster random sampling was implemented 

to select the sample. The sample size was determined at 642 participants out of the 11th-grade 

female high school students using Krejcie and Morgan’s table. Moreover, 642 teachers, 

principals, and assistant principals were selected from the schools where the above students 

studied. Then, the students, teachers, principals, and assistant principals filled out the sense of 

humor questionnaire, the satisfaction with life scale, the Positive and Negative Affect Schedule, 

the Oxford Happiness Questionnaire, the effective teaching methods questionnaire, the 

constructivist perceptions of the learning environment, Minnesota Life Satisfaction question-

naire, organizational commitment questionnaire, and the Utrecht Work Engagement Scale. 

The theoretical information of the study was collected from books, theses, and articles 

according to the library research methodology, while the practical side of the study involved 

distributing questionnaires and collecting their data. In other words, first, permission for data 

collection was obtained from the Office of Education and the selected schools. Then, the 

collected data were incorporated into SPSS to perform the intended analyses. The statistical 

characteristics of the sets of questionnaires were determined using descriptive statistical 

procedures, and, then, the data were analyzed using the multivariate regression analysis in 

SPSS.  

W 
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1. Findings 

The collected data were implemented to analyze, investigate, and detect the education (teachers’ 

effective teaching and the perceived constructivist learning environments), human (a sense of 

humor, general satisfaction with life, and students’ positive affect), and organization (teachers’ 

job satisfaction, job engagement, and organizational commitment) factors that influenced the 

11th-grade female high school students in the 3rd District of Tabriz Office of Education.  

Table 1. A ranking of the research variables 

Coefficient of determination Rank Variable 

482/2 1 Effective teaching 

414/2 6 Learning environment 

312/2 3 Sense of humor 

341/2 4 Satisfaction with life 

363/2 3 Positive affect 

383/2 2 Job engagement 

323/2 7 Organizational 

commitment 

628/2 8 Job satisfaction 

Based on the results of the regression analysis and the significance of the coefficient of 

determination, it could be argued that educational, human, and organizational factors ranked 

first to third, respectively.  
 

Discussion and Conclusion  
The collected data were implemented to analyze, investigate, and detect the education (teachers’ 

effective teaching and the perceived constructivist learning environments), human (sense of 

humor, general satisfaction with life, and students’ positive affect), and organization (teachers’ 

job satisfaction, job engagement, and organizational commitment) factors that influenced 

students’ well-being. Academic life is one of the most important aspects of an individual’s life 

that has significant influence over other aspects. A critical issue in individuals’ academic lives 

and the system of education in any country is students’ happiness. Students are among the most 

important pillars of the system of education in each country. As they are the assets of their 

societies, they can play a remarkable role in their future advancements by conveniently utilizing 

their thoughts and feelings and keeping their emotions under control. Thus, failing to take steps 

and do research on boosting and developing students’ physical and mental health will bring 

about harmful consequences as a healthy society is made up of healthy people. The experience 

of happiness in students enables them to think positively, and this is a prerequisite for them to 

achieve more success in their academic life and turn into creative and active citizens. One of 
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the most important factors influencing the quality of education and promoting students’ 

learning rates, which ultimately leads to an enhanced level of education, is the establishment 

and development of happy schools. The findings of the present study showed that effective 

teaching, a perceived constructivist learning environment, a sense of humor, satisfaction with 

life, positive affect, job satisfaction, organizational commitment, and job engagement have 

positive relationships with students’ well-being. Thus, learning courses are suggested to be 

designed to enhance students’ well-being and boost the strategies aiming to achieve this goal. 

Moreover, similar studies need to be performed in other cities, different grades, and various 

educational organizations to make sure of the results and boost the external validity of the study. 

Finally, future studies are suggested to utilize additional instruments like interviews and 

observations to achieve more comprehensive information. 
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 پژوهشی-مقالة علمی

ی و سازمانی ]تاثیر عوامل آموزشی، انسان (.1421.)نصرتی هشی،کمال، مهدوی، نسرین، بابازاده، پرستو عظیمی، محمد،گلشن، امین، استناد به مقاله:

 1-63. 6(4)فصلنامه مشاوره ی مدرسه. آموزان[،بر شادکامی دانش

:6.022.89/jsc.2.210621.106.92  
  
 

 

 50/21/2052:تاریخ دریافت
 20/21/2052:تاریخ پذیرش
 12/21/2052تاریخ انتشار: 

 

 گرایسازنده یادگیری محیط و معلم اثربخش تدریس)آموزشی عوامل شناسایی و ارزیابی تحلیل، باهدف پژوهش این ف:اهدا

 لی،شغ رضایت)سازمانی عوامل و( آموزاندانش مثبت عاطفه و زندگی از کلی ضایتر طبعی،شوخ)انسانی عوامل ،(شده ادراک

 از و کاربردی هدف، لحاظ حاضر از گرفت. پژوهش انجام آموزاندانش شادکامی بر مؤثر( معلمان سازمانی تعهد و شغلی اشتیاق

( و های دخترانه)مقطع یازدهمدبیرستان آموزانجامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش .بود همبستگی - توصیفی مطالعات نوع

 تبریز بود. 3 یهناحمعلمان، مدیران و معاونین مدارس 
استفاده  یاچندمرحلهای گیری تصادفی خوشهیوة نمونهشجامعه حاضر برای انتخاب نمونه پژوهش، از  بهباتوجه :هاروشمواد و 

آموزان دختر در مقطع یازدهم انتخاب نفر بود که از بین دانش 642داد از جدول کرجسی و مورگان، به تع استفاده شد؛ حجم نمونه با

آموزان از آن انتخاب شدند، انتخاب و سپس نفر معلم، مدیر و معاون از مدارسی که نمونه دانش 642شد. همچنین تعداد 

 عاطفه و مثبت زندگی، عاطفه از یترضا ی،طبعشوخ هایسبک هایو مقیاس هانامهپرسش آموزان، معلمان، مدیران و معاونیندانش

سازمانی  عهدسوتا، تینهم شغلی گرا، رضایتسازنده یادگیری محیط از ادراک اثربخش، تدریس آکسفورد، روش منفی، شادکامی

 .کردند تکمیل را اوترخت شغلی و اشتیاق
عی، طبگرای ادراک شده، شوخدهدهد تدریس اثربخش، محیط یادگیری سازنهای حاصل از پژوهش نشان مییافته ها:افتهی

آموزان رضایت از زندگی، عاطفه مثبت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با شادکامی ارتباط مثبت و بر شادکامی دانش

 تأثیر دارند.

لویت اول، وتوان بیان کرد که عوامل آموزشییی در ابه نتایج رگرسیییون و تأثیر ضییریی تعیین میباتوجه :یریگجهینتبحث و  

 عوامل انسانی در اولویت دوم و عوامل سازمانی در اولویت سوم قرار دارند.

 

 چکیده

  ها:کلیدواژه
عوامل آموزشی، عوامل 

انسانی، عوامل سازمانی، 

 آموزان.شادکامی، دانش

  عظیمی محمد : نویسنده مسئول

 تهران،ایران14223-889گروه آموزشی علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان،صندوق پستی آدرس:

 29143922623 تلفن:

  gmail.com29992999mohamadazimi@:ایمیل
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 . مقدمه1

 های محیط کارآموزش است؛ چرا که ارائه آموزشیکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات و چالش

های خاص برای ارائه این سازی برنامههای خدماتی و دولتی است. تدوین و پیادهمناسی، ضامن ارائه خدمات بهتر در سازمان

 کنندگان آموزش، موجی ارتقای عملکردهای فردی دریافتدفمند و منظم و مبتنی بر نیازهای واقعی و تفاوتصورت هها بهآموزش

 ترین نیازهای روانی انسان که دارای تأثیر بسیارهای شغلی و افزایش شادکامی آنان خواهد شد. یکی از مهمکارکنان و بهبود مهارت

نیز  ترین ارکان حوزه سلامتیکی از اصلی(. 1421 همکاران، و یوشنی)می استشادکاگیری شخصیت انسان است، زیادی بر شکل

بر اساس  (.1421 همکاران، و حسینی ابریشمی)اندهای دور تا به امروز به این مقوله پرداختهشادکامی است و محققان زیادی از زمان

ز انی مثبت و یا قرارگرفتن در بالاترین سطح رضایت اعنوان قرارگرفتن در وضعیت روتوان شادکامی را بهتعاریف ارائه شده، می

(. وجود شادکامی، موجی افزایش 6261، 1الکساندر و همکارانبودن سطح عاطفه منفی تعریف کرد)زندگی، عواطف مثبت و پایین

امی مشتمل بر دو شادک(. 1399 همکاران، و زادهزادگان تقی)شور، نشاط و انرژی مثبت و ضامن سلامت جسمی و روانی افراد است

ردد و بخش عاطفی گمندی از ابعاد مختلف زندگی باز میباشد؛ بخش ارزیابی شناختی به رضایتبخش عاطفی و ارزیابی شناختی می

 همکاران، و زادهزادگان تقی)به معنی تجربه احساساتی از قبیل هیجان، خشنودی، شادی، سرخوشی و هیجانات مثبت دیگر است

دهندگان درباره معنای شادکامی سؤال شد و بیشتر افراد، شادکامی را تجربه حس شادی های انجام شده، از پاسخیدر نظرسنج(. 1422

و دهندگان علاوه بر دهای پاسخو نشاط و وجود هیجانات مثبت و یا راضی بودن از زندگی معنی نمودند؛ به بیان دیگر، در جواب

نصر سومی با نام عدم وجود افسردگی و اضطراب و یا سایر عواطف منفی نیز اشاره مندی و تجربه عواطف مثبت به ععنصر رضایت

ثابت شده است افرادی که از درون شاد و از زندگی خود راضی هستند، احساس امنیت  (.1422 همکاران، و عبدالرحیمی)شده بود

شارکت ت که در این قبیل افراد، روحیه همکاری و متر است. همچنین ثابت شده اسگیری برای این افراد آسانبیشتری دارند و تصمیم

ی افراد تأثیر های زندگتواند بر سایر جنبهتوان گفت که وجود شادکامی، میدر کارها به میزان بیشتری وجود دارد. به همین دلیل می

دگی ارد که افراد آن جامعه از زنسوی اهداف متعالی گام بردتواند بهبندی نهایی این است که یک جامعه در صورتی میبگذارد. جمع

خود رضایت کلی داشته باشند و به طور پیوسته حس شادی و شادکامی را تجربه کنند؛ چرا که وجود شادکامی در بین افراد جامعه، 

 در همین رابطه،(. 1399 همکاران، و ورزکندازیکشت)موجی افزایش چشمگیر سلامت روانی و جسمانی افراد آن جامعه خواهد شد

ات نوشته توان به مقالتحقیقات و مطالعه زیادی انجام شده و نتایج آن در قالی مقالات معتبر علمی ارائه شده است که از این میان می

ای با اشاره کرد. این محققان، در مقاله (1421،حیدری و فاضلی حسینی،شاه اسلامیان، ابریشمی، حسینی) شده توسط محققانی از قبیل

به این « لیهای شخصیتی و خودکارآمدی تحصیآموزان دختر بر مبنای منبع کنترل، ویژگیینی میزان شادکامی در دانشبپیش»عنوان 

ان شادکامی و توانند میزخوبی میهای شخصیتی و خودکارآمدی بهنتیجه رسیدند که فاکتورهایی از قبیل منبع کنترل، ویژگی

 آباد،براهیما اصغری). در مقاله مبتنی بر پژوهش محققان دیگر از جملهبینی کنندآموزان مقطع متوسطه را پیشمندی دانشرضایت

« طبیعینقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با درنظرگرفتن اثر میانجیگری حس شوخ»با عنوان  (1399،صلایانی و سلطانی

نقش دارای  طبعیشوخهای پژوهش، یافتهبر اساس  .است رابطه معنادار منفی با فرسودگی شغلی دارای طبعیشوخثابت شد که 

ازمانی در پیشگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای تعهد س برایبنابراین،  است ومیانجی بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان 

 .شودپیشنهاد میدر محیط کار  طبعیحس شوخافزایش  ،معلمان

                                                           
2
Alexander, R., Aragón, O. R., Bookwala, J., Cherbuin, N., Gatt, 

J. M., Kahrilas, I. J., Kästner, N., Lawrence, A., Lowe, L., 

Morrison, R. G., Mueller, S. C., Nusslock, R., Papadelis, C., 
Polnaszek, K. L., Richter, S. H., Silton, R. L., & Styliadis, C. 
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انی ترین منابع انسراهبردی هر کشور مدارس آن کشور هستند؛ چرا که در مدارس، مهم هایترین سازمانترین و بنیادییکی از مهم

 ساخته باشد؛خود یافته وهای توسعهشود و باید خروجی این نهاد مهم و تأثیرگذار، انسانهای انسانی تبدیل میهر کشوری به سرمایه

آموزان باشد؛ چرا که وجود یجاد و پرورش شادکامی در دانشای، اهای بارز هر مدرسهبنابراین ضروری است که یکی از ویژگی

. ها خواهد شدآموزان موجی افزایش یادگیری و مانا شدن موارد فراگرفته شده در ذهن و پرورش استعدادهای آنشادکامی در دانش

که  ای باشدگونهمدارس به ریزیشود و باید برنامهآموزان در مدارس سپری میدر طول سال تحصیلی، بخش زیادی از وقت دانش

وجی آموزان مآموزان حس شادی را در مدرسه تجربه کنند تا نسل آینده، نسلی خلاق و سالم باشد. تجربه شادکامی در دانشدانش

شود که در آینده موفقیت تحصیلی و مدارج ها خواهد شد که همین امر به نوبه خود موجی میوجودآمدن تفکر مثبت در آنبه

ضرورت دارد که (. 1421 همکاران، و کبریا شیرزاد)هی بهتری را کسی کنند و به شهروندان خلاق و فعالی تبدیل شونددانشگا

آموزان قرار داشته باشد؛ چرا که فقط ای انجام شود که در رأس آن ایجاد حس شادی و نشاط در دانشگونهریزی در مدارس بهبرنامه

ا انتظار هتوان از آنآموزانی که نسل آینده یک کشور هستند، میشبختی درونی در دانشکردن حس شادی و خودر صورت نهادینه

ترین فاکتورهای مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش و ارتقای سطح (. یکی از مهم6261 ، 1بندداشت که در آینده افراد موفقی باشند)

 ، 6رانجیان و همکاشود، ایجاد و توسعه مدارس شاد است)می وپرورشآموزان که نهایتاً منجر به ارتقای سطح آموزشیادگیری دانش

شود و در نتیجه، آموزان می(. فضای مملو از نشاط و شادابی حاکم بر مدارس شاد، موجی ارتقا سلامت روانی و جسمی دانش6261

کنند. بر به اهدافشان کوشش می یابند که مجدانه برای دستیابیآموزانی خلاق، شاداب، پویا و امیدوار به زندگی پرورش میدانش

ای از تحقق مراتی حیات طیبه ، مدارس جلوه1424انداز و همچنین بر اساس سند چشم« وپرورشسند تحول بنیادین آموزش»اساس 

 آموزان را تأمین کرده و محیطی مبتنی بر اصول اخلاقی و شاد و علمی وهستند و موظف هستند که نیازهای فردی و اجتماعی دانش

ترین آموزان فراهم نمایند. در پنجمین فصل این سند و در ذیل اهداف کلان، تأکید شده است که یکی از مهمبانشاط را برای دانش

مدار بر اساس معیارهای نظام اسلامی هایی مؤمن و شاد و موحد و بانشاط و قانونها و کارکردهای مدارس، تربیت انساننقش

ریزی و استفاده از راهکارهای مناسی، تدابیری برای ایجاد محیطی بر همین اساس باید با برنامه. (1421 همکاران، و صالحی)است

نند با تواآموزان میآموزان اندیشیده شود. یکی از نتایج ایجاد چنین محیطی، این است که دانشسرشار از شادکامی برای دانش

لی مواجه ها مقابله کنند و در ضمن با معضلاتی از قبیل افت تحصیرین روشکارگیری بهتمشکلات زندگی خود به شیوه عقلانی و با به

 نشوند.

د و در های آموزشی هستنها را بر عهده دارند، سازمانوتربیت انسانها و ارکانی که مسئولیت خطیر تعلیمترین سازمانیکی از مهم

تایتنز شود)ترین ارکان پیشرفت یک جامعه در نظر گرفته میییترین و زیربناعنوان یکی از مهموپرورش بهسراسر جهان نیز آموزش

شوند و به همین های آموزشی آن جامعه تربیت مینظر سازمانهای انسانی هر جامعه، تحتترین سرمایه(. مهم6219 ، 3و همکاران

اسایی، ها نیز به شنند و آینده این سازمانها بخش مهمی از بار توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری را بر عهده داردلیل، این سازمان

 یهاییدارا نیارزشمندتر از یک(. ی6219، 4کینگ و ویمنکارگیری و انتخاب و پرورش استعدادهای هر جامعه بستگی دارد)جذب، به

 یهاتیو فعال یاکردهیدر تحقق اهداف و رو ینقش مهم یسازمان دارا کی یانسان یروین. است سازمان آن یانسان یروین سازمان، هر

 رحامی،ا صدر و رنانی بختیاری)کند های آن سازمان ایفااهداف و آرمان تحقق در را یمهم اریبس نقش تواندیمو  باشدیآن سازمان م

رمایه ترین منبع و سهای آموزشی است که مهمترین سازمانوپرورش، یکی از مهمکه قبلاً گفته شد، سازمان آموزش طورهمان(. 1421

ها هستند و باید برای بقا در فضای رقابتی و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، به مقوله مدیریت استعدادها بپردازد و ن، انسانآ

                                                           
2Band, B. 
1Giản, P., Bảo, Đ., Tâm, T., & Tặc, P. 

2Tuytens, M., Moolenaar, N., Daly, A., & Devos, G. 
0King, K. A., & Vaiman, V. 
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بدین ترتیی، تمهیدات لازم برای تحقق اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین را فراهم آورده و نیازها و 

تعداد زیادی از کشورها، برای بهبود نتایج (. 1422 همکاران، و سعیدیان)ا به بهترین نحو ممکن برآورده کندانتظارات جامعه ر

 (. 6262 ، 1گاریرااند)آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی، از رویکرد توسعه معلمان استفاده کردهدانش

تورهای مؤثر ترین فاکترین ارکان و بنیادیی از مهموپرورش مشغول به کار هستند، یکمشخص است معلمانی که در سیستم آموزش

وپرورش هستند و بدیهی است که بدون وجود معلمان متعهد، شایسته، توانمند و باتجربه، تحقق اهداف نظام بر فرایند آموزش

نه رشد و پرورش ها زمانی خواهند توانست به رسالت خود در زمیپذیر نخواهد بود و مسلم است که معلموپرورش امکانآموزش

آموزان و برآورده کردن انتظارات اجتماعی عمل کنند که از نظر مادی و معنوی به نحو مکفی تأمین شده و رضایت شغلی دانش

برخی از فاکتورهای سازمانی از قبیل تعهد سازمانی، رضایت شغلی و اشتیاق معلمان نسبت به (. 1421 رضایی، و حیدری)داشته باشند

آموزان است. یکی از معانی تعهد سازمانی، همانندسازی فرد با شغل خود ی تأثیر مستقیمی بر شادکامی دانشحرفه خود دارا

پژوهش خود تحت عنوان در ( 1422،مینایی و قراداغلوپناهی زاده،قاسم)محققانی نظیر (. 1399 همکاران، و آبادابراهیم اصغری)است

به این نتیجه ها افتهی بهباتوجه، «پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانیاجتماعی بر مسئولیتپذیری سازمانی و سرمایه بررسی اثر جامعه»

جتماعی و تعهد پذیری سازمانی، سرمایه اجامعه ی از قبیلمتغیرهای، به پذیری کارکنان سازمانیمسئولیترسیدند که باید برای ارتقای 

یابی به و دستمطلوب روند سازی پیاده ،یر بودن معلمان در تمام ابعاد زندگیپذمسئولیت در صورتزیرا  توجه بیشتری کرد؛سازمانی 

ی عاطفی، تعهد سازمانآلن و میر، مدلی را برای تعهد سازمانی پیشنهاد کردند که مشتمل بر سه بُعد  شود.تسهیل میاهداف سازمانی 

 ارکناندلبستگی احساسی ک به معنای تعهد عاطفیان، بود. بر اساس نظر این محقق تعهد سازمانی مستمر و تعهد سازمانی هنجاری

تطابق  ایها برمشغول به کار هستند و با تلاش آنهای سازمانی است که در آن به ارزشها نسبت نسبت به سازمان و میزان علاقه آن

تمایل  تعهدِ مستمر میزانست. دادن خود با قوانین، مقررات و فرهنگ سازمانی و درگیرشدن با مسائل مرتبط با سازمان در ارتباط ا

 زادهاسمقپذیری فرد نسبت به سازمان سروکار دارد)با التزام و مسئولیت ،عهد هنجاری. تفرد به ادامه همکاری با همان سازمان است

ازمانی ستوان تعهد . میاست تعلق خاطر هر یک از کارکنان نسبت به سازمانبه معنی (. تعهد سازمانی، 1422 همکاران، و علیشاهی

همچنین تعهد سازمانی به انگیزه فرد گیری کرد. های سازمان اندازهدرونی کردن ارزش برایرا با میزان آمادگی افراد یک سازمان 

ها و وظایف تکمیل مسئولیت میزانتوان تعهد سازمانی را بر حسی علاوه بر این مییابی در یک سازمان وابسته است. برای هویت

مندی شغلی و با رضایت پذیر استرفتار افراد در محل کار نیز امکان مشاهدةگیری تعهد سازمانی با . اندازهکرد کارکنان ارزیابی

این است که افراد چقدر شغل خود را دوست دارند و از  دهندةنشان شغلی رضایت (.1422 بخش،فیاض)ارتباط مستقیمی دارد

 .کنندمی تلقی خود زندگی اصلی محور عنوانبه را آن و برندمی لذت خود کار زا افراد کارکردن در آن محیط رضایت دارند. برخی

 نظرزاده)کنندهای خود پاداش دریافت میبرند و بابت تلاشمسلماً افرادی که از شغل خود رضایت دارند، از انجام کار خود لذت می

فزایش راندمان هر فرد در سازمان که با رضایت فردی نیز ترین عوامل ادر یک تعریف دیگر، یکی از مهم (.1421 همکاران، و زارع

شدت با احساسات و ادراکات هر فرد نسبت به سازمان در ارتباط است؛ در ارتباط است، رضایت شغلی است. مفهوم رضایت شغلی به

ه برای وی ابی فرد به اهدافی ککه دستیراستا باشد و یا درصورتیها و نیازهای وی همکه شغل فرد، با ارزشبدین معنی که درصورتی

بر اساس نظر درفش و (. 1421 محبی، و حیدری)مهم است از طریق شغلش میسر شود، رضایت شغلی وی نیز افزایش خواهد یافت

که ها بستگی دارد؛ درصورتیهمکارانش، رضایت شغلی به میزان بسیار زیادی به نحوه ادراک کارمندان از زمینه و محیط کار آن

یابد؛ یها نیز افزایش مهای کارمندان باشد، رضایت شغلی آنو محتوای یک شغل بتواند به بهترین نحو پاسخگوی دغدغهزمینه 

مند باشد، هرگز حین تدریس دچار فرسودگی و خستگی و افسردگی نخواهد که یک معلم به شغل خود علاقهمثال درصورتیعنوانبه

                                                           
2Garira, E. 
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در یک نظام آموزشی موفق، عملکرد معلمان  (.1421 همکاران، و درفش)جتماعی فرد استشد و همین تمایل و نشاط، ضامن سلامت ا

و  آموزان نیز به میزان بسیار زیادی به کاراییکند و ثابت شده است که موفقیت و عملکرد خوب دانشنقش بسیار مهمی ایفا می

ترین اهدافی که هر مدیر موفقی در یک یز یکی از مهمبه همین دلیل ن(. 1421 همکاران، و زادهنجف)عملکرد معلمان بستگی دارد

سازمان به دنبال آن است، ارتقای عملکرد شغلی کارکنانش است؛ چرا که این موضوع موجی ارتقای اقتصاد ملی، افزایش کیفیت 

 نبا تعییتوان دگاه، میوری و راندمان سازمان خواهد شد. از یک دیخدمات و تولیدات ارائه شده از سوی آن سازمان و افزایش بهره

عه مشخص کرد. کارایی هر فرد، به معنای مجمو را عملکرد سازمان گرفته درگذشته، نحوهصورتاثربخشی و کارایی اقدامات  میزان

توان عملکرد هر فرد را با سنجش یا محاسبه نتایج حاصل از کار وی تعیین کرد و یا باشد. میرفتارهای فرد در ارتباط با شغلش می

 عینم زمانمدتاز لحاظ اجرای وظایف محوله در  ویهای فعالیت ماحصل هر فرد در محیط کاری، به معنایعملکرد دیگر، عبارتبه

ننده کتواند یکی از عوامل تعیینمند به شغل میاز سوی دیگر، وجود معلمان مشتاق و علاقه(. 1421 همکاران، و فرحمیدی)باشدمی

غلی است که شناسی، اشتیاق شی از مفاهیم نسبتاً جدید ارائه شده در زمینه مدیریت منابع انسانی و روانپیشرفت آموزشی باشد. یک

ارد. این مفهوم، دهای منفی آن تأکید جنبه جایبههای مثبت ارتباط به جنبهطورکلی، تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است و به

 خود را وقف کاری کردن و دلپذیر بودن آن شغل برای فرد، بانشاط بودنشغل،  با فرد شور و شوق، تعهد، عجین شدنبه وجود 

اداری، های کاری خود و تجربه حس معنجانبه فیزیکی، شناختی و عاطفی فرد در نقشدرگیری همه و برخی آن را به معنی دلالت دارد

)احساس برخورداری از منابع فیزیکی و روانی لازم برای فرد دسترسیوجود )احساس اعتماد و امنیت در کار( و شناختیروانامنیت 

 میانجیگرینقش »نیز در پژوهش خود با عنوان( 1421،محبی و حیدری)(. 1422 همکاران، و فروغی)اندکردهبرای کار( تعریف 

بررسی اهدف ب که« اشتیاق شغلی و اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس سما استان فارس

دند بین انجام شد، به این نتیجه رسیاشتیاق و اعتماد سازمانی در رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان  میانجیگرینقش 

طه بین فرهنگ در راب و وجود داردیک همبستگی مثبت اشتیاق شغلی، اعتماد سازمانی و فرهنگ سازمانی  ،رضایت شغلیفاکتورهای 

 دارای نقش میانجیگری هستند. اشتیاق شغلی و اعتماد  ،ت شغلی معلمانرضای وسازمانی 

طبعی است. در یکی از تعاریف ارائه شده برای گذارد، وجود حس شوخآموزان اثر مییکی از عواملی که بر شادکامی دانش

اعی و فرهنگی های اجتمه در بافتشمول و مثبت در نظر گرفته شده است افرادی کطبعی، این مفهوم به معنی یک فعالیت جهانشوخ

فتار طورکلی، به کیفیتی از عمل و نوشتار و گکنند و بهخوبی درک و تجربه میاند نیز آن را بهمختلف در سراسر جهان رشد کرده

ری های کابازیابی ذهنی و جسمی کارکنان در محیطتوان گفت که شود. میکند که موجی تفریح و سرگرمی افراد میاشاره می

 طبعیام شوخفاکتوری به ناین هدف و ایجاد محیط کار خوشایند، استفاده از  تحققترین ابزارهای یکی اثربخش و امروزی الزامی است

شود و همین امر طبعی موجی ایجاد نگرش مثبت نسبت به زندگی در افراد میشوخ(. 1421 همکاران، و رضویدر محل کار است)

های افراد طبعی موجی کاهش تنش و استرسشوخ(.  1422 فرزادی، و سواری)شودها میوانی آنسبی ارتقای سلامت جسمی و ر

(. یکی از عواملی که موجی افزایش 6262 ، 1مک دونالد و همکارانکند)ها کمک میشده و نهایتاً به افزایش سطح کیفی زندگی آن

طبعی در محیط آموزشی مدارس است. شود، وجود حس شوخها میآموزان و ایجاد نگرش مثبت نسبت به معلمانگیزه در دانش

طور موجی افزایش حرمت نفس، آگاهی، خلاقیت ها و همینشدن سطح اضطراب و استرس و تنشطبعی و خندیدن، موجی کمشوخ

بر شادکامی  یکی از عواملی دیگری که به میزان بسیار زیادی (.1399 همکاران، و آبادابراهیم اصغری)شودو حافظه افراد می

آموزان به معنی رضایت ها است. رضایت از زندگی در دانشگذارد، وجود حس رضایت از زندگی در آنآموزان تأثیر میدانش

در زمانی که هر فرد به  (.1422 ابراهیمی، و کاکابرایی)ها از اوضاع خانوادگی، محیط تحصیلی، محیط زندگی و دوستان استآن

                                                           
2MacDonald, K.B., Kumar, A., & Schermer, J.A.   
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مندی وی از شرایط زندگی به احساس وی نسبت به زندگی فردی آینده خود وابستگی ردازد، رضایتپارزیابی زندگی خود می

توان گفت که رضایت از زندگی، یک مفهوم کلی است که به نحوه ادراک شناختی و عاطفی هر فرد از زیادی دارد. در حقیقت می

های رفتاری انسان ترین جنبهاست که عواطف یکی از مهم ثابت شده(. 1422 گیگلو، مهرآور و اکبری)کل زندگی خود مرتبط است

ترین عوامل انسانی اثرگذار بر ایجاد حس شادکامی در کنند و یکی از مهمهستند که نقش مهمی را در زندگی هر فرد ایفا می

دو نوع عاطفه مثبت و منفی  بندی، عاطفه را به( در یک تقسیم1983،واتسون و تلگن)آموزان، وجود عاطفه مثبت در آنان است. دانش

یی بیه احسیاس فیرد و عاطفیه منف یهشیار و بودنفعالعاطفیه مثبیت بیه احسیاس شیور و شیوق، کنند. بر اساس یک تعریف، تقسیم می

، ترس اضطراب ،های هیجانی ناخوشایندگرایش سرشتی فرد به تجربه حالت. در تعریفی دیگر، اشیاره دارد یکمبود انیرژ غمگینیی و

شود که امیده مینو شادی عاطفه مثبت  های هیجانی خوشایندو بیمناکی و غمگینی، عاطفه منفی و گرایش ذاتی افراد به تجربه حالت

  (.1421 تابش، و ارفعی صدیقی)شودنفس در افراد میموجی ایجاد حس شادی، توانمندی، شور و شوق و اعتمادبه

آموزان، تدریس فعال و اثربخش معلم است و مشخص است که معلمان، دارای دکامی در دانشیکی از فاکتورهای مؤثر بر ایجاد شا

آموز از آمیز اهداف آموزشی هستند. تدریس یک فرایند دوسویه است که در آن، معلم و دانشنقش بسیار مهمی در تحقق موفقیت

وفق، هداف بحث آموزش است و نتیجه یک تدریس خوب و مترین اپذیرند. افزایش توانایی یادگیری، یکی از مهمیکدیگر تأثیر می

 که است عواملی ترینمهم از یکیمعلم  اثربخشتدریس ها از مباحث درسی است. آموزان و افزایش درک آنیادگیری خوب دانش

در نهایت  کهد باش دارفعالیت منظم و مرتی و هدف اثربخش، یکتدریس  بایدشود. بهتر فراگیران می یادگیری به منجر در نهایت

در حقیقت، رفتار اثربخش به مواردی از قبیل  .بر هم تأثیر بگذارند آموزدانشو  معلمو  شودایجاد شرایط مطلوب یادگیری  موجی

آموزان و های تدریس مؤثر و وجود قدرت برقراری ارتباط مؤثر با دانشپژوهی در معلمان، استفاده از روشوجود روحیه دانش

گذارد، ر میآموزان اثترین عواملی که بر ایجاد حس شادکامی و نشاط در دانشمعلم بستگی دارد. یکی دیگر از مهم شخصیت فردی

هایی است که برخی گرا دارای ویژگیمحیط آموزشی سازنده(. 1422 همکاران، و فردانش)گرا استوجود محیط آموزشی سازنده

 ود؛شمی تأکید آن مجدد تولید جایبه دانش بر ساختن گرا،سازنده یا گراساخت ادگیریی هایاند از اینکه: در محیطها عبارتاز آن

 از رقابت، جای حمایتگرا، بهسازنده هایطور در محیطدارند و همین تأکید معنادار در بستر اصیل بر تکالیف گرا،سازنده هایمحیط

ائه شود. حمایت یا پشتیبانی عبارت است از ارمی حمایت ادگیرندگانی در میان اجتماعی ایجاد بستر طریق از دانش جمعی ساخت از

  (.1422 گهر،فریجع)منظور تقویت حس استقلال فرد برای ادامه مسیر یادگیریکمک به فراگیران و سپس کاهش تدریجی کمک به

درونی  خاذ کرد که منجر به ارتقای کاراییآموزان، تصمیماتی را اتتوان با تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد شادکامی در دانشمی

آموزان دبیرستانی در وضعیت روانی، آورد. به دلیل اینکه دانش جانبه را فراهمنظام آموزشی شود و در نتیجه، زمینه توسعه همه

ر تمام دآموزان این مقطع تحصیلی گیری تصمیمات دانشاجتماعی و زیستی خاصی قرار دارند و همچنین به دلیل اینکه جهت

ای برخوردار است. معمولاً آموزان دبیرستانی از اهمیت ویژهکند، این مقوله در میان دانشها بازتاب پیدا میهای زندگی آنعرصه

ود کنند، برای انجام تکالیف خآموزانی که در زندگی فردی و تحصیلی خود حس نشاط، موفقیت و شادکامی را تجربه میدانش

شوند آسانی دلسرد و مأیوس نمیتر هستند؛ چرا که در صورت مواجهه با مشکلات، بهو در دروس خود موفق کنندتلاش بیشتری می

کنند و به دلیل وجود علاقه درونی به انجام تکالیف، در کار و دار استفاده میو برای حل مسائل خود از راهبردهای یادگیری معنی

ازمانی بندی رسید که فاکتورهای آموزشی، انسانی و ستن تمامی موارد فوق به این جمعتوان با درنظرگرفتر هستند. میدرس خود موفق

آموزان آموز هستند. به همین دلیل هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی دانشدارای تأثیر چشمگیری بر موفقیت دانش

گرای ادراک شده(، عوامل م و محیط یادگیری سازندهتبریز از جمله بررسی عوامل آموزشی)تدریس اثربخش معل  3 دختر ناحیه
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آموزان( و عوامل سازمانی)رضایت شغلی، اشتیاق شغلی و تعهد طبعی، رضایت کلی از زندگی و عاطفه مثبت دانشانسانی)شوخ

 سازمانی معلمان( است.

 روش پژوهش. 2

و هدف پژوهش آگاه شدند و با رضایت آگاهانه کنندگان نسبت به روش اجرا جهت رعایت اصول اخلاقی در پژوهش حاضر شرکت

 در مطالعه شرکت کردند.

آموزان جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش .بود همبستگی - توصیفی مطالعات نوع از کاربردی و هدف، لحاظ از حاضر پژوهش

به جامعه حاضر برای انتخاب نمونه د. باتوجهتبریز بو 3 های دخترانه)مقطع یازدهم( و معلمان، مدیران و معاونین مدارس ناحیهدبیرستان

ه از جدول کرجسی و مورگان، ب استفاده ای استفاده شد؛ حجم نمونه باای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهپژوهش، از شیوة نمونه

ر و معاون از مدارسی نفر معلم، مدی 642آموزان دختر در مقطع یازدهم انتخاب شد. همچنین تعداد نفر بود که از بین دانش 642تعداد 

 هایها و مقیاسنامهپرسش آموزان، معلمان، مدیران و معاونینآموزان از آن انتخاب شدند، انتخاب و سپس دانشکه نمونه دانش

 محیط از دراکا اثربخش، تدریس آکسفورد، روش منفی، شادکامی عاطفه و مثبت زندگی، عاطفه از رضایت طبعی،شوخ هایسبک

 .کردند تکمیل را اوترخت شغلی سازمانی و اشتیاق سوتا، تعهدمینه شغلی گرا، رضایتدهسازن یادگیری

 ابزار گردآوری اطلاعات. 3

 نامه شادکامی آکسفوردالف( پرسش

تهیه شده است و در آن معیارهایی جهت سنجش میزان شادکامی فردی ارائه شده است.  (1،1989آرگیل و لو)نامه  توسطاین پرسش

گرفته و معکوس شده است و برای در نظر  بک افسردگی نامهنامه، از پرسشماده این پرسش 61ماده است.  69نامه دارای این پرسش

ر نامه، صفر و حداکثماده به آن اضافه شده است. حداقل امتیاز قابل کسی در این پرسش 11های سلامت ذهنی، گرفته شدن سایر جنبه

مندی نامه، به معنی بیشتر بودن شادکامی و رضایت. بیشتر بودن امتیازات کسی شده در این پرسشاست 3امتیاز قابل کسی برابر با 

و بازآزمایی آن  92/2نامه را به کمک ضریی آلفای کرونباخ برابر با فرد است و بالعکس. آرگیل و همکارانش، اعتبار این پرسش

 (. 1421 بقایی، و آقایی)اندگزارش کرده 78/2طی هفت هفته را برابر با  

 نامه روش تدریس اثربخشب( پرسش

های مؤلفه)روش تدریس، ویژگی 4گویه و  49، شامل (1394،فیضی -دوست) نامه روش تدریس اثربخش تهیه شده توسطپرسش

ارهای سنجش ابز باشد. در این مطالعه، برای بررسی قابلیت اطمینانپژوهی و توانایی در ایجاد ارتباط و مشاوره( میفردی معلم، دانش

گیری که مورداستفاده قرار گرفته، از ضریی آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش، برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

ه برای های مورداستفاده قرار گرفترود. برای اطمینان از روایی سؤالات و گویهکند، به کار میگیری میهای مختلف را اندازهخصیصه

نامه نامه اولیه در جمعیت نمونه مورد آزمون قرار گرفت. بدین ترتیی، نواقص احتمالی پرسشمدنظر در تحقیق، پرسش سنجش مفاهیم

ارشناسان و شد. از ک نامه و سایر عوامل بود، مرتفعبودن پرسشناشی از نامفهوم بودن سؤالات، ترتیی نامناسی سؤالات و طولانی که

ها نامهرسشآوری پنامه را در مقابل هر گویه و سوال متذکر شوند. پس از جمعد که مشکلات احتمالی پرسشمحققین نیز خواسته ش

ده برای ها مورد سنجش قرار گرفت. پایایی محاسبه شو بررسی نظرات کارشناسان، یک بانک اطلاعاتی تشکیل شد و پایایی شاخص

                                                           
1 Argyle, M., & Lu, L. 
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وجود همبستگی درونی بین متغیرهای مورداستفاده قرار گرفته برای سنجش دهنده بود. این موضوع نشان  81/2نامه فوق، پرسش

 مفاهیم موردنظر است.

 گرانامه ادراک از محیط یادگیری سازندهپ( پرسش

( 1،6222آلدریج، فریزر، تایلور و چن)ای است که توسط ماده 32نامه گرا، یک پرسشسازنده یادگیری محیط از نامه ادراکپرسش

ست و متشکل از پنج خرده مقیاس ارتباط شخصی، عدم قطعیت در علم، بیان انتقادی، کنترل مشارکتی و مذاکره با تهیه شده ا

ها (، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای خرده مقیاس6228 ،6 پارتین)وسیله آموزان است. ضرایی پایایی گزارش شده بهدانش

نامه به زبان فارسی نیز ترجمه شده این پرسش(. 1396همکاران و مروتی)بوده است 83/2نامه و برای کل پرسش 89/2تا  74/2بین 

ضریی پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ برای نمره کل ادراک از محیط  (1396)همکارانش و مروتی است. در پژوهش

م قطعیت، بیان انتقادی، کنترل مشارکتی و مذاکره با های ارتباط شخصی، عدو برای خرده مقیاس 93/2گرا برابر با  یادگیری سازنده

 محاسبه شده است. 77/2و  82/2، 81/2، 81/2، 74/2آموزان دیگر به ترتیی برابر با دانش

 طبعی های شوخنامه سبکت( پرسش

چهار سبک گویه و  36( تهیه شده است و مشتمل بر 6223 ،3 مارتین و همکارانش)طبعی، توسط شوخ هایسبک نامهپرسش

های سبک عنوانساز( بهطبعی خود فزاینده)خودارزندهطبعی پیونددهنده و شوخنامه، دو سبک شوخطبعی است. در این پرسششوخ

-ته در نظر گرفتهنایافهای منفی و سازشعنوان سبکطبعی پرخاشگرانه و خود تحقیرگرانه، بهمثبت و سازش یافته و دو سبک شوخ

  (.1397 دهقانی، و آزادی)شونددهی می( امتیاز7تا کاملا موافقم =  1ای لیکرت)کاملاً مخالفم = درجه 7مقیاس شوند و بر اساس می

 ث( مقیاس رضایت از زندگی

تهیه شده و دارای پنج گویه است. بر اساس این ابزار،  (1983، 4دینر، امانس، لارنس و گریفین)توسط مقیاس رضایت از زندگی

ین شود و مبتنی بر مقایسه شرایط زندگی فرد با استانداردهای از پیش تعیگیری میز میزان رضایت از زندگی اندازهقضاوت کلی فرد ا

 و آزادی)شود( امتیازدهی می7تا کاملا موافقم =  1ای)کاملاً مخالفم = درجه 7شده است. این مقیاس، بر اساس طیف لیکرت 

  (.1397دهقانی،

 طفه منفیج( مقیاس عاطفه مثبت و عا

)هرگز( تا 1گویه وجود دارد و هر گویه از  62تهیه شده است. در این مقیاس، (1988، 3واتسون، کلارک و تلگن)این مقیاس توسط 

گویه  12شوند و هر خرده مقیاس شود. در این مقیاس، دو خرده مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی سنجیده میدهی می)بسیار( امتیاز3

  (.1422 کجباف، و عارفیان)متغیر خواهد بود 32تا  12های این مقیاس در هر خرده مقیاس از دامنه نمره بنابراین دارد؛

 سوتا نامه رضایت شغلی مینهچ( پرسش

 وایس و داویس و)باشد؛سؤال می 122سوتا طراحی شد و مشتمل بر در دانشگاه مینه (2،1927برافیلد و روث)توسط  نامهاین پرسش

گویه کاهش یافت. این  62نامه انجام دادند و تعداد سؤالات آن به اصلاحاتی را بر روی این پرسش (7،1927کوسیتانگلند لاف

شود و کسی امتیازدهی می« امخیلی راضی»تا « امخیلی ناراضی»های ای متشکل از گزینهدرجه 3نامه، بر اساس یک مقیاس پرسش

 (. 1397 خلعتبری، و مدنی معافی)ی استنمره بالاتر به معنی رضایت بیشتر از زندگ
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1 Watson, D., Clark, L.A., & Tellegen, A. 
4 Brafyld & Ruth. 
7 Weiss & Davies & England Lafkvsyt. 
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 نامه تعهد سازمانیح( پرسش

نامه، دهی به سؤالات این پرسشگویه است که باید پاسخ 64طراحی شده است و دارای  (1،1992آلن و مایر)نامه توسط این پرسش

نامه، سه بُعد ورت پذیرد. بر اساس این پرسشص« 3بسیار موافقم با نمره »تا « 1بسیار مخالفم با نمره »بر اساس یک طیف لیکرت از 

ای گونهبه هاشوند. نمرهشوند و نمرات بدست آمده به درصد تبدیل میاصلی تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری سنجیده می

نمرات »عنوان به درصد 22الی  34و نمرات بین « نمرات سطح پایین»عنوان درصد به 33طراحی شده که در آن نمرات از صفر الی 

شوند. نمره بالاتر به معنی وجود تعهد بندی میطبقه« نمرات سطح بالا»عنوان نمرات به درصد 122الی  27و نمرات بین « سطح متوسط

  (.1398 نصیری، و یغمایی)شودسازمانی بیشتر در نظر گرفته می

 خ( مقیاس اشتیاق شغلی اوترخت

نامه مشتمل بر سه خرده مقیاس ن مقیاس را در دانشگاه اوترخت هلند طراحی کردند. این پرسشای (6،6223شوفلی، سالانووا و باکر)

 2ای شامل سؤال، بُعد انرژی حرفه 2ای شامل شود. بُعد شیفتگی حرفهگیری میاست که بر اساس آن، سه بُعد اشتیاق شغلی اندازه

ی گذارآید. نمرهاین سه مقیاس، نمره کلی اشتیاق شغلی به دست میسؤال است که از جمع  3ای شامل سؤال و بُعد فداکاری حرفه

های هرگز)با نمره یا امتیاز صفر(، تقریباً گیرد و امتیازدهی بر اساس گزینهای صورت میدرجه 7این مقیاس، بر اساس مقیاس لیکرت 

( 2( و همیشه )با امتیاز 3(، غالباً)با امتیاز 4قات)با امتیاز (، بیشتر او3(، گاهی اوقات)با امتیاز 6ندرت)با امتیاز (، به1هرگز)با امتیاز 

  (.1399 مردانی، و کریمی)گیردصورت می

 زین یعمل حوزة در و شد یگردآور یاکتابخانه صورتبه هامقاله و هانامهپایان ها،کتاب به مراجعه با پژوهش ینظر اطلاعات

 از اطلاعات یگردآور جهت لازم مجوز ابتدا که ییترت نیبد. شدند یگردآور هاداده و اجرا پژوهش یهانامهپرسش

. شد انجام موردنظر یهالیتحل و شد Spss برنامه وارد شده یگردآور یهاداده ادامه در و دیگرد اخذ مدارس، و وپرورشآموزش

 ستفادها با پژوهش یهاداده سپس و شد نییتع یفیتوص آمار در هاروش از استفاده با هانامهپرسش مواد مجموعه یآمار یهامشخصه

 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد Spss برنامه در چندمتغیره ونیرگرس یآمار روش با و یهمبستگ لیتحل یآمار روش از

 پژوهش یهاافتهی. 4

رای گسازندهعوامل آموزشی)تدریس اثربخش معلم و محیط یادگیری جهت تحلیل، ارزیابی و شناسایی ها نامهها و پرسشداده

آموزان( و عوامل سازمانی)رضایت شغلی، طبعی، رضایت کلی از زندگی و عاطفه مثبت دانشادراک شده(، عوامل انسانی)شوخ

آوری تبریز که موردمطالعه انجام گرفت، جمع 3 آموزان دختر ناحیهاشتیاق شغلی و تعهد سازمانی معلمان( مؤثر بر شادکامی دانش

 شد.
 

تغییرات متغیرهای شادکامی، عوامل آموزشی، عوامل انسانی و عوامل سازمانی  یانگین، انحراف استاندارد و دامنهتوزیع م. 1جدول

 هادر آزمودنی

 میانگین مؤلفه متغیر عوامل
انحراف 

 استاندارد
 بیشترین کمترین

دامنه 

 تغییرات

 39 78 19 73/17 62/42 - شادکامی -

 72 92 62 11/12 28/33 یسروش تدر تدریس اثربخش

                                                           
1 Allen & Meyer 2 Schaufeli, W. B., Salanova, M. & Bakker, A.B. 
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عوامل 

 آموزشی

های فردی ویژگی

 معلم
82/43 11/16 18 27 49 

 18 63 7 4 62/12 پژوهیدانش

 32 48 16 32/8 33/67 ایجاد ارتباط و مشاوره

 134 618 24 84/33 33/142 جمع کل

محیط یادگیری 

گرای ادراک سازنده

 شده

 62 68 8 92/4 62/18 ارتباط شخصی

 61 68 7 31/4 31/12 ت در علمعدم قطعی

 61 68 7 89/4 17 بیان انتقادی

 61 68 7 79/4 18/17 کنترل مشارکتی

 61 68 7 96/4 33/17 آموزانمذاکره با دانش

 84 163 41 42/12 63/82 جمع کل

 عوامل انسانی

 122 622 42 87/32 32/164 - یطبعشوخ

 12 63 7 22/4 13/12 - رضایت از زندگی

 34 48 14 38/8 26/32 - عاطفه مثبت

عوامل 

 سازمانی

 23 91 68 23/13 67/21 - رضایت شغلی

 119 131 36 69 44/93 - تعهد سازمانی

 79 123 62 23/13 34/23 - اشتیاق شغلی

 

ی ل انسانی و عوامل سازمانتغییرات متغیرهای شادکامی، عوامل آموزشی، عوام ( توزیع میانگین، انحراف استاندارد و دامنه1جدول)

 33/142، میانگین در کل تدریس اثربخش 73/17و انحراف استاندارد  62/42دهد که میانگین در شادکامی ها را نشان میدر آزمودنی

 ، میانگین42/12و انحراف استاندارد  63/82گرای ادراک شده ، میانگین در کل محیط یادگیری سازنده84/33و انحراف استاندارد 

طبعی، رضایت از و انحراف استاندارد در شوخ 26/32و  13/12، 32/164طبعی، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت به ترتیی در شوخ

، 67/21، میانگین در رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی به ترتیی 38/8و  22/4، 87/32زندگی و عاطفه مثبت به ترتیی 

 باشد.می 23/13و  69، 23/13دارد در رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی به ترتیی و انحراف استان 34/23و  44/93

ت ها مورد بررسی قرار گرفاسمیرنف نرمال بودن داده - های موردنظر، با استفاده از آزمون کالموگروفقبل از شروع انجام تحلیل

 مشاهده است:( قابل6که نتایج آن در جدول)
 

 اسمیرنف – مون کالموگرفنتایج آز. 6جدول

 معناداری اسمیرنف - آماره کالموگرف تعداد متغیر

 تدریس اثربخش

642 

232/2 221/2 

 6/2 241/2 محیط یادگیری

 728/2 224/2 یطبعشوخ
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 883/2 229/2 رضایت از زندگی

 178/2 2426/2 عاطفه مثبت

 326/2 233/2 رضایت شغلی

 278/2 2326/2 تعهد سازمانی

 6/2 249/2 اشتیاق شغلی

 تحلیل همچون پارامتریک آمارهای از استفاده و بودند نرمال هاداده گفت توانمی است، مشاهدهقابل( 6)جدول در که طورهمان

 .است بلامانع رگرسیون و پیرسون همبستگی

 میآزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین تدریس اثربخش و محیط یادگیری با شادکا. 3جدول

 3 6 1 متغیر

   1 شادکامی

 1 782/2** 829/2** تدریس اثربخش

  1 793/2** محیط یادگیری
 

( 3ر جدول)شادکامی، از ضریی همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج دبرای بررسی رابطه بین تدریس اثربخش و محیط یادگیری با 

 داری بین تدریس اثربخش و محیط یادگیری با شادکامی، وجود دارد.مشاهده است. رابطه معنیقابل
 

 داری شکل رگرسیونیتحلیل واریانس برای آزمون معنی. 4جدول

 داریسطح معنی Fر مقدا میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شکل

 221/2 384/313 213/17183 6 34372 رگرسیون

   433/34 643 492/13636 ماندهباقی

    643 362/47226 کل
 

داری اثر متغیرهای)تدریس اثربخش و محیط برای تعیین معنی Fاسیییت، مقدار آزمون  مشیییاهدهقابل( 4)جدول در که طورهمیان

 باشد.می221/2داری با سطح معنی =384/313Fیادگیری( بر شادکامی برابر 

 بینبینی شادکامی بر اساس دو متغیر پیشبرآورد رگرسیون خطی پیش. 3جدول

 ضرایی استاندارد شده ضرایی استاندارد نشده متغیرها
 داریسطح معنی tآماره 

 β بتا انحراف میانگین 

 223/2 -811/6 - 314/6 -229/7 اثر تعاملی

 221/2 992/8 482/2 266/2 622/2 تدریس اثربخش

 221/2 236/7 414/2 242/2 332/2 محیط یادگیری
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بدسییت  Tدار، در متغیر محیط یادگیری معنی 221/2( در سییطح 992/8بدسییت آمده) T(، در متغیر تدریس اثربخش 3طبق جدول)

اک گرای ادرو محیط یادگیری سییازنده توان گفت تدریس اثربخشبنابراین می باشیید؛دار میمعنی 221/2( در سییطح 236/7آمده)

 شده با شادکامی ارتباط مثبت و معناداری، دارند. 

 طبعی، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت با شادکامیآزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین شوخ. 2جدول

 4 3 6 1 متغیر

    1 شادکامی

   1 22/2** یطبعشوخ

 1 482/2** 213/2** 289/2** رضایت از زندگی

  1 43/2** 23/2** عاطفه مثبت
 

طبعی، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت با شادکامی، از ضریی همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج برای بررسی رابطه بین شوخ

 .اردطبعی، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت با شادکامی وجود دداری بین شوخمشاهده است. رابطه معنی( قابل2در جدول)
 

 داری شکل رگرسیونیتحلیل واریانس برای آزمون معنی. 7جدول

 داریسطح معنی Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شکل

 221/2 918/142 361/12643 3 923/32769 رگرسیون

   761/29 646 337/12876 ماندهباقی

    643 362/47226 کل
 

طبعی، رضایت از زندگی و داری اثر متغیرهای)شوخبرای تعیین معنی Fمقدار آزمون  است، مشاهدهبلقا( 7)جدول در که طورهمان

 باشد.می 221/2داری با سطح معنی =918/142Fعاطفه مثبت( بر شادکامی برابر 
 

 بینبینی شادکامی بر اساس سه متغیر پیشبرآورد رگرسیون خطی پیش. 8جدول

 ضرایی استاندارد شده دهضرایی استاندارد نش متغیرها
 داریسطح معنی tآماره 

 β بتا انحراف میانگین 

 423/2 838/2 - 646/6 -231/6 اثر تعاملی

 221/2 634/2 312/2 219/2 117/2 یطبعشوخ

 221/2 722/2 341/2 174/2 128/1 رضایت از زندگی

 221/2 634/7 363/2 273/2 367/2 مثبت عاطفه
 

بدست  Tدار، در متغیر رضایت از زندگی معنی 221/2( در سطح 634/2بدست آمده) Tطبعی تغیر شوخ(، در م8طبق جدول)

بنابراین  باشد؛دار، میمعنی 221/2( در سطح 634/7بدست آمده) Tدار، در متغیر عاطفه مثبت معنی 221/2( در سطح 722/2آمده)

 ادکامی ارتباط مثبت و معناداری، دارند.طبعی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت با شتوان گفت شوخمی
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 آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با شادکامی. 9جدول

 4 3 6 1 متغیر

    1 شادکامی

  1 443/2** 392/2** رضایت شغلی

   1 228/2** تعهد سازمانی

 1 412/2** 479/2** 271/2** اشتیاق شغلی
 

برای بررسی رابطه بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با شادکامی از ضریی همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج 

 داری بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با شادکامی وجود دارد.مشاهده است. رابطه معنی( قابل9در جدول)
 

 داری شکل رگرسیونیبرای آزمون معنیتحلیل واریانس . 12جدول

 داریسطح معنی Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شکل

 221/2 263/137 417/12486 3 632/31447 رگرسیون

   737/22 646 672/12133 ماندهباقی

    643 362/47226 کل
 

داری اثر متغیرهای)رضایت شغلی، تعهد سازمانی و برای تعیین معنی F مقدار آزمون است، مشاهدهقابل( 12)جدول در که طورهمان

 باشد.می221/2داری با سطح معنی =263/137Fاشتیاق شغلی( بر شادکامی برابر 
 

 بینبینی شادکامی بر اساس سه متغیر پیشبرآورد رگرسیون خطی پیش. 11جدول

 ضرایی استاندارد نشده متغیرها
ضرایی استاندارد 

 شده
 tاره آم

سطح 

 داریمعنی
 β 

انحراف 

 میانگین
 بتا

 816/2 638/2 - 433/6 383/2 اثر تعاملی

 221/2 623/2 628/2 239/2 639/2 شغلی رضایت

 221/2 143/8 323/2 266/2 173/2 سازمانی تعهد

 221/2 713/8 383/2 234/2 693/2 شغلی اشتیاق
 

( 143/8بدست آمده) Tدار، در متغیر تعهد سازمانی معنی 221/2( در سطح 623/2بدست آمده) T(، در رضایت شغلی 11طبق جدول)

توان گفت بنابراین می باشد؛دار میمعنی 221/2( در سطح 713/8بدست آمده) Tدار و در متغیر اشتیاق شغلی معنی 221/2در سطح 

 ی، دارند. رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با شادکامی ارتباط مثبت و معنادار
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 بندی متغیرهای پژوهشرتبه. 16جدول

 رتبه ضریی تعیین متغیر

 1 482/2 تدریس اثربخش

 6 414/2 محیط یادگیری

 3 312/2 یطبعشوخ

 4 341/2 رضایت از زندگی

 3 363/2 عاطفه مثبت

 2 383/2 اشتیاق شغلی

 7 323/2 تعهد سازمانی

 8 628/2 رضایت شغلی
 

توان بیان کرد که عوامل آموزشی در اولویت اول، عوامل انسانی در اولویت دوم و رگرسیون و تأثیر ضریی تعیین می به نتایجباتوجه

 عوامل سازمانی در اولویت سوم قرار دارند.

 گیری. بحث و نتیجه5

 ،(شده راکاد گرایدهسازن یادگیری محیط و معلم اثربخش تدریس)آموزشی عوامل شناسایی و ارزیابی تحلیل، باهدف پژوهش این

 و غلیش اشتیاق شغلی، رضایت)سازمانی عوامل و( آموزاندانش مثبت عاطفه و زندگی از کلی رضایت طبعی،شوخ)انسانی عوامل

ادی ترین نیازهای روانی انسان که دارای تأثیر بسیار زیگرفت. یکی از مهم انجام آموزاندانش شادکامی بر مؤثر( معلمان سازمانی تعهد

تن در وضعیت عنوان قرارگرفتوان شادکامی را به. بر اساس تعاریف ارائه شده، میشادکامی استگیری شخصیت انسان است، شکل بر

توان کرد. می بودن سطح عاطفه منفی تعریفروانی مثبت و یا قرارگرفتن در بالاترین سطح رضایت از زندگی، عواطف مثبت و پایین

سوی اهداف تواند بههای زندگی افراد تأثیر بگذارد. یک جامعه در صورتی میند بر سایر جنبهتواگفت که وجود شادکامی، می

متعالی گام بردارد که افراد آن جامعه از زندگی خود رضایت کلی داشته باشند و به طور پیوسته حس شادی و شادکامی را تجربه 

ش چشمگیر سلامت روانی و جسمانی افراد آن جامعه خواهد شد. کنند؛ چرا که وجود شادکامی در بین افراد جامعه، موجی افزای

ترین ابعاد زندگی افراد است که بر سایر ابعاد زندگی تأثیر فراوان دارد. یکی از مسائل مهم در زندگی زندگی تحصیلی یکی از مهم

رش وپروهای نظام آموزشترین رکنآموزان از مهمآموزان است. دانشتحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مسئله شادی دانش

 هااندیشه ،احساسات افکار، از درست استفاده با هستند جامعه هایسرمایه آموزاندانش اینکه بهشوند. باتوجههر کشوری محسوب می

 رشد و تقویت رایب اگر بنابراین باشند؛ داشته جامعه پیشرفت و آینده در بسزایی نقش توانندمی خود، عواطف و هاهیجان بر تسلط و

 فرادا چراکه بود، خواهد مضر همگان برای آیدمی دست به که نتایجی نشود، پژوهش و فعالیت آموزاندانش روان و جسم سلامت

در مقالة خود به این نتیجه ( 1421،حیدری و فاضلی حسینی،شاه اسلامیان، ابریشمی، حسینی) ساخت. خواهند را سالم جامعه سالم،

مندی و رضایت توانند میزان شادکامیخوبی میهای شخصیتی و خودکارآمدی بهکتورهایی از قبیل منبع کنترل، ویژگیرسیدند که فا

 دارای طبعیشوخثابت شد که  (1399،صلایانی و سلطانی آباد،ابراهیم اصغری). در مقالهبینی کنندآموزان مقطع متوسطه را پیشدانش

و فرسودگی  نقش میانجی بین تعهد سازمانیدارای  طبعیشوخهای پژوهش، یافتهبر اساس . است لیرابطه معنادار منفی با فرسودگی شغ

در  طبعیوخحس شافزایش  ،پیشگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای تعهد سازمانی در معلمان برایبنابراین،  است وشغلی معلمان 
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های راهبردی هر کشور مدارس آن کشور هستند؛ چرا که در مانترین سازترین و بنیادییکی از مهم .شودپیشنهاد میمحیط کار 

های شود و باید خروجی این نهاد مهم و تأثیرگذار، انسانهای انسانی تبدیل میترین منابع انسانی هر کشوری به سرمایهمدارس، مهم

 ای، ایجاد و پرورش شادکامی درههای بارز هر مدرسبنابراین ضروری است که یکی از ویژگی خودساخته باشد؛ یافته وتوسعه

آموزان موجی افزایش یادگیری و مانا شدن موارد فراگرفته شده در ذهن و آموزان باشد؛ چرا که وجود شادکامی در دانشدانش

شود و باید آموزان در مدارس سپری میها خواهد شد. در طول سال تحصیلی، بخش زیادی از وقت دانشپرورش استعدادهای آن

آموزان حس شادی را در مدرسه تجربه کنند تا نسل آینده، نسلی خلاق و سالم باشد. ای باشد که دانشگونهریزی مدارس بهمهبرنا

که  شودها خواهد شد که همین امر به نوبه خود موجی میوجودآمدن تفکر مثبت در آنآموزان موجی بهتجربه شادکامی در دانش

ترین دانشگاهی بهتری را کسی کنند و به شهروندان خلاق و فعالی تبدیل شوند. یکی از مهم در آینده موفقیت تحصیلی و مدارج

وپرورش آموزان که نهایتاً منجر به ارتقای سطح آموزشفاکتورهای مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش و ارتقای سطح یادگیری دانش

رای گدهد تدریس اثربخش، محیط یادگیری سازندهمی شود، ایجاد و توسعه مدارس شاد است. نتایج حاصل از پژوهش نشانمی

طبعی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با شادکامی ارتباط مثبت و ادراک شده، شوخ

د که عوامل آموزشی ان کرتوان بیبه نتایج رگرسیون و تأثیر ضریی تعیین میآموزان تأثیر دارند؛ همچنین باتوجهبر شادکامی دانش

از جمله محدودیت های این پژوهش در اولویت اول، عوامل انسانی در اولویت دوم و عوامل سازمانی در اولویت سوم قرار دارند.

تیاط های آماری جانی احدر تعمیم آن به سایر جامعهباید  و  بود آموزان تبریزتایج این پژوهش محدود به دانشن توان گفت کهمی

ند. هایی همراه است، لذا باید نتایج بادقت تحلیل گردنامه همیشه با سوگیریایت شود. استفاده از ابزار خودگزارشی و یا پرسشرع

اد ها با دیدن تعدها گردد، ضمن اینکه برخی از آزمودنیآوری دادهها موجی گردید تا زمان زیادی صرف جمعنامهتعداد زیاد پرسش

 های واحد یادگیری بر اساس ارتقا شادکامی و تقویتشود برنامهپیشنهاد میدادند.مناسبی را از خود نشان نمیزیاد سؤالات، همکاری 

شود برای اطمینان از نتایج و در جهت تقویت روایی بیرونی آموزان طراحی شود. پیشنهاد میراهبردهای ایجاد شادابی برای دانش

های آموزشی نیز اجرا شود. جهت دستیابی به اطلاعات اطع تحصیلی مختلف و سازمانپژوهش، مطالعات مشابهی در سایر شهرها، مق

 های آتی استفاده شود.تر از ابزارهای دیگری همچون مصاحبه و مشاهده نیز در پژوهشجامع

 .ملاحظات اخلاقی5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

دگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. کنناصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 .نکرده است های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافتهای تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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