
 وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت و
  اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
 :چکیده

 

 در مفهوم شادی حداقل سه جزء اساسی عاطفی، اجتماعی و شناختی وجود : و هدفمقدمه
جزء عاطفی باعث حاالت هیجانی مثبت، جزء اجتماعی منجر به روابط اجتماعی . دارد

 با دیگران و جزء شناختی موجب برخورداری از تفکری می شود که وقایع گسترده و مثبت
با توجه به نقش شادابی در سالمتی جسم و . روزمره را با خوشبینی تعبیر و تفسیر می کند

دود مطالعات انجام شده در این زمینه انجام این مطالعه ضروری به عروان دانشجویان و م
یین وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت و  این پژوهش به منظور تع.نظر رسید

 . اطالع رسانی پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت
 

از  یــــ توصیفی ـ تحلیلبرای اندازه گیری شادکامی در این پژوهش: روش کارمواد و 
 ای دارد پرسشنامه شادکامی آکسفورد که در میان پرسشنامه های شادکامی جایگاه ویژه

گزینه های هر ماده به  ماده چهارگزینه ای است که 29این پرسشنامه حاوی . استفاده گردید
 گانه از صفر تا 29ترتیب از صفر تا سه نمره گذاری گردید و بدین ترتیب جمع نمرات مواد 

در پژوهش های متعدد انجام شده در کشورهای مختلف ضریب آلفای .  امکان پذیر بود87
دست ه  ب81/0 تا 78/0 و پایایی بازآزمایی پرسشنامه 92/0 تا 87/0 پرسشنامه بین کرونباخ

       بین تمام دانشجویان دانشکده که در 1381پرسشنامه در نیمه دوم بهمن ماه . آمد
)  دانشجویان درصد89( دانشجو 303 نهایتاً.  حضور داشتند توزیع گردیدکالس های درس

  نرم افزاربه وسیلــــهداده ها پس از جمع آوری . ری نمودنددر تکمیل پرسشنامه ها همکا
SPSS نالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتآبا استفاده از آزمون  و. 

 

میانگین نمره .  دانشجویان تحت بررسی مرد و بقیه زن بودنددرصد 26 حدود :یافته ها 
ا میانگین شادابی دانشجویان  بود که ب42 ± 14شادابی دانشجویان تحت بررسی حدود 

بین میزان شادابی دانشجویان با سن، . کشورهای توسعه یافته تفاوت معنی داری نداشت
 ،جنس، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی و محل سکونت رابطه معنی داری مشاهده نگردید

ی که شادابی دانشجویان با عالقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی همبستگ در حالی
 .مثبت معنی دار نشان داد

 

 شناساندن رشته های تحصیلی به دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، :نتیجه گیری 
  دانشجویان امکان تحصیل در یکی از رشته های مورد عالقه در دانشگاه و امید دادن به 

   .می تواند در شادابی آنان مؤثر واقع گردد
 

  دانشجو، یت از زندگی رضا،شادابی : ی کلیدی واژه ها
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 مقدمه
ای است که معانی مختلفی چون  ، واژه)1(شادی

 را و لذت از کل زندگیطوالنی مدت لذت ی، ـــذت آنـل
 بسیاری از روانشناسان بر این باورند .شود شامل می

که در مفهوم شادی حداقل سه جزء اساسی عاطفی، 
جزء عاطفی باعث . اجتماعی و شناختی وجود دارد

ت هیجانی مثبت، جزء اجتماعی منجر به روابط حاال
اجتماعی گسترده و مثبت با دیگران و جزء شناختی 
موجب برخورداری از تفکری می شود که وقایع 

 . ]2و1[ روزمره را با خوشبینی تعبیر و تفسیر می کند
بسیاری از روانشناسان شادی و غم را یک حالت 

 نشان مثالً. داز رخدادهای جزیی نمی داننپایدار متأثر 
داده اند که شادی فارغ التحصیالن دانشگاه به علت 
ازدواج، اشتغال و ارتقاء شغلی تنها حدود سه ماه دوام 
داشته و کسانی که به دالیلی از قبیل شکست عاطفی، 
نابینا یی و یا فلجی دچار غم شده اند حد اکثر بعد از 

از گشته اند ــسال به حالت شادی خویش ب گذشت یک
 .]3 و1[

ری است ــــــبه نظر پژوهشگران شادی متغی
ان ـــهیج. شخصیتی که پایه ای زیست شناختی دارد
ی، روابط ــمثبت، رضایت از زندگی، نبود هیجانات منف

مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی، 
دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز شروط الزم برای 

ی ـــــشاد دنیا را مکانمردم . رسیدن به شادی است
ی گیرند، مشاغل ــــامن تر می یابند، آسانتر تصمیم م

مورد عالقه خود را می یابند، حس همکاری و کمک به 
ه ای پردازش و ــــدیگران دارند، و اطالعات را به گون

 .]5 و4[تفسیر می کنند که به شادی آنها می انجامد 
از روانشناسان بر این باورند که شادی بیش 

 دستیابی به اهداف مشخص موفق بودن است و تنها با

علیرغم آنکه نسبت از مردم عده ای . گردد مینحاصل 
، موقعیت  ات زیادترـــــــو امکاندرآمد به دیگران از 

 سالمت  بهتر ودـــــ، همسر و فرزنعالی تراجتماعی 
آنها . نیستندر ـــــشادت، بیشتری برخوردارندجسمی  

ی و عوامل ــــوضعیت رواناز تأثر متر بیشرا شادی 
ردی، پذیرش ــــهای  ف  ارزش. افراد می داننددرونی
رضایت  ها، کار و فعالیت ها، با معنی دانستن واقعیت

میزان کنترل مثبت به افراد، از زندگی، عزت نفس، دید 
و انسانی ارکت ـــــــ، مشبر زندگی، کیفیت ارتباطات

از عوامل مؤثر در شادی شناخته های عاطفی  توانائی
    ..]6 و2[شده اند 

ه سطح ـــای متعدد نشان داده کــــــــپژوهش ه
ان فردگرا بیشتر از دانشجویان ـــخوشحالی دانشجوی

در جوامع فردگرا افراد بیشتر . جامعه گرا بوده است
. ندای خود را دنبال می کنــــعالئق شخصی و آرزوه

های حمایت که در این جوامع افراد از  ولی به دلیل آن
ه گرا ـــــع جامعـــــــاجتماعی کمتری نسبت به جوام

ن این ـــــز در بیـــبرخوردارند، خودکشی و جنایت نی
 . ]7 و6[یان نیز بیشتر دیده می شود دانشجو

ه درگیر بودن ـــــــــپژوهشگران نشان دادند ک
وی و هوس، کاهش ــیه، کنترل هدر سازمان های خیر

مسایل  شدن در تقاضا و قیاس اجتماعی، کمتر درگیر
اقتصادی،ارتباط خوب با همسر و فرزند، ارتباط خوب 

م، ـــبا دوستان و خویشان، بر خورداری از جسم سال
ه نفس، ـــــــاد بـــداشتن مهارت های اجتماعی، اعتم
دن اوقات در ذرانــسرزندگی اجتماعی، وقایع دلپذیر، گ

فعالیت های نیازمند به تمرکز و جذاب و آمادگی برای 

                                                      
. 1-Happiness 
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کسب تجربیات، شادی بیشتری را به همراه خواهد 
  .]7 و3[داشت 

ان عوامل مؤثر در شادابی ــعده ای از روانشناس
ی تقسیم ـــــــــرا به دو دسته عوامل خارجی و داخل

عی، از عوامل خارجی خانواده، محیط اجتما. نموده اند
ای شغلی و از عوامل ـــــدرآمد، تحصیالت، فرصت ه

وش، ارزش ها و ـــــداخلی ویژگی های شخصیتی، ه
باورها، انگیزه، دانش و مهارت های زندگی را نام برده 

آنان معتقدند که انسان هر چند نمی تواند تعدادی . اند
از عوامل مؤثر در خوشحالی خود از قبیل محل تولد، 

 ،ر دهدـــــــــــی را تغییــــرهای ژنتیکوالدین و متغی
ولی می تواند با تالش در جهت ارتقاء دانش و مهارت 
هایش در جهت افزایش شادابی خود گام های مؤثری 

قبای آنان نیز ادی افراد به رــــحس ش.  ]6و2[بردارد 
 مقایسه با افراد برتر و موفق تر معموالً. بستگی دارد

در حالی که مقایسه با .  یردحس حسادت را بر می انگ
ادی ـــــافراد پایین تر و ضعیف تر منجر به افزایش ش

 .  ]8و3[می گردد 

ود را ــــپژوهشگران نشان دادند که افرادی که خ
شاد نمی دیدند و از زندگی ناراضی بوده اند بیش از 
افراد شاد و راضی از زندگی، از افسردگی و اضطراب 

مطالعات . ه خودکشی کرده اندرنج می بردند و اقدام ب
همچنین یک همبستگی منفی بین رضایتمندی از زندگی 

طوری که نتایج یک ه ب. ندبا مرگ ومیر نشان داده ا
مطالعه کوهورت نشان داد که در مردان راضی از 

طور معنی داری کمتر از ه زندگی میزان مرگ ومیر ب
. ]10 و 9 ، 7 ، 1[مردان ناراضی از زندگی بوده است 

وسط ــــــدر جوامع مختلف همبستگی مثبتی بین مت
اه ـــــــشادکامی با صفت های اجتماعی از قبیل رف
دالت ــــاقتصادی، آزادی سیاسی، آزادی فردی، ع

د و درک ــــاجتماعی، صلح و آرامش، اعتقاد به خداون
ر چند ــه. ] 8و11[ده است ـــــــمذهب مشاهده گردی

اد بودن ــــــتصادی با شپژوهشگران بین رفاه اق
ی وجود ـــ ول،افراد همبستگی مثبتی مشاهده نموده اند

در . ادی ندانسته اندــــ متضمن ش به طورمطلقآن را
که افراد از  علیرغم آن کشورهای اروپایی و ژاپن نیز

تغذیه، مراقبت های جسمی، تحصیالت و علم بیشتری 
 به نسبت به کشورهای فقیر برخوردارند ولی نسبت

جامعه شناسان بر این باورند که . آنان شادتر نیستند
ه ثروت اندوزی دارند ــــــافرادی که تمایل بیشتری ب

در حالی که افرادی که . شادی را کمتر تجربه کرده اند
برای رشد شخصیت، داشتن رابطه صمیمانه و حضور 

د، شادی را در ــــمثبت در جامعه بیشتر تالش کرده ان
نتیجه نظرخواهی روی . ر تجربه نموده اندزندگی بیشت
 کشور جهان نشان داد دانشجویانی که 41دانشجویان 

ول می دانستند،  ـــــارزش عشق و محبت را بیش از پ
ری قائل ــنسبت به کسانی که برای پول ارزش بیشت

 .]6 و8[بودند احساس شادی بیشتری داشتند 

 ان نشانــــرمپژوهشگران در نقاط مختلف کشو
ان از ــــ باالیی از دانشجویاًداده اند که درصد نسبت

  درصد29 حدود مثالً. ی برندــــــــرنج م  افسردگی
 دــ درص33 ]12[ اه سبزوارـــــــــدانشجویان دانشگ

 دــــ درص49، ]13[دانشجویان علوم پزشکی تهران
 دـــــ درص42 ، ]14[دانشجویان علوم پزشکی زنجان 

 دـــــــ درص43، ]15[پزشکی ایران دانشجویان علوم 
  درصد32 و ]16[دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس 

 از این بیماری ]17[دانشجویان علوم پزشکی کرمان 
 زمینـــه علیرغم بررسی های متعدد در . رنج می برند

در زمینه وضعیت دودی عمطالعات بسیار مافسردگی، 
انجام ن شادابی دانشجویان و متغیرهای مرتبط با آ
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 هر کشور  دانشجویانکه  با توجه به این.  استگرفته
 دیارند و   آن ردایــــ ف  و بالندگی  سازندگی متضمن
ی جسم و روان آنان تأثیر ــــدر سالمت  آنانشادابی 

، انجام این مطالعه ضروری ]18 و 7، 1[بسزایی دارد 
 این پژوهش به منظور تعیین وضعیت  .به نظر رسید

دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی شادابی 
 . پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت

 

 هاروشمواد و

برای .  تحلیلی است ـ این یک مطالعه توصیفی
ی از ـــــی روش های گوناگونــــاندازه گیری شادکام

ی بکار ــقضاوت دیگران تا پرسشنامه های خودسنج
 در )1(دکامی آکسفوردپرسشنامه شا .گرفته شده است

میان پرسشنامه های شادکامی جایگاه ویژه ای دارد و 
این ابزار در . در پژوهش های چندی بکار رفته است

.  تهیه شد)2(وـــل و لــــ آرجیبه وسیله 1989سال 
 ماده چهارگزینه ای است که اکثر 29پرسشنامه حاوی 

ون ــــماده های آن با معکوس سازی جمالت آزم
گزینه های هر ماده به . ]4[ ساخته شد )3 (گی بکافسرد

 نمره گذاری گردید و بدین ترتیب 3 تا صفر ترتیب از
 در 87تا  صفر  گانه می تواند از29جمع نمرات مواد 

  .نوسان باشد

در پژوهش های متعدد انجام شده در کشورهای 
 تا 87/0مختلف ضریب آلفای  کرونباخ پرسشنامه بین 

 78/0 ماه 4زآزمایی پرسشنامه پس از و پایایی با92/0
 نفر از دانشجویان 101روی  . ]4[دست آمده  ب81/0تا 

 آلفای کرونباخ 1378دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 
 و پایایی 92/0ون ـــــ، پایایی دو نیمه کردن آزم93/0

دست آمد ه ـــــ ب79/0بازآزمایی آن پس از سه هفته 
]19[. 

انشجویان دانشکده مدیریت دتمام پرسشنامه بین 
ه دانشگاه علوم ـــــسته بو اطالع رسانی پزشکی واب

 که در 1381در نیمه دوم بهمن ماه  پزشکی ایران
توزیع )  نفر340(د ـــــکالس های درس حضور داشتن

راضی به )  نفر303 (دــــ درص89 حدود اًنهایت. گردید
س بر اسا. همکاری و تکمیل کامل پرسشنامه گردیدند

راهنمای پرسشنامه از آزمودنی ها خواسته شد تا از 
بین گزینه های هر ماده، گزینه ای را که در روزهای 

داده ها  .اخیر بیشتر احساس کرده اند مشخص نمایند
و )SPSS )4نرم افزار به وسیله پس از جمع آوری 

آزمون آماری آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل 
  )5(به مشخص نشدن نقاط تفریقیبا توجه .  قرار گرفتند

برای این آزمون، در این پژوهش مشابه سایر پژوهش 
های انجام شده در سایر نقاط جهان از میانگین نمرات 

 . .در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید

 
 یافته ها 

  و 4/23 ± 6/3ر ــــمیانگین سنی دانشجویان پس
 دــدرص 26 حدود. ودــــــ سال ب8/21 ± 3/2دختر 

. دـــــدانشجویان تحت بررسی مرد و بقیه زن بودن
میانگین نمره شادابی دانشجویان تحت بررسی حدود 

 بود و تفاوت معنی داری در میانگین نمره 42 ± 14
 . شادابی دانشجویان زن با مرد مشاهده نگردید

انه ـــــ گ29واد ـــامتیاز مربوط به هر یک از م
ورد مقایسه قرار ــــحاسبه و مپرسشنامه به تفکیک م

بیشترین امتیاز مربوط به سه ماده عشق و . گرفت
ور و احساس ــعالقه به دیگران، تعهد و پایبندی به ام

                                                      
. 1-Oxford Happiness questionnaire   

2- Argyle & LU  
3- Beck 
4-Statistical Package of Social Science  
5- Cutoff Point 
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ن امتیاز متعلق به سه ماده ـــــــکمتری. هشیاری بود
احساس قدرت تصمیم گیری، قدرت تنظیم اوقات و 

 با سن، میزان شادابی دانشجویان. امید به آینده بود
جنس، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی و محل سکونت 

عالقه به رشته تحصیلی و . رابطه معنی داری نداشت
امید به آینده شغلی با شادابی دانشجویان همبستگی 

 .مثبت معنی دار داشت
میانگین و انحراف معیار شادابی دانشجویان : 1ل  جدو

 تحت بررسی با توجه به نوع متغیر
انحراف  یانگینم تعداد متغیر

 معیار
آزمون 
 آماری

 :سن
             21-19 
             24-22 

               25+ 

 
120 
125 
58 

 
7/41 
0/43 
4/40 

 
)4/13( 
)7/14( 
)5/15( 

 
68/0F= 
2df= 

NS 
 

 :جنس
                زن
               مرد

 
223 
80 

 
4/42 
9/40 

 
)9/14( 
)7/12( 

 
55/0F= 
1df= 

NS 
 :طع تحصیلیمق

     کارشناسی 
 و دکتری    کارشناسی ارشد

 
265 
38 

 
6/41 
8/44 

 
)4/14( 
)0/14( 

 
68/1F= 
1df= 

NS 
 :دوره تحصیلی
             روزانه
              شبانه

 
178 
125 

 
4/41 
9/42 

 
)4/14( 
)3/14( 

 
85/0F= 

1df = 
NS 

 :محل سکونت
     در جمع خانواده
 جاره ای   خوابگاه یا منازل ا

 
174 
129 

 
3/43 
2/40 

 
)1/14( 
)5/14( 

 
52/3F= 

1df= 
NS 

 عالقه به رشته تحصیلی
            زیاد

            متوسط
            کم یا هیچ

 
99 
164 
40 

 
8/44 
5/39 
1/35 

 
)37/14

( 
)72/12( 
)38/14( 

 
7/20F= 

2df= 
001/0p< 

 امیدواری به آینده شغلی
            زیاد

   متوسط        
           کم یا هیچ

 
49 
135 
119 

 
6/50 
8/42 
5/37 

 
)8/13( 
)4/13( 
)8/13( 

 
5/16F= 

2df= 
001/0p< 

NS: Non Significant 

  و نتیجه گیریبحث

ی داری در میانگین امتیاز شادابی کل ــتفاوت معن
ن دانشجویان زن و مرد مشاهده ــــــ گانه بی29مواد 

ته های بعضی از پژوهش ها همخوانی نگردید که با یاف
میانگین نمره شادابی دانشجویان تحت . ]1 و19[دارد 

ی با میانگین ـــــتفاوت محسوس) 42 ± 14(بررسی 
) 45 ± 16 (1377ال ـدانشجویان عالمه طباطبائی در س

و میانگین نمره شادابی دانشجویان آمریکا، انگلستان، 
) 42 تا 38بین  (1997ال ــــــکانادا، و استرالیا در س

ی آن را ــــــدلیل احتمال. ]19 و 9 ، 7[مشاهده نگردید 
می توان مذهبی تر بودن و روابط اجتماعی مستحکمتر 

ه علیرغم وجود مشکالت ــــــدانشجویان ما دانست ک
ان، نمرات شادکامی ــــاقتصادی و مشکالت اشتغال آن

یافته ای توسعه ـــدانشجویان ما پایین تر از کشوره
ان داشتن نگرش مذهبی ـبسیاری از روانشناس.  نیست

و برخورداری از حمایت های اجتماعی را از عوامل 
 .]4 و 3[رده اند ــــــی کــمؤثر در شادابی معرف

د که عملکرد سیستم ــــپژوهشگران نشان داده ان
ای مختلف بهتر از ــــهتنش ایمنی افراد شاد در برابر 

می توان . ]5[ و کمتر بیمار شده اند افراد غمگین بوده 
حداقل با شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در شادی و 
آموزش کاربردی به دانشجویان گام مؤثری در جهت 

که  ا توجه به اینــــــب. ارتقاء سالمتی آنان برداشت
تحقیقات نشان داده اند که کار و تالش یکی از 

یان بوده ی دانشجوـمهمترین عوامل مؤثر در خوشحال
ار و تالش بیشتر ــــــ ترغیب دانشجویان به ک]8 و 6[

رنامه ریزی های ـــــــبدیهی است ب. توصیه می گردد
ان و تقویت ـــصحیح می تواند در افزایش امیدواری آن

انگیزه آنان به کار و تالش بیشتر نقش بسزایی داشته 
 .  باشد
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 های موفقیتروانشناسان مشاهده نمودند که 
داری  همبستگی معنیان ـدانشجویی ــ و تحصیلشغلی

امید دادن به . ]5[ است  داشتهان ــــــآنبا خوشحالی 
رای کسب ـــــــــتواند ب یـــدانشگاه مدانشجویان که 

یک زندگی  های  ی جنبهـــدر تمامی ـهای شغلموفقیت 
می تواند در خوشحالی آنان مؤثر فرصت تلقی شود 

ژوهش ها نشان داده که ـــــایج پــــنت  .رددــــواقع گ
ای داوطلبانه مشارکت و ـــه در گروههی کدانشجویان

ی رــــــــبیشتاحساس خوشحالی ، نموده اندفعالیت 
مشارکت دادن دانشجویان در سازندگی .]7[داشته اند 

ان به عنوان نیروهای پرانرژی و ــــــمملکت و باور آن
ه افزایش ــــــــ جملد زیادی ازــــخالق می تواند فوای

 باید اًضمن . راه داشته باشدـــخوشحالی آنان را به هم
ی هایی که پرسشنامه ــــتوجه نمود که برخی از ویژگ
د، در جامعه ما ارزش ــــشادکامی آکسفورد می سنج

ن است برخی از ــــبه همین دلیل ممک. تلقی می شوند
ی ها ــ به دلیل ارزش بودن آن ویژگاًدانشجویان صرف

 گزینه ها را انتخاب کرده باشند و - نه دارا بودن آنها–
 .در نتیجه میانگین نمرات آنها افزایش یافته باشد

   را به  مذهب از روانشناساننظر به اینکه بسیاری 
   روانی  فشارهای  در کاهش  کننده  حمایت  نیروی عنوان
ی  و شادابیـــــ از زندگ رضایت، احساس امید،  انسان

 و معاونین   ریزان هــبه برنام ]20-25[اند  مؤثر دانسته
  ایــ ه آموزشی دانشگاه ها توصیه می شود تا برنامه

  ذهبیـــ م  اعتقادات  منظور تقویت بهی بیشترکاربردی 
 .قرار دهند مد نظر  دانشجویان

 گانه 29ر یک از مواد ــوط به هــــــــامتیاز مرب
ورد مقایسه قرار ــبه و مپرسشنامه به تفکیک محاس

ه ـــبیشترین امتیاز مربوط به عشق و عالقه ب. گرفت
دیگران، تعهد و پایبندی به امور و احساس هشیاری 

ق به احساس قدرت تصمیم ــــکمترین امتیاز متعل. بود
عشق و . گیری، قدرت تنظیم اوقات و امید به آینده بود

 امور و امید به د و پایبندی بهـــــعالقه به دیگران، تعه
ن عوامل مؤثر در خوشحالی ـــــــآینده نیز از مهمتری
 .]25و18[شناخته شده است 

ی دانشجویان با سن، جنس، رشته ــمیزان شاداب
ی و محل سکونت رابطه ــــــــتحصیلی، دوره تحصیل
ا بعضی از پژوهش ها ــــــــمعنی داری نداشت که ب

اد که عالقه به رشته نتایج نشان د. ]14[همخوانی دارد 
ا شادابی دانشجویان ـتحصیلی و امید به آینده شغلی ب

میانگین همچنین  .ی دار داشتــــــهمبستگی مثبت معن
ان عالقه مند به رشته ــــــــنمرات شادابی دانشجوی

ر از دانشجویان بی ــــ نمره بیشت10تحصیلی حدود 
وار به عالقه و میانگین نمرات شادابی دانشجویان امید

 نمره بیشتر از دانشجویان ناامید بوده 13آینده حدود 
ه مسئوالن آموزش و ــــــتوصیه می شود ک. است

ی رشته های ــــپرورش برنامه مناسبی جهت شناسای
ه دانشگاه ـــــتحصیلی به دانش آموزان قبل از ورود ب

ی ترتیبی ــــ مسئوالن آموزش عالاًضمن. تدوین نمایند
د تا دانشجویان بتوانند حتی االمکان در یکی اتخاذ نماین

 .از رشته های مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهند

 

 تشکر و تقدیر 

از کلیه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش به        
 .دلیل همکاری و مساعدتشان سپاسگزاری می نماییم
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ABSTRACT 
 
Introduction & Objective: There are three elements such as 
emotional, social and cognitive concepts in happiness. The first 
causes positive expression, the second causes expanded and 
positive social relations with the others and the last results the 
thought that interprets optimism-rating events. Due to happiness 
role in health of body and spirit of students and also for limited 
studies in these fields, research about the matter seems 
necessary. 
 
Materials & Methods: This study has been carried out by Oxford 
happiness questionnaire. The questionnaire had 29 multiple 
choices that most of objects have been made with inverting 
sentences of Beck test by Argyle and Lu in 1989.  In numerous 
researches which have been done in different countries, the 
cronbach’s alpha was 0/87 - 0/92 and reliability was 0/78 – 0/81. 
The questionnaire was completed by 303 students of school of 
management and medical information sciences that were 
selected randomly (in 2003). Data were analyzed by descriptive 
statistics and analysis of variance (ANOVA), t test and Chi test. 
Results: This study was performed on 303 persons totally (80 
men and 223 women). Average of happiness scale was 42 ±14 
that has not a significant difference with developed countries. 
There was no significant relation between students’ happiness 
scale and age, sex, field of education and period of education but 
there was a significant positive relationship between students’ 
happiness and interest in field of education and hope to  future 
job. 
Conclusion: To introduce the fields of educations to students 
before entering to university, possibility of education in one of the 
favorit study majors and give hope to students that university can 
be an opportunity for acquiring successful job in all aspects in 
their life seems effective in their happiness.  
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