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با هدف بررسی رابطه بین شادی و کیفیت تدریس آنان انجام شده و به روش  حاضر پژوهش چکیده:

معلمان رسمی مدارس نفر  078شامل  پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری 

نفر  11ری تصادفی طبقه ای تعداد یگ متوسطه ناحیه سه کرج بودند که از بین آن ها با روش نمونه

ابزار سرانه به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. پ مدرسه دولتی دخترانه و 97 از نفر زن 978مرد و 

. تعیین روایی بود و شادی آکسفورد (9901،رسشنامه های کیفیت تدریس )شهیدیپشامل  پژوهش

رفت و گرسشنامه با اخذ نظر متخصصین امر و روایی صوری از طریق اجرای آزمایشی صورت پمحتوایی 

های جمع آوری  داده .(71/8کیفیت تدریس: پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد )جهت تعیین 

و رگرسیون  آزمون تحلیل واریانس ،مستقل tآزمون پیرسون، ی گشده  با استفاده از ضریب همبست

کیفیت نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین  پژوهشیافته های  تجزیه و تحلیل شدند. خطی

های جمعیت متغیر با ویژگی دوی این همچنین مقایسه. وجود دارد شادی و مؤلفه های آن با تدریس

ی کار متفاوت نیست و ها با توجه به  جنسیت، سن و سابقهشناختی نشان داد میزان شادی در گروه

و ی کیفیت تدریس در زن نتایج مقایسه. تنها  تفاوت شادی با مدرک تحصیلی معنادار به دست آمد

مرد نشان داد زنان به طور معنی داری کیفیت تدریس باالتری نسبت به مردان دارند اما کیفیت تدریس 

 .با توجه به سن، سابقه و مدرک تحصیلی تفاوتی ندارد

 شادی ، کیفیت تدریس ه هاي كلیدي:ژوا
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 :و بیان مسأله مقدمه

 صااحب  تماامی  .است آموزش ، کشورها سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه و رشد اساسی ارکان از یكی

 باه  جامعاه را  و آیاد  می فائق مشكالت از بسیاری بر باشد، موفق آموزش صحیح نظام اجرای اگر که دارند عقیده نظران

در میان مجموعه فعالیت هایی که برای تعلای  و تربیات داناش     .داد خواهد سوق ها اززمینه بسیاری در پیشرفت سوی

را  تادریس  .(9901شاعبانی، ) آموزان انجام می شود بیشترین سه  به تدریس معل  در کالس درس اختصاص می یاباد 

ایان  . می توان به فعالیت های دو جانبه ای که بین معل  و شاگردان جریان دارد و هدفش یادگیری اسات تعریاک کارد   

  (.9901،)شهیدیبودفعالیت چنانچه منتج به یادگیری شود برای شاگرد موثر و مفید خواهد 

کیفیت آموزش باید به بهبود کیفیت تادریس و یاادگیری باه    اعتقاد دارند که برای بهبود  (5880) بارت و همكاران

کیفیات    تمامی فعالیت های آموزش و پارورش از کیفیات تادریس تا ثیر مای پاذیرد.      . طور ه  زمان توجه اساسی کرد

و چنانچه انگیزه هاایی   کمبود شادی برای معلمان موجب کیفیت نامناسب تدریس می شود شرایط در مدرسه و ایین پ

روانی و بازسازی عاطفی وی نگردند نمی تواند در شغل خود به گوناه ای موفقیات آمیاز و ماؤثر      –ط فكری موجب نشا

معلماین توجاه باه کیفیات      افت تحصیلی دانش آموزان و بهبود عملكارد از جمله موارد ت ثیرگذار در کاهش . عمل کند

در کاار مای    شادیپژوهش ها نشان می دهد از این رو بدیهی است که نتایج تمامی . است تدریس و میزان شادی معل 

 .معلمان به طور کلی شود بهبود کیفیت تدریستواند موجب افزایش کارایی و 

کنش متقابل یعنی این که معل  بر شاگردان اثر مای گاذارد و   . تدریس یک کنش متقابل بین شاگردان و معل  است

البته این اثر متقابل ممكان اسات بصاورت  یار مساتقی       . برعكس شاگردان ه  فعالیت او را تحت تاثیر قرار می دهند

 ،آماوزان  باه داناش   معلماان  عهاد تو   کیفیت تدریس معلمان بیش بینی کننده موفقیت دانش آموزان می باشاد  .باشد

 بسایار  آماوزان  داناش  یادگیری و تدریس به نسبت خوب معلمان .آید می شمار به اخالقی و درونی ، احساسی تعهدی

 .(5882 ،9اپالتكا ) هستند دلواپس

 دهاه  در اسات.  کوتااه  بسایار  شاادی،  باا  مارتبط  اخیر مباحا   ظهور علت به شادی به مربوط های پژوهش سابقه

 شادی موضوع بیست  قرن اواخر در .کرد رضایت و شادی مورد در سواالتی طرح به اقدام آمریكا نظرسنجی سازمان9128

 ایان  .گردیاد  مطارح  اقتصااددانان  و روانشناساان  جامعه شناسان، بررسی مورد موضوعات از یكی به عنوان بشر نشاط و

اسات،   شده انجام شادی زمینه در تاکنون که تحقیقاتی بسیاری از .است شده پزشكی علوم حوزه وارد نیز موضوع جدیداً

 .(9117، 5وینهوون)  شوند مربوط می سالمت روانشناسی و بشر زندگی کیفیت به

می  کننده کمک و سازگارانه شاد افراد رفتارهای و که افكار می دهد نشان شادی با رابطه در گرفته انجام پژوهش های

 به موقاع  و می کنند تالش مستقیماً خود مسائل برای حل دارند، نیایش و دعا می نگرند، امور به باز دید با این افراد .باشد
                                                           

1- Oplatka 

2 . Vennhoven 
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 و خاود  مای روناد،   فارو  خیااالت  می کنند، در عمل و فكر بدبینانه ناشاد افراد دیگر، طرف از .کمک می طلبند دیگران از

 قاوانین  ۀدربردارناد  تندرستی ذهنی لذا .می ورزند اجتناب مشكالت حل برای کردن ازکار و می کنند سرزنش را دیگران

 روانای، پیشارفت   و فیزیكی سالمت اوشامل پیشرفت و انسان رفتار ابعاد بر همه احساسات ت ثیر وسیله به که است مهمی

 ،3زاف و  ماارجی  ،9باریجس (اسات  تشاخی   قابل اجتماعی مثبت  روابط، ایجاد و اجتماعی صالحیت آموزشی، و مهارتی

 .(9903به نقل از مرادی، 5885

افرادی که در معیارهای شادمانی نمره باالیی کسب می کنند، ساالمت جسامانی و روانای انهاا بیشاتر      بدیهی است 

 .(5882، 1فریش) موفقیت های بیشتری کسب می کنند نیز نظر شغلی و اجتماعی زبیشتری دارند و ااست، طول عمر 

اهمیت این موضوع از آنجا برمی خیزد که مدارس از جمله سازمان هایی هستند که عهده دار تربیت نیروی انساانی  

آیند. با نگاهی دقیاق تار مشاخ  مای      جامعه اند و معلمان از منابع انسانی و ارکان اصلی و مه  مدرسه به حساب می

و میزان  شود که اثر بخشی مدارس تا حد زیادی به کیفیت تدریس معلمان بستگی دارد. لذا توجه به شرایط محیط کار

برخوردار است که در سال هاای اخیار ماورد     ویژه ای رزش و ضرورتکیفیت تدریس، از ا برای باال بردن معلمینشادی 

بی توجهی قرار گرفته و کیفیت یادگیری دانش آموزان در سطح مطلاوبی قارار نادارد. مشاكل یكساان نباودن شارایط        

منجار باه کااهش     و نشاط آناان در راساتای دوری از فرساایش شاغلی،     مدرسه ای برای معلمان و عدم توجه به شادی

 ش آموزان می گردد.  کیفیت تدریس و یادگیری دان

و ارتبااط  معلمان مدارس متوسطه کرج  شادیحاضر به بررسی وضعیت کنونی  پژوهشبا توجه به مطالب ذکر شده 

 و همچنین ارتباط این متغیر با ویژگی های جمعیت شناختی می پردازد.  آن با کیفیت تدریس آنان 

 پیشینه پژوهشی

فیت تدریس؛ پژوهش هایی چند نیز بر عامل ت ثیرگذار شادمانی بر در میان پژوهش های انجام شده در زمینه ی کی

( در پژوهش خود باه همبساتگی بااالیی میاان شاادکامی و      5898مهدی نژاد) کیفیت تدریس ت کید کرده اند از جمله:

( نیز در پژوهش خود به این نتیجاه رسایده اسات کاه     5885لئونارد)کارامدی تدریس دست پیدا کرده است. همچنین 

( و تایات و  5885جاد شادی بر کیفیت زندگی مدرسه ای ت ثیرگذار است. همچنین نتایج پژوهش های لیندا استارمن)ای

 ( نیز از همبستگی میان این دو عامل حكایت کرده اند.9101پاچت)

 

                                                           
3-  Bridges 

4 - Margie & Zaff 

5- Frisch 
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 هدف پژوهش

رابطه دارد و با پیش زمینه ی گفته شده در این پژوهش بر آن ای  تا نشان دهی  شادی با کیفیت تدریس معلمان 

ممكن است با افزایش شادی معلمین کیفیت تدریس آنان نیز افزایش یابد و از این مسیر راهی فراروی جامعه ی 

 فرهنگیان برای افزایش کیفیت کاری آنان در جهت تربیت و تعلی  دانش آموزان قرار داد.

 فرضیه هاي پژوهش:

 .داری وجود دارد بین شادی معلمان و کیفیت تدریس آن ها رابطه معنی -9

یات تادریس   متغیر های جمعیت شناختی)جنسیت، سن، سابقه و میزان تحصیالت( رابطه باین شاادی و کیف   -5

 معلمان را تعدیل می کند.

 روش شناسی:

ایان   ماوردنظر محقاق باوده اسات.     معلماان و شاادی   دو متغیر کیفیت تادریس تعیین رابطه میان  پژوهشدر این 

از نظر نوع داده های مورد استفاده کمی است و از آنجا که محقق قصد دستكاری  کاربردی است و از نظر هدف، پژوهش

در این پژوهش جامعاه آمااری شاامل کلیاه معلماان       از نوع همبستگی می باشد. ،و دخل و تصرف در متغیر ها را ندارد

نفار   999باشد کاه از ایان تعاداد    نفر می  078کرج می باشند که مشتمل بر  سه رسمی مدارس متوسطه دولتی ناحیه

جادول   حجا  نموناه بار اسااس     .. مدرسه دولتی دخترانه و پسرانه انجام وظیفاه مای کنناد    97 نفر زن در 117مرد و 

 988 رفتن ده درصاد ریازش،  گا که محقق باا در نظار     معل  محاسبه شده است 521 برابر( 9178)کرجسی و مورگان 

 ردید.گقابل قبول جمع آوری و تجزیه و تحلیل  رسشنامهپ 521توزیع نموده و در نهایت  رسشنامهپ

 ابزار پژوهش:

 ها عبارتند از: رسشنامهپاستفاده شده است این  رسشنامهپ دوردآوری داده ها از گدر این تحقیق برای 

نج درجه ای لیكارت و نااظر بار مولفاه     پویه در مقیاس گ 59که دارای  (9901،)شهیدیکیفیت تدریس  رسشنامهپ

آلفای به  ی، مسئولیت های حرفه ای و مشارکت می باشد.مدیریت کالس، آموزش، ارزشیاب ،یگهای: برنامه ریزی و آماد

است که نشان می دهد این پرسشنامه از همسانی درونی نسبتا قدرتمندی  α=8.71دست آمده برای کل این پرسشنامه 

پرسشنامه شادی آکسفورد برای تعیین میزان شادی معلمان استفاده می شود. ایان مقیااس   نین و همچ برخوردار است.

گویه چهار گزینه  51مورد تجدید نظر قرار دادند. این مقیاس دارای  5889مارتین گرسلند تهیه  و در سال  و یلارا آرگ

و عباارتی کاه    ساه زان شادی باشد نمره ای است و هر گویه به گونه ای درجه بندی شده که هر عبارت که بیشترین می

 آن درونی همبستگیو   8.19 را پرسشنامه اعتبار آرگایل و هیلزبیانگر کمترین میزان شادی باشد نمره صفر می گیرد. 

 ..اند کردهگزارش  8/ 21و 8.3بین را
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 یافته ها:

آنان را با آزمون همبستگی  اولین جدول فرضیه ی اصلی پژوهش یعنی رابطه میان شادی معلمین و کیفیت تدریس

 پیرسون مورد تحلیل و پردازش قرار می دهد.

 آزمون همبستگی میان کیفیت تدریس و شادی9جدول شماره 

 میزان خطا ضریب تعیین سطح معنی داری آزمون همبستگی میانگین 

 8.81 9.33 8.83 8.95* 19.77 کیفیت تدریس 

 18.20 شادی

 

اسات کاه    sig=8.83با سطح معنای داری   r=8.95میزان همبستگی به دست آمده  دهد نتایج جدول باال نشان می

 =8.81ی شاماره یاک باا خطاای     معنی دار است و فرضایه  p=8.11ی میان دو متغیر با اطمینان دهد رابطهنشان می

 ر است.در کیفیت تدریس مؤث %9.33گیرد. ضریب تعیین نشان می دهد شادی به میزان مورد ت یید قرار می

همچنین آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه میان متغیر شادی با مؤلفاه هاای زیرمجموعاه ی کیفیات     

باا  تدریس نیز نشان داد قوی ترین مؤلفه مرتبط با شادی در کیفیت تدریس مؤلفه ی برنامه ریزی و آمادگی اسات کاه   

 عنوان مؤلفه ی پیش بین شادی باشد.همین مؤلفه ه  می تواند به توجه به آزمون رگرسیون خطی، 

 آزمون همبستگی میان مؤلفه های کیفیت تدریس و شادی -5دول شماره ج

 سطح معنی داری آزمون همبستگی میانگین شادي

 8.88 8.52 95.15 برنامه ریزي و آمادگی

 8.99 8.81 99.21 مدیریت كالس

 8.39 8.83 55.57 آموزش

 8.81 8.98 97.72 ارزشیابی

 8.91 8.80 90.92 مسئولیت حرفه اي

 8.89 8.91 0.31 مشاركت

 

شود میازان  جدول باال آزمون همبستگی میان مؤلفه های کیفیت تدریس و شادی است. همان طور که مشاهده می

( همچناین  r ،8.88=sig=8.52همبستگی به دست آمده بین برنامه ریزی و آمادگی و شادی مثبات و معنای دار اسات)   

( اما میان ایان متغیار باا ساایر     r ،8.89=sig=8.91مؤلفه ی مشارکت نیز همبستگی مثبت و معنی داری دارد) شادی با

 مؤلفه ها همبستگی معنی داری دیده نشد.
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  کیفیت تدریس با توجه به ت ثیرگذاری در شادی مؤلفه های رگرسیون ضرایب:   9شمارهجدول     

 F R 2R Beta t sig مدل

 8.88 3.97 8.52 8.82 8.52 91.9 آمادگیبرنامه ریزي و 

 8.29 8.30 8.89 8.82 8.52 1.29 مدیریت كالس

 8.50 -9.87 -8.87 8.87 8.52 2.09 آموزش

 8.22 8.39 8.85 8.87 8.57 1.99 ارزش یابی

 8.19 8.29 8.83 8.87 8.57 3.97 مسئولیت حرفه اي

 8.92 9.91 8.81 8.80 8.50 9.09 مشاركت

 

به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی ( β=8.52 )شاخ  برنامه ریزی و آمادگی  به جدول باالبا توجه 

در وضعیت مطلوب و  p=8.11است با اطمینان  α=8.89که کوچكتر از میزان خطا ( t ،8.88=sig=3.97)داری آن 

دلیل مقدار به دست آمده از سطح معنی  به اثرگذار نسبت به شادی قرار دارند اما سایر مؤلفه های کیفیت تدریس

 .اثرگذار نیستند و می توان آن را در وضعیت متوسط قرار داد( p>8.81)داری

سایر فرضیه ها به صورت فرضیه های فرعی به بررسی مقایسه و بررسی میزان شادی با توجه به  مؤلفه های جامعاه  

 شناختی می پردازد.

 مستقل برای سنجش معنی داری تفاوت در زن ومرد tآزمون  3جدول

 تفاوت میانگین ها سطح معنی داری درجه آزادی t میانگین 

 9.91 8.32 529 8.79 19.9 زن

 31.1 مرد

مستقل برای سنجش معنی داری تفاوت شادی در زن و مارد اسات. هماان طاور کاه مشااهده        tجدول باال آزمون 

دهاد تفااوت میاانگین هاای     است که نشاان مای   sig=8.3با سطح معنی داری  t=8.79به دست آمده  tشود میزان می

 مورد ت یید قرار نمی گیرد. 1ی شماره شادی در زن و مرد معنی دار نیست و حاصل تصادف است. از این رو فرضیه
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مستقل برای سنجش معنی داری تفاوت شادی با توجه به مدرک  tآزمون  -1جدول 
 تحصیلی

 میزان خطا سطح معنی داری درجه آزادی t میانگین 

 8.81 8.89 525 5.90 31.79 لیسانس

 13.9 فوق لیسانس

 

مستقل برای سنجش معنی داری تفاوت شادی در افراد با مدرک لیسانس و فوق لیسانس است.  tجدول باال آزمون 

دهاد  است که نشان مای  sig=8.89با سطح معنی داری  t=5.90به دست آمده  tشود میزان همان طور که مشاهده می

ی اسات. از ایان رو فرضایه    معنای دار  p=8.11تفاوت میانگین های شادی در افراد لیسانس و فوق لیسانس با اطمینان 

دهد میازان شاادی در افاراد    های به دست آمده نشان میگیرد. میانگینمورد ت یید قرار می =8.81با خطای  0شماره 

 فوق لیسانس بیش از لیسانس هاست.

 آزمون تحلیل واریانس برای سنجش معنی داری تفاوت با توجه به گروه سنی  2جدول 

مجموع   

 مجذورات

میانگین  آزادیدرجه 

 مجذورات

f  سطح معنی

 داری

 8.01 8.9 92.55 5 95.39 واریانس بین گروهی گروه سنی

واریانس درون 

 گروهی

38892.12 525 915.09 

  523 38821.883 جمع

 

جدول باال آزمون تحلیل واریانس یک سویه برای سنجش معنی داری تفاوت شادی در سنین متفاوت اسات. هماان   

و میاانگین مجاذورات درون گروهای     92.55طور که در جدول باال مشاهده می شود میانگین مجاذورات باین گروهای    

ت که نشان می دهد تفاوت میانگین هاا  اس sig =8.0با سطح معنی داری  f=8.9به دست آمده   fاست. میزان  915.09

   توان مورد ت یید قرار داد.را نمی 2در سنین مختلک معنی دار نیست. از این رو فرضیه ی شماره 
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 آزمون همبستگی میان شادی و سابقه ی کار -7جدول 

 میزان خطا ضریب تعیین سطح معنی داری آزمون همبستگی میانگین 

 8.81 8.92 8.30 -8.83 18.20 شادی

 90.01 ی کارسابقه

شاود میازان همبساتگی باه     جدول باال آزمون همبستگی میان شادی و سابقه ی کار است. همان طور که مشاهده مای 

ی میان دو متغیر معنای دار نیسات و   دهد رابطهاست که نشان می sig=8.3با سطح معنی داری  r= -8.83دست آمده 

 مورد ت یید قرار نمی گیرد.

 

 و نتیجه گیري:بحث 

( و  5898یافته های به دست آمده از این پژوهش با یافتاه هاای پاژوهش هاایی همچاون مطالعاه ی مهادی ناژاد)        

 ( همسویی دارند.9101( و تایت و پاچت)5885( و همچنین نتایج پژوهش های لیندا استارمن)5885لئونارد)

جامعه شاناختی، باا یافتاه هاای پاژوهش کناونی       اما نتایج برخی پژوهش های انجام شده در زمینه ی ویژگی های 

دهد میزان شادی در مردان بیش از زنان نشان می (9900)بختیار نصر آبادی و همكارانی پژوهش نتیجه. متفاوت است

تفاوت معناداری را بین میزان شادمانی زن و مرد نشان نداد  ( 9907)کشاورز، مولوی و کالنتریاما نتایج پژوهش . است

توان در مورد این فرضیه نظر قطعی داد و از این رو نمی. کندی به دست آمده در پژوهش حاضر حمایت میتیجهکه از ن

 .هایی بیش از این استنیاز به بررسی و پژوهش

نشان داده است سن از جمله عوامل مؤثر بر شادی البتاه  ( 9909)رئیسینتایج پژوهش  3در مورد فرضیه ی شماره 

های چندانی در این زمینه در دست نیسات اماا  ایان فرضایه نیاز ماورد حمایات        اگرچه پژوهش. تبه میزان اندک اس

 .های بیشتری صورت گیردپژوهشی که پیش از این انجام شده است نیست و باید در این زمینه مقایسه

متفااوت اسات   نیز مبنی بر عدم تفاوت شادی در سوابق کااری   (9900)بختیار نصر آبادی و همكاراننتایج پژوهش 

تنها پژوهش انجام شده در این زمینه  .کنددر این پژوهش را ت یید می 1ی به دست آمده ی فرضیه ی شماره که نتیجه

در این پژوهش را ت ییاد   فرعی ی به دست آمده ی فرضیه هایهایافته که( 9901)سلیمی ، پور رجایی ،رحیمیپژوهش 

هایی به عنوان اگرچه چنین فرضیه. ل کردیدخ تدریستوان متغیرهای دموگرافیک را در کیفیت از این رو نمی. کنندمی

جا که پژوهش حاضر در صدد بررسای کیفیات   آیند و از آنهای جانبی این تحقیق به شمار میهای فرعی و یافتهفرضیه

 .وان به آن استناد کردتنبوده است؛ نمی جمعیت شناختیهای تدریس با توجه به ویژگی

در فصال چهاار    را بررسی مای کارد؛  شادی  تدریس وکیفیت  که رابطه میاناصلی  متغیرتوان گفت در مجموع می
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هاای جاانبی اگرچاه    ها و یافتهمورد ت یید قرار گرفتند و از سوی پژوهش های پیشین نیز حمایت شدند اما سایر فرضیه

 . توان با قاطعیت نسبت به آنان نظر دادی پژوهشی نمیتوجه به کمبود پیشینه مورد ت یید قرار گرفتند اما با بعضاً

از آنجا که شادی یک امر اساسی و بنیادین شخصیتی است و موجب قوام و استواری شخصایت اسات ممكان اسات در     

اما محدودیت های فراروی پژوهشگر مانع از آن شد  .کیفیت تدریس نیز بیش از این ها ت ثیر گذار باشد مثلسایر موارد 

محدودیت نموناه؛   محدودیت منابع در دست؛ که بررسی جامع و کاملی از این امر به عمل آید. محدودیت هایی همچون

های دریافتی  خاسپنداشتن معیاری عینی برای ارزیابی جار شده با توجه به فرهنگ ایرانی و همچنین محدودیت ابزار هن

توسط پژوهشگر و یا فرصت کافی برای راست آزمایی اطالعات دریافتی. اما برای بهبود و تكمیل این کاار پیشانهاد مای    

گردد با انجام روش های دیگر پژوهشی همچون روش علی مقایسه ای ت ثیر متغیرهای شادی بار روی کیفیات تادریس    

رابطه ی میان کیفیت تدریس و شاادی   مقایسه شود. همچنین  پژوهش ین و نتایج آن با نتایج ا گیردمورد بررسی قرار 

با استفاده از ابزارهای خودساخته یا مناسب با فرهنگ بومی سنجیده شود تا همسانی نزدیک تری با آزمودنی ها داشاته  

 .باشد

ساطوح تحصایلی و    ،مقاطع آموزشی مختلک ) پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوساطه( و سرانجام معلمان در 

د. ضمن اینكه انجاام کاار   گیرنانواع مدارس ) یر انتفاعی، شاهد، تیزهوشان و شبانه( نیز در این متغیر مورد بررسی قرار 

آزمایشی در زمینه ی ت ثیر شادی بر افزایش کیفیت تدریس با دو گروه آزمایش و کنترل می تواناد پاساخ هاای شافاف     

 تری را در این زمینه ارائه کند.
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