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Abstract 
Porpose: The aim of this study was to predict academic vitality based on life expectancy, 

happiness and meaning in female high school students. 

Method: The research method was descriptive and correlational. The statistical population 

included all female high school students in Hamedan. The statistical sample of 370 people 

was selected by multi-stage cluster sampling. To collect data from the scales of academic 

vitality (Hossein Chari and Dehghani Zadeh, 2012), life expectancy (Hallajian, 2010), 

meaning of life (Estger et al., 2006) and Oxford happiness (Argyle et al., 1989) used. Pearson 

correlation and multiple regression in Spss-22 software were used to analyze the data. 

Findings: The results showed the effect of life expectancy (β = 0.03, p <0.01), happiness (β 

= 0.07, p <0.01) and meaning (β = 0.01, p <0.01) on academic vitality. It was positive and 

meaningful. According to the research findings, life expectancy, meaning and happiness have 

a positive effect on vitality. Given that these variables are positive constructs of psychology 

and can create freshness and vitality in the educational environment, so they have the ability 

to affect academic vitality. 

Conclusion: Happiness and vitality are related and close variables, people who are happy 

and satisfied, work with energy and motivation in various fields of work and study and are 

less likely to be lazy and lazy, students who have high happiness have, this happiness is 

largely affected by their academic satisfaction, academic satisfaction also causes more effort 

and interest in doing academic assignments. 
 

Keywords: Life Expectancy, Academic Buoyancy, Happiness, Meaning of life. 
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Prediction of academic vitality based on life expectancy, happiness and meaning in 

students 

 

Purpose: One of the main tasks of education in any country is to cultivate students' talents and prepare 

them for active participation in society. Therefore, the education and training of people is necessary in 

order to take up various jobs, and the issue of success or failure in education is one of the most important 

concerns of the education system in all societies. The success and academic progress of students shows 

the success of the educational system in the field of goal setting and attention to individual needs. 

Therefore, the educational system can be considered efficient and successful when the academic 

progress of its students is the highest at different levels (Sarah, Paul, Lisa 2013). On the other hand, 

schools and other educational environments are places where academic challenges, obstacles and 

pressures are the reality of academic sustainability; And the researches clearly support this. One of the 

important challenges in the field of improving the quality of education and the success of students in 

education is creating motivation in them and one of the most important indicators is the academic 

vitality of students. Therefore, the aim of the current research was to predict academic vitality based on 

life expectancy, happiness and meaning in secondary school female students. 

Materials and methods: The research method was descriptive and correlational. The statistical 

population included all female students of the second secondary school in Hamedan city, and a 

statistical sample of 370 people was selected by multi-stage cluster sampling method. To collect data 

from the scales of academic vitality (Hosseinchari and Dehghanizadeh, 2011), life expectancy 

(Halajian, 2019), the meaning of life (Steger et al., 2006) and Oxford happiness (Argyle et al., 1989) 
used. For data analysis, Pearson's correlation and multiple regression were used in Spss-22 software. 

Findings: The results showed the effect of life expectancy (β = 0.01, p < 0.33), happiness (β = 0.01, p 

< 0.27) and meaning (β = 0.01, p < 0.31). It was positive and meaningful on academic vitality. 

According to research findings, life expectancy, meaning and happiness have a positive effect on 

vitality. Considering that these variables are positive psychological constructs and can create freshness 

and vitality in the academic environment, therefore they have the ability to influence academic vitality. 

life expectancy with a standardized regression coefficient of 0.33 and a significance level of 0.01, 

meaning in life with a standardized regression coefficient of 0.31 and a significance level of 0.01, and 

happiness with a standardized regression coefficient of 0.27 and a significance level of 0.1 0/ had a 

significant role in predicting academic vitality. According to these results, it can be said that predictor 

variables (hope for life, meaning and happiness) can significantly predict students' academic vitality. 

Conclusion: Happiness and vitality are related and close variables, people who are happy and satisfied, 

work with energy and motivation in various fields of work and study and are less likely to be lazy and 

lazy, students who have high happiness have, this happiness is largely affected by their academic 

satisfaction, academic satisfaction also causes more effort and interest in doing academic assignments. 

It can also be said that happiness is a personal attitude and perception about the pleasantness of life. 

Also, happiness has a background of positive emotions such as satisfaction, satisfaction and pleasure. 

The feeling of happiness, on the one hand, avoids fear, hostility, and depression, and on the other hand, 

it causes human relations, especially with peers, teachers, and family, and success in academic matters. 

Therefore, people with higher happiness have a more pleasant and pleasant feeling in life and are more 

successful in their academic life, which increases their academic vitality. In general, according to the 

findings, it can be said that hope increases the motivation and positive feeling in people, that this 

motivation and positive mental atmosphere is effective in creating happiness, on the other hand, 

happiness reduces anxiety, depression and diseases caused by Academic stress, physical health, 
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participation in group activities (Post 2005) have a significant relationship, therefore increasing 

happiness can improve well-being and vitality. Based on this, happiness can play a mediating role in 

the relationship between life expectancy and academic vitality. 

Keywords: life expectancy, academic vitality, happiness, meaning of life. 
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 چکیده

 آموزان و معنا در دانش یشادکام ،یبه زندگ دیبر اساس ام یلیتحص یسرزندگ ینبی شیهدف پژوهش حاضر پ هدف:

 .بود متوسطه دوره دختر

 دوره دختر آموزان¬دانش هیش   امل کل یبود. جامعه آمار یو از نوع همبس   تگ یفیتوص    قیروش تحق روش کار:

 ای¬چندمرحله ای¬خوش  ه یرگی¬نفر با روش نمونه 370به حجم  آماری نمونه که بود همدان ش   ر دوم متوس  طه

(، 1391 زاده،¬یو دهقان چاری¬نی)حس   یلیتحص   یس  رزندگ های¬اسمقی از ها¬داده یگردآور یانتخاب ش  د. برا

و  لیآکس   فورد )آرگا ی( و ش   ادکام2006)اس   تگر و همکاران،  یزندگ ی(، معنا1389 ان،ی)حالج یبه زندگ دیام

شد. برا1989همکاران،  ستفاده  س رسونیپ همبستگی از ها¬داده لیتحل ی( ا -Spssچندگانه در نرم افزار  ونیو رگر

 ه شد.استفاد 22

شان داد اثر ام جینتا نتایج:  ,01/0)و معنا  ( = p< 27/0β ,01/0) یشادکام(، = p< 33/0β ,01/0) یبه زندگ دین

p< 31/0β = )شادکام ،یبه زندگ دیپژوهش ام های¬افتهیمثبت و معنادار بود. طبق  یلیتحص یسرزندگ بر  یمعنا و 

سرزندگ س های¬سازهاز  رهایمتغ نیا نکهیدارند. با توجه به ا یاثر مثبت یبر  شنا ستند و م یمثبت روان در  توانند یه

 را دارند.   یلیتحص یبر سرزندگ یرو توان اثرگذار نیکنند از ا جادیو نشاط ا یشاداب یلیتحص طیمح

که ش  ادکام و خرس  ند  یبه هم هس  تند، افراد کیمرتبط و نزد یرهایاز متغ یو س  رزندگ یش  ادکام نتیجه گیری:

 یو تنبل یو کمتر دچار س  س  ت کنندیتالش م زهیو انگ یبا انرژ یلیو تحص   یمختلف کار یها نهیهس  تند، در زم

آنان است،  یلیتحص تیمتاثر از رضا یادیتا حدود ز یشادکام نیدارند، ا ییباال یکه شادکام یدانش آموزان شوند،یم

 .گرددیم یلیتحص فیانجام تکال یبرا یو عالقمند شتریهم موجب تالش ب یلیتحص تیرضا
 

 ی.زندگ یمعنا ،یشادکام ،یلیتحص یسرزندگ ،یبه زندگ دیام کلیدی: واژگان
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 مقدمه

پرورش در هر کش   وری،  و از وظایف اص   لی آموزش

آموزان و آماده کردن آن ا برای پرورش اس  تعدادهای دانش

ست؛ بنابراین تعلیم تربیت افراد  و شرکت فعال در جامعه ا

ضروری می به صدی امور مختلف  سئله منظور ت نماید و م

یل از م مترین  یت در امر تحص    عدم موفق یا  یت  موفق

شی در تمامی جوامع دغدغه ست. موفقیت های نظام آموز ا

دهنده موفقیت  آموزان نش  انو پیش  رفت تحص  یلی دانش

شی در زمینه هدفیابی و توجه به نیازهای فردی  نظام آموز

توان کارآمد و موفق لذا نظام آموزش  ی را زمانی می ت.اس  

صیلی دانش شرفت تح ست که پی آموزان آن در مقاطع دان

شترین و ب شداالمختلف، بی شته با سا ترین رقم را دا ، هرا)

ه  ا  محیط دیگر و(. از طرفی م  دارس 2013پ  ل، لیزا 

کان کهآموزش   ك م ند  چالش در هایك هس   ت ها  آن ا 

صیلك، موانع و صیلك  تح شارها، حقیقت پایدارزندگك تح ف

ضح این امر را  شده به ها  انجامهستند؛ و پژوهش طور وا

ها  م م در زمینة ارتقا  کنند. یکك از چالشیحمایت م

تحص  یل، ایجاد  آموزان درموفقیت دانش ش وکیفیت آموز

ه  ا  آن، یکك از م مترین ش    اخ  و آن   ا انگیزه در

 و اکبری بورنگ) آموزان اس  تدانش تحص  یلك س  رزندگی

 (.  1395رحیمی بورنگ 

س  رزندگی تحص  یلی، توانایی و اس  تعدادی که اس  ت 

سختی سازگاری افراد در برابر موانع،  شارها موجب  ها و ف

صیلی میدر حیطه  صیلی به. شودتح عنوان  سرزندگی تح

مت الدار س  های ب زیس  تی و ش  اخ  معنییکی از مؤلفه

. تهای پژوهش   ی مطرس اس   ذهنی در بس   یاری از نظام

صیلی را به توانایی موفقیت آموزان آمیز دانشسرزندگی تح

های تحص   یلی که در مس   یر زندگی در برخورد با چالش

)مارتین و مارش  کنندیتحصیلی معمول هستند، تعریف م

2019 .) 

 هایدوره م مترین از یکی تحصیلی، زندگی از آنجا که

نان( و نوجوان )به خص   و  افراد زندگی  محس   وب جوا

 اس   ترس قبیل از متعددی موانع و هاچالش با و ش   ودمی

 الزم اس  ت، روروبه انگیزش کاهش و ض  عیف نمرات زیاد،

ست  با مقابله در فرد، توانایی افزایش موجب که را عواملی ا

 وی تحص  یلی س  رزندگی بر و ش  ده هاچالش و موانع این

 کننده بینیپیش عوامل ازجمله. شوند شناسایی افزایند،می

و  لی لی بائه هستند )چو روانی عوامل تحصیلی، سرزندگی

 توانمی روانشناختی پیشایندهای میان (. از2014جئونگ 

 هدف و معنا درباره نگرانیکرد.  اش   اره  زندگی معنای به

 متفکر موجود یک بشر به عنوان هایویژگی از یکی زندگی

 درک برای قوی یک میل همواره انس  ان. اس  ت کاوش  گر و

شته خود اطراف دنیای و خود  این از به منظور حمایت و دا

یت میل، عال تاری هایف  متنوعی و متعدد ش   ناختی و رف

ست )بکنکامپ داده انجام (. 2014و تامیکا  گروتف بلومرز ا

نا که زمانی افراد ند،می تجربه زندگی در را مع و  خود کن

 را آنچه هر و یافته فردمنحص   ربه و یگانه را بیرونی ج ان

 شناسندمی به خوبی دهند انجام زندگی در سعی دارند که

 یافتن پی در هاانس   ان همین دلیل، به (.2000)هیگینز 

 و درجات با را این معنا اما هس   تند؛ خویش زندگی معنی

 .کنندمی جستجو فعالیت از متفاوتی میزان

نایی یافتن برای تالش درواقع، ندگی، در مع  نیرویی ز

ست اولیه  سرچشمه غرایز تحریک از که ثانوی نه نمودی ا

شد گرفته ست و ویژه فرد هر معنا برای این. با  فقط و یکتا

 صورت این در و دهدمی را انجام آن باید و شاید که اوست

ست ضی را وی معناخواهی یا معناجویی نیروی این که ا  را

 (.2008 و لورنتز کش  دان س  الیوان کرد )اس  تگر خواهد

 دهدمی اجازه اش  خا  به معناداری گوید،که می همانطور

ها یداد ند را رو جه با و تفس   یر کن ندگی نحوه به تو  و ز

سته شان،خوا شتن ارزش برای های . ببینند تدارک هاییخوی

 بازندگی آنگاهکه و و ارزشگذاری ارزشداری یعنی معناداری

 معنا زندگی و ارزش   گذاری ارزش   داری به باش   د، همراه

ندگی اگر و ش   ودمی  واقعی از ارزش برخوردار انس   ان ز

معنادار است )چو و  باشد، او صالس و خیر به و بوده مثبتی

کاران  یب،2014هم بدین ترت نا (.   نه تن ا را جویی مع

 یک بلکه دانس  ت، بش  ر بودن واقعی انس  ان تجلی توانمی

 )یالوم هس   ت نیز س   المت روان و ب داش   ت برای معیار

عددی هایپژوهش  (.2015 نه این در که مت جام  زمی ان
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شناختی، هایجنبه با را زندگی معنای ارتباط اند،شده  روان

. اندداده بررس  ی به قرار تأکید مورد تحص  یلی اجتماعی و

 و زندگی معنای ( رابطه2014چو و همکاران ) مثال برای

 و محور مسئله مقابله ایواسطه نقش با تحصیلی سازگاری

. پرداختند کره دبیرس   تانی آموزاندانش در خود پذیرش

به  زندگی معنای که بود امر این بیانگر آنان پژوهش نتایج

 آموزاندانش تحص   یلی س   ازگاری بر مس   تقیم ص   ورت

ست.  تأثیرگذار شان  (،2020همچنین مطالعه دالفاوه ) ا ن

 و ش  ادی امید، میزان با در زنان زندگی معنای بین که داد

 وجود معنادار و همبس  تگی مثبت آنان، زندگی از رض  ایت

 دارد.

ندگی  که در س   رز گذار  تأثیر مل  یکی دیگر از عوا

امید تحص  یلی  آموزان نقش م می دارد،تحص  یلی دانش

)باران اوالدی  یک ظرفیت ش   ناختی اس   ت امید .اس   ت

امید به عنوان ظرفیت و توانایی  (.1396اعتمادی و کرمی 

ها برای رس   یدن به س   اختن راه ادراک از طریق مش   تق

اهداف مورد نظر تعریف شده است که برای شخ ، انگیزه 

س  ازد تا با اس  تفاده از این ادراک به تغییرات مورد نظر می

ست پیدا کند شناختی امید، مجموعه (.2005)لوریا  د ای 

اس   ت که مبتنی بر احس   اس موفقیت ناش   ی از منابع 

عبارتی  گوناگون، انرژی معطوف به هدف و مس   یرها یا به

بر اس   اس  هداف اس   ت. ریزی برای دس   تیابی بهبرنامه

ماریونا و  ؛ 2015های )هالبرت، استوری و ویلسون پژوهش

 امید داش  تن( 1396س  دزاده ؛ یاوری، درتاج و ا2021آیدا 

 افراد در س  ازگاری مش  کالت کاهش به تواندمی زندگی در

 دارند. بیشتری رضایت زندگی از امیدوارترند که شود. افراد

 در پیش  گیری عامل یک عنوان به تواندامید، می داش  تن

یاید حس   اب به افراد  محیط با و همچنین افراد امیدوار ب

مید یک ظرفیت ش  ناختی ا آیند.می کنار ب تر زااس  ترس

که مبتنی بر یک احس  اس متقابل برآمده از تعیین  اس  ت

)چنا،  اس  ت ها و مس  یر رس  یدن به اهدافهدفمند هدف

یان  یت (.2020هوبنر و ت عال ید برای ف یت ام های اهم

سنایدر،  صاحب نظرانی چون ا ست که   صیلی تا آنجا ا تح

س رند و س   یگمون مف ومی به نام امید تحص   یلی را مطر

ست، کرده اند. امید تحصیلی نوعی باور یا انتظار تحصیلی ا

باوری که به واسطه آن فرد انتظار دارد که در تحصیل خود 

ست یابد سکیدمور)دوبیس به نتایج مثبتی د ستفان، ا و  ، ا

سال پژوهش  20بررسی و مطالعه بیش از  (.2020گوئدس 

که دانش یانگر این امر اس    ت  ید ب نه ام آموزان در زمی

آموزان امیدوارتر در تحصیل و زندگی، نسبت به سایر دانش

شان می صیلی عملکرد ب تری را ن سرزندگی تح دهند و از 

ندالتبا جب ری برخوردار یان، پرموز و ر  (.1395زاده )قنبر

 نش  ان داد که امید یکی از  (1397)فر نتایج پژوهش بیان

مدی تحص   یلی،  کارآ گذار بر روی خود تأثیر های  متغیر

ستسرزن ستی ا صدوقی و . دگی تحصیلی و ب زی همچنین 

شان دادند که بین امید و  (1398)حسامپور  در پژوهشی ن

صیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد سرزندگی   .تح

نتایج پژوهش رامل و کوس ن ین نیز نش   ان داد که افراد 

تری التر، انگیزش تحصیلی بااالدارای سرزندگی تحصیلی ب

تحص  یلی خود امیدوارترند و خودکارآمدی  دارند، به آینده

 (.2020)التان  کنندتری را احساس میالبا

سیاری با  صیلی سرزندگیعوامل ب رابطه دارند که  تح

ش   ادکامی یکی از مفاهیم . اس   ت یکی از آن ا ش   ادکامی

نگر اس  ت که خود یکی از اس  اس  ی در روانش  ناس  ی مثبت

نگر روانشناسی مثبتباشد. های نوین روانشناسی میشاخه

افق تازهای را روی روانشناسان و پژوهشگران گشوده و در 

این ش  اخه از روانش  ناس  ی به جای تاکید بر ش  ناس  ایی و 

های رفتاری و ترمیم یا مطالعه کمبودهای روانی و کاس  تی

درمان آن ا، به ش   ناخت و ارتقاج وجوه مثبت و نقاط قوت 

سان تاکید می و گینز  برگ هالالممارتین، م )کولی شودان

شادکامی درجه و میزانی احساسی است که فرد با (. 2015

 العنوان یک زندگی کام آن کیفیت کلی زندگی خود را به

دهد. ش  ادکامی مولد انرژی، مطلوب مورد قض  اوت قرار می

س  پری انس  ان را در برابر  ش  ور و نش  اط اس  ت و همچون

-نه، ورا)پیکوراس، کا کند فش   ارهای روانی محافظت می

شادکامی نتیجه (. 2011ویالرول، ون استراتن و کوئیپرس 

قض  اوت و داوری انس  ان درباره چگونگی گذراندن زندگی 

است. بنابراین شادکامی به نگرش و ادراک شخصی مبتنی 
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پذیر د حالتی مطبوع و دل به  لاس   ت و  که از ال ت دارد 

)جرمیس  تی پارس  رت و  ش  ودهای مثبت ناش  ی میتجربه

 (. 2020سریاکل 

تایج پژوهش های مختلف نیز اثرات پیش   ایندهای   ن

اند که به مختلف در س  رزندگی تحص  یلی را بررس  ی کرده

شادکامی شود:  ها اشاره میاختصار به برخی از این پژوهش

و رفتارهای مثبت در حوزه تحص   یلی )کولمار لیم کانر و 

(؛ ش   ادکامی، 2011؛ پیکوراس و همکاران 2019مارتین 

(؛ 2020روانش   ناس   ی مثبت )اویش   ی و همکاران  معنا و

انگیزه تحص   یلی و ارتباط آن با پیش   رفت تحص   یلی و 

؛ امید به (2019س   رزندگی تحص   یلی )مارتین و مارش 

؛ 2005 پاریشفرتیس و زندگی و س   رزندگی تحص   یلی )

ها گونه که پژوهشهمان(. 1396یاوری درتاج و اس   دزاده 

گی تحص   یلی و برخورداری از س   رزنددهند نش   ان می

نیاز به داشتن روحیه همچنین تالش برای کسب موفقیت، 

زندگی دارد، که نش  ان از نس  بت به  ش  اد و هدف و معنا

با اهمیت متغیرهای پژوهش حاضر در حوزه تحصیل دارد. 

 هایس  ازه ارتباط درباره ایران در پژوهش  ی این وجود،

امی معنا، امید به زندگی و شادک از جمله مثبت روانشناسی

 است در ابتدای مسیر آموزاندانش تحصیلی سرزندگی با

 جامعه در پژوهش   ی حوزه این در پژوهش   ی کمبود و

ساس ضرورت می اح ضر از اهمیت و  شود لذا پژوهش حا

شد. سایی باالیی برخوردار می با شایندها شنا  عوامل و پی

 آموزاندانش ظرفیت و تحص یلی س رزندگی بر تأثیرگذار

 در به ویژه تحص   یلی موانع و هاچالش با برخورد در

 این به عالوه، رس  د.می نظر به ض  روری امری نوجوانی

یت از آن ج ت پژوهش ناس    ایی که دارد اهم  ش   

شایندهای صیلی سرزندگی پی و  معلمان برای تواندمی تح

تدوین مه مش   اوران در  نا های مختلف ج ت افزایش بر

توجه به با  آموزان مفید باش  د.س  رزندگی تحص  یلی دانش

صیلی برای دانش سرزندگی تح آموزان و همچنین اهمیت 

اصلی  لذا هدف ،امید به زندگیزندگی و  در معنا، شادکامی

 به امید اس  اس بر تحص  یلی س  رزندگی پیش بینیتحقیق 

 دانش آموزان بود. در معنا و شادکامی زندگی،

 مواد و روش ها

بود.  همبس   تگی نوع از و توص   یفی تحقیقاین  روش

آموزان دختر دوره متوس  طه دوم ش   ر دانشجامعه آماری 

نفر به روش  370نفر بود که تعداد  9986همدان به تعداد 

ای با رعایت نس   بت ترکیب مدارس گیری خوش   هنمونه

خاب  ماری انت نه آ به عنوان نمو ناطق مختلف ش    ری،  م

و  حجم نمونه آماری با توجه به نوع روش تحقیقش   دند. 

نفر انتخاب شد  384اس جدول مورگان حجم جامعه بر اس

 ها ناق  بوده و کنار گذاشته شد. نامهمورد از پرسش 14و 

ها از ابزارهای در پژوهش حاض   ر ج ت گردآوری داده

 زیر استفاده شد.

صیلی)  سرزندگی تح شنامه  س این   (:ABQپر

با  (1391زاده )چاری و دهقانیمقیاس توس   ط حس   ین

مارتین و  ندگی تحص   یلی  یاس س   رز الگوگیری از مق

اس  ت. نمره گویه  9 (، س  اخته ش  ده و دارای2006)مارش

ساس طیف  ای لیکرت، از کامال درجه 5گذاری مقیاس بر ا

( اختصا  یافته است. پایایی 5( تا کامال موافق )1مخالف )

( 1391زاده ) حس   ین چاری و دهقانی مقیاس توس   ط

ضرایب آلف ضریب باز آزمایی  80/0ای کرونباخ بررسی و  و 

بدس  ت آمده که بیانگر برخورداری آزمون از پایایی   73/0

بررسی روایی درونی مقیاس نشان  همچنینمناسب است. 

 68/0تا 51/0دامنه همبستگی گویه ها با نمره کل بین  داد

سازه(  .بدست آمد ساختار عاملی )روایی  به منظور بررسی 

شنامه از تحلیل م س شدپر ستفاده  صلی ا که نتایج  ولفه ا

 9داش  ته و در کل  4/0ها بار عاملی باالی نش  ان داد گویه

سرزندگی را تببین کردند.  37گویه  سازه  صد واریانس  در

سانی درونی به روش آلفای کرونباخ  ضر هم در پژوهش حا

 به دست آمد. 86/0برای مقیاس 

: این مقیاس (MLQ) معنای زندگی پرسشششششنامه

سط  ستگتو شی و کالر ا شده و ( 2006)ر، فریزر ای ساخته 

 نادرست ای لیکرت از کامالً هفت درجه گویه در طیف 10

مقیاس دارای دو مولفه وجود  .دارد( 7( تا کامالً درست )1)

ست.  ستجوی معنا شان دهنده اعتبار پژوهشمعنا و ج ها ن

شنامه و روایی همگراو ثبات نمره س س ای  های پر )با مقیا
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)افس  ردگی،  و افتراقی زندگی و عاطفه مثبت(رض  ایت از 

همسانی (. 2010 )استگر و شین آن هستند عاطفه منفی(

بین  ی کرونباخض   رایب آلفابا اس   تفاده از مقیاس  درونی

و همکاران  )اس   تگر اس   ت بدس   ت آمده 87/0تا  82/0

مایی 2006 بازآز بار  هه اعت ما یک  مانی  له ز فاص    ( و در 

ناس   ب ) یاس  70/0م برای  73/0حض   ور و برای زیرمق

 ،همکاران)استگر و  زیرمقیاس جستجو( بدست آمده است

 ( در1392جعفریان ) و اس   توار آبادی، مص   ر (.2006

با پژوهش فاده خود  یل از اس   ت مل تحل یدی، عا  تای

بل های برازشش   اخ  یاس این برای را قبولی قا  مق

 همس  انی ض  ریب حاض  ر نیز پژوهش کردند. در گزارش

 .آمد دست به 76/0ای کرونباخ به روش آلف درونی

نامه این پرسش(: ELQنامه امید به زندگی )پرسش

نامه امید ( ت یه شده است. پرسش1389توسط حالجیان )

ای لیکرت ماده در طیف سه درجه 33به زندگی مشتمل بر 

 99و حداکثر نمره در این مقیاس  33اس  ت. حداقل نمره 

نش  ان دهنده  اس  ت، هر چه فرد نمره باالتری کس  ب کند

شیوه نمره ست.  شتر ا شنامه امید به زندگی بی س گذاری پر

ست که به گزینه هرگز نمره  صورت ا ، تقریباً نمره 3بدین 

گیرد. پایایی مقیاس با استفاده از تعلق می 1، کامالً نمره 2

های دختر ض  ریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه، آزمودنی

یب و آزمودنی به ترت بود.  92/0، 94/0، 89/0های پس   ر 

مایی  بازآز به روش  یایی  مده و روایی  92/0پا بدس   ت آ

محتوایی به تایید متخص  ص  ان رس  یده اس  ت )حالجیان 

سانی درونی به روش آلفای 1389 ضر هم (. در پژوهش حا

 به دست آمد. 70/0کرونباخ برای مقیاس 

این ابزار  (:OHQ) پرسشنامه شادکامی آکسفورد

ساخته شده و 1989وسلند )توسط آرگایل، مارتین و کر  )

 4ها در یک مقیاس س  وال اس  ت که پاس    29ش  امل 

شوند و گذاری می، نمره)زیاد( 3ای از صفر )اصالً( تا درجه

شکیل میگویه  29جمع نمرات  روایی  دهد.، نمره کل را ت

و پایایی پرس  ش  نامه مورد تایید پژوهش  گران مختلف قرار 

(، ض  ریب 1395اران )گرفته اس  ت. از جمله عابدی و همک

گزارش  64/0و ضریب همبستگی بازآزمایی را  93/0آلفای 

ند.کرده  347( با تحقیق روی 1989)همکاران یل و گاآر ا

ضریب آلفای  را به دست آوردند. همچنین  %90آزمودنی ، 

فرانس  یس در یک بررس  ی میان فرهنگی در کش  ورهای 

ب آلفای کانادا به ترتیب ض  ری -اس  ترالیا -انگلیس آمریکا

برای بررس   ی . را گزارش کرد 89/0، 89/0،  90/0، 89/0

مه آر نا از  (1989) و همکاران یلگاروایی این پرس   ش   

دانشجویان خواستند تا دوستانشان را بر اساس یک مقیاس 

ستگی  شادکامی درجه بندی کنند که همب ده درجه ای از 

سفورد،  شادکامی آک شنامه  س  %43میان درجه بندی و پر

 ضریب خود در پژوهش ( نیز1392)  سبزی و فرخی .بود

 روش به را آن و روایی 94/0را  پرس  ش  نامه این اعتبار

سازه  تحلیل سی کردند که نتایج روایی  عاملی تاییدی برر

 درونی همسانی ضریب حاضر نیز پژوهش را تایید کرد. در

 .آمد دست به 94/0به روش آلفای کرونباخ 

نه زین یاز نظر اخالق ما عات محر  یآزادو  بودن اطال

های این پژوهش با داده .دیلحاظ گرد پژوهشدر ش   رکت 

های های آمار توص  یفی ش  امل جدولاس  تفاده از ش  اخ 

توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار مورد بررس   ی قرار 

 های آماریآزمون از اس  تفاده با گرفت. فرض  یه پژوهش

 ش همزمانهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به رو

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد Spss22 افزار  نرم در 

 رض   ایت اخذ ش   امل اخالقی موازین پژوهش این در

. ش  د رعایت رازداری و خص  وص  ی حریم تض  مین آگاهانه،

 به تأکید ض   من ها پرس   ش   نامه تکمیل زمان همچنین

 از خروج مورد در کنندگان شرکت ها، سؤال تمامی تکمیل

 و بودند مختار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش

 و میماند محرمانه اطالعات که ش   د داده اطمینان آن ا به

 اخالق کد با حاض  ر پژوهش. ش  د رعایت کامالً نیز امر این

IR.IAU.TMU.REC.1400.431 شد ثبت.  

 

 یافته ها

نفر از  370کنن  دگ  ان پژوهش ح  اض   ر ش   رک  ت

آموزان دختر دوره متوس   طه دوم ش    ر همدان با دانش

سنی ) ستاندارد  ( بودند. 38/16± 71/2میانگین و انحراف ا
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ها بررس   ی ش   د.  یار متغیر یانگین و انحراف مع تدا م اب

همچنین آماره کجی و کشیدگی متغیرها نیز ج ت بررسی 

شد که نتایج آن همراه میانگین  سی  نرمال بودن توزیع برر

 شده است.ارائه 1تغیرها در جدول و انحراف معیار م

. نتایج میانگین، انحراف معیار و کجی و کشیدگی1جدول   

Table1. Mean results, standard deviation and skew and elongation  

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین هاشاخص

 06/0 39/0 63/6 36/31 امید

 25/0 -90/0 98/7 84/55 معنا

 -39/0 03/0 41/16 87/50 شادکامی

 04/0 -90/0 97/6 78/32 سرزندگی تحصیلی

در بررس  ی نرمال بودن توزیع متغیرها بر اس  اس نتایج 

+ 1دامنه کجی و کش  یدگی بین متغیرها در بازه  1جدول 

دارای دهد متغیرهای تحقیق قرار دارد که نش  ان می -1و 

توزیع نرمال هس   تند. در ادامه همبس   تگی بین متغیرها 

شماره  شد که نتایج آن در جدول  سبه  شده ارائه  2محا

است.

 

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سی. ماتر2جدول 

Table2. Correlation matrix of research variables 

 4 3 2 1 متغیر

    - امید به زندگی -1

   - 34/0** معنا -2

  - 43/0** 42/0** شادکامی -3

 - 48/0** 52/0** 51/0** سرزندگی تحصیلی -4

01/0 **P<،05/0 *P< 

 

شده  ماتریس همبستگی بین متغیرها ارائه 2در جدول 

همه متغیرها  بین شود،می جدول مشاهده در است. چنانچه

همبستگی معناداری وجود دارد. برای بررسی استقالل 

واتسون استفاده شد که نتایج  -خطاها از آزمون دوربین

، =94/1D.W) نشان از عدم همبستگی بین خطاها دارد

قبول است(. برای بررسی هم قابل 5/2تا  5/1دامنه بین 

بین از عامل تورم خطی چندگانه بین متغیرهای پیش

( استفاده شد که Tolerance( و تحمل )VIFواریانس )

نتایج نشان داد عدم هم خطی بین متغیرها برقرار است 

 . بدست آمد( 1/0و تحمل باالتر از  3کمتر از  VIF)دامنه 

بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس برای بررسی پیش

از تحلیل  امید به زندگی، معنای زندگی و شادکامی

رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد که در 

 نتایج آن ارائه شده است.  3جدول 

 

 
 

 رگرسیونی معناداری مدلجدول آنوا برای بررسی  .3جدول 

Table 3. ANOVA table to examine the significance of the regression model  

 منبع تغییر
درجه 

 آزادی
 F P R R2آماره میانگین مربعات مجموع مربعات

53/14728 3 رگرسیون  51/4909   

68/91  

 

001/0  65/0  42/0  54/53 08/19598 366 باقیمانده 

 - 61/34326 369 مجموع
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بر  یش   دت همبس   تگ، 3بر اس   اس اطالعات جدول 

 65/0اس  اس مقدار ض  ریب همبس  تگی چندگانه برابر با 

دهد که نشان میباشد، می 42/0برابر   Rمجذور باشد. می

ندگی  یعنی مالک یرمتغ درص    د از تغییرات 42 س   رز

شادکامیتواند توسط یم تحصیلی،  امید به زندگی، معنا و 

 363و  6با درجه آزادی  F یمعنادار یزانم ش   ود. یینتب

گر یانب این امر که محاسبه شده است 01/0یزان کمتر از م

ست که مدل رگرس ینا ستیونی ا و  p < 01/0) معنا دار ا

68/91  =F.) 

 

 تاثیر امید به زندگی، معنا و شادکامی بر سرزندگی تحصیلیرگرسیون  ضرایب .4جدول 

Table 4. Regression coefficients of the impact of life expectancy, meaning and happiness on academic 

vitality 

 عامل
 Beta ضرایب غیر استاندارد

 ضریب استاندارد
T داریسطح معنی 

B استاندارد خطای 

 001/0 73/11 - 01/2 66/23 مقدار ثابت

 001/0 42/7 33/0 05/0 36/0 امید به زندگی

 001/0 19/7 31/0 06/0 42/0 معنا

 001/0 78/5 27/0 04/0 28/0 شادکامی

 

بین ، از متغیرهای پیش4اطالعات جدول با توجه به 

یب  با ض   ر ندگی  به ز ید  ته ش   ده، ام در نظر گرف

و س  طح معناداری  33/0 اس  تاندارد ش  ده یونیرگرس  

ضریب 01/0 ستاندارد  یونیرگرس، معنا در زندگی  با  ا

و ش  ادکامی با  01/0و س  طح معناداری  31/0 ش  ده

طح و س   27/0 اس  تاندارد ش  ده یونیرگرس  ض  ریب 

عن  اداری  یش 01/0م پ عن  اداری در  م قش  نی ن ی ب

س  رزندگی تحص  یلی داش  تند. با توجه به این نتایج 

بین )امید به زندگی، توان گفت که متغیرهای پیشمی

بینی معنا و ش   ادکامی( به طور معناداری توان پیش

 آموزان را دارند. سرزندگی تحصیلی دانش

 

 و نتیجه گیری بحث

 تحصیلی سرزندگی بینیپیش جاری، پژوهش از هدف

. بود، امید به زندگی و شادکامی معنای زندگی اساس بر

نتایج بررسی نشان داد که معنای زندگی، امید به زندگی و 

آموزان را توانند سرزندگی تحصیلی در دانششادکامی می

(، 2019مارتین و مارش )با نتایج  بینی کنند. این یافتهپیش

(، و قنبریان 2011اس و همکاران )(، پیکور2020) دالفاوه

 ( همخوانی دارد.1395و همکاران)

در تبیین اثر معنا بر سرزندگی تحصیلی نیز بر اساس 

توان بیان کرد که ( می2020پژوهش اویشی و همکاران )

آموز برای زندگی خود معنا و مف ومی ارزشمند وقتی دانش

تالش در نظر داشته باشد متناسب با آن معانی فعالیت و 

کند و برای دستیابی به اهداف زندگی خود با شور و می

آموزی که آینده ی مثبتی برای کند، دانشهیجان تالش می

کند و داند چرا تحصیل میتحصیل خود در نظر دارد و می

هایی در انتظارش در سرانجام تحصیل خود، چه موقعیت

ا است، با انگیزش و عالقه تکالیف مربوط به تحصیل خود ر

دهد، در پی مطالعه و کسب دانش و م ارت است انجام می

و به طور کلی در مسائل درسی، سرزندگی و شادی و نشاط 

تواند تا حدود زیادی و انرژی دارد. بنابراین معنای زندگی می

 آموزان را تبیین کند. سرزندگی تحصیلی دانش

-نتایج نشان داد که امید به زندگی زندگی توان پیش

با  آموزان را دارد. این یافتهسرزندگی تحصیلی دانشبینی 

باران اوالدی (، 2020)چن و همکاران ، (2020التان )نتایج 

( 1396(، یاوری درتاج و اسد زاده )1391اعتمادی و کرمی )

در همین همخوانی دارد. ( 1395و قنبریان و رجب زاده )

نگر با ارائه توان گفت که روانشناسی مثبتراستا می

راهکارهایی چون خوشبینی، افزایش امید، مقابله با افکار 

ناکارآمد و مزاحم، ازبین بردن افکار منفی و تقویت روحیه 
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ریزی هدفمند برای پذیری در شرایط بحرانی و برنامهانعطاف

آینده، به افزایش امید به زندگی در نوجوانان که در سنین 

( 2020کند. طبق نظر دوبیس )حساسی هستند، کمک می

 توانمندی شاخ  عنوان به که است هاییسازه از یکی امید

. است گرفته قرار توجه مورد مثبت افراد ب زیستی در

 کاهش افسردگی و ایهسته عالمت عنوان به ناامیدی

و  است اراده کننده فلج هم ناامیدی و شده یاد سرزندگی

 موقعیت یک از گریز به میل و ناپذیرشدن تحمل باعث هم

 لحظات در تن ا که نیست انفعالی هیجان امید یک. شودمی

 است شناختی بلکه فرآیندی شود،می پدیدار زندگی تاریک

. کنندمی دنبال را خود اهداف فعاالنه آن وسیله به افراد که

 تعیین، را خود اهداف افراد آن طی که است فرآیندی امید

 در و ایجاد را راهکارها درآوردن اجرا برای به الزم انگیزه

(. 2020کنند )چن و همکاران می حفظ مسیر طول

 سرزندگی باشد داشته را هاویژگی این که آموزیدانش

 به که است هدف این تحقق دنبال به امید. نیز دارد باالتری

 مشخ ، را های روشنیهدف تا کند کمک آموزاندانش

 این به رسیدن برای را متعددی مسیرهای و بندیطبقه

 تعقیب را ها هدف تا برانگیزد را ها آن و کنند ها ایجادهدف

 بر غلبه برای هاییعنوان چالش به را موانع مجددا و کرده

به  اشتیاق امید آموزش بنابراین کنند، بندیچارچوب آن ا

 اگر. کندمی ایجاد آموراندانش در را سرزندگی و تحصیل

 را هاناکامی و مشکالت با طرز برخورد مدرسه در آموزدانش

 هر شرایطی در را خود امید باشد گرفته یاد و باشد، فراگرفته

 به امیدوارانه و نکشیده تالش از دست آسانی به کند، حفظ

 و انبساط و نشاط. دهدمی ادامه زندگی خود و فعالیت

 انسان و شوداستعدادها می شکوفایی موجب نیز سرزندگی

 برای و شده امیدوار زندگی به پرتحرک و پویا شاداب،

 بنابرآنچه کند.می تالش سرسختانه اهداف خود به رسیدن

 تحصیلی به زندگی امید که است شد منطقی گفته

  .باشد موثر آموزاندانش

-یافته دیگر پژوهش نشان داد که شادکامی، توان پیش

ها آموزان را دارد. این یافتهبینی سرزندگی تحصیلی دانش

پیکوراس و همکاران  (،2019همکاران )با نتایج  کولمار و 

( و ویسکرمی 1399زاهد بابالن و کریمیان پور )(، 2011)

 در تبیین این یافته ( همخوانی دارد.1397وند )و یوسف

و سرزندگی از متغیرهای مرتبط و  توان گفت شادکامیمی

نزدیک به هم هستند، افرادی که شادکام و خرسند هستند، 

کاری و تحصیلی با انرژی و انگیزه  در زمینه های مختلف

شوند، دانش کنند و کمتر دچار سستی و تنبلی میتالش می

آموزانی که شادکامی باالیی دارند، این شادکامی تا حدود 

زیادی متاثر از رضایت تحصیلی آنان است، رضایت تحصیلی 

هم موجب تالش بیشتر و عالقمندی برای انجام تکالیف 

شادکامی نگرش توان گفت نین میگردد. همچتحصیلی می

و ادراک شخصی درباره مطبوع و دلپذیر بودن زندگی است. 

ای از عواطف مثبت مانند همچنین شادکامی دارای زمینه

رضایت، خشنودی و لذت است. احساس شادکامی از یک 

سو باعث دوری از ترس، خصومت و افسردگی و از سوی 

ن، الویژه با همسا بهآمیزی، روابط انسانی دیگر باعث مردم

شود. معلمان و خانواده و موفقیت در مسائل تحصیلی می

تر از زندگی احساس البنابراین افراد دارای شادکامی با

تر تر و دلپذیرتری دارند و در زندگی تحصیلی موفقمطبوع

تحصیلی آن ا  سرزندگیهستند که این عوامل باعث افزایش 

توان گفت که امید ها میدر کل با توجه به یافته .شودمی

شود که این باعث افزایش انگیزه و حس مثبت در افراد می

انگیزه و جو روانی مثبت در خلق شادکامی موثر است، از 

های شادکامی با کاهش اضطراب، افسردگی و بیماریطرفی 

مت جسمانی، شرکت در الناشی از استرس تحصیلی، س

عناداری دارد رابطه م (2005  )پست های گروهیفعالیت

و ب زیستی ب بود موجب  دتوانرو افزایش شادکامی میازاین

نقش  تواندمیشادکامی بر این اساس  باشد. سرزندگی

با سرزندگی  به زندگیای در رابطه میان امید واسطه

 . ایفا کندتحصیلی 

توان به خودگزارشی های پژوهش میاز جمله محدودیت

افراد نمونه اشاره کرد.  بودن ابزار و محدودیت تعامل با

محدودیت دیگر وضعیت روانشناختی افراد بر اثر قرنطینه 

تواند بر متغیرهای پژوهش اثرگذار باشد. پیشن اد بود که می

گردد در تکرار پژوهش حاضر متغیرهای موثر بر می
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و سطح کیفی  هاسطح اقتصادی خانوادهسرزندگی مانند 

 رد بررسی قرار گیرد.مدارس به عنوان متغیرهای کنترل مو

های گردد با برگزاری کارگاهبا توجه به نتایج، پیشن اد می

ها مختلف، نقش معنا، امید و شادکامی و اهمیت این سازه

 در محیط تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. 

 جامع کاربردی، به توان می حاضر پژوهش قوت از نقاط

از نقاط کرد. همچنین  اشاره پژوهش موضوع بودن بروز و

ضعف پژوهش می توان به محدود بودن جامعه آماری 

پژوهش اشاره کرد و در همین راستا پیشن اد می شود این 

پژوهش با همین عنوان در جوامع دیگر نیز مورد بررسی و 

 تحقیق قرار گیرد.
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