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  مقدمه
 هـا  به عنوان یکی از احساسات مثبتی که فصل مشترك تمامی انسان (Happiness)شادي

همـانطور  . وه و یأس قـرار دارد اند بوده و هست، در مقابل احساسات منفی از قبیل افسردگی،
حداقلی از شادمانی براي ادامـه زنـدگی الزم    اند اظهار کردهکه برخی نظریات روان شناختی 

توان  می از این منظر خودکشی را. بوده و بدون آن امید به زندگی آینده وجود نخواهد داشت
به عنوان یک رفتار احساسی که در حد نهایی طیـف احساسـات منفـی قـرار دارد، در نقطـه      

توان به عنـوان یکـی    می ر یک جامعه رامقابل احساس شادي قلمداد کرد و نرخ خودکشی د
عـالوه بـر خودکشـی، بسـیاري از رفتارهـاي      . ناشـادي آن جامعـه بازشـناخت   هـاي   از معرف

 احساســی دیگــر وجــود دارنــد کــه در نتیجــه فقــدان ناشــادي، شــکل گرفتــه و گســترش  
  .)1387بفروئی، موسوي(یابند می

ـ   ها معموالً در مورد ناهنجاري دهـد   مـی  ه اتفاقـات خـوبی کـه رخ   و اتفاقات ناگوار نسـبت ب
مثالً ادبیات تحقیق فراوانی در مورد سوء استفاده از مـواد،  . گیرد می تحقیقات بیشتري انجام

امـا  . خشونت، خودکشی، مشکالت جنسی و سـایر مشـکالت رفتـاري نوجوانـان وجـود دارد     
مهارت اجتماعی کی در مورد این که فرد چگونه پرانگیزه، هدفمند، داراي اند  تحقیقات بسیار

بـا ایـن حـال    ). 1388بـه نقـل از قمـري    2000الرسـون،  (شود انجام شده است  می و دلسوز
که شادي اصوالً هـدف   اند این عقیده ارسطو ارایه کرده تأیید جدید، شواهدي را درهاي  یافته

بـرد بلکـه جامعـه،     مـی  زندگی ماست و آنقدر مزایا دارد که نه تنها خود شـخص از آن سـود  
نتیجه یک مطالعـه نشـان داده   . ان، و خانواده هم از شاد بودن فرد منفعت خواهند برددوست

کننـد، رفتـار آنهـا قابـل      مـی  است که وقتی افراد در خلق خوبی قرار دارند، بهتـر مشـارکت  
شـادي  . کننـد  می را بیشتر درك ها پردازند و موقعیت می انعطاف است، بیشتر به حل مسائل

، مثبتـی ماننـد نشـاط، خرسـندي    هـاي   ند اصلی است که بـا حالـت  یکی از هیجانات خوشای
آیزنگ، ترجمـه  ( وجد،سرخوشی، لذت، دلخوشی و خوش بینی هم معناست، خوشی، مسرت

هـاي   شادي عبارتست از هیجـان مثبتـی کـه از دو بعـد رفتـار     ).  1375فیروز بخت و بیگی،
. نشـاط فـرد را نشـان دهـد    تواند احساس  می اجتماعی و رضایت درونی تشکیل شده است و

باشـند کـه    مـی  و هنجارهاي اجتماعی تعیین کننده رفتارهاي شاد افراد یک جامعه ها ارزش
شـادي در  . ممکن است تظاهرات رفتار شاد را از یک جامعه به جامعـه دیگـر متفـاوت سـازد    

و  کند تا در روابط اجتماعی می ثر است ضمن آنکه به فرد کمکؤایجاد سالمت روان بسیار م
شادي افـراد ناشـی از دو دسـته عوامـل     . در دست یافتن به اهداف فردي کوشا و موفق باشد
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، درونـی، ذهنـی  هـاي   درونی و بیرونی است، عوامل درونی ایجـاد کننـده شـادي، توانمنـدي    
ه نماید احساس رضایت و شادي دائمی و جسمی و روانی فرد هستند که اگر فرد به آنها توج

انگیـزش  ).  2000دنیـر، ( ف دیگران در خود خلـق خواهـد کـرد   و تصرّطوالنی بدون دخالت 
تمایل و بر انگیختگـی درونـی   ، انگیزش درونی. درونی افراد یکی از اجزاء عوامل درونی است

2008سـانتراك، ( ت است بدون اینکه انتظار پاداش بیرونی داشـته باشـد  براي انجام فعالی (. 
، بـر عکـس  .شود می کند که از بیرون فرد ناشی می ارهیی اشها مفهوم انگیزه بیرونی به مشوق

 انگیزش درونی را ).2009بارتولینی و همکاران،(شود می درونی از درون فرد ناشیهاي  انگیزه
در ). 2005مک کـوالگ، (توان به عنوان احساس شایستگی و افتخار در چیزي تعریف کرد می

یک فعالیت به خـاطر دسـت یـافتن بـه     توان به عنوان عملکرد  می حالیکه انگیزش بیرونی را
دهـد افـرادي کـه     می نتایج تحقیق نشان.)2000ریان و دسی،( برخی نتایج مجزا تعریف کرد

 تشوند،در مقایسه با افرادي که بوسیله دیگران براي انجام فعالی می به طور درونی برانگیخته
بیشـتري دارنـد کـه     برانگیختگی،لـذت،و اطمینـان  ، شوند عالقه می کنترل)انگیزش بیرونی(

 نفس در میان منابع دیگر و عزت سالمت عمومی، پشتکار، منجر به افزایش عملکرد،خالقیت،
  ).2000ریان و دسی،(شود می

 ت خاص بدون هرگونه پاداش آشکار صـرف را در فعالیاي  برخی از مردم زمان قابل مالحظه
گیزش درونی به عنوان درگیـري  ان.انگیزش درونی است، نظریه نهفته در این رفتارها.کنند می

بـر  .شـود  مـی  دانش آموزان در اعمال به خاطر خود آن اعمال و بدون اجبارهاي دیگر تعریـف 
شوند  می یی درگیرها تدهد که دانش آموزان در فعالی می عکس انگیزش بیرونی هنگامی رخ

نیـز بـه    اجتنـاب از تنبیـه  ).1999آلـدرمن، (یی مانند ستایش و نمره کسب کننـد ها تا پاداش
هنگامی که انگیزش درونی بـاال اسـت،افراد احتمـال    .شود می عنوان انگیزش بیرونی نگریسته

  ).2009تاسل،( زیادي وجود دارد که لذت درونی و رشد شخصی را تجربه کنند
ـ  ) 2002(ریان و دسی  یشـان داراي انگیـزش   ها تمعتقد است افرادي که براي انجـام فعالی

تعیینـی یـا خـود مختـاري در انتخـاب نـوع        -یی نظیـر خـود  ها درونی هستند داراي ویژگی
 -خودهاي  و داراي ارزش ها داراي سطح باالي چالش همتراز با سطح باالي مهارت ها فعالیت

درپـژوهش خـود نشـان دادنـد افـرادي کـه از       ) 2008(واترمن و همکاران . شکوفایی هستند
بـاالتر از   ها ان شادي درون زاد در آنانگیزش درونی باالتري برخوردارند شادتر هستند و میز

این پژوهشگر معتقـد اسـت افـرادي کـه انگیـزش      . میزان شادي لذت جویانه یا بیرونی است
تـر هسـتند و از انجـام     بـالقوه خودشـان آگـاه   هاي  تر است نسبت به توانایی قوي ها درونی آن
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تحریکات درونی و نیازهاي یشان بر اثر ها برند، چون نوع فعالیت می ت روزمره شان لذتفعالی
انگیزش صـالحیت را از ویژگیهـاي افـراد داراي انگیـزش     ) 2008( سانتراك. ستها روانی آن
شـوند تـا بطـور     مـی  داند که معتقد است افراد داراي انگیزش صالحیت برانگیخته می درونی

د شـادي افـرا  . ثري با محیط خودشان مقابله کنند و بر دنیاي بیرونی خـود مسـلط شـوند   ؤم
شخصـیتی و انگیزشـی خـود فـرد و عوامـل      هـاي   ویژگیتأثیر هر عاملی دیگر تحت  بیش از

اجتماعی مرتبط با فرد قرار دارد و عوامـل مـادي نظیـر سـطح درآمـد و طبقـه اجتمـاعی و        
موقت شادي افراد  یم وت بیشتر براي زندگی بطور غیر مستقبرخورداري از امکانات و تجهیزا

  ).2008الرسن و باس،( هندد می قرارتأثیر را تحت 
درونـی بـه   هـاي   کنند که انگیزه می مستند )2003(وکاسر ) 2001(مطالعات ریان و دسی 

بیرونـی اثـرات   هـاي   که انگیزه در حالی دهد، می قرارتأثیر طور مثبت سالمتی مردم را تحت 
 طنـد دهد که انگیزش و سالمتی به هم مربو می تحقیقات متعدد نشان. دهند می منفی نشان

ــران، ( ــرد و دیگ ــران؛  ؛2004ب ــران، 2001دســی و دیگ ؛رینبــوس و 2003 ؛گــاگنی و دیگ
ــادمانی  )2006دودا؛ ــري ش ــت گی ــالمتی را ، ،و جه ــیشس ــی پ ــی بین ــد م ــون و (کن پترس

  ).2005دیگران،
دارنـد کـه در دو دهـه ي اخیـر تحقیقـات       می بیان ،)1999(روسر و اکلس و فریدمن دوان 

. انـد  درسی و هیجانی دانش آموزان را مورد توجه قرار دادهزیادي دو حیطه ي اصلی عملکرد 
آینـد   می براي مثال انگیزش مثبت مدرسه، پیشرفت، و سالمت روان اغلب و نه همیشه با هم

نـیکس و   .دهنـد  مـی  و مشکالت تحصیلی اغلب همزمان با مشکالت هیجانی و اجتماعی رخ
کــه تحــت عنــوان تجدیــد نیــرو بواســطه ي  اي  در مقالــه) 1999(ریــان و مینلــی و دســی 

انگیزش خودمختار و کنترل شده بر شادکامی و سرزندگی انجـام دادنـد،   تأثیر : خودتنظیمی
انگیزشی بر عواطـف مثبـت شـادکامی و    هاي  گیري تجربی جهتتأثیر مطالعه آزمایشی  نتایج

، فـرض  )1991( گري دسـی و ریـان   آنها بر اساس نظریه خود تعیین. سرزندگی را نشان داد
 هم زمانی که فرد به صورت خودکـار انگیختـه   کردند که انجام رضایت بخش یک تکلیف آن

نتایج مطالعـات از ایـن   . شود شادابی ذهنی مرتبط با انجام خوب عمل را ارتقا خواهد داد می
سـرزندگی و شـادابی باثبـات تـري را      فرضیه حمایت کردند که شرکت کنندگان خودگردان

  .ر حالی که شرکت کنندگان دیگرگردان انرژي ذهنی پایین تري را نشان دادندنشان دادند د
پژوهشی نشان دادند که بین انگیزش درونـی و انـواع شـادي     در )2008(واترمن و همکاران

معتقدنـد   )2003( نتر و همکـاران ها  .لذت جویانه و شادي درونی رابطه معناداري وجود دارد
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ــه خ   ود،برانگیختــه شــدن درون زاد،احســاس فخــر  کــه داشــتن احســاس خــوب نســبت ب
در تحقیـق  .شـادي در افـراد هسـتند   هـاي   کننده بینی پیشکردن،اجتماعی بودن قوي ترین 

بنـابراین هـدف   . گیـرد  مـی  انگیزش درونی با شادي مورد مطالعه قرارهاي  مؤلفهحاضر رابطه 
ن دانـش آمـوزان   آن با شـادي در بـی  هاي  مؤلفهاصلی تحقیق تعیین رابطه انگیزش درونی و 

  :ان شدندیتحقیق به صورت زیر بهاي  فرضیه. است
  .بین انگیزش درونی و شادي دانش آموزان رابطه وجود دارد .1
ــین  .2 ــهب ــاي  مؤلف ــی ه ــزش درون ــده،تالش،عدم احســاس  (انگی عالقه،شایســتگی درك ش

  .و شادي دانش آموزان رابطه وجود دارد) تنش،ارزش تحصیل
  .کند می بینی پیشانگیزش درونی، شادي دانش آموزان را هاي  مؤلفه .3
  .و شادي در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است رابطه انگیزش درونی .4

  روش 
  .روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است

  .جامعه تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان دبیرستانهاي دولتی شهر کرج است :جامعه

  :گیري نمونهنمونه و روش 
 گیـري  نمونـه دانـش آمـوز بودنـد کـه بـه روش       318مورد مطالعه در تحقیق حاضـر   نمونه
دانـش آمـوز   162دانش آموز پسر و  156از این تعداد . انتخاب شدنداي  چند مرحلهاي  خوشه

  .دختر بودند

  : گیري ازهاند هاي ابزار

  پرسشنامه شادکامی آکسفورد .الف
مـاده چهـار    29این پرسشنامه . ه شده استتوسط آرگایل و لو تهی 1989این ابزار در سال 

شود و جمع نمرات مـواد   نمره گذاري می 3تا  0هاي آن به ترتیب از  دارد که گزینهاي  گزینه
در نوسـان اسـت    87تا  0نمره کل آزمودنی از . دهد گانه، نمره کل مقیاس را تشکیل می 29

گانه آزمون با نمـره   29مام مواد در مطالعه خود نشان دادند که ت) 1378(علی پور و نور باال 
 92/0و پایـایی دو نیمـه کـردن آزمـون      93/0آلفـاي کرونبـاخ   . کل همبستگی باالیی دارند

)همچنین پایایی باز آزمایی پرسشنامه پس از سه هفتـه  . گزارش شد )25=n 79/0  بـود .
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کارشناس نظرخواهی شده است که همگی تـوان   10براي بررسی روایی صوري پرسشنامه از 
). 1378علـی پـور و نـور بــاال،    ( انـد  کـرده  تأییـد سـنجش شـادکامی را توسـط ایـن آزمـون      

  .گزارش کرد 926/0آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه را ) 1388(قمري

  پرسشنامه انگیزش درونی .ب
تهیـه شـده   )1991(و همکارانش  (McAuley)وسط مک ایولیپرسشنامه انگیزش درونی ت

. در ایران ترجمـه و تـدوین شـده اسـت    ) 1387(این پرسشنامه توسط محمد مجدیان . است
ـ      پرسشنامه ابزاري  عدي اسـت کـه در نظـر دارد انگیـزة درونـی فعالی ت براي سنجش چند ب

چنـدین مطالعـۀ مربـوط بـه     ایـن پرسشـنامه در   . ها را ارزیابی کند مربوط به اهداف آزمودنی
 .خودگردانی و انگیزش درونی استفاده شده است

 شایسـتگی درك شـده   ،)عبـارت 7( لـذت / عالقـه  هـاي  این پرسشـنامه، شـامل زیرمقیـاس   
انتخـاب درك شـده    ،)عبـارت  5( فشار/ احساس تنش ،)عبارت 5( تاهمی/ تالش ،)عبارت6(
در این تحقیق از زیـر  . است)عبارت8(برقراري ارتباط،)عبارت 7(سودمندي/ ارزش،)عبارت 7(

براي نمره گذاري پرسشنامه بایـد ابتـدا عبـارات    .مقیاس برقراري ارتباط استفاده نشده است
را بـا محاسـبه    هـا  سپس مجموع نمرات هـر یـک اززیـر مقیـاس     گذاري شوند، معکوس نمره

درسـت   الً،تا کـام 1=صحیح نیست شامل اصالً ها طیف پاسخ.شود می میانگین نمرات محاسبه
-و اعتبـار آزمـون  79/0آلفاي کرونباخ را بـراي کـل پرسشـنامه   ) 2010(سیو و لوپز . 7=است

  .گزارش کردند66/0آزمون مجدد را

  :ها روش آماري تجزیه و تحلیل داده
 هـا  آمار توصیفی و براي آزمون فرضیههاي  در تحقیق حاضر از شاخص ها براي توصیف داده

براي بررسی معنـاداري  Zیل رگرسیون گام به گام،وآزموناز ضریب همبستگی پیرسون و تحل
  .تفاوت دو ضریب همبستگی مستقل استفاده شده است
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  ها یافته

   ها انگیزش درونی و شادي در کل آزمودنیهاي  لفهؤتوصیفی مهاي  شاخص: 1جدول

 حداکثر نمره میانگین انحراف معیار
حداقل 
 نمره

 مؤلفه فراوانی
  شاخص   

 متغیر

 عالقه 318 7 49 57/30 07/9

انگیزش 
 درونی

 شایستگی 318 6 42 15/29 23/7
 تالش 318 8 35 52/24 95/5
 تنش 318 5 35 71/22 12/6
 انتخاب 318 18 49 26/37 92/6
 ارزش 318 7 49 98/40 27/7
 کل 318 105 252 20/185 70/27
  شادي کل 318 3 82 79/46 04/15

  
میـانگین و  ، رهاي مورد مطالعه از جملـه فراوانـی  توصیفی متغیهاي  بیانگر شاخص1جدول 

  .انحراف استاندار در کل آزمودنیها است
  

  انگیزش درونی و شاديهاي  مؤلفهضریب همبستگی : 2جدول 

 عالقه شایستگی تالش عدم تنش انتخاب ارزش
انگیزش 
 درونی

رهامتغی 

 شادي 335/0** 284/0** 251/0** 226/0** 331/0** 119/0* 095/0

  
معنادار 01/0همبستگی در سطح* ،)دو دامنه(معنادار است  01/0همبستگی در سطح ** 
  )دودامنه(است

  .بین انگیزش درونی و شادي دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد: فرضیه اول تحقیق
اسـت  /.) 335( دهدکه ضریب همبستگی انگیزش درونی و شادي می نشان2توجه به جدول

 تأییـد بنـابراین فرضـیه اول تحقیـق    . و این همبستگی در سطح یک صدم معنـادار هسـتند  
بـین انگیـزش درونـی و شـادي     توان نتیجـه گرفـت کـه     می درصد اطمینان99شود و با  می

  .آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد دانش
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 تـالش،  ایسـتگی درك شـده،  ش عالقه،(انگیزش درونی هاي  مؤلفهبین  :فرضیه دوم تحقیق
  .و شادي دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد) ارزش عدم احساس تنش،

عدم تـنش و  ، تالش، دهد که ضریب همبستگی عالقه، شایستگی می نشان2توجه به جدول
در سـطح   هـا  است و این همبسـتگی  )331/0(و) 226/0(،)251/0(،)284/0(شادي به ترتیب 

در سـطح پـنج    نیـز  )119/0(ضریب همبستگی انتخاب و شـادي   .یک صدم معنادار هستند
توان  می بنابراین.معنادار نیست)095/0(اما همبستگی بین ارزش و شادي .صدم معنادار است

انتخاب و شادي همبستگی مثبت ، عدم تنش، تالش، نتیجه گرفت که بین عالقه، شایستگی
  .و شادي وجود ندارد اما رابطه معناداري بین ارزش. و معنادار وجود دارد
  .کند می بینی پیشانگیزش درونی، شادي دانش آموزان را هاي  مؤلفه:فرضیه سوم تحقیق

انگیزش درونی از تحلیل رگرسیون گام با گام هاي  مؤلفهشادي از روي  بینی پیشبه منظور 
 :شود می استفاده شده است که نتایج آن ارایه

  جذور آن در تحلیل رگرسیونره و مضریب همبستگی چند متغی: 3جدول 
 مدل R  Rمجذور  تعدیل شدهRمجذور خطاي استاندارد برآورد

 1 /.331الف  /.110 /.107 21/14
 2 /.398 ب /.159 /.153 84/13

  ا
  عدم تنش، عالقه):ثابت(ها کننده بینی پیش: عدم تنش،ب):ثابت(ها کننده بینی پیش:لفا

عدم تنش کـه همبسـتگی قـوي تـري بـا       مؤلفهدهد در گام اول  می نشان3توجه به جدول
و مجـذور  /.331داشته وارد معادله رگرسیون شده ضـریب همبسـتگی چنـد متغیـره      شادي

در صـد از   11دهد که حـدود   می این مقدار از مجذور ضریب همبستگی نشان.است/.110آن
عالقـه   همؤلفـ در گام دوم .کند می عدم تنش تبیین مؤلفهتغییرات شادي را در دانش آموزان 

که بعد از عدم تنش همبستگی قوي تري با شادي داشته وارد معادله رگرسیون شده ضریب 
این مقدار از مجذور ضریب همبستگی . است/.153و مجذور آن/.159ره همبستگی چند متغی

عدم تنش هاي  مؤلفه آموزان را در صد از تغییرات شادي در دانش15دهد که حدود  می نشان
، تالش و انتخـاب کـه در عـین معنـادار بـودن     ، شایستگیهاي  مؤلفه. کند می و عالقه تبیین

نشـده و از معادلـه رگرسـیون     بینـی  پـیش قادر به  اند همبستگی ضعیف تري با شادي داشته
تحلیــل (Fمحاســبه شــده از آزمــون  Rبــراي بررســی معنــاداري مجــذور .انــد حــذف شــده
  :شود یم استفاده شده که نتایج آن در زیر ارایه)واریانس
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  ريتحلیل واریانس در رگرسیون چند متغی: 4جدول 

منابع   مدل
درجات   مجموع مجذورات  تغییرات

 سطح  F  میانگین مجذورات  آزادي
  معناداري

1  
  رگرسیون
  باقیمانده
  کل

153/7861  
56/63856  
714/71717  

1  
316  
317  

153/7861  
  الف  902/38  078/202

000./  

2  
  رگرسیون
  باقیمانده
  کل

424/11376  
291/60341  
714/71717  

2  
315 
317  

211/5688  
  ب  694/29  560/191

000./  

عالقه ، عدم تنش):ثابت( ها کننده بینی پیش: ب عدم تنش،): ثابت( ها کننده بینی پیش:الف 
  شادي:متغیر وابسته

  .محاسبه شده در هردو گام معنادار استFدهد که  می نشان4توجه به جدول

  رهااستاندارد شده براي ارزیابی سهم هریک از متغیضرایب بتاي : 5جدول 
  سطح معناداري  Beta t  خطاي استاندارد B  مدل

  /.000  237/9  331/0  130/0  813/0  عدم تنش 1
  عدم تنش 2

  عالقه
700/0  
375/0  

130/0  
088/0  

285/0  
226/0  

403/5  
284/4  

000./  
000./  

 بینـی  پـیش رها در سهم هریک از متغیضرایب بتاي استانداردشده براي ارزیابی 5در جدول 
ذکـر  هاي  مؤلفهدهند که یک واحد تغییر در می این ضرایب بتا نشان. شادي آورده شده است

ایـن  . اسـت 331/0میزان بتا در گـام اول   مثالً. شده معادل با چه مقدار تغییر در شادي است
 331/0ش برابـر بـا   دهد که یک واحد تغییـر در نمـره عـدم تـن     می مقدار از ضریب بتا نشان

دهـد کـه یـک     مـی  همچنین توجه به جدول نشـان .واحدتغییر در شادي دانش آموزان است
  .واحد تغییر در شادي آنان است 226/0واحد تغییر در نمره عدم تنش و عالقه برابر با 

آموزان دختر و پسر متفـاوت   و شادي در دانش رابطه انگیزش درونی: فرضیه چهارم تحقیق
  .است

  رهاي مورد مطالعه به تفکیک جنسیتضریب همبستگی متغی: 6جدول 
انگیزش درونی  جنسیت  رمتغی  

  173/0**  مذکر  شادي
  477/0**  نثؤم
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براي آزمون فرضیه سوم تحقیـق تفـاوت ضـرایب همبسـتگی محاسـبه شـده بـراي رابطـه         
  :شود می آزمونفیشر Zث با استفاده از نّؤکر و ممذّ انگیزش درونی و شادي در دانش آموزان

  رها در دو گروهمقایسه ضرایب همبستگی متغی: 7جدول 

  محاسبه شدهr Zr  Z  متغیرها
  517/0  477/0  انگیزش درونی و شادي در دانش آموزان مونث  - 035/3  177/0  /.173  انگیزش درونی و شادي در دانش آموزان مذکر

در سـطح یـک صـدم     )58/2( جدول Zبزرگتر از)035/3( محاسبه شده Zچون قدر مطلق 
تـوان بـا    مـی  بـه عبـارت دیگـر   .شـود   مـی  تأییدبنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق  .است
و  کردرصد اطمینان نتیجه گرفت که رابطه انگیزش درونی و شادي در دانش آمـوزان مـذّ  99
  .تر است موزان دختر قويآ و این رابطه در دانش. متفاوت استث نّؤم

  بحث 
ضیه اول تحقیق نشان داد که بین انگیزش درونی و شـادي دانـش آمـوزان    نتیجه آزمون فر
 )2003(وکاسـر  ) 2001(مطالعات ریان و دسی  این نتیجه با نتایج تحقیق. رابطه وجود دارد

 قـرار تـأثیر  درونی به طور مثبت سـالمتی را تحـت   هاي  همخوان است که نشان دادند انگیزه
همخوان  )2008( واترمن و همکاران نتیجه تحقیق همچنین نتیجه تحقیق حاضر با .دهد می

تحقیقات متعدد . است که رابطه معناداري بین انگیزش درونی و شادي درونی گزارش کردند
گـاگنی و   ؛2001؛ دسـی و دیگـران   ؛2004برد و دیگران،(نیز رابطه انگیزش و سالمتی  دیگر

ــران، ــوس و دودا؛2003دیگــ ــ )2006؛رینبــ ــی درون زاد و شــ ــانتر و (ادي،برانگیختــ هــ
کـه   انـد  را گزارش کرده )1999، نیکس و ریان(،انگیزش خودمختار و شادي)2008همکاران،

  .نتیجه تحقیق حاضر با آنها همخوان است
نتایج دیگر تحقیق حاضر بیانگر رابطه معنـادار بـین عالقه،شایسـتگی،عدم تنش،انتخـاب و     

عـدم  هـاي   مؤلفـه فقط  ها مؤلفهنتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین این .شادي است
  .شادي هستند بینی پیشتنش و عالقه قادر به 

گذار بر رفتار و حاالت دیگـر  تأثیرمثبت و بسیار اي  شادي به عنوان یکی از احساسات ریشه
هر چند کـه  . سالمت روحی و فیزیکی فرد و جامعه دارد تأمین دراي  فرد نقش تعیین کننده

میزان شادمانی در سطح فردي و جمعی را ارتقاء سطح کیفیت یکی از عوامل افزایش دهنده 
دانند اما این رابطـه در جهـت عکـس آن نیـز کـامالً       می زندگی و توسعه در ابعاد مختلف آن
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خوش بینی و امید و اعتمـاد همـراه   ، شادي به دلیل اینکه همواره با خرسندي. مصداق دارد
در فرآیند توسـعه یـک جامعـه    اي  تسریع کنندهتواند به عنوان یک کاتالیزور، نقش  می است

جـاد فضـاي   همچنین در نقطه مقابل، فقدان شادمانی در یک جامعه منجر به ای. داشته باشد
حداقل انرژي عاطفی الزم براي نوآوري و پیشرفت نخواهد  تأمین سرد خواهد شد که قادر به

 . بود
ر مـوقعی دیگـر از احسـاس شـاد     بیش از هـ  ها زندگی، انسانهاي  امروزه به علت پیچیدگی
هم قصد دارند با فراهم ساختن امکانات بیشـتر و بهتر،شـادي   اي  بودن محروم هستند و عده

  .ممکن استاین راه ایجاد شادي در زندگی غیررا در زندگی خود ایجاد کنند ولی از 
 دهند انسانها زمانی که شـاد هسـتند و خلـق بهتـري دارنـد      می تحقیقات و تجربیات نشان

هـاي   بینند،و هنگام مواجهه با موقعیـت  می امور را با دید مثبت تري، همکاري کننده هستند
گیـر و   اما افراد ناشاد و غمگین کناره کنند، می ثر و مفید استفادهؤمشکل از روشهاي مقابله م

 مفید براي مقابلـه اسـتفاده  اي غیرکنند یا از روشه می گرا هستند و از مشکالت اجتناب منفی
ـ   مؤثر شادي باعث افزایش قدرت حافظه و پردازش .کنند می شـود  مـی  تاطالعـات و خالقی. 

تحقیقات  .باشد مؤثرتواند در بهداشت روانی بلکه در بهداشت جسمانی نیز  می شادي نه تنها
کنـد و تقویـت دسـتگاه ایمنـی      مـی  که شادي دستگاه ایمنـی بـدن را تقویـت    اند نشان داده

 همچنـین شـادي موجـب بهبـود فعالیتهـاي قلبـی عروقـی        بخشد، می را بهبود سالمتی فرد
 .شود می

کننـد و در   مـی  آموزانی که داراي انگیزش درونی هستند براي خـود اهـدافی تعیـین    دانش
مـورد  هاي  تدر واقع اگر آنها احساس کنند که در انجام فعالی.کوشند می جهت رسیدن بدان

در مقابـل   .یابـد  مـی  قه درونی آنها کـاهش سطح انگیزش یا عال در فشار هستند، عالقه خود
رفتار آنهـا از  . کنند آموزان با انگیزش بیرونی خود را شایسته یا خود تعیین قلمداد نمی دانش

در ایجاد رفتـار  اي  کننده یعنی عوامل بیرونی و افراد دیگر نقش تعیین .شود می بیرون دیکته
وقایع خـارجی و افـراد دیگـر توجـه بیشـتري      به  این افراد، .کنند می گیري آنها ایفا و تصمیم

بنابراین افراد با انگیـزش بیرونـی بـه جـاي      .دارند تا به رضایت شخصی و احساس لذت خود
تمرکز بر تکلیف و احسـاس رضـایت از انجـام خـوب آن در انتظـار نـوعی پـاداش یـا تنبیـه          

ون انگیـزش ماننـد   سرانجام افـراد بـد   .اجتماعی در مقابل انجام یا عدم انجام تکلیف هستند
ایـن افـراد    .دانند افرادي که داراي انگیزش بیرونی هستند خود را شایسته و خود تعیین نمی
تـالش بـراي    هـا  در مقایسه با همساالن خود که داراي انگیرش بیرونی هستند بعـد از مـدت  
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 ادراك شایسـتگی و کنتـرل در آنـان   .انـد  آن را رها کـرده ، انجام تکلیف و صرف انرژي و وقت
کوشش براي این افـراد یـک   .کنند می احساس درماندگی ها چنان پایین است که در موقعیت
خـود را نتیجـه عوامـل بیرونـی و کنتـرل      هاي  و شکست ها عمل بی فایده است،آنان موفقیت

  ).1384بحرانی،( دانند می ناپذیر
ي انـرژ (  در یک سـري از مطالعـات نشـان دادنـد کـه سـرزندگی      ) 1997(ریان و فردریک 

از بعد جسمانی آنها نشان دادند کـه  . با عوامل جسمانی و روانشناختی همپوشی دارد) ذهنی
انرژي ذهنی در کسانی که درد، عالیـم جسـمانی متـداول، کـارکرد نامناسـب بـدن، عالیـم        

کنند که  می در بعد روانشناختی آنها بیان. دهند پایین تر است می جسمانی سازي را گزارش
یابد که حداقل نیازهاي روانشاختی به خودمختاري، شایستگی  می افزایشانرژي ذهنی وقتی 

ـ    می نقش خودمختاري. و تعلق ارضا شده باشد اي  ت ویـژه تواند در پویاییهـاي انـرژي از اهمی
دسـی و  .برخوردار باشد چرا که همواره این مفهوم با سازه ي انگیزش درونی گره خورده است

کـه انگیـزش    انـد  نتیجـه گرفتـه  ) 1386عابدي و تاجی، ، ، به نقل از عریضی1991(همکاران
ـ  ـ   درونی نسبت به یک فعالی ت لـذت بخـش آن تکلیـف اسـت، حتـی اگـر       ت بـه دلیـل ماهی

  .پاداشهاي بیرونی و تقویت براي فرد وجود نداشته باشد
ت با یـک محـرك بیرونـی    دانش آموزانی که انگیزش بیرونی دارند براي ادامه تالش و فعالی

 دارند و با از بین رفتن محرك یا عامـل برانگیزنـده تـالش و فعالیـت آنهـا نیـز متوقـف       نیاز 
امـا  . منفی داشـته باشـد  تأثیر تواند بر شادمانی و رضایت از خود  می شود و ادامه این روند می

انجام تکلیف و فعالیآموزان داراي انگیزش درونی  ت که از ویژگی دانشت به خاطر خود فعالی
کنـد و ایـن بـر شـادي و رضـایت       مـی  یستگی و لذت و عالقه را در آنها ایجـاد است حس شا
شـود   مـی  لـذا بـا توجـه بـه نتیجـه تحقیـق حاضـر پیشـنهاد        . گـذار اسـت  تأثیردرونی آنهـا  

آمـوزان، و از ایـن طریـق     رکاران امر آموزش و پرورش بـراي افـزایش شـادي دانـش    اند دست
آموزان از طریـق   در جهت تقویت انگیزش درونی دانش ارتقاي پیشرفت و بهداشت روان آنها،

 .اقدام نماینداي  آموزشی و مشاورههاي  برنامه
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