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 (1931) عوامل موثر بر میزان شادی در میان نوجوانان شهر مشهد

  (2 )،    مجید جلیل زاده 1)(غالمرضا حسنی 

- مشهد یدانشگاه فردوس یگروه علوم اجتماع یعلم اتیعضوه gh-hassani@um.ac.ir. 61131155190تلفن   

 مشهد یمایس صدا– یشناس جامعه–کارشناس ارشد -2

 

 چکیده

های مختلف درباب شادی،بااتخاذ رویکردی جامعه شناختی به بررسی میزان شادی وعوامل پژوهش حاضرکوشش نموده ضمن مروردیدگاه

بپردازد. در این مطالعه ازروش پیمایش استفاده شده است.جامعه آماری دانش آموزان  1931در میان نوجوانان شهر مشهددر سال موثربر آن 

نفر بوده است. برای بررسی میزان شادی از پرسشنامه سنجش شادی آکسفورد و برای  192ساله شهر مشهدو حجم نمونه  11تا  11نوجوان 

درصد از 4114دهد کههای پژوهش  نشان میموثربرآن ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.یافتهبررسی عوامل جامعه شناختی 

 درصد شاد نیستند. .191تاحدودی شادهستندو4.11افرادجامعه آماری موردبررسی به اندازه کافی شادهستند

نان تفاوت معناداری وچود دارد بطوریکه خانوارهای با این بررسی نشان می دهد بین سطوح درآمدی خانواده ومیزان شادی درمیان نوجوا

 sig=0.04)و F=41.24درآمد متوسط بیش از خانوارهای با درآمد باال ودرآمد در سطح پایین شادهستند.) 

ان ،وازمیزsig=0.004)وR=41114همچنین خانوارهای که دربرنامه زندگی خودساعات مناسب بیشتری رابه تفریح وسرگرمی می پردازند) 

واز طرف دیگر نوجوانانی که ازاوقات فراغت شادتر هستند،sig=0.000)و R=41921) روابط خانوادگی وخویشاوندی گرمتری برخوردارند

 ازروحیه شادتری بهره مندهستند. sig=0.000)و R=41.24فعالتری برخوردارند )

 خانوادگی،اوقات فراغتشادی ،  نوجوانان ،  روابط : کلید واژگان

 

 61131155190 .تلفنhassani@um.ac.ir-ghیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهدعضوه-1

 صدا سیمای مشهد–جامعه شناسی –کارشناس ارشد -2

 مقدمه 

ت که ناشی ازشادبودن اهمیت موضوع شادی ونشاط درزندگی روزمره برکسی پوشیده نیست،داشتن یک روحیه مثب

افسردگی، سرخوردگی و  سازدوانسان راازگرفتاری دردامزمینه مناسبی رابرای رشدوترقی افرادمهیا می.است
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های اجتماعی نقش کند و درکاهش آسیب دارد،به رشدوتوسعه جامعه کمک میهای احتمالی دیگر برحذرمیآسیب

 بسزایی دارد. 

هایی دغدغه ماا،هاداردرهای بزرگ هر چندامکانات رفاهی جدیدی برای انسانزندگی درعصر مدرنیته به ویژه درشه

به افراد تحمیل کرده  هایی است که زندگی دراین زمانهها،خواستهرانیزباخودبه همراه آورده است.منشاء این دغدغه

 های خودبه عملییوکوششی فراترازتوانا ها،سعیکندبرای برآورده کردن این خواستهها راوادارمیاست.وانسان

واین  روزمره ماشاهدآن هستیم ای است که بطور های روزمرههاوگرفتاریها،مشغلهاین عمل ایجاددغدغه آورند.نتیجه

خودموجب کاهش سطح سرزندگی وشادی در افرادوجامعه است.درزندگی سنتی افرادکمتر بامشکالت امروزی 

آمدند. مشکالتی مانند بیکاری، تورم، مسکن و.... آنها را وبی بر میروبرو بودند.بنابراین ازعهده نقشی که داشتندبه خ

 کرد.تهدید نمی

عالوه براین فردگرایی که ازنتایج مدرنیته است نیز ارتباطات انسانی را به سطح فرد کاهش داده است)پیتر 

ززمان کنونی واز صمیمیتی هابیشتراها ارتباط بین انسانهاوغلبه سنت(.درگذشته به دلیل نوع زندگی1921کیویستو،

مواردی است که کاهش سطح شادی در زندگی افراد و جامعه را بطور مستقیم و بیشتر برخوردار بود.این مورد نیز از

 غیر مستقیم، موجب شده است.

 ندگیاز ز ایتـضو ر مانیدشا ت،لذ یسو به ننویسندگاو  محققیناز  ریبسیا ی عالقه ،خیری ا ههد چنددر 

 ادتعد، 1314ی  ههد طی که نددار می راـظها (1333) رانهمکاو سلیگمن  که ریطو به ستا هیددگر فمعطو

 هسیدر مقاله 214 ودحد به ندگیاز ز ضایتو ر کامیدشا ،هنذ سالمت ردمودر  نشناسیروا تمقاال یها هچکید

 به توجه   جهتدر  تغییر لحادر  نسانیا یها نجدرد و ر به محققین توجه ندرو که دشو می مالحظه ینابنابر  .ستا

 هشوپژ ،مانیدشا تعریف ضمن مختلف انهشگروپژ که ستا هشد باعث توجه ین. استا ندگیاز ز ضایتو ر دیشا

ی  حیطه کامل سیربر به ،هنذ سالمت نمحققا. هندد منجاآن ا یشافزا یها هشیوو  موثر ملاعو ردمودر  نیزرا  هایی

 نشد دهفسررا از ا شخص هم که ختندداپر ملیاعو سیربر به نمحققا   لمثا ایبر ندا ختهداپر اختیـنشنروا سالمت

و  ارزشو .(1444،ینرد) دشو نمادشاو  لخوشحا شخص تا دشو می موجب که ملیاعو  همو  کند می محافظت
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 خوشحالیو  ینیب شخو جهت در تطالعاا دازشپردر  که هستند کسانی م،کادشا ادفرا که معتقدند (1331) اكسترا

 1394لسااز   .دشو منجر نهاآ مانیدشا به که کنند می  تفسیرو  دازشپر ریطورا  تطالعاا یعنی ؛نددار یسوگیر

 .(1441 ،گایلآر) ختندداپر مانیدشا  سیربر به مختلفی یها نمازساو  یافت یشافزا مانیدشا به طمربو یها هشوپژ

 تهیهو  مانیدشا انمیز سنجش نهااز آ برخیدر . دکر مشخص انتو میا ر ساسیا یگیر جهت سه ها هشوپژ یندر ا 

 ارقر نظر مد مانیدشا بر موثر ملاعو ها هشوپژ برخی. در ستا دهبو صلیا فهد مانیدشا سنجش ایبر هاییاربزا

 .ندا هشد یابیارز مانیدشا یشافزا یها هشیو هیوگرو در  ستا گرفته

 مدعی ی،کر مکو  کاستا که فتر پیش نجاآ تا 1314ی  ههدر د مانیدشا بر ثرمو ملاعو ردمودر  ها هشوپژ  

 و ساختند طمربو هیجانی تثبا و ییانگروبر به هعمد رطو بهرا  مانیدشا س،شنادو روان  ین. اشدند دیشاژن  کشف

 (1334 ،یزنکآ) شد حمطر قفو یعااد ،نددار نتیکژ یمبنا دییاز حد تا نیز شخصیتی یها یژگیو ینا که نجاازآ

 مانیدشا برموثر یمتغیرهااز  دییاز ادتعد نکنوو ا بخشید یبیشتر سرعت زه،حو ینا یها هشوپژ به عااد ینا  

 یانهاگر قبتامر جتماعیا نقش  ظلحا به نناز که کنند می دپیشنها (1331) یکوساندو  ینردا ،فوجیتا. ندا هشد کشف

 با مقایسهو در باشند اپذیر د،خو مثبتو  منفی طفاعو به نسبت که گیرند می دیا ن،شد جتماعیا نجریادر  دخوی 

 می ضفر چنین (1331) رانهمکاو  فوجیتا. نمایند تجربهرا  یبیشتر منفیو   مثبت طفاعو که ستا ممکن دان،مر

از  ناشی گیدفسرا به نسبت نناآ یپذیر سیبآ موجب ،عاطفی ربتجا به نسبت نناز دنبوزباو  اپذیر که کنند

 .ددگر می خوشایند یهاادیداز رو هشد ناشی بیشتر دیشاو  بنامطلو  یهاادیدرو

 همبستگی یکاز حاکی (1339) رانهمکاو  ینر، دا(.139کانتریل)، (1329) رانهمکاو  کمپبل تمطالعا نتایج  

 همبستگی که نددار می رظهاا (1339) رانهمکاو  ینر. داباشد می مانیدشاو  تتحصیال بیندار  معنی ماا ،کوچک

 تر سیعو عالیق دیجادر ا تتحصیال نقش به انتو میرا  مددر آ کم ادفردر ا ،مانیدشاو  تتحصیال بین همدآ بدست

 مانیدشاو  تتحصیال بین طتبااز ار عظمیا بخشداد.  نسبت دد،گر می بیشتر مانیدشا منابع نمدآ همافر به منجر که

 رتصو تمطالعا به عنایت ( با1332) لداسو. ادشو می ناشی مدو درآ شغلی تموفقی با تتحصیال همبستگیاز 

و  دهبو ودمحد آنثرا لیآورد و می دیشا لپو کهدارد  می رظهاا پاییارو یهدتحاا یهارکشوو همتحد تیاالادر گرفته
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 ،باشد اههمر مددرآ عمنب فتنر ستاز د با که مانیز هیژو به ریبیکا طرفیاز  نیستدار  معنی ریماآ ظلحا به گاهی

 .کند می دناشارا  ادفرا

از  طتباار یناو  شتدا مددرآ با ضحیو وا مشخص طتباار ،مثبتی  عاطفه کهداد  ننشا (1393) نبرادبر تحقیق  

از  مانیدشاای از  هرجنبه بر ریبیکا. دبو وتمتفا وهگر ترین غنی ایبر 4/.2 تا وهگر ترین فقیر ایبر 91/4 انمیز

و  تیوتفا بی ،کشیدخو ،گیدفسرا همچنین. ستاارتاثیرگذ منفیی  عاطفهو ندگیاز ز ضایتر ،مثبتی  اطفهع قبیل

 کثر. ا(1441 ،گایلآر) هستند پایین مانیدشا مختلف یها جنبه که  باشد می ریبیکا یپیامدهااز  ،پایین نفس تعز

 که ازهندآن ا به بطهرا ینا ماا هستند دشا پایین مددرآ با ادفراز ا بیش ،باال مددرآ با  ادفرا که ندا هعقید ینا بر ادفرا

 ارشگز  هشوپژ 94 سیربراز  پس (1313) پاچتو  تایت. (1334 ،یزنکآ) نیست صریحو  رشکاآ  دشو می رتصو

در  ندگیاز ز ضایتدر ر دارمعنا  کاهش کمی. ستا 49/4 مانیدشاو  شغلی ضایتر نمیا همبستگی انمیز که نددکر

 عاطفه نیز (1441) گایلآر نظر. از هدد می ننشا  را نیطشااشر با ریگازسا ایبر ادفرا ناییاتو ،ندگیدوران ز لوط

 هرو  یابد می کاهش سن یشافزا با منفیی  عاطفهو  یابد می یشافزا  کمی ،سن یشافزا با ی،ضایتمندو ر مثبتی 

 .ستا بیشتر دانمر ردمودو در 

 مانیدشا بر منفی یتاثیر از دد،گر می افهدا به ستیابید یندافر نشد مختل موجب سالمت انفقد که نجاییاز آ 

 به ،مثبت طفاعو که معتقدند نیز (1441) رانهمکاو  یسالو  .(1444 ،شومنو نینگتواد) باشد می رداربرخو

 می نبیا (1311) زچترو  رتایلو. بخشد می دبهبورا  نبد یمنیا سیستمو  قیوعر  قلبی یها فعالیت دی،شا صخصو

و ارزش  ها شنگردارای  ادفراز ا که جتماعیا یها شبکه ضمعردر  شخصدادن  ارقر طریق  از مذهب که کنند

 یها ورزش قبیلاز  هاییورزش  منجا. اکند می دیجاا جتماعیا خاطر ضایتر ،ستا هشد تشکیل مشابه  یها

 بررا در  ابضطرو ا گیدفسرا کاهشو  مانیدشا یشافزا ،هفتهدر  ربا 4 تا 1 انمیز بهو  هفته 14 تا 1 تمد به ازیهو

 ننشا دیشاو  بینی شخو بینرا  4/.2 همبستگی (1441گایل)وآر هیلز تحقیق  .(1331 ی،موترو  لبید ) ستا شتهدا

ی  عاطفه دگیناز ز ضایتر مانند مانیدشا یها سمقیا با بینی شخو که یافتنددر (1339) رانهمکا  و سلوکاداد. 

 وزبر مهنگادر  بین شخو ادفرا که یافتنددر (1319) رورکاو  وبینترو ر،شیردارد.  بطهرا منفیی  عاطفهو  مثبت
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 ضمنو در  یندآ می بر جتماعیا حمایت  یجستجو بهو  دهکر دهستفاا ارمد مسالهی  مقابلهاز  مشکل یها موقعیت

 .کنند می تمرکزو  تاکید ،منفی یهاادیدرو مثبت یها جنبه بر

 همچنین. هدد مییش افزرا ا ندگیاز ز ضایتو ر کامیدشا دن،بو ارسپاسگز که معتقدند (.144) فالگیو  لرآد  

 اریسپاسگز که یافتنددر ها. آن کند می ارستورا ا جتماعیا یپیوندها ان،یگرد به نسبت اریسپاسگزو  نیرداقد رظهاا

و  معنویت ،بینی شخو اتثرا ینکهاز ا بعد حتیدارد.  بطهرا منفیی  عاطفهو  مثبتی  عاطفه ،ندگیاز ز ضایتر با

 . شتداری دا معنیی  بطهرا مثبتی  عاطفهو ندگیاز ز ضایتر با اریسپاسگز  ،شد لکنتر ،هیجانی گاهیدآخو

 ستد نتیجه نیا به دیشا باآن  طتباو ار مذهبی ربتجا انعنو تحت هشیوپژ منجاا با (1331) گایلو آر هیلز  

 . هندد می توسعهرا  ادفرا جتماعیا بطروا زیرا  .موثرند دیشا دیجادر ا یحد تا مذهبی ربتجا که یافتند

( عالقه دانشمندان اجتماعی به موضوع شادمانی بخصوص هنگامی که 1444( و گاالتزر)1441به نظر وینهوون )

 شتر سوق یافته است کیفیت زندگی باید از نگاه خود افراد ارزیابی شود ، بی

( شادمانی در واقع همان چیزی است که اکنون محققان این رشته آن را خوشبختی ذهنی می نامند 1444به نظر داینر)

( خوشبختی ذهنی را یک متغیر مکنون با حداقل دو مولفه می دانند : شادمانی و رضایت از زندگی ، 1444. اما  تسو)

 ت از زندگی به بعد خوشبختی ذهنی اشاره دارد.که شادمانی به بعد احساسی و رضای

( معتقدند شادمانی به این معناست که فرد به چه میزان زندگی خود را .144( وروجاس)1449گاالتی وهمکاران)

(  1331در زمینه میزان و چگونگی تاثیر عوامل عینی و بهبود شرایط مادی بر سطح شادمانی اسکینز) دوست دارد .

عینی به خودی خود نقش تعیین کنندهای در سطح شادمانی افراد ندارند . یکی از پیروان این  معتقد است شرایط

( است که اعتقاد دارد تاکید بر پول منجر به حاشیه رانده شدن حوزه های خصوصی و خودمانی و 1444دیدگاه لین )

نقد نظر لین اظهار می کند  ( در1441در نتیجه تشدید اضطراب  ها و کاهش رضایت و شادمانی شده است . اوت)

که بخصوص به واسطه گسترش آزادی ها ، اثرات منفی بازار و پول بر شادمانی ،جبران و منجر به ثابت ماندن سطح 

( در این رابطه ، تغیر در شرایط حیات عینی انسان را به دو بخش کوتاه مدت 1334شادمانی شده است . اینگلهارت )

تنباط می کند تغییر وضعیت عینی در کوتاه مدت ممکن است احساس آنی رضایت یا و بلند مدت تقسیم کرده و اس
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نارضایتی به دنبال داشته باشد اما در بلندت مدت با باال رفتن سطح امنیتی اقتصادی و جانی افراد در جوامع، به مرور 

را باالبردن سطح شادمانی اهداف فرامادی جای اهداف مادی را گرفته و در این شرایط سطح باالی درآمد نقش خود

 افراد از دست می دهد .

سطح شادمانی در جامعه ایران پایین و بیش از نیمی از افراد میزان شادمانی شان کمتر از حد متوسط است. )چلبی، 

های طنز و خنده دار نشان از کمبود شادی و نشاط در جامعه است. استفاده از تعداد زیاد پیامک( » 1911موسوی،

 (1919)اکرامی:«. برای ارسال جوك و لطیفه  ناشی از تاخر فرهنگی این امکان ارتباطی در جامعه است پیامک 

دختران وپیشترغت نحصیلی آنان  کامیدشا ةنمر بین داریمعنا وتتفا نشان داد. در یک بررسی (1919مریم پاییزی )

 وجود دارد.

 یفعالیتها ،جتماعیا سرمایه ،مذهبی داتعتقاا ،نفس تعز ،شخصیت بیان می دارد،( 1914) میر شاه جعفریابراهیم 

             که برشادکامی موثرند. هستند ملیاعو جملهاز  …و تـغافر تقااو

 ،سن بین نشان می دهند کامیدشا انمیزروی  بر ارگذ تاثیر ملاعو سیربر در(1919)کشاورز،وفاییان، محبوبهامیر 

و  ریبیکا بینو  مثبتی  بطهرا ،کامیدشا با مذهبی فعالیتو  شیرزو فعالیت ی،هنر فعالیت ،تتحصیال، جنس

 بینی شخو ،گیادخانوو  جتماعیا بطروا ،نیو روا جسمی سالمت بین همچنیندارد.  دجوو منفی طتباار ،کامیدشا

 دارد. دجوو مثبت طتباار ،کامیدشا اتنمر با دیشا به نسبت شنگرو  هیندآ به نسبت

حاضر که برگرفته از تحقیقی در زمینه میزان شادی وعوامل موثر بر آن درمیان نوجوانان است .تاثیر له امقدر این راستا

عواملی همچون در آمد ،میزان روابط اجتماعی ،میزان تفریح وگردش در برنامه زندگی وفعال ویا غیرفعال بود 

 بررسی قرار داده است . موردمتغیرهای مستقل بر میزان شادی  نبعنوارا نوجوانان در اوقات فراغت 

 مباحث نظری

( تئوری های تبیین کننده شادی را در دسته های تئوری نیازها ،تئوری اهداف ، مدل معیارهای نسبی و 1444داینر)

رهیافت های فرهنگی جای داده و پس از بحث و بررسی در مورد ابهامات مفهومی و همچنین یافته هایی که هر 

، شکست پذیر کرده اند دست به ادغام این تئوری ها زده و تئوری خویش را تحت عنوان تئوری را به منظور تبیین 
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می کند . تئوری ارزیابی در جست و جوی درك فرایندهایی است که به موجب آن اطالعات از  هتئوری ارزیابی ارائ

رزیابی بر می گردد که محیط اطراف ما فهم و ارزیابی می شود . به نظر داینر شادمانی به مجموعه واکنش های ا

هنگامی که فرد با محرکی در دنیا روبرو می شود اتفاق می افتد و انواع خاصی از اطالعات که برجستگی بیشتری در 

 یازهای بیولوژیک و هنجارهای فرهنگی . نارزیابی ها دارند؛ عبارتند از ، رسیدن به اهداف ، 

 و فرهنگی وبخصوص فضای مفهومی شادمانی درفرهنگ های  برخی از نظریات حوزه شادمانی ،بر عوامل زمینه ای

اقتصادی ،خوشبختی ذهنی را به واسطه  ( عقیده داردکه توسعه1441مختلف تاکید می ورزند.به عنوان مثال آهویا)

پیگیری شادمانی شان فراترازتعهدات والزامات  وترغیب در ایجاد یک فضای فرهنگی که درآن افرادبه تشویق

و پاگیرشان دست می زنند،افزایش می دهد. این دگردیسی که درحال فاصله گرفتن از تکالیف اجتماعی دست 

بخشی از دگردیسی گسترده تری است که درحال  واجتماعی و جهت گیری به سمت جست و جوی شادمانی است 

نین یافته ها نشان فاصله گرفتن از جمع گرایی و نزدیک شدن به ارزش های فردگرایانه می باشد . دراین رابطه همچ

می دهند که در کشورهای فقیر، فردگرایی  دارای پیوند منفی با شادمانی بودن درحالی که دربین کشورهای ثروتمند 

فردگرایی پیوند مثبتی با شادمانی دارد.این نتایج نشان میدهد رشد اقتصادی بخشی از نظام پیچیده مدرنیزاسیون است 

 که باید درکلیت آن درك شود .

کی از دیدگاه های مرتبط با رویکر جامعه شناختی نظریه گیدنز در خصوص مدرنیته وپیامدهای آن است. ی

( معتقد است که مدرنیته احتمال خطررادر بعضی حوزه ها کاهش داده است اما در عین حال خطرات و 1331گیدنز)

مانی ازنظر گیدنز عبارتند ازتهدیدهای ناامنی های دیگری را جایگزین ساخته است. ازجمله عوامل تهدید کننده شاد

خشونت آمیز ناشی از صنعتی شدن جنگ ، متزلزل شدن ریشه های اعتماد به نظام های انتزاعی و احساس ناامنی و 

اضطراب وجودی . همچنین از جمله عوامل تامین کننده شادمانی رااز نظر گیدنز می توان به اعتماد همراه بااحتیاط 

امور زندگی به دست نظام های تخصصی ، و دگردیسی صمیمیت و واگذاری انتزاعی ،اعتمادو نسبت به نظام های 

 (1912به نقل ازچلبی،موسوی: 1922)گیدنز: نام برد . ،شکل گیری رابطه ناب
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دیدگاه اندیشمندان لیبرال، با تکیه بر سرشت و عالیق انسان، هدف جامعه، به حداکثر رساندن شادی و سودفردی از 

برآورده شود؛مانند خواست شهرت،قدرت،شفقت، امنیت،  هاست که بایدنسان، مجموعه ای از خواستاست. ا

هایی ، معادل خواسته«سرشت انسان»در این رویکرد،  .شودها، منجر به شادی انسان میمالکیت و تأمین این خواست

کردو همه چیز د ارضا مییافت و بایشدکه شخص درخود مینظیر ثروت، مالکیت، قدرت، شهرت و شهوت می

گرفت؛ زیرا،سعادت،همان در سطح خرد یا کالن قرار می« افزایش شادی»باید در خدمت افزایش ثروت ودرنتیجهمی

 شادی است وشادی بیشتر، محصول ثروت بیشتراست. 

زه شده است، های وبر برای توصیف انسان در جهانی بروکراتییکی از برجسته ترین انگاره« قفس آهنین» استعاره ی

ها، در جهانی که سلطه یا اگر بخواهیم به شکلی انتزاعی تر بگوئیم، شرایط انسان را درمحدودیت امکانات و موقعیت

شود و هر انسانی درین نظام، کار هر کارگری به گونه ریاضی ارزیابی می .کندی عقالنیت ابزاری است، توصیف می

در شرایط جدید،  .بزرگتری شود هتواند مهرآن است که آیا می شهر اندیشود و پیوسته دبه مهرة کوچکی تبدیل می

کند که ها و رسانه است. اوست که تعیین میعالیق وآرزوی انسانی وجود ندارد؛ همه چیز در دست صاحبان شرکت

تخاب چه درست است وچه درست نیست، چه بخوریم وچه نخوریم، چه بپوشیم وچه نپوشیم و... همه چیز از قبل ان

 شود.ها تحمیل میشده با فشار رسانه بر انسان

ها از نظر مارکس با کار به شناخت از طبیعت میرسند که نظام سرمایه داری این شناخت را مخدوش کرده انسان

مرتضوی . )گردداست. این نظام فاصله ابزار تولید از کارگر را بیشتر میکند و منجر به ازخود بیگانگی بیشتر می

 (1919:سمانه ،گازار

( است که شادی و خرسندی 1919یکی دیگر از نظریات بررسی شده تحت رویکرد جامعه شناختی، نظریه چلبی )

کنشگران فردی را در شبکه مبادالت بین نظام جامعه ای و نظام شخصیت جستجو کرده و با بهره گیری از چارچوب 

گذارد، کم و کیف شادمانی افراد را مرتبط با ر میمفهومی چند بعدی که از انسان، شخصیت و جامعه در اختیا

(. به 3.:1919داند)چلبی،های چهارگانه در سطوح فردی و جامعه ای میاحساس رضایت و خشنودی آنها از حوزه

های چهارگانه انسان )علقه مادی، توان بدین صورت خالصه کرد که منبع تامین علقهبیان دقیق تر این نظریه را  می
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های چهارگانه نظام جامعه ای ارتباطی و شناختی( در ارتباط  تنگاتنگ با امر اجتماعی و به عبارتی حوزه امنیتی،

 است. 

طبق این دیدگاه چنان چه هر کدام از چهار نظام اصلی جامعه بتواند پاسخگوی موثر عالیق افضل )عالیق معیشتی، 

توانند موجبات نوعی احساس مثبت که صورت هر کدام میامنیتی، معاشرتی و شناختی ( فرد و جامعه باشد، در این 

هر کدام زمینه ساز شادمانی افراد است را فراهم نمایند. یعنی کارکرد صحیح حوزه اقتصادی تولید  احساس بهبودی 

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کدام به ترتیب منشا بروز احساس عدالت و و آسایش است. همین طور حوزه

 . شوندحساس همبستگی اجتماعی و احساس عزت و احترام  میامنیت، ا

 شادی از دیدگاه اسالمی

پذیرش، بلکه تأکید است. گرچه  در تبیین جایگاه شادی در اسالم، باید گفت که اصل شاد زیستن در اسالم، مورد

رعی( برای این دو، فقه)علم احکام ش شاد بودن و شاد کردن، به خودی خود، عملی مباح و مورد تأکید است، اما

 ای استفاده کرد. از این رو، باید وسیله شادی از نظربه آن، از هر وسیله توان برای رسیدنضابطه قرار داده و نمی

خلقت و دین، قابل تفسیر و  ای است که در چارچوب هدفمندیشرعی حرام نباشد. حرام بودن یا نبودن، مسئله

داند، هر چه به هدف و مقصود آسیب رساند و آدمی هدفمند می ن و خلقت رامعنایابی است. از آن جا که دین، انسا

غمناك یا شاد  کمال مورد نظر خلقت باز دارد ـ در هر قالبی که باشد ـ ممنوع و مذموم است و یابی بهرا از دست

  .بودن، در این خصوص، تأثیرگذار نخواهد بود

 فرضیات

 : گرفته است دراین تحقیق چهار فرضیه موردبررسی قرار

 تفاوت معناداری وجود دارد. نوجواناندرآمد خانواده ومیزان شادی ونشاط  سطوحبین  .1

 رابطه مثبت وجود دارد. نوجوانانبین میزان تفریح و سرگرمی فعال و میزان شادی  .1

 بین میزان روابط خانوادگی  و میزان شادی ونشاط فرد رابطه مثبت وجود دارد. .9

 و میزان شادی رابطه مثبت وجود داردبین کیفیت اوقات فراغت  .4

 روش تحقیق
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آیدوواحدتحلیل در آن فرد است.ازلحاظ (به حساب میsurveyتحقیق حاضرازلحاظ روش،یک تحقیق پیمایشی)

معیارزمان یک تحقیق مقطعی است،چراکه دریک زمان صورت گرفته و واقعیت رادریک برهه اززمان،یعنی درشش 

کندو با توجه به میزان ژرفایی درمیان تحقیقات پهنانگر قرار دارد.چراکه قصد دارد بررسی می 1931ماهه اول سال 

ساله شهر مشهد را بررسی نمایدو در حقیقت سخن ازعلل وعوامل  11تا  11میزان شادی در دانش آموزان نوجوان 

وضوع مورد بررسی آورد.همچنین یک تحقیق درسطح جامعه شناسی خرد است و مموثر براین پدیده را به میان می

کند،ودرنهایت باتوجه به اینکه مطالعه میامشهد رشهر  در یعنی مقطع راهنمایی و دبیرستاننوجوانان رابر روی گروه 

 له اجتماعی است دردسته تحقیقات کاربردی قرارمی گیرد. ابه دنبال شناخت وکمک به حل یک مس

سال تحصیلی  شهر مشهددرساله  11-11وسطه وراهنمائی  مقطع مت نوجوانانجامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه 

با که .برای محاسبه حجم نمونه ازفرمول کوکران استفاده گردید.راشامل شده استنفر  431424که است  31-34

 191توجه به شاخص های پیش فرض این فرمول وهمچنین حجم جامعه آماری ومقدارخطای برآوردی ،حجم نمونه 

 پرسشنامه جمع آوری شده ودر تجزیه وتحلیل ها مورد استفاده قرار گرفته است.  192موع مج درو تعیین گردید

پرسش نامه در دو بخش تنظیم شده قسمت اول شیوه نمونه گیری تصادفی متناسب وابزار تحقیق پرسشنامه است.

 به سنجشکه باشد و قسمت دوم گویه می 13که شامل  استسنجش شادی آکسفورد  استاندارد پرسشنامه شامل

 تکیه دارد توسط محقق تنظیم شده است.عوامل موثر بر میزان شادی 

 اعتبار و پایایی

: اعتباریا روایی به معنی آن است که آیا روش انتخاب شده برای سنجش موضوع موردنظر مناسب است وآن اعتبار

(است و content validityحتوایی )های تامین اعتبار تحقیق م(یکی ازجنبه1911،141سنجد یا نه.)رفیع پور،را می

سنجد یانه.برای تامین براین نکته تاکیدداردکه آیا تعاریفی که برای مفاهیم ارائه داده است،مفاهیم مورد نظررا می

روایی محتوایی مفهوم میزان شادی ازشیوه توافق داوران استفاده شدودر مشورت بااساتید مجرب از پیشنهادات 

 گردید. استادان نیز استفاده 
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پایائی یا قابلیت اعتمادبه معنای آن است که آیا روش انتخاب شده موضوع مورد نظررابطوردقیق :  پایایی

 رسند؟سنجدیانه؟ واگرکسان دیگر هم باهمان روش همان موضوع رابررسی کنند،به همان نتیجه میمی

که ها،آزمون آلفای کرونباخ است. وشهای مختلفی وجوددارد.یکی ازاین ر،شیوهابزار تحقیق برای سنجش پایائی

 ضرایب بدست آمده نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار تحقیق است. 

 

 

 

 

 آلفای کرونباخبررسی پایائی ابزار تحقیق به کمک  -1جدول 

 مقدارآلفای کرونباخ هاتعداد گویه نام متغیر

 .314 13 میزان شادی

 .1.4 9 روابط خانوادگی

 .994 . غتکیفیت اوقات فرا

 .949 14 تفریح و سرگرمی

 

 یافته های تحقیق

میانگین سن .اند  تشکیل داده پسراندرصدرا  4.11درصدرادختران و 413. نوجوان مورد بررسی  199 ازمیان

 944درصد بین 9111هزارتومان ، 944نوجوانان کمتراز ه درصدخانوا 1212میزان درآمد.سال است  1.19 نوجوانان

 درصد بیش از یک میلیون تومان بوده است. .131تومان وتایک میلیون 

تا  13گویه بوده و نمراتی بین  13که دارای استاندارد سنجش شادی )آکسفورد(  نامهسشتوجه به نتایج حاصل ازپربا 

شاد نیستند  نوجوان مورد بررسیدرصد از  .191 درطبقه بندی نمرات مشخص گردید،می توانسته شامل گردد را .14
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درصد از آنها قابلیت شاد بودن را دارند بعبارت دیگر از لحاظ  4.11درصد به اندازه کافی شاد هستند. و  4114

 شادی در حد متوسط هستند

 1111مناسب ویا نسبتا مناسبی برخودار بوده اندو  میزان روابط خانوادگیدرصداز 1111براساس اظهار نوجوانان 

 بخوبی بهره مند نبوده انددرصدازافراد نمونه ازاوقات فراغت خود  3./3ند.درصد روابط خانوادگی مناسبی نداشته ا

میزان تفریح وسرگرمی شان درحدکم وخیلی کم  نوجواناندر صداز  9/91.می برند  مناسبی درصد بهره1/44و 

 درصددر حدزیاد و خیلی زیادتفریح وسرگرمی دارند. 4/91باشد.و می

ان با توجه به سطوح درآمدی خانواده آنان نشان می یزان شادی نوجوانبررسی تفاوت نمره منتایج حاصل از 

،برای خانوده های با  94/39 تا یک میلیون برابربا 944دهد.میانگین نمره میزان شادی نوجوانان در طبقات بادرآمد 

.برای  ده استبو ..311میلیون  کوبرای خانواده های با در آمد بیش ازی 11119هزار تومان ، 944درآمد کمتر از 

استفاده تحلیل واریانس ها میان سطوح درآمد پدران خانواده ومیانگین میزان شادی از آزمون  آزمون  تفاوت میانگین

توان نتیجه بدست آمده بنابراین می 442/4وسطح معنا داری آن  431/9 برابر با Fگردد مقدارمالحظه می.شده است

و سطح شادی فرزندان تفاوت معناداری وجود دارد.این تفاوت نشان گرفت بین سطوح درآمدی پدران خانواده 

دهد افرادی که سطح درآمد پدرانشان در حد متوسط است از افرادی که پدرانشان درآمد سطح پایینتر از حد می

 متوسط دارند وهمچنین از  افرادی که پدرانشان درآمد باالترازحد متوسط دارند شادتر هستند..

 آزمون تحلیل واریانس میانگین نمره شادی  برحسب سطوح در آمد خانواده: 2جدول شماره

 انحراف معیار میانگین نمره شادی تعداد سطوح درآمد

 20.146 89.86 44 033کمتر از 

 17.029 96.64 142 میلیون 1تا  033

 17.356 91.55 40 میلیون 1بیشتر از 

Total 226 94.42 17.892 

 آماره فیشر میانگین مجذورات درجه آزادی اتمجموع  مجذور واریانس

سطح 

 .معناداری

 047. 3.092 971.651 2 1943.301 بین گروهی

   314.295 223 70087.765 درون گروهی
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    225 72031.066 کل

 برای بررسی رابطه بین میزان تفریح وسرگرمی درطول هفته با میزان احساس شادی نوجوانان 

 از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدهگردید.ر حد یک متغیر فاصله ای سنجش د ازآنجاکه هردومتغیر

بیش از از اینرو بابدست آمده   =sig 444/4وسطح معنا داری آن   =R 114/4 پیرسون مقدارآماره .براین اساساست

شادی احساس میزان  هبودبیشتر  نوجوانانهرچه میزان تفریح و سرگرمی می توان بیان داشت .اطمینان ضریب  93%

 . استنیز بیشتر  آنان

 : آزمون رابطه بین میزان شادی ومیزان تفریح وسرگرمی نوجوان0جدول شماره 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 237 17.641 24.42 میزان شادی

 237 5.060 23.83 میزان تفریح و سرگرمی

R**=0.184                                                                   sig=0.004 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 آزمون رابطه بین میزان شادی ومیزان روابط خانوادگی نوجوان 

سی گردید رابطه بین میزان روابط خانوادگی ومیزان احساس شادی در بین نوجوان نیز از طریق آزمون پیرسون برر

  =sig 441/4و سطح معنا داری آن    =R 911/4مقدار آماره  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد باتوجه به 

 نوجواناطمینان هرچه میزان روابط خانوادگی بیشتر باشد میزان شادی ضریب  %33توان نتیجه گرفت با بیش از می

 نیز بیشترخواهد بود.

 ومیزان روابط خانوادگی نوجوانبین میزان شادی  : آزمون رابطه4جدول شماره 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 237 17.641 24.42 میزان شادی

 237 3.817 19.46 روابط خانوادگی

R**=0.372                                                                  sig=0.001 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 14 

 کیفیت استفاده از اوقات فراغت نوجوانان آزمون رابطه بین میزان شادی و

مالحظه می گرددبا توجه به آزمون پیرسون هرچه کیفیت استفاده از  .عالوه براین همانگونه که در جدول شماره 

 ،احساس شادی ونشاط آنان بیشتر بوده است . اوقات فراغت نوجوانان از وضعیت مطلوبتری برخوردار بوده

 ومیزان روابط خانوادگی نوجوان: آزمون رابطه بین میزان شادی 5جدول شماره 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 237 17.641 94.42 میزان شادی

 231 3.009 13.05 کیفیت اوقات فراغت

R**=0.574                                                                   sig=0.001 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 بحث ونتیجه گیری

درصدبه اندازه کافی 4114درصداز افرادجامعه آماری چندان شاد نیستند .191ازنتایج بدست آمده مشخص شد

بنابراین دن رادارند بعبارت دیگراز لحاظ شادی درحد متوسط هستند.درصدازآنها قابلیت شاد بو 4.11شادهستند.و

 درصدنوجوانان یا شاد نیستندویا تاحدودی احساس شادی می کنند. 119.

های زندگی دردوران مدرن،نتوانسته گریبان این رده سنی از جمعیت را بگیرد نوزموج سهمگین مشغلهازآنجاکه ه

 نان را در حد قابل قبولی نگاه داشت. شود شادی آمیمناسب بابرنامه ریزی 

 صمیمانه بین نوجوانان باعضای خانواده  هرچه میزان ارتباطات بیان داشتتوان می دست آمدهنتایج ب به باتوجه

ودرمحیط  مدرسه باهمساالن، معلمان مدارس و..بیشترباشدافراد شادترند و بلعکس افزایش فردگرایی، وتنهایی 

باشدکه اعتماد جامعه شناسی چلبی وگیدنز نیز می  مهمی دارد.این موردمطابق با نظریاتدرکاهش شادی افرادنقش 

کند مطابقت دانستند.همچنین بااین نظراسالم که صله رحم را توصیه میدرروابط اجتماعی را ازعوامل مهم شادی می

 دارد.

اه با تفریح باشد افراد شاد تر خواهند بود نتایج نشان داد چنانچه کیفیت اوقات فراغت افراد برنامه ریزی شده و همر

و صرف وجود تعطیالت باعث ایجاد شادی نخواهد بود. حتی شاید برای افرادی که برنامه ریزی درستی برای 
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.این نتیجه با پژوهش ابراهیم میر شاه فراغت غیر فعالاستفاده از تعطیالت ندارند. سرکار رفتن شادی آور تر باشد تا 

رسد همانطور که دارد که از عوامل موثر بر شادی به اوقات فراغت اشاره کرده بود .به نظر میجعفری مطابقت 

آرجیل به نقل از میرشاه جعفری اشاره کرده است افزایش درآمد و امکانات زندگی تا حدی موجب افزایش شادی 

ت آمده در مورد میزان درآمد پدر خواهد بود اما بیشتر از آن حد موجب شادی نخواهد بود. این نظریه با نتیجه بدس

خانواده مطابقت دارد چون افرادیکه درآمد پدرشان متوسط است از افرادی با پدر فقیرتر و از افرادی با پدر 

 ثروتمندتر شادتر هستند.

 :فارسی منابع
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 مقاالت :

 آداب اجتماعی در اسالم،1032بافکار حسین،-
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