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رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی
با شادمانی اجتماعی 

مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر جهرم

این مطالعه پیمایشــی با هدف توصیف و تبیین رابطه بین سبک زندگی فراغتی و دینی با 
شادمانی اجتماعی دانش آموزان انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، تمامی دانش آموزان 
دبیرستانی شهر جهرم بوده اند که 400 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 
انتخاب شــده اند. ابزار تحقیق، پرسشــنامه ای مشتمل بر سه مقیاس شادمانی، سبک زندگی 
فراغتی و دینی بوده است. نتایج توصیفی پژوهش بیانگر آن است که میانگین نمره شادمانی 
دانش آموزان در سطح متوسط و رو به باال است. دانش آموزان هر چه از سال های ابتدایی به 
سال های انتهایی دبیرستان می روند شادمانی شان کاهش و هر چه از طبقات پائین به سمت باال، 
از ســبک های دینداری جمع گرایانه به سمت فردگرایانه، از سبک های زندگی سنتی به سمت 
مدرن و از مدارس دولتی به غیردولتی می روند، شادمانی آنها افزایش می یابد. نتایج استنباطی 
نشــان می دهد سبک زندگی فراغتی سنتی، سبک زندگی دینی جمع گرایانه، طبقه اجتماعی 
و درآمد خانواده با ابعاد شادمانی دانش آموزان رابطه دارند. در مجموع می توان نتیجه گرفت 
که یکی از منابع اساســی شادمانی، در ارتباطات اجتماعی نهفته است؛ از یک سو، ارتباطات 
گسترده و رضایت بخش و از سوی دیگر عضویت در اجتماعات انسانی و انجام فعالیت های 
جمعیـ  تفریحی یا مذهبیـ  می تواند شادمانی اجتماعی افراد و به تبع آن، جامعه را افزایش 
دهد، اما این متغیر ها به تنهایی نمی توانند میزان باالیی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.
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مقدمه و طرح مسئله 
در اواخر قرن بیستم نشاط و شادمانی1 بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی 
قرار گرفت، زیرا یکی از مشــکالت جوامع، غفلت از شــادی و نشاط و در نتیجه، افزایش 
بیماری های روانی از قبیل اضطراب و افسردگی بود. )فضل الهی و دیگران، 1389( شادی 
یکی از نیاز های اساســی انسان و الزمه زندگی اوســت. نشاط و شادابی یکی از خلقیات 
اساســی در زندگی فرد اســت و نقــش مهمی در چارچوب حیات روانــی و اجتماعی او 
بازی می کند. شــادی، گمشده انســان معاصر در عصر پیشرفت های علمی و مادی است 
و مطلوب مشــترک همه انسان هاســت. برخی معتقدند اهمیت عمده زندگی، در شادی 
نهفته اســت و انگیزه اصلی انســان ها در همه زمان ها، چگونگی دستیابی و حفظ ارتقای 
آن اســت. )مظاهری، 1386( شادی، موجبات حفظ ســالمت عاطفی، روانی، جسمی و 
امید واری را فراهم می کند. )آل یاسین، 1380( اما در دنیای امروز علی رغم پیشرفت های 
چشــمگیر در فّناوری و تأمین آسایش انسان، احساس شادمانی وی افزایش نیافته است. 
)قطره ای، 1385: 8( به زعم دورکیم اگر چه زندگی مدرن رفاه بیشــتری برای انســان به 
ارمغان آورده اســت، اما ما نمی توانیم بگوییم، انســان امروز خوشبخت تر و سعادتمندتر 
از گذشــته شده اســت. )معیدفر، 1387: 244( تحقیقات نشان می دهد افرادی که شاد 
هســتند، احساس امنیت بیشتری می کنند، آسان تر تصمیم می گیرند و نسبت به کسانی 
که با آنها زندگی می کنند، بیشتر اظهار رضایت می کنند )مایرز2، 2002: 80 و پترسون3، 
2000: 45( اینگلهارت )1373( در این زمینه اظهار می دارد که ســطح پایین رضایت از 
زندگی و احساس خوشبختی، به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه منجر و دوره های 
طوالنی برآورده نشدن آرزوها و انتظارات، موجب ظهور نگرش های بدبینانه می شودکه این 
بدبینی از نســلی به نســل دیگر منتقل می شود. نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهند که 
شادمانی، صرف نظر از چگونگی کسب آن می تواند سالمت جسم، احساس امنیت، قدرت 
تصمیم گیری، روحیه مشــارکتی، شــرکت در جمع و میزان رضایت از زندگی را افزایش 
دهد. )مایرز، 2002( فقدان شــادی و نشــاط نیز در جامعه نتایج منفی بسیاری به دنبال 
دارد، که از آن جمله می توان به افسردگی، بدبینی، ارزیابی منفی رویدادها، بی عالقگی به 
کار و فقدان وجدان کاری، اعتیاد به مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی، رواج خشونت 
1. Happiness
2. Myers
3. Peterson
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در روابط اجتماعی، طالق و گرایش به فرهنگ بیگانه و غیر خودی اشاره نمود. )طاهریان، 
1381: 4( براساس دیدگاه جامعه شناختی، فقدان شادی و نشاط در جامعه ناشی از اتخاذ 

سبک جدید زندگی اجتناب ناپذیر است. )معیدفر، 1387(
با توجه به اینکه نوجوانان بخش قابل توجهی از زمان روزانه خود را تا سن 18 سالگی 
در محیط های آموزشی می گذرانند، مدرسه نه تنها باید شاد باشد بلکه باید شادی را در 
نوجوانان دوچندان کند. مدرســه به عنوان مهم ترین جایگاه حضور نسل های آینده، باید 
محیطی ســالم، پویا و شاداب باشد. )باس1، 2000( در این سال های مهم؛ رشد جسمی، 
روانــی و اجتماعی وی رخ می دهد. رفتار ها و نگرش هــای معلمان، دانش آموزان دیگر و 
روابط حاکم در مدرســه و حتی امکانات و فضای فیزیکی مدرســه تأثیر انکارناپذیری بر 
هویت یابی، شــکوفایی استعدادها، پیشرفت تحصیلی، سالمت جسمی و روانی و شادمانی 
افراد دارد. تحقیقات حاکی از آن اســت که عوامل مرتبط با شادی در مدرسه را می توان 
به پنج دســته زیر تقســیم نمود؛ وضعیت فیزیکی و کالبدی، سبک مدیریتی، معلمان، 
روابط در مدرسه و امکانات آموزشی. )نصوحی دهنوی و دیگران، 1383( سرلوحه تعلیم 
و تربیت قرن جدید این اســت که »شوق زندگی کردن را به دانش آموزان بیاموزیم« پس 
باید معتقد باشــیم که درحقیقت رشــد پایدار ما در گرو شادی پایدار است و این شادی 
باید در مدارس ایجاد و مدیریت شــود. )صباغیان، 1384( امروزه مباحثی چون آموزش 
و مدرســه مثبت2 و مدرسه شــاد3 به عنوان رویکرد های جدیدی تالش می کنند با ایجاد 
تغییرات و به کارگیری برخی اســتراتژی ها در نهاد هــای مثبتی چون آموزش و پرورش، 
خوشبختی، موفقیت، احساسات مثبت، تعامالت مثبت و سعادت را برای دانش آموزان در 
مدارس به ارمغان بیاورند که یکی از زیربنایی ترین اصول آنها شادکامی است. )سلیگمن4 
و دیگران، 2009( شادکامی به فعالیت های دانش آموزان انگیزه می دهد، آگاهی آنها را باال 
می برد، خالقیت آنها را قوت می بخشد و روابط اجتماعی آنها را تسهیل می کند. بنابراین 
شادکامی کلید مهمی در سیستم آموزشی است. )طالب زاده ها و سمکان5، 2011( همچنین 
با اســتفاده از روش های شادی بخش در جریان آموزش و برنامه ریزی آموزشی فراگیران، 
می توان عالوه بر ایجاد محیطی رضایت  بخش برای دانش آموز، با بسیاری دیگر از مشکالت 

1. Buss
2. Positive Education
3. Happy School
4. Seligman
5. Talebzadeha & Samkanb
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از جمله میزان غیبت، دیرآمدگی، بی حوصلگی و کسالت در کالس درس، امراض جسمی 
و روحی و در نهایت مسئله افت تحصیلی، مقابله شود و محیطی فراهم شود که امکانات 
فراگیرِی مؤثر دانش آموز در نظر گرفته شــود. لذا توجه به تأثیر روش های شــادی بخش 
در برنامه ریزی آموزشی دوره های مختلف تحصیلی ضروری به نظر می رسد. )کرافت، 2008( 
موفقیت و تأیید اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و روابط دوستانه، خانواده، عشق و صمیمیت 
از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادی هستند. آرگایل توسعه علمی و فرهنگی، تحصیالت، 
هنر و رسانه های جمعی، تفریح و نحوه گذراندن اوقات فراغت را از منابع و عوامل شادی 

ذکر می کند که دارای جنبه های روانی، جسمانی و اجتماعی و فرهنگی هستند.
علی رغم اهمیت و ضرورت شــادمانی برای جوانان و نوجوانان )به ویژه دانش آموزان( 
به عنوان یک قاعده جهانی، از یک ســو در ســطح اجتماعی، رتبه ایران در حوزه شادمانی 
و نشــاط پایین است. برای مثال براســاس پژوهشی در سطح بین المللی از سال -1995

2005 سطح شادی رتبه ایران در بین 95 کشور مورد مطالعه 53-51 بوده است. )ربانی 
و دیگران، 1390: 3( از ســوی دیگر و در سطح محیط های آموزشی، مطالعات متعددی 
که در ســال های اخیر بر روی میزان و شــیوع افسردگی در بین دانش آموزان انجام شده 
اســت حاکی از آن است که نشانه های افسردگی )خفیف تا شدید( در بین دانش آموزان 
دبیرســتانی وجود دارد و تنها 28/8 درصد از دانش آموزان فاقد نشــانه های افســردگی 
نیســتند، 11/6 درصد افســردگی شدید و بقیه دارای ســطوح میانی افسردگی هستند 
)منیرپور و دیگران، 1383( در مطالعه دیگری )صادقیان و دیگران، 1389( نرخ شــیوع 
افسردگی در بین دختران دانشجو را 8/45 درصد ارزیابی می کنند و بنا بر گزارش وزارت 
بهداشت مدعی اند نرخ افسردگی در نوجوانان 40 درصد است. همچنین در مطالعه ای که 
افســردگی در دانش آموزان عادی و تیزهوش مقایسه شده، نرخ شیوع افسردگی )خفیف 
تا شــدید( دانشــجویان تیزهوش )61/1 درصد( بیشتر از دانشجویان عادی 42/7 درصد 
ارزیابی شــده است. )ریاسی و دیگران، 1391( مطالعات همچنین حاکی از آن است که 
شیوع افسردگی در مدارس دولتی )12/2 درصد( بیش از غیردولتی )4/5 درصد( است و 
همراه با افزایش پایه تحصیلی افسردگی نیز افزایش می یابد. )دهشیری و دیگران، 1388 
و جهانگشت و دیگران، 1395( در حالی که برخی از شاخصه های مدرسه شاد همراه است 
با کاهش درس ها، آموزش مهارت های زندگی، انجام فعالیت های شــاد، محیط آموزشی 
زیبا، انجام کار های گروهی، کاهش هر گونه استرس در دانش آموزان و.... )طالب زاده ها و 
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سمکان، 2011( به نظر می رسد هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با شیوع افسردگی و یا 
ارتقا شادی و شادکامی در مدارس وجود ندارد. 

اگــر عواملــی که می توانند شــادی را در مدارس ارتقا دهند همچــون، فعالیت های 
اجتماعی و گروهی، فعالیت های ورزشــی، مهارت آموزی و... را مبنا قرار دهیم، خواهیم 
دید که مدارس در ایران چندان برنامه جدی برای ارتقا این شاخص ها ندارند.کالس های 
درس همچنان به سبک سنتی، یک طرفه و مبتنی بر محفوظات اداره و ارزیابی می شود، 
فعالیت های ورزشــی جدی گرفته نمی شود و آموزش مهارت های زندگی چندان اهمیت 
داده نمی شود. این عوامل همراه با فضای فیزیکی و کالبدی و محیط بهداشتی نامناسب 
مدارس )فاضلیان و عظیمی، 1393: 41( و سبک مدیریت آمرانه )نصوحی دهنوی، 1383( 
مهم ترین عوامل کاهش شادابی دانش آموزان و مدارس است. اگر تنها شاخص فعالیت های 
ورزشــی را به عنوان ارزان ترین و مؤثرترین عامل ایجاد شــادی و اعتماد به نفس، کاهش 
اســترس و افسردگی در مدارس در نظر بگیریم؛ مشــخص می شود که نظام آموزشی و 
مدارس در ایران چندان اهمیتی به ورزش نمی دهند و در این راه با مشــکالت ساختاری 
همچون کمبود معلم تربیت بدنی، عدم تخصص کافی، کمبود تجهیزات و... مواجه است. 
)افضل پور و دیگران، 1386( برای مثال طبق اعالم برخی رســانه ها سرانه فضای ورزشی 
در کشور 24 سانتی متر و در استانی همچون البرز به نحوی فاجعه بار 6/4 سانتی متر است. 
)ایرنا، 1396( بر این اساس، فقدان شادی و شادکامی یکی از مسائل اساسی دانش آموزان 

و در محیط های آموزشی در ایران است.
گرچه شــادمانی متأثر از عوامل متعددی اســت و اکثریت قریب به اتفاق مطالعات 
بر روی عوامل آموزشــی و محیط مدارس توجه کرده اند، اما شادی و شادکامی می تواند 
به بســتر های اجتماعی و فرهنگی بیرون از مدرسه همچون سبک زندگی ارتباط داشته 
باشد. از این رو، پژوهش حاضر به مطالعه رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی 
اجتماعی پرداخته اســت. بر این اســاس، هدف اساسی تحقیق حاضر این است که میزان 
شــادمانی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جهرم را بررسی کند و ارتباط آن را 

با سبک زندگی فراغتی و دینی تبیین و مورد آزمون قرار دهد.

مروری بر پژوهش های پیشین
شادمانی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن در قالب تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور 
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مورد بررسی علمی قرار گرفته است. باس )2000(، در پژوهش خود مدیر شاداب، معلم 
شاداب و پرنشاط، مدرسه ای با کالبد نشاط آور، کالس های سالم و تمیز و با فضایی مناسب 
برای یادگیری و برگزاری مراسم های شادی در شاداب سازی مدارس مؤثر می داند. به زعم 
لی کن1 )1999(، »تقویت عوامل اجتماعیـ  فرهنگی در مدارس از قبیل برگزاری کالس های 
موزیک، برگزاری جشن ها همراه با شادی و سرور می تواند در شاداب سازی مدارس و فراهم 
کردن محیطی سالم به منظور یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان مؤثر باشد«. آرگایل و لو 
)1991(، در پژوهش خود با عنوان شــادی و مشارکت نشان داده اند دانش آموزانی که از 
فعالیت های گروهی لذت برده اند، شادی بیشتری از خود نشان می دهند و برعکس. اکثر 
تحقیقات نشان می دهند که زندگی فعال اجتماعی مهم ترین عامل شادی است. )چانگ2، 
2009: 844(. راترینگ3 )2002(، عامل اصلی موفقیت دانش آموزان را شادمانی می داند. 
پریش و بت4 )2000(، یک مطالعه تطبیقی آموزشــی تحت عنوان »شادمانی در مدرسه 
و موفقیت در مدرســه« انجام داده اند. در نتیجه این تحقیق مشــاهده شد که در سطوح 
مختلف دانش آموزانی که خود یا معلمان آنها به شــاد بودن آنها در محیط مدرسه اذعان 
داشــته اند، آنهایی هستند که نسبت به معلمان و همکالســی های خود رفتار محترمانه 
داشــته و به بهترین وجه وظایف خود را انجام داده و روحیه همکاری دارند. در پژوهشی 
فالن5 )1998(، نشــان داد، در مدارســی که معلمان در امور مدرسه مشارکت بیشتری 
دارند، دانش آموزان دیدگاه و تصور بهتری نسبت به مدرسه و همچنین عشق به یادگیری 
و شــادی بیشتری دارند. لیوبومیرســکی6 )2001(، معتقد است باید نگرش مثبت را در 
افراد پرورش داد؛ به خصوص در سطح مدارس زیرا، اگر دانش آموزان با نگرش های مثبت 
پرورش یابند، بسیاری از مشکالت آینده را که ممکن است بر آنها تأثیر منفی بگذارد به 
راحتــی حل می کنند. اســکانیس7 )2013(، در تحقیقی با عنوان »تأثیر طبیعت بر روی 
خوشبختی ذهنی و شــادی دانش آموزان دوره متوسطه در انگلستان و یونان« نشان داد 
که، مشــارکت در ورزش در فضای باز، گشت و گذار درطبیعت، نگرش زیست محیطی و 
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عوامل آب و هوایی در شادی دانش آموزان مؤثر است. 
آرگایل و بندورا1 )1977(، معتقدند شرکت در فعالیت های اوقات فراغت میزان شادمانی 
را افزایش می دهد. )آرگایل، 2001( به زعم زاکرمن2 )1979(، فعالیت های اوقات فراغتی 
که با افزایش شــور و هیجان بیشــتری همراه هستند نشاط آفرینی بیشتری دارند. مایرز 
)2000(، معتقد اســت ایمان مذهبی تأثیر زیادی بر میزان شادمانی دارد. از نظر گریلی3 
)1975(، فعالیت های مذهبی دارای کارکرد هایی هستند که نهایتاً موجب افزایش شادمانی 
فرد می گردد. به زعم کالدور4 )1994( افراد مذهبی نزدیک ترین دوستان خود را از میان 
افراد مذهبی انتخاب می کنند. های5 )1982(، می گوید 61 درصد کســانی که در مراسم 
دینی شرکت می کنند احساس شادی و آرامش بیشتری دارند. کوپر و اورارک6 )2010(، 
نیز تحقیقی با عنوان »بررســی نشاط در بین 312 دانش آموزان ابتدایی استرالیا«، انجام 
دادند، نتایج این پژوهش نشان داد، احساس دوستی، متعلقات و خوش بینی، شاخص های 
تأثیرگذار بر نشــاط  دانش آموزان بوده اند. هانا و مارســی7 )1987(، در تحقیقی با عنوان 
»ارتباط بین سرســختی روان شــناختی در بین جوانان کانادا«، به این نتیجه رسیدند که 
سبک زندگی دینی با نشاط رابطه معناداری دارد. بیرد8 و دیگران )2000(، درباره »چهار 
عامل شــادمانی و رابطه آنها با تعهد دینی« دریافتند کــه تعهد دینی، پیش بینی کننده 
شادمانی است. چانگ و فورنهام9 )2002(، در پژوهشی با عنوان »عوامل مؤثر بر شادمانی 
دانش آموزان« به این نتیجه رســیدند که تقویت اعتماد به نفس، افزایش تعداد دوســتان 
و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان بر میزان شــادمانی آنان می افزاید. )دریکوندی و 
دیگران، 1385: 16( هالرو هادلر10 )2006(، در پژوهشی نشان دادند که روابط اجتماعی 
خوب و به هم پیوســته، بر شادی افراد جامعه اثر گذارند. نتایج پژوهش نصوحی دهنوی 
و همکاران )1383(، در زمینه رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی نشان داد 
که بین میزان شــادمانی دانش آموزان با کیفیت روابط آنها با مدیر مدرسه، دبیران، دبیر 
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ورزش و مشاور مدرسه همبستگی معنادار وجود دارد. دریکوندی )1381(، طی پژوهشی 
با عنوان »عوامل مؤثر بر نشاط دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر اصفهان«، نتایج 
نشــان داد مدیران و مربیان پرورشی عوامل روان شناختی، فیزیکی، اجتماعی، آموزشی، 
اقتصادی و ســازمانی را در ایجاد نشــاط دانش آموزان مؤثر می دانند. کجباف و همکاران 
)1390(، در پژوهشی با عنوان »رابطه سبک زندگی دینی با شادکامی در رضایت از زندگی 
دانشــجویان شهر اصفهان« نشــان دادند که سبک زندگی دینی و شادکامی با رضایت از 
زندگی دانشــجویان و شادکامی همبستگی مثبت و معناداری دارند. مروری بر تحقیقات 
انجام شــده در مقوله شــادمانی دانش آموزان در داخل و خارج کشور به طور اعم و عوامل 
بازدارنده و مؤثر بر شــادمانی دانش آموزان به طور خاص، نشــان می دهد متغیرهایی که 
در این تحقیقات مورد آزمون قرار گرفته اند بیشــتر به نقش عوامل آموزشــگاهی )سبک 
رهبری، روابط در مدرسه، امکانات مدرسه، فضای فیزیکی و کالبدی مدرسه، معلم شاداب، 
کالس های تمیز، مدیر شاداب(، اوقات فراغت، باور های دینی و همبستگی های اجتماعی، 
شبکه ها و حمایت های اجتماعی، عوامل اجتماعی فرهنگی )کالس های موزیک، برگزاری 
جشن ها( بر شادمانی دانش آموزان پرداخته اند. آنچه در مقاله حاضر مطرح است، عالوه بر 
تأیید بســیاری از متغیر های مورد مطالعــه در پژوهش های دیگر، وارد کردن متغیر های 
سبک زندگی فراغتی و دینی بر شادمانی دانش آموزان است. اما نقطه قوت تحقیق حاضر 
این اســت که پژوهشگر رابطه ســبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی دانش آموزان را 
که در جامعه آماری فوق توجهی به آن نشــده، به تفصیل مورد بررســی قرار داده است. 
وجوه اشتراک تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین در بعد نظری استفاده از نظریات آرگایل 
است، که در تحقیق پورسعید )1393(، ایزدی و همکاران )1391( و فاضلیان و عظیمی 
)1393(، اســتفاده شده است. اما تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین در بعد نظری 

استفاده از دیدگاه جامعه شناختی نظریه دورکیم در کنار نظریه آرگایل می باشد. 

مبانی نظری پژوهش 
شادمانی، در حوزه علمی از نیمه دوم قرن پیش به عنوان یک  موضوع میان رشته ای مطرح 
شــده و هر رشته ای، دیدگاه خاصی از شادمانی را گســترش داده است. جامعه شناسان 
آن را به عنــوان یــک وضعیت اجتماعی باز می شناســند و آن را دارای مبنایی اجتماعی 
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می دانند. )گاالتزر1، 2000: 502(. مطالعات جدید، بهزیستی ذهنی افراد )SWB( را مورد 
بررســی قرار می دهند. این مطالعات نشــان می دهند که خوشبختی و رضایت از زندگی 
به طور مشابه باید در دسترس زنان، مردان، سیاه پوستان، سفیدپوستان، طبقه ثروتمند و 
طبقه کارگر باشــند. )مایرز و داینر2، 1995( برخی شادی را هدف وجود انسان می دانند 
و معتقدند که همه انســان ها به دنبال شــادی هستند. )پاســکال3، 1995: 45( مارشال 
ریو4 )1374(، در تعریف شــادی می نویســد: »شادی احســاس مثبتی است که از حس 
رضایت مندی و پیروزی به دســت می آید«. لو و گیلمور5 معتقدند: شادی به معنای داشتن 
کیفیت مناســب روحی، برون گرایی و رعایت احترام، خشنودی و رضایت، ظهور عواطف 
و احساســات مثبت، تعادل حیاتی موزون و توانایــی برای ایجاد یک زندگی لذت بخش، 
موفقیت، امید و آینده نگری و رهایی از بیماری و رنج های جســمانی و روانی است. )لو و 
گیلمور، 2004( در رویکرد روان شناســی در اصل بر فرایند های ذهنی منجر به شادی یا 
ناشــادی تأکید می شود. آرگایل )2001(، نشاط را عبارت از بودن در حالت خوشحالی و 
سرور و دیگر هیجانات مثبت، راضی بودن از زندگی خود و فقدان افسردگی، اضطراب  و 
سایر هیجانات منفی می داند. از نظر آرگایل )1382(، برون گرایان به این دلیل بانشاط اند 
که ارتباط اجتماعی و فعالیت اجتماعی بیشتری دارند. لذت ناشی از ارتباطات اجتماعی 
یکی از مهم ترین عوامل شــادمانی است. بین شــادمانی و معاشرت رابطه نزدیکی وجود 
دارد، علت آن نیز می تواند ناشــی از رضایت رفع نیاز های اجتماعی باشــد. افراد شادمان 
نه تنها تعامل اجتماعی بیشــتری با دیگران دارند، بلکه کیفیت ارتباطات آنها نیز بیشــتر 
اســت. به نظر داینر شادمانی در واقع همان چیزی است که اکنون محققان این رشته آن 
را خوشــبختی ذهنی6 می نامند. )داینر، 2000: 1382( داینر و ساه7، شادی را دارای سه 
جزء اساســی می دانند که عبارت اند از: جزء شــناختی8، جزء عاطفی9 و هیجانی10 و جزء 
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اجتماعــی1. جزء اجتماعی بیانگر گســترش روابط اجتماعی فرد با دیگران و به دنبال آن 
افزایش حمایت اجتماعی اســت. )داینر و ســاه، 1997: 195( به زعم برخی اندیشمندان 
ما به عنوان حیوانات اجتماعی، یک انگیزش قدرتمند در روابط نزدیک و احســاس تعلق 
خاطر به دیگران داریم. ارتباطات انســانی از کودکی ما را به یکدیگر پیوند می دهد و در 
این اتصاالت اجتماعی فواید و هزینه هایی وجود دارد. )مایرز، 1999( این جزء در حقیقت 
گرایش ها و تمایالت مثبت فرد به اجتماع را شــامل می شــود. آنچه بیش از همه ذهن 
نظریه پردازان حوزه جامعه شناســی را به خود مشغول کرده، تأثیر ساختار های اجتماعی 
بر بروز هیجانات اســت. ماکس هالر و مارکز هادلر در بحث تأثیر ســاختار ها بر هیجانات 
و به طور خاص شــادی، چهار حوزه مرتبط با هم را از یکدیگر متمایز می نمایند: شبکه ها 
و روابط اساسی )پایه ای( شــخصی )بافت اجتماعی خرد(، همبستگی ها و وابستگی های 
اجتماعی ـ فرهنگی، نوع دوستی )بافت اجتماعی خرد(، مشارکت ها و موقعیت های شغلی 
و وضعیت پایگاه اجتماعی )بافت اجتماعی خرد(، بافت نهادی و کالن اجتماعیـ  سیاسی 
)بافت اجتماعی کالن(. )هالر و هالدر2، 2006: 178 و داینر و لوکاس3، 2000( زیمل از 
اولین جامعه شناســانی است که به مسئله شادی توجه داشته است. از نظر زیمل، شادی 
یک حالت کلی ذهن است که به توصیف شخصیت عاطفی انسان می پردازد. زیمل شادی 
را انعکاس حرکت مستمر زندگی توصیف می کند که در ورطه زندگی می افتد. )زینگرل4، 
2000: 466( موضع زیمل در برابر شادی موضعی دوگانه است. از سویی نشاط را به عنوان 
یک هدف می نگرد که آدمی به دنبال آن اســت، از ســویی دیگر شادی را کیفیت عمل و 

حالتی از ذهن می بیند که فرد در ارتباط با خودش دارد.
به زعم دورکیم بی هنجاری، شادمانی را کاهش خواهد داد. او می پنداشت که بی هنجاری 
در جوامع مدرن به موجب افزایش تحرک اجتماعی و همچنین تغییرات الزام آور، افزایش 
یافته و این به نوبه خود دارای پیامد های منفی از جمله ناشادی و خودکشی است. )گاالتزر، 
2004: 505( دورکیم با تأکید بر نقش روابط و همبستگی اجتماعی در کاهش معضالت 
و مســائل اجتماعی، به این امر تأکید می کند که آن روابط، دست کم از دو طریق حاصل 
می شــوند: الف. عضویت داوطلبانه در انجمن ها و مؤسســات؛ ب. عضویت در یک مجمع 
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مذهبی یا مشــارکت های مذهبی. ســپس، به نحوه اثرگذاری آن روابط بر پدیده احساس 
شــادی می پردازد و اضافه می کند که آن دو نوع روابطه به دو دلیل شــادی را افزایش 
می دهند: ابتدا عضویت نظمی اجتماعی ایجاد می کند، به طوری که از آن طریق، فرد گرایی 
مفرط و آنومی کنترل می شــود و دوم اینکه ترکیبی متعالیـ  معنوی ایجاد می شــود که 
از آن طریق، تجمع نیرو های اعتقادی و عملی انســان ها، به احســاس جمعی1 برای فهم 

جنبه های مختلف زندگی مبدل می شود. )دورکیم ، 1369(
سعادت و آسایش مورد نظر اگوست کنت، نقطه ارجاع نهایی پوزیتیویسم است. بینش 
کنت این بود که شــادمانی نیازمند دانشــی نظام مند از جهانی است که ما درآن زندگی 
می کنیــم به ویژه در مورد امــوری که می توانیم کم و بیش آن  را  تغییر دهیم. به طور کلی 
خوش بینی پوزیتویســم با شادمانی پیوند خورده است: پس از چیره شدن بر بحران های 

اخیر، دوره اثبات گرایِی بعدی، دوره شادمانی خواهد بود. )موسوی، 1392: 503(
گیدنز بیان می کند که جامعه شناســان کالســیک در مجموع بیشتر بر سویه روشن 
مدرنیته تأکید داشته و از پیامد های عظیم مخاطره آمیز این عصر تا حد زیادی غافل بوده اند. 
گیدنز از عوامل تهدید کننده شــادمانی )تهدید های خشــونت آمیز ناشی از صنعتی شدن 
جنگ؛ متزلزل شدن ریشه های اعتماد به نظام های انتزاعی، بی معنایی شخصی و احساس 
ناامنی و اضطراب وجودی( و عوامل تأمین کننده شادمانی )اعتماد همراه با احتیاط نسبت 
به نظام های انتزاعی؛ اعتماد و وانهی امور زندگی شــخصی به دســت نظام های تخصصی؛ 
دگردیسی صمیمیت و شکل گیری »رابطه ناب« انسان ها در عصر مدرنیته متأخر نام می برد. 

)گیدنز، 1385؛ به نقل از موسوی، 1392: 134(
از دیگر سو، شادمانی انسان ها نمی تواند خارج از سبک های زندگی آنها باشد، خصوصاً 
آنکه امروزه سبک های زندگی بسیار مهم تر از طبقه در شکل دهی به هویت، منزلت و حتی 
وضعیت های ذهنی افراد، همچون احســاس سعادت و شادمانی است. مفهومی که در آثار 
برخی از بنیانگذاران جامعه شناسی وجود دارد. در جریان رواج مصرف گرایی و امکان انتخاب 
و گزینش کاالها، افراد صاحب سبک زندگی2 شدند. نشانه های گسترش سبک زندگی حاصل 
از جامعه مصرفی را جامعه شناسانی چون وبلن، وبر و زیمل در اوایل قرن بیستم به تصویر 
کشــیدند. سبک زندگی از دیدگاه زیمل، یکی از شــیوه هایی است که افراد برای تعریف 

1. Common Sense
2. Life Style
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هویت شــان در ارتباط با جامعه توده ای جستجو می کنند. در حقیقت، ارتباط پیچیده بین 
سبک زندگی مدرن به عنوان یک شکل اجتماعی و جستجوی افراد برای کسب هویت شالوده 
بحث وی را تشکیل می دهند. وبلن1 )2004( در پی این مسئله بود که افراد چگونه منزلت 
اجتماعی کسب می کنند. به نظر وی، ثروت مهم ترین عامل کسب منزلت است که باید نمود 
خارجی داشته باشد و بهترین نمود آن مصرف تظاهری و نمایشی است. )وبلن 2004: 52( 
وبر2 )1987( نخستین کسی بود که اصطالح سبک زندگی را به کار برد. او بر مبنای تعریف 
چند بعدی خود از قشربندی اجتماعی و تأکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعاد و مؤلفه های 
قشربندی، اصطالح سبک زندگی را در ارتباط با این بعد به کار گرفت. )گوشبر، 1384: 42( 
از نظر وبر )1987( تفاوت سبک زندگی تفاوت بین گروهی را ایجاد می کند و به برتری های 
منزلتی و طبقاتی مشروعیت می بخشد. گروه های منزلت از راه سبک های زندگی به گروه 
مرجع تبدیل می شوند و معیار قضاوت اجتماعی قرار می گیرند. )وبلن، 2004( بدین ترتیب 

از نظر وبر سبک زندگی پیوستگی بسیار نزدیکی با نوع اشتغال فرد دارد.
بوردیو3 )1984( با بســط اندیشــه های زیمل و وبر ســبک زندگی را بازتاب منزلت 
اجتماعــی در نظر می گرفت. وی به تحلیل انتخاب های ســبک زندگی پرداخته و آن را 
از این جهت با اهمیت دانســته که تمایزات اجتماعی و ساختاری در دهه اخیر به گونه ای 
روزافزون از رهگذر صور فرهنگی بیان می شوند. وی در کتاب تمایز مشخص می سازد که 
چگونه گروه های اجتماعی خاص به ویژه طبقات خاص اقتصادی و اجتماعی، انواع کاال های 
مصرفی، روش ارائه خوراک و غذا خوردن، لباس پوشیدن، آرایش کردن، مبلمان و تزئین 
داخلی منزل را به کار می گیرند تا روش مجزای زندگی خویش را مشــخص کنند. به زعم 
او سبک زندگی همان فضایی است که کنشگران در ذیل آن می آموزند که چگونه زندگی 
کنند، چه چیزرا ارجح بدانند و چه چیز را زیبا بشمارند. بوردیو )1984( بیان می کند که 
افراد سبک زندگی خود را انتخاب می کنند، اما نه به صورت آزادانه. )نیازی، 1390: 134(

گیدنز )2006( بر این باور است که سبک زندگی کردارهایی هستند که به جریان عادی 
زندگی روزمره تبدیل شده اند. جریان هایی که در لباس پوشیدن، غذا خوردن، شیوه های 
کنش جلوه می کنند؛ چنین رفتار هایی بازتاب کننده هویت های شخصی، گروهی و اجتماعی 
اســت. وی از اشکال منتخبی از مصرف گرایی ســخن می گوید که سبک زندگی افراد را 
1. Veblen
2. Weber
3. Bourdieu 



183

مشخص می کند و متضمن انتخاب انواع خاصی از غذا، پوشاک، مسکن، اتومبیل، عادات 
کاری، اشکال گوناگون تفریح یا اوقات فراغت و انواع دیگری از رفتار منزلت جویانه است. 
یکی از مؤلفه های سبک زندگی که می تواند بر شادمانی اثر بگذارد سبک زندگی فراغتی 
است. فعالیت های فراغت مجموعه ای از اشتغاالت است که افراد، آن را پس از آزاد شدن از 
الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی به منظور استراحت، تفریح، توسعه اطالعات، آموزش 
غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی به کار می برند. )فکوهی، 1382( فعالیت های اوقات فراغت 
مدرن می توانند شــادی بخش تر باشند، زیرا به نحوی نیاز ها و انتظارات اجتماعی بیشتری 
را برطرف می کنند و این امکان برای فرد به وجود می آورند که با افراد بیشتری  در تعامل 
باشــند در نتیجه موجب افزایش میزان شادی فرد می شوند. )میرشاه جعفری و دیگران، 
1381: 54( فعالیت های اوقات فراغت منبع بســیار خوبی برای ایجاد شــادمانی هستند. 
شــادی آفرینی فعالیت های اوقات فراغت را با اســتفاده از دو تئوری می توان توضیح داد. 
تئوری اول مربوط به انتخاب گر بودن انســان است. از آنجا که فعالیت های اوقات فراغت، 
فعالیت هایی است که فرد با توجه به عالقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیم گیری 
می کند؛ این گونه فعالیت ها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار می دهند نیز موجب 
شــادمانی او می شوند. به عنوان مثال می توان به ورزش بوکس و دوی ماراتون اشاره کرد. 
)هیلز و آرجیل1، 1998( تئوری دیگر که نشاط انگیزی فعالیت های اوقات فراغت را تبیین 
می کند، تئوری انگیزش اجتماعی2 است. زیرا تمام فعالیت های اوقات فراغت با وجود تنوع و 
تفاوت هایی که با هم دارند، به نحوی نیاز های اجتماعی را برآورده می سازند. به عنوان مثال، 
شرکت در مسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آنها را به دنبال دارد و شرکت 
در کنسرت های موسیقی، می تواند حمایت گروه ارکستر و عالقه مندان به آن موسیقی را 
به همراه داشــته باشد. تماشای تلویزیون نیز وقتی که در کنار دوستان یا خانواده باشد، 
به نوعی برای فرد حمایت ایجاد می کند. بندورا )1977( عالوه بر حمایت اجتماعی، شادی 
بخــش بودن فعالیت اوقات فراغت را این گونه تفســیر می کند که وقتی افراد به این نوع 
فعالیت ها می پردازند، در حال انجام کاری هستند که می توانند آن را به خوبی انجام دهند 
یا الاقل تصور می کنند که توانایی انجام آن را دارند، بنابراین سعی می کنند هرچه بیشتر 

به این فعالیت ها بپردازند و نهایتاً بر میزان شادمانی آنها افزوده می شود. 

1. Hills & Argyle
2. Social Motivation
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جدول 1: چشم انداز های نظری مورد استفاده در پژوهش

نظریه اندیشمند  مفهوم

افراد بانشــاط، ارتباط اجتماعی و فعالیت بیشــتری دارند، بین شادمانی و 
معاشرت رابطه نزدیکی وجود دارد آرگایل

شادمانی 
اجتماعی

بی هنجاری، شــادمانی را کاهش می دهد، روابط و همبستگی های اجتماعی  
و عضویت در انجمن های مذهبی باعث شادی می شود. دورکیم

سطح شادمانی در کشور های توسعه یافته باالتر است، آزادی شادی را افزایش 
می دهد، دوره اثبات گرایی بعدی دوره شادمانی است. کنت 

شادمانی از مشخصه های مدرنیته و پیوسته با آن است. زیمل

از عوامل تأمین کننده و تهدید کننده شــادمانی انسان ها در مدرنیته متأخر 
سخن می گوید گیدنز

نقش ســاختار های اجتماعی در شادمانی )شبکه های روابط، همبستگی ها و 
مشــارکت های اجتماعی، نوع دوستی پیوند ها و تعامالت اجتماعی، تعهد و 

مسئولیت پذیری اجتماعی، وابستگی ها و تعلق های اجتماعی(
هالر و هادلر

ارزش ها و احساسات رابطه تنگاتنگ و پیچیده دارند اینگلهارت

شادی دارای سه جزء شــناختی، عاطفی و اجتماعی است. گسترش روابط 
اجتماعی، تمایالت مثبت فرد به اجتماع داینر و ساه

ارتباط پیچیده بین سبک زندگی مدرن و هویت اجتماعی زیمل

سبک زندگی

ثروت مهم ترین عامل منزلت اجتماعی، افراد دارای شاغل مهم سبک زندگی 
خود را برتر می دانند. وبلن

رابطه بین سبک زندگی، طبقه اجتماعی، منزلت اجتماعی و مشاغل اجتماعی وبر

سبک زندگی: مصرف انواع کاال های مصرفی، بازتاب منزلت اجتماعی، روش 
غذا خوردن، لباس پوشیدن و... گرو های خاص بوردیو

سبک زندگی: رفتار ها و الگو های کنش، مجموعه خاصی از عملکردها، روش 
الگومند مصرف، ارزش گذاری محصوالت فرهنگ مادی گیدنز

 از دیگر مؤلفه های سبک زندگی تأثیر گذار بر شادمانی، ایمان مذهبی است. از آنجا 
که فرِد با ایمان دارای ارتباطات و اعتقادات معنوی اســت، کمتر احســاس ر هاشــدگی، 
پوچی و تنهایی می کند. مایرز )2000( معتقد است ایمان مذهبی تأثیر زیادی بر میزان 
شــادمانی دارد. ایمان مورد نظر مایرز ایمانی اســت که حمایت اجتماعی، هدف مندی، 
احساس پذیرفته شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می آورد. هیلز و آرجیل )1998( 
در بیان این کارکرد ها به مواردی از جمله احســاس اتصال با معبودی بســیار قدرتمند و 
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مقدس، عشــق، برابری و احســاس در جمع بودن اشــاره می کنند. همچنین در مذاهب 
مختلــف ایماژهایی1، مثل آب، گرما، نور و آتش دیده می شــود که به نظر هیلز و آرجیل 
توجه پیروان این مذاهب به این ایماژ ها وعناصر یادشــده موجب افزایش شــادمانی آنان 
می گردد. در زمینه تأثیر ایمان و فعالیت های مذهبی بر میزان شــادمانی افراد، تحقیقات 
متعددی انجام شده است.  های )1982( در تحقیق خود گزارش کرده است که 61 درصد 
کســانی که در مراسم مذهبی شرکت می کنند، احساس آرامش و شادمانی می کنند. در 
پژوهش دیگری که توسط هالمان و همکاران )1987( انجام شد، این نتیجه به دست آمد 
که فعالیت های مذهبی از جمله حضور در کلیسا برشادمانی افراد می افزاید. آنها در توجیه 
علت این امر به حمایت اجتماعی که حاصل شــرکت در فعالیت های دسته جمعی است 
اشــاره می کنند. ایمان مذهبی2 اهمیت به مذهب و سنت گرایی3 معموالً به طور مثبتی با 
شادمانی همبستگی نشان داده اند. فعالیت های مذهبی جمع گرایانه باعث شادی بیشتری 
می شــوند چون شبکه تعامالت فرد گســترده تر می شود، از تنهایی بیرون می آید و باعث 
شادی بیشتر او می شوند. اغلب مطالعات )کلمنته4 و سوائر، 1976؛ کاتلر5، 1976؛ ادوارد و 
کلماک6، 1973 و مک کلور و لودن7، 1982( در مورد حضور در مساجد و کلیسا و شرکت در 
گروه های مذهبی و ارتباط آن با شادمانی رابطه مثبتی نشان داده اند. )سلطانی زاده، 1394( 
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شکل 1: مدل تحقیق

1. Images
2. Religious Faith
3. Traditionalism
4. Clemente & Suaer
5. Cutler
6. Edward & Klemmack
7. McClure & Loden
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چارچوب نظری پژوهش در حوزه شــادمانی نظریات آرگایــل و دورکیم و در حوزه 
ســبک زندگی نظریات گیدنر و بوردیو تشــکیل می دهند. از نظر آرگایل )1382(، لذت 
ناشــی از ارتباطات اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل نشاط است. بین نشاط و معاشرت 
رابطه نزدیکی وجود دارد. افراد بانشــاط نه تنها تعامل اجتماعی بیشتری با دیگران دارند، 
بلکه کیفیت ارتباطات آنها نیز بیشتر است. دورکیم با تأکید بر نقش روابط و همبستگی 
اجتماعی در کاهش معضالت و مسائل اجتماعی، به این امر تأکید می کند که آن روابط، 
دســت کم از دو طریق حاصل می شــوند: عضویت داوطلبانه در انجمن ها و مؤسســات و 
عضویت در یک مجمع مذهبی یا مشــارکت های مذهبی. ســپس، به نحوه اثرگذاری آن 
روابط بر پدیده احساس شادی می پردازد. بوردیو با تأکید بر مشارکت فرد در شبکه های 
اجتماعی معتقد اســت که سرمایه اجتماعی نوعی محصول اجتماعی است که ناشی از از 

تعامالت اجتماعی می باشد. )گروه مؤلفان، 1383( 

فرضیات پژوهش
1. بین سبک زندگی فراغتی و شادمانی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
2. بین سبک زندگی فراغتی سنتی و شادمانی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
3. بین سبک زندگی فراغتی مدرن و شادمانی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

4. بین سبک زندگی دینی و شادمانی اجتماعی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
5. بین ســبک زندگی دینی فردگرایانه و شــادمانی اجتماعی رابطه منفی و معنادار 

وجود دارد.
6. بین ســبک زندگی دینی جمع گرایانه و شادمانی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار 

وجود دارد.
7. بین متغیر های جمعیتی و شادمانی رابطه معنادار وجود دارد.

8. بین متغیر های اقتصادی ـ اجتماعی و شادمانی رابطه معنادار وجود دارد.

روش شناسی تحقیق
روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایش اســت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر و 
دختر دبیرستانی مقطع متوسطه دوم شهرستان جهرم در سال تحصیلی جاری )1393-

1394(  می باشند. اندازه نمونه در جدول مورگان برای 6000 نفر 361 نفر و برای 7000 
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نفر 364 نفر است، اما برای دستیابی به برآوردی دقیق تر، اندازه نمونه به 400 نفر افزایش 
یافت. نمونه گیری به روش تصادفی چندمرحله ای می باشــد. ابزار سنجش، پرسشنامه ای 
مشتمل بر سه مقیاس شادمانی اجتماعی )بعد احساسی یازده گویه، بعد اجتماعی شش 
گویه، بعد شناختی نه گویه(، سبک زندگی فراغتی )بیست و هشت گویه(، سبک زندگی 
دینی )هشت گویه( است که براساس طیف ارزیابی پنج درجه ای لیکرت درجه بندی شدند. 
برای متغیر وابسته تحقیق )شادمانی اجتماعی( از پرسشنامه شادمانی آکسفورد استفاده 
شده است. برای متغیر های مستقل تحقیق )سبک زندگی فراغتی و دینی( از پرسشنامه 
محقق ســاخته استفاده شده است. تکنیک گرد آوری اطالعات مصاحبه حضوری می باشد 
و در روش اســنادی از تکنیک فیش برداری استفاده شده است. برای بررسی میزان دقت 
شاخص ها و گویه های مربوط به هر متغیر و سنجش اعتبار پرسشنامه ها، از اعتبار سازه1 به 
روش تحلیل عاملی2 استفاده گردید. نتایج آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی متغیر شادمانی 
و ســبک زندگی فراغتی و دینی در جداول 2، 3، 4 و 5 خالصه شــده است. برای تجزیه 
و تحلیل داده ها از نرم افزار spss اســتفاده شده است. همچنین از جداول توزیع فراوانی، 
ضریب همبستگی پیرسون، مقایسه میانگین ها، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی، رگرسیون 

چندگانه و تحلیل مسیر جهت روابط بین متغیر ها استفاده شده است. 

جدول 2: نتایج آلفای کرونباخ برای متغیر های مستقل و وابسته تحقیق

متغیرضریب آلفا کرونباختعداد گویهسازه  و ابعاد آن

وابسته210/893شادمانی )مجموع ابعاد(

وابسته70/839بعد شادمانی احساسی

وابسته50/737بعد شادمانی اجتماعی

وابسته90/843بعد شادمانی شناختی

مستقل280/855سبک زندگی فراغتی )کل(

مستقل90/710سبک زندگی فراغتی )بعد سنتی(

مستقل120/838سبک زندگی فراغتی )بعدمدرن(

مستقل80/847سبک زندگی دینی )کل(

مستقل30/806سبک زندگی دینی )بعد فردی(

مستقل50/799سبک زندگی دینی )بعد جمعی(

1. Construct Validity
2. Factor Analysis

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...
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جدول 3: تحلیل عاملی مقیاس شادمانی )مجموع ابعاد(

نوع سازه
عامل

وزن 
عاملی

مقدار 
ویژه

واریانس 
تبیین شده

ضریب 
آلفا

من انسان فوق العاده خوشحالی هستم.

سی
سا

اح

0/557

2/210/440/839

0/539احساس می کنم آینده سرشار از امید و خوشحالی است.
0/678احساس می کنم زندگی سرشار از دلگرمی است.

0/664از وضعیتی که در آن هستم، احساس لذت فراوانی می کنم.
0/662همواره با احساس راحتی از خواب بیدار می شوم.

همیشــه وقتم را خوب تنظیم می کنــم و می توانم هر کاری را 
0/669به موقع انجام دهم.

به طــور کلی انســانی خوش بینم و وقایع و اتفاقــات اطراف را با 
0/543دیدی مثبت می نگرم.

به انسان های دیگر عالقه داشته و آنها را دوست می دارم.

عی
ما

جت
ا

0/534

1/46/590/737

0/656من همیشه یک اثر مثبت و خوبی روی انسان های دور و برم می گذارم.
0/724فردی شوخ طبعم و همیشه با دیگران شوخی می کنم.

0/770همیشه می خندم و یا تبسم می زنم.
0/529دوست دارم در میهمانی ها و جشن ها شرکت کنم.

وقتی وضع فعلی خود را با گذشــته مقایسه می کنید، تا چه حد 
بهتر شده و از این بابت چقدر رضایت دارید؟

تی
اخ

شن

0/589

 6/931/580/843

زمانی که وضع خودتان را با حالت ایده آل مقایسه می کنید، تا چه 
0/577حد به آنچه که می خواسته اید، رسیده اید؟

زمانی که وضع خودتان را با دیگران که هم ردیف شــما بوده اند، 
0/595مقایسه می کنید، تا چه حد از آنها جلوترید؟

0/669به طور کلی تا چه حد از مجموع زندگی خود راضی هستید؟
به چه میزان از رشــته تحصیلی تان، احساس رضایت می کنید و 

0/536به آن عشق می ورزید؟

0/687تا چه حد از خانواده خود راضی هستید؟
با توجه به شــرایط موجود، احســاس می کنید به چه میزان به 

0/569اهدافی که در زندگی دارید می رسید؟

0/724تا چه حد از میزان و کیفیت تغذیه خود و خانواده تان راضی هستید؟
0/589از وضعیت مسکن خود تا چه حد احساس رضایت می کنید؟

KMO 0/906جهت متناسب بودن اندازه نمونه آزمون
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نوع سازه
عامل

وزن 
عاملی

مقدار 
ویژه

واریانس 
تبیین شده

ضریب 
آلفا

Bartlett 3130/4جهت درست بودن تفکیک عامل ها آزمونdf=325sig=0/000
0/893ضریب آلفا کرانباخ کل مقیاس شادمانی

48/61جمع کل واریانس تبیین شده شادمانی توسط سه عامل

نتایج تحلیل عاملی متغیر وابسته در جدول 3 خالصه شده است. براساس نتایج به دست 
آمده مقدار KMO 1 برای کل ابعاد ســازه شــادمانی 0/906 است که بیانگر کفایت اندازه 
نمونه است. به عالوه شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت بارتلتP>0/000 ،2 است که 
به لحاظ آماری معنی دار است و نشان می دهد بین متغیر ها همبستگی وجود دارد. تحلیل 
عاملی مورد نظر از نوع تأییدی اســت و با توجه به ابعادی که برای هر ســازه تعریف شده 
بود. تعداد عامل ها نیز به همان اندازه در نظر گرفته شد که عوامل و مؤلفه های مربوط به 
هر کدام، مشخص شده است. نظر به اینکه تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار گرفت، 
گویه هایی که بار عاملی نداشتند یا با عواملی غیر از آنچه پیش بینی شده بود همبستگی 
داشــتند، از مدل حذف شدند. در نتیجه تعداد کل گویه ها کاهش یافت. برای این منظور، 
نخســت پرسشنامه اولیه شادمانی )26 گویه( را 400 آزمودنی که به طور تصادفی انتخاب 
شــده بودند، تکمیل کردند. سپس با اســتفاده از روش آماری تحلیل عاملی، عبارت های 
نگرشــی دارای همبستگی پایین حذف و فرم پرسشنامه کوتاه شده با 21 عبارت نگرشی 
تدوین گردید. در مجموع در مقیاس شــادمانی اجتماعی 7 گویه، نسبت به آنچه در ابتدا 
طراحی شــده بودند، حذف گردیدند، در مقیاس  شــادمانی  اجتماعی  عامل ها )احساسی، 
اجتماعی، شــناختی(  درمجموع 48/61 درصد از واریانس شــادمانی اجتماعی را تبیین 
می کنند. به طوری که بعد احساسی 10/44، بعد اجتماعی 6/59 و بعد شناختی 31/58 از 
واریانس شادمانی اجتماعی را تعیین می کنند. مقدار آماری آلفای کرونباخ3 برای مقیاس 
 شادمانی  و سایر متغیر های مستقل در جدول 2 نشان داده  شده است. پایایی محاسبه شده 
برای شادمانی در بعد احساسی 0/839، در بعد اجتماعی 0/737، در بعد شناختی 0/843 

است و در مجموع ابعاد، 0/893 است.

1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Bartletts Test
3. Cronbach’s Alpha

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...



190

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل وچهارم/ زمستان 1397

جدول 4: تحلیل عاملی مقیاس سبک زندگی فراغتی )مجموع ابعاد(

نوع سازه ها
عامل

وزن 
عامل

مقدار 
ویژه

واریانس 
تبیین شده

مقدار 
آلفا

رفت و آمد خانوادگی با اقوام و دوستان 

تی
سن

ی 
غت

فرا
ی 

دگ
 زن

ک
سب

0/480

2/5211/480/710

0/584رفتن به پارک و مکان های تفریحی همراه با خانواده یا دوستان

0/701رفتن به سفر های زیارتی داخلی همراه با خانواده یا دوستان 

0/588رفتن به سفر های زیارتی خارجی همراه با خانواده و یا دوستان 

0/581رفتن به سفر های تفریحی داخلی با خانواده یا دوستان 

0/515مطالعه کتاب ها و مجالت تخصصی )در راستای رشته تحصیلی(

0/439گوش دادن به موسیقی سنتی ایرانی

0/582گوش دادن به برنامه های رادیو داخلی

0/396فعالیت در گروه های مقاومت و کانون های بسیج

شرکت در مهمانی دوستانه مختلط )پارتی(

رن
مد

ی 
غت

فرا
ی 

دگ
 زن

ک
سب

0/383

522/940/838

0/458رفتن به کافی شاپ همراه با دوستان
گوش دادن به موســیقی پاپ ایرانــی )رضا صادقی، خواجه 

0/394امیری، پاشایی و...(

0/552گوش دادن به موسیقی پاپ خارجی )سلن دیون، آدل و...(

0/417تماشای فیلم و سریال های ماهواره ای
ســرگرمی با کامپیوتــر و اینترنت )عضویــت و گفتگو در 
شــبک های اجتماعی، پرسه زدن در فضا های مجازی، چت 

کردن و...(
0/736

0/696انجام بازی های رایانه ای، موبایلی و آنالین
عضویــت و فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی اینترنتی 

0/741)فیس بوک، کلوب و...(

0/513سر زدن به سایت های اینترنتی )خبری، علمی، سیاسی و...(

0/752دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکس از اینترنت

0/572تماشای برنامه های مد و فشن
اســتفاده از فّناوری های جدید تلفن همراه )واتس آپ، وایبر، 

0/744تلگرام و...(

KMO 0/841جهت متناسب بودن اندازه نمونه آزمون

Bartlett 2427/56جهت درست بودن تفکیک عامل ها آزمونdf=231sig=0/000

0/855ضریب آلفا کرانباخ کل مقیاس سبک زندگی فراغتی

34/42جمع کل واریانس تبیین شده شادمانی توسط دو عامل
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نتایج تحلیل عاملی سبک زندگی فراغتی در جدول 4 خالصه شده است. براساس نتایج 
به دست آمده مقدار KMO برای کل ابعاد سازه سبک زندگی فراغتی 0/841، که بیانگر کفایت 
اندازه نمونه است. به عالوه شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت بارتلت، P>0/000 است 
که به لحاظ آماری معنی دار است و نشان می دهد بین متغیر ها همبستگی وجود دارد. تحلیل 
عاملی مورد نظر از نوع تأییدی است. در مقیاس سبک زندگی فراغتی  عامل ها )سنتی، مدرن( ، 
در مجموع 34/42 درصد از واریانس ســبک زندگی فراغتی را تبیین می کنند. به طوری که 
بعد ســنتی 11/48 درصد و بعد مدرن 22/94 درصد از واریانس ســبک زندگی فراغتی را 
تعیین می کنند. مقدار آماری آلفای کرونباخ برای مقیاس سبک زندگی فراغتی در جدول 2 
نشان داده  شده است. پایایی هر یک از ابعاد محاسبه شده که برای کل سبک زندگی فراغتی 
0/855، سبک  زندگی  فراغتی  سنتی 0/710 و سبک زندگی فراغتی مدرن 0/838 می باشد.

جدول 5: تحلیل عاملی مقیاس سبک زندگی دینی )مجموع ابعاد(

نوع سازه ها
عامل

وزن 
عامل

مقدار 
ویژه

واریانس 
تبیین شده

مقدار 
آلفا

تماشای برنامه های مذهبی از تلویزیون

ی 
دین

ی 
دگ

ک زن
سب

انه
رای

دگ
فر

0/865

450/860/806 انجــام فعالیت هــای مذهبی در خانه به صــورت فردی )قرآن 
0/706خواندن، دعا خواندن، نماز خواندن، نماز شب، روزه گرفتن و...(

0/831گوش دادن به برنامه های مذهبی رادیو و سخنرانی ها

کمک به نیازمندان مانند )دادن صدقه، زکات و...( 

انه
رای

ع گ
جم

ی 
دین

ی 
دگ

ک زن
0/755سب

0/95511/930/799

0/747حضور در مکان های زیارتی )امامزاده ها( و زیارت اهل قبور

0/591شرکت در نماز های جماعت مسجد محله و مدرسه و نماز جمعه

0/515شرکت در جلسه دعا یا قرآن و یا سفره های مذهبی

0/641شرکت در مراسم سوگواری و روضه ایام محرم و رمضان

KMO 0/861جهت متناسب بودن اندازه نمونه آزمون

Bartlett 1279/520جهت درست بودن تفکیک عامل ها آزمونdf=28sig =/000

0/847ضریب آلفا کرانباخ کل مقیاس سبک زندگی دینی

62/79جمع کل واریانس تبیین شده شادمانی توسط دو عامل

نتایج تحلیل عاملی ســبک زندگی دینی در جدول 5 خالصه شــده است. براساس 
نتایج به دســت آمده مقدار KMO برای کل ابعاد ســازه سبک زندگی دینی 0/847، که 

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...
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بیانگر کفایت اندازه نمونه است. به عالوه شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت بارتلت، 
P>0/000 است که به لحاظ آماری معنی دار است و نشان می دهد بین متغیر ها همبستگی 
وجوددارد. تحلیل عاملی مورد نظر از نوع تأییدی اســت. در مقیاس سبک زندگی دینی 
 عامل هــا )فردگرایانه، جمع گرایانه( ، در مجموع 62/79 درصد از واریانس ســبک زندگی 
دینی را تبیین می کنند. به طوری که بعد فردگرایانه 50/86 و بعد جمع گرایانه 11/93 از 
واریانس سبک زندگی دینی را تعیین می کنند. مقدار آماری آلفای کرونباخ برای مقیاس 
ســبک زندگی دینی در جدول 2 نشــان داده  شده است. پایایی هر یک از ابعاد محاسبه 
شــده که برای کل سبک زندگی دینی 0/847، سبک  زندگی دینی فردگرایانه 0/806 و 

سبک زندگی دینی جمع گرایانه 0/799 می باشد.

تعریف متغیر ها
شــادمانی: متغیر وابسته این تحقیق، شادمانی می باشــد که درواقع حاصل جمع متغیر 
شــادمانی احساسی، شــادمانی اجتماعی و شادمانی شناختی اســت. شادی را می توان 
رضایتمندی اجتماعی، روانی و جســمانی و یا رضایتمندی از جریان های زندگی تعریف 
کــرد. )لو، 2001( وینهون )1988( جامع ترین و در عیــن حال عملیاتی ترین تعریف را 
از شــادمانی ارائه می دهد. به نظر او، شــادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت 

کیفیت کل زندگی اش اطالق می گردد.
ســبک زندگی فراغتی: مجموعه ای از اشتغاالت است که افراد، آن را پس از آزاد شدن از 
الزامات شغلی، خانوادگی، اجتماعی و درسی به منظور استراحت، تفریح، توسعه اطالعات، 

آموزش غیرانتفاعی و مشارکت اجتماعی به کار می برند. )فکوهی، 1382(
سبک زندگی دینی: بوردیو بر این باور است که سبک زندگی شامل اعمال طبقه بندی شده 
و طبقه بندی کننده فرد در عرصه هایی چون تقســیم ساعات شبانه روز، نوع تفریحات و 
ورزش، شــیوه های معاشرت، آداب سخن گفتن، راه رفتن، نوع پوشش، نوع خوراک و... 
محسوب می شــود. )بوردیو، 1384( سبک زندگی دینی مجموعه ای است از رفتار های 
منبعــث از دیــن که در زندگی روزمره نمود پیدا می کنــد. به عبارت دیگر عموم ادیان 
دارای نظام معنایی، آموزه ها، نهاد ها و ســاختارهایی هستند که پیروان شان را در ایجاد 
ســبک زندگی مبتنی بر آنها توانمند می کنند. این گونه سبک زندگی ناشی از فرهنگ 

دینی را می توان ســبک زندگی دینی نامید. )مهدوی کنی، 1387: 187(
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یافته های توصیفی
براساس نتایج توصیفی متغیر های جمعیتی، از مجموع 400 پاسخگو، میانگین سنی 16/75 
سال و میانگین شادمانی در بین دختران 89/11 درصد و در بین پسران 90 درصد است. 
میانگین شــادمانی در بین دانش آموزان پایه اول 95/40 درصد، پایه دوم 91/05 درصد، 
سوم 85/66 درصد و چهارم 87/11  درصد می باشد. میانگین شادمانی در بین دانش آموزان 
دبیرستان های غیردولتی 92/93 درصد و دبیرستان های دولتی 88/82 درصد، می باشد. 
میانگین شادمانی افرادی که تحصیالت پدران آنها فوق لیسانس و دکتری می باشد به ترتیب 
94/50 درصد و 93/75 درصد می باشد. پایین ترین میانگین شادی 82/14 درصد مربوط 
به دانش آموزانی است که پدران شــان بی سوادند همچنین میانگین  شادمانی افرادی که 
تحصیالت مادرشــان فوق لیسانس و لیسانس می باشد به ترتیب 95/22 درصد و 91/32 
درصد اســت. در آخر پایین ترین میانگین شادی 81 درصد مربوط به دانش آموزانی است 
که مادرشــان بی ســوادند. میانگین شــادمانی در بین دانش آموزان با پدران دارای شغل 
دولتی 89/90 درصد و غیردولتی 89/40 درصد می باشد. همچنین میانگین شادمانی در 
بین دانش آموزان با مادران دارای شــغل خانه داری 88/39 درصد و شاغل 94/14 درصد 

می باشد. میانگین درآمد ماهیانه خانواده ها 2264200 هزار تومان است. 
میانگین شــادمانی در بین دانش آموزان طبقات باال 97/24 درصد، طبقات متوســط 
86/55 درصد و طبقات پایین 74/55 درصد اســت. اما براساس نتایج توصیفی سازه های 
تحقیق، میانگین شادمانی اجتماعی برابر با 89/13 درصد، سبک زندگی فراغتی 73/50 

درصد و سبک زندگی دینی برابر با 22/93 درصد است. 

جدول 6: میانگین شادمانی متغیر وابسته و متغیر های مستقل

میانگین شادمانیمتغیر 

89/58شادمانی )مجموع ابعاد(

23/38بعد شادمانی احساسی

22/52بعد شادمانی اجتماعی

31/76بعد شادمانی شناختی

73/43سبک زندگی فراغتی )کل(

23/38سبک زندگی فراغتی )بعد سنتی(

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...



194

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل وچهارم/ زمستان 1397

میانگین شادمانیمتغیر 

33/60سبک زندگی فراغتی )بعدمدرن(

22/95سبک زندگی دینی )کل(

70/71سبک زندگی دینی )بعد فردی(

15/24سبک زندگی دینی )بعد جمعی(

جدول 7: توزیع درصدی و طبقه بندی پاسخگویان برحسب متغیر وابسته و ابعاد آن

میانگین 
از 1 تا 5

انحراف 
معیار جمع کل باال متوسط پایین متغیر وابسته و ابعاد آن

3/44 2/50 100 49/21 28/17 22/64 درصد شادمانی اجتماعی

3/20 2/02 100 40/74 28/17 31/05 درصد بعد احساسی

3/52 1/09 100 52/15 29/31 18/66 درصد بعد شناختی

3/74 5/53 100 60/34 26/43 13/23 درصد بعد اجتماعی

براساس نتایج جدول 7 میزان شادمانی اجتماعی در بین 22/64 درصد از دانش آموزان 
در حد پایین، 28/17 درصد در حد متوسط و 49/21 درصد در حد باال بوده است. شادمانی 
اجتماعی به سه بعد احساسی، شناختی و اجتماعی تقسیم شده است که نتایج آن در جدول 
قابل مشاهده است. میزان شادمانی احساسی در بین 31/05 درصد از دانش آموزان در حد 
پایین، 28/17 درصد در حد متوسط و 40/74 درصد در حد باال بوده است. میزان شادمانی 
شناختی در بین 18/66 درصد از دانش آموزان در حد پایین، 29/31 درصد در حد متوسط و 
52/15 در حد باال بوده است. اما میزان شامانی اجتماعی در بین 13/23 درصد از دانش آموزان 

در حد پایین، 26/43 درصد در حد متوسط و 60/34 درصد در حد باال بوده است. 

جدول 8: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب برخی متغیر های مستقل و شادمانی اجتماعی

میانگین 
از 1 تا 5

انحراف 
معیار جمع کل باال متوسط پایین متغیر های مستقل

2/61 1/30 100 29/68 19/77 50/66 درصد سبک زندگی فراغتی

2/59 1/21 100 26/88 20/97 50/37 درصد سبک زندگی فراغتی سنتی

2/79 1/41 100 35/55 18/6 47/15 درصد سبک زندگی فراغتی مدرن

2/61 1/19 100 29/98 31/23 38/89 درصد سبک زندگی دینی
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میانگین 
از 1 تا 5

انحراف 
معیار جمع کل باال متوسط پایین متغیر های مستقل

2/56 1/20 100 21/73 28/76 49/63 درصد سبک زندگی دینی فردگرایانه

2/64 1/19 100 34/92 32/72 32/46 درصد سبک زندگی دینی جمع گرایانه

میانگین شادمانی انحراف معیار تعداد طبقه 

97/24 12/22 62 باال

86/55 12/71 329 متوسط

74/55 16/56 9 پایین

میانگین شادمانی انحراف معیار تعداد جنسیت

89/11 21/41 189 دختر

90 13/57 211 پسر

براساس نتایج جدول 8 میزان سبک زندگی فراغتی در بین 50/66 درصد از دانش آموزان 
در حد پایین، 19/77 درصد در حد متوسط و 29/68 درصد در حد باال بوده است. سبک 
زندگی فراغتی به دو بعد ســنتی و مدرن تقســیم شده است که نتایج آن در جدول قابل 
مشــاهده است. میزان ســبک زندگی دینی در بین 38/89 درصد از دانش آموزان در حد 
پایین، 31/23 درصد در حد متوسط و 29/98 درصد در حد باال بوده است. سبک زندگی 
دینی به دو بعد فردگرایانه و جمع گرایانه تقســیم شده است که نتایج آن در جدول قابل 
مشــاهده است. نتایج جدول نشــان می دهد که میانگین شادمانی در طبقه اجتماعی باال 
97/24 درصد، طبقه متوسط 86/55 درصد و در بین طبقات پایین 74/55 درصد می باشد. 

همچنین میانگین شادمانی در بین پسران 90 درصد و دختران 89/11 درصد می باشد.

یافته های تحلیلی
رابطه بین سبک زندگی فراغتی و شادمانی اجتماعی 

براساس نتایج جدول 9، رابطه بین سبک زندگی فراغتی )کل( و شادمانی اجتماعی )کل( 
معنادار است. همچنین بررسی ابعاد شادمانی )احساسی، اجتماعی، شناختی( با ابعاد سبک 
زندگی فراغتی )ســنتی، مدرن( نیز نشــان می دهد، تنها رابطه بین شادمانی احساسی و 

سبک زندگی فراغتی مدرن، معنادار نیست.

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...
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جدول 9: بررسی ارتباط بین سبک زندگی فراغتی و شادمانی اجتماعی

ضریبمیانگینمتغیرها 
همبستگی

ضریب 
Sigمقدار Sigtمقدار fتعیین

73/430/2400/057سبک زندگی فراغتی )کل(
24/2280/0004/9220/000

89/58شادمانی اجتماعی )کل(

35/300/1320/018سبک زندگی فراغتی سنتی 
7/0940/0082/6630/008

23/38شادمانی احساسی

23/380/3340/111سبک زندگی فراغتی سنتی
49/8240/0007/0590/000

22/52شادمانی اجتماعی

23/380/3660/134سبک زندگی فراغتی سنتی
61/5660/0007/8460/000

31/76شادمانی شناختی

33/600/0080/000سبک زندگی فراغتی مدرن
0/0220/881-/1500/881

35/30شادمانی احساسی

33/600/2270/051سبک زندگی فراغتی مدرن
21/5780/0004/6450/000

22/52شادمانی اجتماعی

33/600/1370/019سبک زندگی فراغتی مدرن
7/5800/0062/7530/006

31/76شادمانی شناختی

رابطه بین سبک زندگی دینی و شادمانی اجتماعی
براساس نتایج جدول 10، رابطه بین اوقات فراغت )کل( و شادمانی اجتماعی )کل( معنادار 
اســت. همچنین رابطه ســبک زندگی دینی جمع گرایانه با همه ابعاد شادمانی اجتماعی 
معنی دار است، اما رابطه سبک زندگی دینی فردگرایانه با ابعاد شادمانی معنادار نیست.

جدول 10: بررسی ارتباط بین سبک زندگی دینی و شادمانی اجتماعی 

ضریبمیانگینمتغیرها 
همبستگی

ضریب 
Sigمقدار Sigtمقدار fتعیین

22/950/1690/029سبک زندگی دینی )کل(
11/7470/0013/4270/001

89/58شادمانی اجتماعی )کل(

7/710/0850/007سبک زندگی دینی فردگرایانه
2/8920/0901/7000/090

35/30شادماتی احساسی
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ضریبمیانگینمتغیرها 
همبستگی

ضریب 
Sigمقدار Sigtمقدار fتعیین

70/710/0430/002سبک زندگی دینی فردگرایانه
0/7290/3940/8540/394

22/52شادمانی اجتماعی

70/710/0560/003سبک زندگی دینی فردگرایانه
1/2650/2611/1250/261

31/76شادمانی شناختی

15/240/1390/019سبک زندگی دینی جمع گرایانه
7/8010/0052/7930/005

35/30شادمانی احساسی

15/240/1310/017سبک زندگی دینی جمع گرایانه
7/0010/0082/6460/008

22/52شادمانی اجتماعی

15/240/1740/030سبک زندگی دینی جمع گرایانه
12/4080/0003/5230/000

31/76شادمانی شناختی

ارتباط متغیر های جمعیتی و شادمانی اجتماعی دانش آموزان
بررســی ارتباط هشت متغیر سن، جنس، پایه تحصیلی، نوع مدرسه، تحصیالت والدین، 
شغل والدین، درآمد خانواده و طبقه اجتماعی با شادمانی اجتماعی دانش آموزان )مجموع 
ابعاد( که نتایج آن در جداول شــماره 11 و 12 آمده، نشــان می دهد رابطه ســن، پایه 
تحصیلی، درآمد خانواده، طبقه اجتماعی با شادمانی دانش آموزان معنادار است و طی آن 
باالترین میزان شادمانی متعلق به دانش آموزان پایه اول تحصیلی و پایین ترین مربوط به 
دانش آموزان سوم دبیرستان می باشد، همچنین افراد طبقه باال میانگین شادمانی بیشتری 

دارند و افراد طبقه پایین کمترین میزان شادمانی را دارند.

جدول 11: بررسی ارتباط بین سن و درآمد خانواده با شادمانی دانش آموزان )مجموع ابعاد(

متغیرهای جمعیت شناختی 
ضریبمیانگینو ابعاد آن 

همبستگی
ضریب
Sigمقدار Sigtمقدار fتعیین

89/13شادمانی )مجموع ابعاد(
0/1700/0308/9880/003-2/9980/003

16/75سن

89/02شادمانی )مجموع ابعاد(
0/2690/07230/8860/0005/5560/000

2464200درآمد خانواده

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...
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جدول 12: بررسی ارتباط بین جنسیت، نوع مدارس، شغل والدین، پایه تحصیلی، طبقه اجتماعی 
و تحصیالت والدین با شادمانی )مجموع ابعاد(

DfSigمقدار tمیانگین شادمانیتعدادمتغیرهای جمعیت شناختی و ابعاد آن

جنسیت
18989/11دختر

-0/5033980/615
21190پسر

نوع مدارس
32688/82دولتی

1/8063980/072
7492/93غیر دولتی

شغل پدر
13289/90دولتی

0/2553980/799
26889/42غیردولتی

شغل مادر
31788/39خانه دار

-2/6553980/008
8394/14شاغل

DfSigمقدار fمیانگین شادمانیتعداد

پایه تحصیلی

9395/40اول

6/20330/000

9391/05دوم
10385/66سوم

1187/11پیش دانشگاهی
40089/58کل

طبقه اجتماعی

6297/24باال

9/62950/000
32986/55متوسط
974/55پایین
40089/58کل

تحصیالت پدر

2182/14بی سواد

1/19470/305

29089/15دیپلم و زیر دیپلم 
7590/36فوق دیپلم و لیسانس
1414/77فوق لیسانس و دکتری

40089/58کل

تحصیالت مادر

681بی سواد

1/43270/191

24488/24دیپلم و زیر دیپلم 
11890/43فوق دیپلم و لیسانس
3297/66فوق لیسانس و دکتری

40089/58کل
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تبیین شادمانی اجتماعی بر حسب مجموع متغیر های مستقل )به روش گام به گام(
همان طــور که در جدول 13 مشــاهده می شــود، براســاس نتایج جــدول، قوی ترین 
پیش بینی کننده شــادمانی اجتماعی )کل( سبک زندگی فراغتی سنتی است. این متغیر 
به تنهایی 0/099 از واریانس شــادمانی اجتماعی را تعیین می کند. در مرحله دوم با ورود 
درآمد خانواده به مدل، ضریب تعیین به 0/127 می رسد که نشان می دهد درآمد خانواده 
0/028 به قدرت پیش بینی افزوده اســت. در مرحله سوم با اضافه شدن پایه تحصیلی به 
مدل، ضریب تعیین به 0/152 رســیده است، به عبارت دیگر این متغیر 0/025 به قدرت 
پیش بینی افزوده است. در مرحله چهارم با اضافه شدن سبک زندگی دینی جمع گرایانه 
به مدل ضریب تعیین به 0/164 رسیده است. به عبارت دیگر با ورود این متغیر 0/012 به 
قدرت پیش بینی افزوده است. در مرحله پنجم با اضافه شدن طبقه اجتماعی باال به مدل 
ضریب تعیین به 0/172 رسیده است. به عبارت دیگر با ورود این متغیر 0/008 به قدرت 
پیش بینی افزوده اســت. با این تفاصیل پنج متغیر ســبک زندگی فراغتی سنتی، درآمد 
خانواده، پایه تحصیلی، ســبک زندگی دینی جمع گرایانه و طبقه اجتماعی باال به ترتیب 
قوی ترین پیش بینی کننده های شادمانی اجتماعی )مجموع ابعاد( هستند و قادرند 0/172 

از تغییرات شادمانی اجتماعی )کل( را تبیین کنند.

جدول 13: تبیین شادمانی اجتماعی )کل( برحسب مجموع متغیر های مستقل

Sig f R2 R Sig t مقدار Beta B پیش بینی کننده ها  مرحله 

0/000 43/424 0/099 0/314 0/000 6/590 0/314 0/923 سبک زندگی 
فراغتی سنتی اول

0/000 28/619 0/127 0/356
0/000 5/853 0/281 0/825 سبک زندگی 

فراغتی سنتی دوم
0/000 3/542 0/170 1/826 درآمد خانواده

0/000 23/513 0/152 0/390

0/000 5/735 0/272 0/799 سبک زندگی 
فراغتی سنتی

0/001سوم 3/429 0/162 1/746 درآمد خانواده

0/001 -3/427 -0/159 -2/516 پایه تحصیلی

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...



200

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل وچهارم/ زمستان 1397

Sig f R2 R Sig t مقدار Beta B پیش بینی کننده ها  مرحله 

0/000 19/285 0/164 0/405

0/000 4/588 0/230 0/677 سبک زندگی 
فراغتی سنتی

چهارم
0/000 3/736 0/178 1/908 درآمد خانواده

0/001 -3/265 -0/151 -2/389 پایه تحصیلی

0/017 2/398 0/118 0/470 سبک زندگی دینی 
جمعی

0/000 16/322 0/172 0/415

0/000 4/467 0/224 0/658 سبک زندگی 
فراغتی سنتی

پنجم

0/000 3/569 0/170 1/822 درآمد خانواده

0/001 -3/335 -0/154 -2/433 پایه تحصیلی

0/012 2/524 0/124 0/494 سبک زندگی دینی 
جمعی

0/049 1/975 0/092 9/477 طبقه اجتماعی باال

تحلیل مسیر
به منظور تعیین تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر های مستقل بر شادمانی اجتماعی 

)کل( از تحلیل مسیر استفاده شده است که نتایج آن به شرح نمودار زیر است.

شادمانی اجتماعی

طبقه باال

شغل مادر سبک زندگی دینی 
جمع گریانه

درآمد خانواده

سبک زندگی فراغتی 

0/098

0/159
0/172

0/036

0/063

0/275

0/195

0/056

شکل 3: تحلیل مسیر شادمانی اجتماعی
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جدول 14: مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته

متغیر مستقل
اثر غیرمستقیماثر مستقیم

جمع اثر مستقیم 
و غیرمستقیم سطح ضریب بتا

سطح ضریب بتامعنی داری
معنی داری

0/159--0/1590/001سبک زندگی فراغتی

0/195--0/1950/000سبک زندگی دینی

0/0560/2620/0010/9540/057شغل مادر 

0/0980/0380/010/2140/108طبقه اجتماعی باال

0/172--0/1720/001درآمد خانواده

اثر کلی: 0/691

Sig=0/000R=0/410R2=0/170F=10/982

براســاس نتایج جدول 14 سبک زندگی فراغتی، سبک زندگی دینی، درآمد خانواده 
فقط به صورت مستقیم بر شادمانی دانش آموزان تأثیر دارند و مقدار آن برای سبک زندگی 
فراغتی 0/159، ســبک زندگی دینی 0/195 و درآمد خانواده 0/172 می باشد. اما تأثیر 
طبقه باال بر شادمانی به صورت مستقیم 0/098 و به صورت غیرمستقیم 0/01 است. تأثیر 
شغل مادر بر شادمانی به صورت مستقیم 0/056 و به صورت غیرمستقیم 0/001 است. 

نتیجه گیری 
براساس یافته های تحقیق، میانگین شادمانی اجتماعی )مجموع ابعاد( در بین دانش آموزان 
بر روی مقیاسی با دامنه 130-26 و میانگین واقعی 78 برابر با 89/13 درصد است. این 
یافتــه با نتایج پژوهش جعفری و همــکاران )1387( انطباق دارد و آن را تأیید می کند. 
به عالوه شادمانی احساسی دانش آموزان بر روی مقیاسی با دامنه 55-11 برابر با 34/84 
درصد، شادمانی اجتماعی بر روی مقیاسی با دامنه 30-6 برابر با 22/58 درصد و شادمانی 
شــناختی بر روی مقیاســی با دامنه 9-1 برابر با 31/76 درصد است. این امر بیانگر این 
است که میانگین شادمانی اجتماعی در بین دانش آموزان و همه ابعاد آن در سطح متوسط 
رو به باال است که حتی از میانگین شادمانی دانش آموزان در پژوهش نصوحی دهنوی و 

همکاران )1383( و علی پور و نورباال )1378( باالتر است. 
نتایج اســتنباطی حاکی از آن بود که، با افزایش اوقات فراغت، شادمانی دانش آموزان 

رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی ...
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افزایــش  می یابد. این یافته، با نتایج  پژوهــش آرگایل )2001(، بندورا )1977(، زاکرمن 
)1979(، کروثــر1 )2008(، گریملیــن )2003(، تالبــوت )2003(، زرنیک2 )2001(، 
دریکونــدی )1381(، رابینســون )2003(، لی کن )1999(، اصول شــادمانی فوردایس 
)1997(، گنجی و همکاران )1387( که معتقدند فعالیت های اوقات فراغت شادی بخش 

است انطباق دارد و آنها را تأیید می کند. 
از سوی دیگر، این یافته تحقیق با با چارچوب تئوریک تحقیق همسو می باشد و نظریه 
آرگایل را تأیید می کند. آرگایل معتقد اســت فعالیت های اوقات فراغت از جمله شــرکت 
در برنامه های مذهبی، ورزش و ارتباط اجتماعی بر شــادمانی تأثیر مثبت دارد. )آرگایل، 
2001( به عبارت دیگر داشــتن روابط رضایت بخش در فعالیت های اوقات فراغت عامل 
مهمی در سرزندگی و شادکامی دانش آموزان است. مطالعات برادبورن )1965( نیز نشان 
می دهد توانایی ایجاد روابط صمیمانه با دیگران و ایفای مناســب نقش های واقعی خود 
در قبال مردم، همسر، والدین، فرزندان، خویشاوندان، دوستان، همسایگان و همکاران از 
منابع اصلی رضایت از زندگی و شادی اند. دوالن3 و همکاران )2008( نیز نشان داده اند که 
درآمیختن با مردم و ارتباطات اجتماعی با شادی رابطه دارد. به زعم وینهوون و کالمیجن 
)2005( روابط اجتماعی بر شادی تأثیر دارد. بدین ترتیب، می توان گفت روابط اجتماعی و 
روابط گروهی، سرچشمه ای برای شادی و شادکامی است. هنگامی که افراد منافع مشترک 
پیدا می کنند و متحد می شوند، نه تنها به دلیل دفاع از آن منافع، بلکه به دلیل نفس اتحاد 
با یکدیگر از لذت همدلی و یگانگی با دیگران بهره مند می شــوند و احســاس شادمانی و 

رضایت از زندگی در، آنها به وجود می آید. )خوش فر و دیگران، 1390( 
همچنین نتایج حاکی از آن است که سبک زندگی دینی جمعی و مجموع سبک های 
زندگی دینی با شادمانی دانش آموزان رابطه مستقیم و مثبت دارد. این یافته با نتایج پژوهش 
مایرز )2000(، گریلی )1975(، کالدور )1994(،  های )1982(، کشاورز و وفائیان )1386(، 
 حیدری  رفعت  و عنایتی نوین فر )1389(، بیرد و همکاران )2000(، بارون )2006(، هانا و 
مارسی )1987(، هالمان و همکاران )1987(، کیم و همکاران )2004(، قمری )1389( 

و بیرامی و همکاران )1388(، انطباق دارد و آنها را تأیید می کند. 
همچنین این یافته با نظریه دورکیم که چارچوب نظری تحقیق را تشــکیل می دهد 
1. Crowther
2. Zernike
3. Dolan
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و معتقد اســت شــرکت در یک اجتماع دینی یا مشــارکت های دینی باعث شادی افراد 
می شــود، همخوانی دارد. به زعــم دورکیم، روابط و همبســتگی اجتماعی که از طریق 
عضویــت داوطلبانــه در انجمن هــا و مؤسســات و عضویت در یک مجمــع مذهبی یا 
مشــارکت های مذهبی به دست می آید، بر احساس شــادی افراد اثر می گذارد. باور های 
 مذهبــی با تبیین همه جانبه ای که از حیات و مجموعه هســتی بــرای دینداران فراهم 
می کنند و آرامش خاطری که برای معتقدان به همراه می آورند، بســیاری از احساســات 
منفی را از بین برده و روحیه نشاط و شادی را افزایش می دهند. آموزه های دینی با تأکید 
بر خواســت و مشیت پروردگار، گذرا و فانی بودن زندگی و به تبع مشکالت، منع یأس و 
نومیدی و نســبت دادن آن به شیطان، امیدواری به رحمت و لطف خداوند و ده ها آموزه 
عملی دیگر، عالوه بر آنکه تحمل مشــکالت را برای فرد مؤمن آسان می کنند، همواره او 
را به آینده امیدوار و خوشــبین نگه داشته و از این طریق نشاط و شادکامی او را افزایش 
می دهند. اما باید توجه داشت که این تنها باور های دینی نیستند، بلکه عضویت و فعالیت 
در یک اجتماعی مذهبی می تواند احساس رضایت بخش، مورد حمایت قرار گرفتن و حمایت 
کردن را ارتقا داده و منجر به افزایش شــادکامی شــود. این یافته از آن جهت مهم است 
که در تقابل با نظرات افرادی است که معتقدند دین و دینداری و مناسک دینی، یکی از 
عوامل افسردگی و دلمردگی افراد در جامعه ایران است. نکته مهم در این میان تمایز دو 
ســبک زندگی دینی جمع گرایانه و فردگرایانه است، که سبک زندگی دینی فردگرایانه با 
شادمانی رابطه معناداری نداشته و این سبک زندگی جمع گرایانه که در قالب اجتماعات 
دینی ســنتی تحقق می یابد شادکامی را ارتقا می دهد. لذا، تنها سرگرمی و تفریح نیست 
که شــادکامی را ارتقا می دهد بلکه در اجتماع بودن، ارتباطات حمایتگر داشتن، داشتن 
معنای زندگی که در اجتماعات دینی می توان یافت نیز می تواند شادکامی را ارتقا دهد.

تبیین شادمانی اجتماعی بر حسب مجموع متغیر های مستقل نشان می دهد قوی ترین 
پیش بینی کننده شــادمانی اجتماعی سبک زندگی فراغتی سنتی است و در مجموع پنج 
متغیر ســبک زندگی فراغتی ســنتی، درآمد خانواده، پایه تحصیلی، سبک زندگی دینی 
جمع گرایانه و طبقه اجتماعی باال توانســته اند 0/172 از تغییرات شــادمانی اجتماعی را 
تبیین کنند. گرچه هدف اصلی این مطالعه بررســی چگونگی و میزان رابطه متغیر های 
خاص و مشــخصی همچون ســبک زندگی فراغتی و دینی با شــادکامی اجتماعی بوده 
است، اما این یک واقعیت است که بخش قابل توجهی از واریانس متغیر وابسته را تبیین 
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نکرده اند. این نتیجه حاکی از آن اســت که مطالعاتی که با هدف ارائه مدلی برای تبیین 
حداکثری شــادکامی در بین دانش آموزان انجام می شــوند باید مجموعه گسترده تری از 
عوامل و مؤلفه ها را مد نظر قرار دهند. از یک ســو، به نظر می رسد عوامل جامعه شناختی 
همچون سبک زندگی توان محدودی برای تبیین شادکامی که متغیری روانیـ  اجتماعی 
است دارند. بنابراین در نظر گرفتن متغیر های دیگری همچون سرمایه و شبکه اجتماعی 
افراد، نوع ارتباطات و حمایت های دریافتی می تواند ســطح تبیین را افزایش دهد. )هالر 
و هادلر، 2006( از ســوی دیگر، غفلت از متغیر های روان شــناختی می تواند دلیلی برای 
میزان تبیین پایین شــادکامی باشــد. متغیرهایی همچون اعتماد به نفس، احساسات و 
نگرش مثبت که در تحقیقات قبلی )دریکوندی و دیگران، 1385: 16( به آن اشاره شده 
اســت می تواند محققین را به این هدف نزدیک کند. از سویی دیگر، چون جامعه آماری 
مطالعــه دانش آموزان بوده اند، گروهی که بخش قابل توجهی از وقت و دغدغه های آنها را 
مدرسه و مسائل آن به خود اختصاص می دهد، نقش متغیر های محیط آموزشی همچون 
مدرســه شــاد، کیفیت روابط با معلمان و مدیران آموزشی، کالس های تمیز و نشاط آور، 
فعالیت های جمعی و ورزشــی در قالب رویکرد مدرسه مثبت )باس، 2000 و سلیگمن و 

دیگران، 2009( باید مد نظر قرار گیرد.
ـّــی نظریه محور هستند و استفاده از  ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که تحقیقات کم
نظریــه در این نوع از مطالعات برای تبیین پدیده هــای اجتماعی زمانی از روایی باالیی 
برخوردار است که مؤلفه های آن نظریه در جامعه مورد مطالعه فعال باشد و بتواند کنش های 
اجتماعــی را هدایت و رهگیری کند، در غیر این صورت توانایی باالیی در تبیین واریانس 
خصیصه مورد مطالعه در آن بســتر اجتماعی نخواهد داشت. در چنین حالتی، مطالعات 
کیفی که بتواند فهم و درکی عمیق از آن پدیده اجتماعی )شادکامی( ارائه دهد و عوامل 

و دالیل پدیده های اجتماعی را آشکار سازد مورد نیاز است.
اگر بخواهیم راهکارهایی برای افزایش نشاط اجتماعی و شادمانی در بین دانش آموزان 
ارائه دهیم، در کلی ترین سطح باید به راهکار ها و مکانیزم هایی اندیشید که دانش آموزان را 
درگیر فعالیت های جمعی فعالیت های تفریحی، آموزشی و مذهبی کند. برای این منظور، 
هر اقدامی که بتواند موجب افزایش ســطح تعامالت اجتماعی دانش آموزان شــود، مفید 
است. دامنه چنین اقداماتی می تواند از گسترش کاربری های تفریحی و فراغتی در سطح 
مدارس تا برگزاری انواع گردهمایی ها و جشن ها برای دانش آموزان در مناسبت های خاص 
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)اعیاد ملی و مذهبی، تولد ائمه معصوم)ع(، شب یلدا و...(، برگزاری نماز جماعت، مسابقات 
ورزشی، قرآن، نهج البالغه و فعالیت های تفریحی عمومی و... در نوسان باشد. 

در راستای افزایش شادمانی دانش آموزان همچنین الزم است فعالیت های اوقات فراغت 
و فعالیت های دینی جمع گرایانه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. دستگاه های فرهنگی 
جامعه همچون آموزش و پرورش، دانشگاه ها، رسانه های جمعی، شهرداری ها، مساجد و... 
می توانند با فراهم کردن ســازوکارهای افزایش شــادمانی در جامعه و مدارس، به رفع یا 

تسکین یکی از دغدغه های اساسی دانش آموزان پاسخ مثبت دهند. 
با توجه به تأثیر سبک زندگی فراغتی سنتی )دید و بازدید با اقوام، دوستان و سفر های 
تفریحی و زیارتی با خانواده و...( بر شــادمانی، به نظر می رسد امروزه با فرسایش سرمایه 
اجتماعی که ناشــی از کم شــدن دید و بازدید ها و مراودات در بین خانواده ها، گروه های 
دوســتی، همســاالن و گروه های محله ای و ورزشی می باشد، در مدارس باید به این مهم 
توجه بیشــتری شود و با برگزاری برنامه های مختلف ضمن تقویت تعامالت دانش آموزان 

زمینه های همبستگی و شادی آنان را فراهم کنند. 
همچنین با توجه به تأثیر فعالیت های دینی جمع گرایانه بر شــادمانی دانش آموزان، 
انجام مطالعاتی عمیق تر بین سبک های دینداری و شادمانی، اصالح باور های فرهنگی در 

مورد شادی کردن جوانان و به ویژه دانش آموزان پیشنهاد می شود. 
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