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چکیده
پژوهش حاضر به تبیین جامعه شناختی رابطه سبب

زنبد ی و شبادمانی اجتمباعی پرداختبه

است .روش به کار رفته در این پژوهش ،پیمایش اسبت .جامعبه آمباری ،دانبش آمبوزان م طب
متوسطه دوم شهر جهرم هستند که  044نفر به عنوان نمونبه تعیبین ،و ببا اسبتفاده از روش نمونبه
یری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار تح یق ،پرسشنامهای مشتمل ببر چهبار م یبا
شادمانی ،سب

زند ی ورزشی ،مصرف رایی و مدیریت بدن است .که جهت اعتببار م یبا

متغیر وابسته (شادمانی) و متغیرهای مست ل (مصبرف رایبی و سبب
سازه به کم

تکنی

ورزشبی) از روش اعتببار

تحلیل عاملی و جهت اعتبار مدیریت بدن از اعتبار محتبوا اسبتفاده شبده

است .جهت پایایی ،از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرانباخ استفاده شده اسبت .نتبای
توصیفی پژوهش بیانگر آن هستند که میانگین نمره شادمانی دانش آموزان در سطح متوسب رو
* نویسنده مسؤول
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به باال است .نتای تحلیلی پژوهش نشان مبیدهنبد کبه در ببین سبازههبای تح یبق ،ابعباد سبب
زند ی مصرف را (شناختی ،احساسی ،تمایل به عمل) بر شادمانی اجتماعی و شناختی ،سبب
زنبد ی ورزشبی(کل) برشببادمانی (کبل)  ،سببب

ورزشبی (بعببد سبالمت) بببر ابعباد شببادمانی،

مدیریت بدن بر بعد اجتماعی شادمانی تأثیر دارند و در بین متغیرهای جمعیتبی رابطبه سبن ،پایبه
تحصیلی ،درآمد خانواده ،طب ه اجتماعی با شادمانی دانشآموزان معنادار میباشبد .تبیبین متغیبر
وابسته بر حسب مجموع متغیرهای مست ل ،بیانگر آن استکه چهار متغیر بعبد توجبه ببه ورزش،
درآمد خانواده ،پایه تحصیلی و طب ه اجتماعی متوس به ترتیب قوی ترین پیش بینی کنندههای
شادمانی اجتماعی هستند و قادرند  4/905از تغییرات شادمانی اجتماعی(کل) را تبیین کنند.

واژههای کلیدی :شادمانی اجتماعی ،سب

زند ی ورزشی ،سب

زند ی مصرف را،

مدیریت بدن  ،دانش آموزان.

مقدمه و طرح مسأله
این واقعیت که ما میتوانیم شاد باشیم  ،ما آرزو داریم شاد باشیم و بایبد شباد باشبیم ،باعب
شد که شادکامی در جوام به ی
تشکیل دهد(م

ارزش مبدل شود و اسبا

بهزیسبتی همگبانی را در جوامب

ماهون .)1446،به اعت اد الما و کاتلر مهم ترین هدف زنبد ی مبا رسبیدن ببه

شادی است؛ زیرا انسان هر مذهبی که داشته باشد ،حرکت و فعالیت وی برای دستیابی به شادی
است .احسا

بهزیستی و شادمانی 9از چالشهای انسان مدرن است ،زیرا علیرغم پیشبرفتهبای

چشمگیر در فناوری و تامین آسایش انسبان ،احسبا

شبادمانی وی افبزایش نیافتبهاسبت(قطره-

ای .)::97:5،شادی ،مشده انسان معاصر و مطلوب مشترک همه انسانهاست .شادی ،موجبات
حفظ سالمتی عاطفی ،روانی ،جسمی و امیدواری را فراهم میکند(آل یاسین .)97:4،شادمانی،
در حوزه علمی از نیمه دوم قرن پیش به عنوان یب

موضبوع میبان رشبتهای مطبر شبده و هبر

رشتهای ،دید اه خاصی از شادمانی را سترش داده است .جامعه شناسان آن را به عنبوان یب
وضعیت اجتماعی باز میشناسند .جامعه شناسان ،حباالت فبردیای همچبون شبادمانی را دارای
1 Happiness
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مبنایی اجتماعی میدانند( االتزر .)541:1444،9برخی شادی را هدف وجود انسان مبیداننبد ،و
معت دند که همه انسانها به دنبال شادی هستند (پاسکال .)05:9115،1مارشبال ریبو ،)9730( 7در
تعریف شادی مینویسد« :شادی احسا

مثبتی است که از حب

رضبایتمنبدی و پیبروزی ببه

دسببت مببیآیببد» .بببا اسببتفاده از روشهببای شببادی بخببشدرجریببانآمببوزش و برنامببهریببزی
آموزشی فرا یران ،میتوان عالوه بر ایجاد محیطی رضایت بخش برای دانشآموز ،ببا بسبیاری
دیگر از مشکالت از جمله میزان غیبت ،دیرآمد ی ،بیحوصلگی و کسبالت در کبال

در ،

امراض جسمی و روحی و در نهایت مسأله افت تحصیلی ،م ابله شود و محیطی فراهم شبود کبه
امکانات فرا یری مؤثر دانشآموز در نظر رفته شود .لذا توجه به تأثیر روشهای شادی بخبش
در برنامهریزی آموزشی دورههای مختلف تحصیلی ضروری به نظر میرسد (کرافت.)144: ،0
روان شناسببان عالقمنببد بببه حیطببه روان شناسببی مثبببت نگببر 5توجببه خببود را بببر منبباب بببال وه
احسا های مثبت نظیر احسا

شبادکامی معطبوف کبردهانبد (سبلیگمن 6و چیکسبت میهبالی

 .)1444تح ی ات نشان میدهد افرادی که شاد هستند ،احسا

3

امنیت بیشتری میکنند ،آسانتبر

تصمیم می یرند و نسبت به کسانی که با آنها زند ی میکنند ،بیشتر اظهار رضبایت مبیکننبد
(مایرز:4:1441،:؛ پترسون .)05 :1444 ،1ف دان شادی و نشاط نیز در جامعه نتای منفی بسبیاری
به دنبال دارد ،کبه از آن جملبه مبیتبوان ببه افسبرد ی ،ببدبینی ،ارزیبابی منفبی رویبدادها ،ببی
عالقگی به کار و ف دان وجدان کاری ،اعتیاد به مبواد مخبدر ،ناهنجباریهبای اجتمباعی ،روا
خشببونت در رواببب اجتمبباعی ،طببالش و ببرایش بببه فرهنببگ بیگانببه و غیببر خببودی اشبباره
نمود(طاهریان.)0:97:0 ،
علیرغم اهمیت و ضرورت شادمانی برای جوانان و نوجوانان ( ببه ویبژه دانبش آمبوزان) ببه
عنوان ی

قاعده جهانی ،رتبه ایران در حوزه شادمانی و نشاط پایین است .برای مثال ببر اسبا
1 Galatzer
2 Pascal
3 Marshall Reeve
4 Craft
5 Positive Psychology
6 Sligman
7 Csikszentmihaly
8 Myers
9 Peterson
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پژوهشی در سطح بینالمللی از سبال  1445-9115سبطح شبادی رتببه ایبران در ببین  15کشبور
مورد مطالعه  59-57بوده است(ربانی و همکاران .)7:9714 ،همچنین امید ببه زنبد ی در ایبران
 61/0سال و انتظار زند ی شاد در سالهای امید به زند ی  09/0سال برآورد شده است (یبورو
ان ال ران

ریپورت .)1446،9نتیجه مو چهارم پیمایش ارزشهای جهانیبان اینگلهبارت نشبان

داد که میانگین سطح شادمانی نمونه ایبران از میبان  61کشبور در رتببه  69قبرار دارد(موسبوی،
 .)14:9711شادمانی متاثر از عوامل متعددی است اما همچنین پیوند نزدیکبی ببا سبب
دارد .پژوهش حاضر به تبیین جامعه شناختی رابطه سب
است .سب

زنبد ی

زند ی و شبادمانی اجتمباعی پرداختبه

زند ی ازجمله عواملی است کبه ببر شبادمانی تأثیر بذار ببوده و کمتبر ببه آن در

تح ی ات مختلف پرداختهشده است .سب

زند ی 1از مفاهیم بسیار مهم علبوم اجتمباعی اسبت

که اغلب برای بیان روش زند ی مردم به کارمیرود و منعک
و ع اید و فعالیتهای مختلف است .در واق سب

کننده طیف کاملی از ارزشهبا

های زند ی الگوهبایی ببرای کبنش هسبتند

که مردم را از هم متمایز میکنند(چینی ،7بی تا99:؛ به ن ل از نیازی و همکاران .)9714 ،ببر ایبن
اسا  ،هدف اساسی تح یق حاضر این است که میبزان شبادمانی در ببین دانبش آمبوزان م طب
متوسطه شهر جهرم را بررسی کند و ارتباط آن را با سب

زنبد ی تبیبین و مبورد آزمبون قبرار

دهد.
مروری بر پژوهشهای پیشین
شادمانی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن در قالب تح ی ات متعددی در داخل و خار کشبور
مورد بررسی علمبی قبرار رفتبه اسبت .برخبی مح بان شبادمانی را ببر مبنبای سبب

سبالمت

جسمانی و تندرستی تبیین میکنند .اسبپتو و بولتبون ( )91::معت دنبد ورزش ،خسبتگی ،تبنش،
اضطراب و افسرد ی را کاهش میدهد و بر انرژی فرد میافزاید و نهایتا موجب افزایش شبادی
فرد می ردد و عزت نف

اورا ت ویت میکنند(بیدل و موتریبه .)9119 ،سبالمت و شبادمانی ببا

یکدیگر ارتباط دارند .برخی تح ی ات بیبانگر ایبن نکتبه هسبتند کبه شبادی ،دسبتگاه ایمنبی را
1 Eur. NL.Rank Report
2 Life Style
3 Chaney
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ت ویت میکند و ت ویت دستگاه ایمینی ،سالمت فرد را بهبود میبخشد( علی پبور و همکباران،
 .)9731سببالوی و همکبباران ( )1449نیببز معت دنببد کببه عواطببف مثب بت بببه خصببود شببادی،
فعالیتهای قلبی و عروقی و سیستم ایمنی را بهبود میبخشد .به زعم وینهون ( )91::اوالً ف دان
شادی استر

زاست ،ثانیاً فرد شادمان در صورت مواجهه با ی

بیماری بهتر مبیتوانبد از پب

آن برآید و ثالثاً شادمانی برای رشد روانی فرد الزم و مفید است .مایرز( )9111معت د اسبت کبه
وجود سالمت شرط اول شبادمانی اسبت .برخبی مح بان معت دنبد ،ورزش و سبالمتی جسبمی
باع

شادی و نشاط و باال بردن اعتماد به نفب

پزشکی دانشگاه تگزا

مبی بردد .ببه بزارش پایگباه اینترنتبی مرکبز

بررسبی روانپزشبکان نشبان مبیدهبد روزانبه  74تبا  75دقی به ورزش

میتواند آثار و عوارض افسرد ی تا نصف کاهش دهد(سایت پار

نبای  .)97:: ،برخبی از

پژوهشها فواید مهبم اجتمباعی ،روان شبناختی و جسبمانی ورزش را تأکیبد کبردهانبد (بلیبر و
همکبباران9417 :9115 ،؛ بببه ن ببل از کببار ر .)97:1 ،بررسببیهببا تببأثیر مثبببت مشببارکت در
فعالیتها ی بدنی را بر شبادابی و طراوت،کسبب لبذت و هیجبان ،کباهش افسبرد ی  ،افبزایش
عزت نف

نشان دادهاند (دپارتمبان سبالمتی و خبدمات انسبانی .)9116 ،اسبکانی

( )1497در

تح ی ی با عنوان " تاثیر طبیعت بر روی خوشبختی ذهنی و شادی دانبش آمبوزان دوره متوسبطه
در انگلستان و یونان" به نتای زیر دست یافت :تاکید خاد این پبژوهش ببر ن بش برنامبههبای
آموزشی محیطی مدار

بر شادی دانش آموزان است .به دنبال آن تاکید ببر روانشناسبی مثببت

را یعنی خوشبختی ذهنی و رضایت از زند ی که شادی را به همبراه مبیآورد اسبت .یکبی از
پارا مترهای محیطی که به ن ش آنها در شادی دانش آموزان استفاده شبده اسبت مشبارکت در
ورزش در فضای باز است .یافتهها نشان میدهد که برنامههای آموزشی مدار

در مورد عوامل

محیطی میتواند در شادی دانش آموزان موثر باشد.
جوکار و همکاران( ،)97:6در پژوهشی با عنوان " تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شبادی
در روهی از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز" که ببه روش خوشبه ای -چنبد مرحلبهای –
تصادفی  144دانش آموز( 944دختر و  944پسر) نمونه یری شدند ،دست یافتند که ببین سبن،
تحصیالت ،فعالیت هنری و فعالیت ورزشی با شادکامی ،رابطبهی مثببت و معنبادار وجبود دارد.
بین سالمت جسمی و روانی ،رواب اجتماعی و خانواد ی ،خوشبینی نسبت به آینده و نگبرش
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نسبت به شادی با نمرات شادکامی ،ارتبباط مثببت وجبود دارد .نجبی و همکباران()97:3؛ در
تح ی ی با عنوان " تحلیل عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان احسا
در شهر اصفهان" به نتای زیر دست یافتند ،بین ورزش هفتگی و احسا

شادی سرپرستان خبانوار
شبادی رابطبه مسبت یم

وجود دارد .شکوهی م دم و همکاران( ،)9714در پژوهشی با عنوان " بررسبی ن بش ورزش در
سالمت روان و شادکامی دانش آموزان م ط متوسطه شهر کرمان" نشان دادند کبه ببین ورزش
و سالمت روان ،ورزش و شادکامی و سالمت روان و شادکامی رابطه مثبت و معنباداری وجبود
دارد.
برخی دیگر از اندیشمندان شادمانی را بر اسا

مصرف رایی تبیبین مبیکننبد .مصبرف در

پایان قرن بیستم به واقعیتیچند بعدی تبدیل شده که در کنار ابعباد و الزامبات اقتصبادی ،معبانی
فرهنگی و الزامبات اجتمباعی بسبیار برخبوردار اسبت (موحبد و همکباران .)::97:1 ،مصبرف
زند ی ،تمایالت ،تفکرات ،و ایبده

رایی با نمادها و عالئم خاد خود امروزه نمایانگر سب

آلها و به مثابه بازنمایی کننده هویت عامالن ،کارکردهای جدیدی یافته است .در عصر حاضبر
انسانها تمایل دارند که کیستی خود را با کاالها و خدماتی که مصرف میکنند یا ونبا ونی و
تنوع مصرف ،به خصود مصرف کاالها یا خدماتی که نام و مارک مشهور دارند معرفی کنند.
در جریان روا مصرف رایی و امکان انتخاب و زینش کاالها ،افراد صاحب سبب
شدند .نشانههای سترش سب

زنبد ی

زند ی حاصل از جامعبهی مصبرفی را جامعبه شناسبانی چبون

وبلن ،وبر و زیمل در اوایل قرن بیستم به تصویر کشیدند .به زعم وبلن و زیمبل مصبرف لببا ،
زیورآالت وانواع کاالهای لوک

ن شی محوری در سب

 .)970:97:1کالکهون ( )915:در ی

زند ی طب ه متوسب دارد (نیبازی،

جم بندی در مورد شاخصهای مبورد مطالعبه سبب

زند ی به رفتارهای شخصی مصرفی که حاکی از ترجیحات فردی مانند نحوه استفاده از صنای
فرهنگی ،تفریحی و ورزشی ،نحوه بازی کردن و لبا

پوشیدن اشاره میکنبد .نظریبه آهوویبا

9

( )1441به بررسی و حل معمای رابطه میان مصرف و خوشبختی ذهنی میپردازد .پژوهشهبا از
طرفی نشان میدهند که به طور متوس  ،مردم کشورهای غنبی ،خوشببختی ذهنبی بباالتری (ببه
طور معنادار) نسبت به مردم کشورهای ف یر تر دارند و از طرف دیگر وقتی افراد درون کشورها
1 Ahuvia

تبیین جامعه شناختی رابطه سب
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م ایسه میشوند ،درآمد دارای رابطه خفیفی با خوشبختی ذهنبی در سبطح بباالی رفب نیازهبای
اساسی است که این اشاره دارد به این که سبطو بباالتر مصبرف ببا سبطو بباالتر خوشببختی
ذهنی پیوندی ندارد .داینبر 9نیبز در مطالعبهای ببر روی دانبش آمبوزان دریافتنبد کبه همبسبتگی
معناداری بین وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مبردم تبا حبدی کبه نیازهایشبان را ببر
طرف سازد شادمانی آنها را افزایش میدهد (داینر و همکاران9111 ،؛به ن بل از دریکونبدی و
همکاران .)97:5 ،رابرت باکاک 1در کتاب مصرف عنوان میکند که مصرف کردن متظاهرانبه
در آمریکا تبدیل به ن ش اصلی زنان شد و زنبان ببرای فبراهم کبردن کاالهبای مصبرفی و الزم
اضببافی جدیببد ،شببغل کببارمزدی مببی رفتنببد (بوکبباک 77:1449،7؛ بببه ن ببل ازکببردی و
همکاران .)16:9719،وبلن )1440( 0در پی این مسبلله ببود کبه افبراد چگونبه منزلبت اجتمباعی
کسب میکنند .به نظر وی ،ثروت مهم ترین عامل کسب منزلت است کبه بایبد نمبود خبارجی
داشته باشد و بهترین نمود آن مصرف تظاهری و نمایشی است.
برخی مح ان دیگر شادمانی را بر اسا

مدیریت ببدن تبیبین مبیکننبد .مبدیریت ببدن ببه

معنای نظارت و دستکاری مسبتمر ویژ بیهبای ظباهری ببدن اسبت(آزاد ارمکبی و چاوشبیان،
97:9؛ به ن ل از عبا زاده و همکاران .)9719 ،ببراون 5و همکباران ( )9114معت دنبد تصبور از
بدن به درجه رضایت و نارضایتی از مردم از ظاهر و بدن بر می ردد .بح

در رابطه با تصور از

بدن بیشتر به سمت بررسی نارضایتی از بدن پیش رفتبه اسبت .ایبن نارضبایتی در ببین جوانبان و
نوجوانان بسیار بیشتر است(هوانگ 6و همکاران 5:1443،؛ به ن ل از خواجبه نبوری و همکباران،
.)9714
دمیر و ازدمیر نیز در پژوهشی با عنوان «روابب دوسبتی و ارضبای نیازهبا و شبادمانی» نشبان
دادهاند که کیفیت روابب دوسبتی  ،متغیبری مسبت ل و پبیش بینبی کننبده و مهبم ببرای شبادی
محسببوب مببیشببوند (دمیببر و ازدمیببر .)1494 ،کببوپر و اورارک ،)1494( 3نیببز تح ی ببی بببا
1 Diener
2 Bocock
3 Bococ
4 Veblen
5 Brown
6 Huang
7 Cooper & O, Rourkev
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عنوان"بررسی نشباط در ببین  791دانبش آمبوزان ابتبدایی اسبترالیا" ،انجبام دادنبد ،نتبای ایبن
پژوهش نشان داد ،احسا

دوستی ،متعل ات و خبوشبینبی ،شباخصهبای تأثیر بذار ببر نشباط

دانش آموزان بودهاند .چانبگ 9و فورنهبام ،)1441( 1در پژوهشبی ببا عنبوان " عوامبل مبؤثر ببر
شادمانی دانش آموزان " به این نتیجه رسیدند که ت ویت اعتماد به نف  ،افزایش تعداد دوسبتان
و بهبببود وضببعیت تحصببیلی دانببش آمببوزان بببر میببزان شببادمانی آنببان مببیافزاید(دریکونببدی و
همکاران.)96:97:5،هالروهادلر ،)1446( 7در پژوهشی نشان دادند که رواب اجتماعی خبوب و
به هم پیوسته ،بر شادی افراد جامعه اثر ذارند .لی جیا وان ،)1495( 0در پژوهشی با عنبوان "ببه
سوی ی

جامعه شادتر؟ در چین" ،به نتای زیر دست یافت :هر چه ثبروت افبراد افبزایش یاببد

شادی کاهش مییابد .کشاورز و وفاییان( ،)97:6در تح ی ی بهمنظور"بررسی عوامل تأثیر ذار
بر میزان شادکامی شهر یزد"  ،به این نتیجبه رسبیدند کبه ببین سبن ،تحصبیالت ،فعالیبت هنبری،
فعالیبت ورزشبی و فعالیببت مبذهبی ببا شببادکامی ،رابطبهی مثببت و معنببادار وجبود دارد .لیوبببو
میرسکی( ، )1449به ن ش عامل فردی در شادابی افبراد اشباره مبیکنبد .ریبان و دسبی ()1444
نطریه ایی طر کردند ،این نظریه ،به ارزیبابی ذهبن و احسبا

شبخص در طبی زنبد ی او ببر

می ردد .در واق  ،این ارزیبابی شبخص از زنبد ی خبود اسبت ،کبه ببه شباد ببودن او کمب
میکند .مح ان دریافتهاند  ،افرادی که از نظر اجتماعی مهارت بیشتری دارند و بهتر مبیتواننبد
با مردم رابطه برقرار کنند نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی تر ،اما روابب اجتمباعی مطلبوب
ندارند ،شبادتر هسبتند( هوپکبه .)1449 ،برخبی مح بان معت دنبد ،نببود شبادی و وجبود امبور
تکراری و خسته کننده در مدرسه ،حبوا

پرتبی و تمرکبز نداشبتن دانبش آمبوزان را موجبب

میشود( سیم پلیکو .)1449 ،راترینگ ( )1441در تح ی بی ببا بررسبی ایبن موضبوع کبه "چبرا
بعضی دانش آموزان موفق هستند" به این نتیجه دست یافت که ،عامل اصلی موف یت  ،شبادمانی
بوده است .برخی مح ان معت دند مشارکت در سبازمانهبای غیبر منفعبت طلبانبه  ،داوطلبانبه ،
حضور در اجتماعات و اعتماد موجب افزایش شادی ذهنی افراد میشوند(چانگ.)1441 ،
1 Chang
2 Furnham
3 Haler & Hadler
4 Li, Jiayuan

تبیین جامعه شناختی رابطه سب
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مبانی نظری پژوهش
به رغم تاریخچه طوالنی در باب شادی ،این اصطال تا حدی ابهام آمیبز ببوده و نبزد افبراد
مختلف ،معانی متفاوتی دارد (آیزن

 .)973: ،لبو و یلبور معت دنبد :شبادی ببه معنبای داشبتن

کیفیت مناسب روحی ،برون رایی و رعایت احتبرام ،خشبنودی و رضبایت ،ظهبور عواطبف و
احساسات مثبت ،تعادل حیاتی موزون و توانایی برای ایجاد ی

زند ی لذت بخش ،موف یبت،

امید و آینده نگری و رهایی از بیماری و رن های جسمانی و روانبی اسبت (لبو یلبور.)1440،9
در رویکرد روان شناسی در اصل بر فرایندهای ذهنی منجر به شادی یا ناشادی تاکیبد مبیشبود.
آر ایل ،) 1449( 1نشاط را عببارت از ببودن در حالبت خوشبحالی و سبرور و دیگبر هیجانبات
مثبت ،راضی بودن از زند ی خود و ف دان افسرد ی ،اضطراب و سایر هیجانات منفی میدانبد.
ازنظر آر ایل( ،)97:1برون رایان به این دلیل بانشاط هسبتند کبه ارتبباط اجتمباعی و فعالیبت
اجتماعی بیشتری دارند .لذت ناشی از ارتباطات اجتمباعی یکبی از مهبمتبرین عوامبل شبادمانی
است .بین شادمانی و معاشرت رابطبهی نزدیکبی وجبود دارد ،علبت آن نیبز مبیتوانبد ناشبی از
رضایت رف نیازهای اجتماعی باشد .افراد شادمان نبهتنهبا تعامبل اجتمباعی بیشبتری ببا دیگبران
دارند ،بلکه کیفیت ارتباطات آن ها نیز بیشتر است .به نظر داینر شبادمانی در واقب همبان چیبزی
است که اکنون مح ان این رشته آن را خوشبختی ذهنی 7مینامند (داینر .)144497:1،0داینر و
ساه ،شادی را دارای سه جزء اساسی میداننبد کبه عبارتنبد از :جبزء شبناختی ،5جبزء عباطفی و
هیجانی و جزء اجتماعی 6.جزء اجتماعی ،3بیانگر سترش رواب اجتماعی فرد ببا دیگبران و ببه
دنبببال آن افببزایش حمایببت اجتمبباعی اسببت(داینر و سبباه .)915:9113 ،ایببن جببزء در ح ی ببت
رایشها و تمایالت مثبت فرد به اجتماع را شامل میشود در رویکرد جامعه شناسیآنچه ببیش
از همه ذهن نظریه پردازان حوزه جامعه شناختی(جامعه شناسی) را به خود مشبغول کبرده ،تباثیر

1 Gilmure
2 Argyle
)3 Subjective well-Being(SWB
4 Emotion
5 Galati,Rojas
) 6 Conceptual Referent Theory (CRT
) 7 Conceptual Referent Theory (CRT
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ساختارهای اجتماعی بر بروز هیجانات است .ماک هالر و مارکزهادلر در بح

تاثیر سباختارها

بر هیجانات ،و به طور خاد شادی ،چهار حوزه مرتب با هم را از یکدیگر متمایز مینمایند:
 شبکهها و رواب اساسی(پایهای) شخصی(بافت اجتماعی خرد). همبستگیها و وابستگیهای اجتماعی -فرهنگی نوع دوستی (بافت اجتماعی خرد). مشارکتها و موقعیتهای شغلی و وضعیت پایگاه اجتماعی (بافت اجتماعی خرد). بافببت نهببادی و کببالن اجتمبباعی -سیاسببی (بافببت اجتمبباعی کببالن)( ،هببالروهالببدر، 9.)93::1446
در واق آنچه هالر و هادلر در بافت اجتماعی خرد بر آنها تاکید میکنند ،شامل پیونبدهبا و
تعامالت اجتماعی ،تعهد و مسولیت پذیری اجتماعی ،وابستگیهبا و تعلبقهبای اجتمباعی ،نبوع
دوستی و به طور کلی سرمایه اجتمباعی اشبخاد اسبت .ببه زعبم دورکبیم آنبومی شبادمانی را
کاهش خواهد داد .او مبی پنداشبت کبه آنبومی در جوامب مبدرن ببه موجبب افبزایش تحبرک
اجتماعی و همچنین تغییرات الزام آور ،افزایش یافته و این به نوبه خود دارای پیامدهای منفی از
جمله ناشادی و خودکشی است ( االتزر .)545:1440 ،دورکیم بر این ع یده است که برای آن
که زند ی پایدار بماند ،امروزه هم مانند ذشته الزم است میانگین موارد شادی مبا از میبانگین
موارد رن بیشتر باشبد .دورکبیم ببا تاکیبد ببر ن بش روابب و همبسبتگی اجتمباعی در کباهش
معضالت و مسائل اجتماعی ،به این امر تاکید میکنبد کبه آن روابب  ،دسبت کبم از دو طریبق
حاصل میشوند :الف) عضویت داوطلبانبه در انجمبنهبا و موسسبات و ب) عضبویت در یب
مجم مذهبی یا مشارکتهای مذهبی .سپ  ،به نحوه اثر ذاری آن رواب ببر پدیبده احسبا
شادی میپردازد و اضافه میکند که آن دو نوع روابطه به دو دلیل شادی را افبزایش مبیدهنبد:
ابتدا عضویت نظمی اجتماعی ایجاد میکند ،به طبوری کبه از آن طریبق ،فبرد رایبی مفبرط و
آنومی کنترل میشود و دوم این که ترکیبی متعالی -معنبوی ایجباد مبیشبود کبه از آن طریبق،
تجم نیروهای اعت ادی و عملی انسانهبا ،ببه احسبا

جمعبی 1ببرای فهبم جنببههبای مختلبف

زند ی مبدل میشود.
1 Haller, H M Hadler
2 Common Sense

تبیین جامعه شناختی رابطه سب
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زند ی ببا شبادمانی اجتمباعی اسبت .بوردیبو

( )91:0بببا بسب اندیشببههببای زیمببل( )9139و وبببر ( )913:سببب
اجتماعی در نظر می رفت .وی به تحلیل انتخابهبای سبب

9

زنببد ی را بازتبباب منزلببت

زنبد ی پرداختبه و آن را از ایبن

جهت با اهمیت دانسته که تمایزات اجتماعی و ساختاری در دهه اخیر به ونبهای روز افبزون از
رهگبذر صببور فرهنگببی بیبان مببیشببوند .وی در کتباب تمببایز مشببخص مبیسببازد کببه چگونببه
روههای اجتماعی خاد بویژه طب ات خاد اقتصادی و اجتمباعی ،انبواع کاالهبای مصبرفی،
روش ارائه خوراک و غذا خوردن ،لبا

پوشیدن ،آرایش کردن ،مبلمان و تزئین داخلبی منبزل

را به کار می یرند تا روش مجزای زند ی خویش را مشبخص کننبد .یبدنز )1441( 1ببر ایبن
باور است که سب

زند ی کردارهایی هستند که به جریان عادی زند ی روزمره تبدیل شبده-

اند .جریانهایی که در لبا

پوشیدن ،غبذا خبوردن ،شبیوههبای کبنش جلبوه مبیکننبد؛ چنبین

رفتارهای بازتاب کننده هویتهای شخصی ،روهی و اجتماعی است وی از اشکال منتخببی از
مصرف رایی سخن می وید که سب

زند ی افبراد را مشبخص مبیکنبد و متضبمن انتخباب

انواع خاصی از غذا ،پوشاک ،مسکن ،اتومبیل ،عادات کاری ،اشکال ونا ون تفریح یا اوقات
فراغت و انواع دیگری از رفتار منزلت جویانه است .ببه زعبم یبدنز سبب

زنبد ی عببارت از

تالش برای شناخت مجموعه منظمی از رفتارها ببا الگوهبای کبنش کبه افبراد آنهبا را انتخباب
کرده ،واکنش شان در زند ی روزمره به واسطه آنهبا هبدایت مبیشبوند .یکبی از مولفبههبای
سب

زند ی که میتواند بر شادمانی اثر بگذارد سب

مصرف رایی است .به نظبر مبیرسبد

امروزه مصرف رایی در جامعه معاصبر ببه مبدد سبترش رسبانههبای جمعبی در دادن هویبت
اجتمبباعی بببه افببراد و بازتولیببد جایگبباه اجتمبباعی برتببر و شببادمانی ن ببش تعیببین کننببدهای
دارد( یدنز991:97:1،؛ به ن ل از نیبازی .)904:97:1،متغیبر تبأثیر بذار دیگبر مبدیریت ببدن
است .مدیریت بدن به معنای نظبارت و دسبتکاری مسبتمر ،ویژ بیهبای ظباهری و مرئبی ببدن
است(کفاشی و همکاران .)919:97:1 ،مدیریت بدن در شکل مدرن آن ،باع

رضایت منبدی
1 Bourdieu
2 Giddens
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بیشتر فرد میشود ،توجه دیگران را به خود جلب میکند ،موجبب احسبا
شادمانی بیشتری به او دست میدهد .سب

هویبت و در نتیجبه

ورزش و سالمت متغیر تأثیر ذار دیگر بر شادمانی

است .توجه به ورزش ،و سالمتی جسمانی ن ش به سبزایی در شبادمانی افبراد دارد .ببا توجبه ببه
نظریههای مطبر شبده نظریبات آر ایبل و دورکبیم چبارچوب تلوریب

پبژوهش را تشبکیل

میدهند.

شکل ( )1مدل تجربی تحقیق

فرضیات پژوهش
 -9بین سب

زند ی مصرف را و شادمانی اجتماعی (کل) رابطه وجود دارد.

 -1بین سب

زند ی مصرف را و شادمانی احساسی رابطه وجود دارد.

 -7بین سب

زند ی مصرف را و شادمانی اجتماعی رابطه وجود دارد.

 -0بین سب

زند ی مصرف را و شادمانی شناختی رابطه وجود دارد.

 -5بین سب

زند ی ورزشی و شادمانی اجتماعی(کل) رابطه وجود دارد.

 -6بین سب

زند ی ورزشی و شادمانی احساسی رابطه وجود دارد.

 -3بین سب

زند ی ورزشی و شادمانی اجتماعی رابطه وجود دارد.

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

 -:بین سب
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زند ی ورزشی و شادمانی شناختی رابطه وجود دارد.

 -1بین مدیریت بدن و شادمانی اجتماعی (کل) رابطه وجود دارد.
 -94بین مدیریت بدن و شادمانی احساسی رابطه وجود دارد.
 -99بین مدیریت بدن و شادمانی اجتماعی رابطه وجود دارد.
 -91بین مدیریت بدن و شادمانی شناختی رابطه وجود دارد.
 -97بین متغیرهای جمعیتی -اقتصادی -اجتماعی و شادمانی رابطه وجود دارد.
روش تحقیق
روش به کار رفته در این پژوهش ،پیمایش است .جامعه آماری کلیه دانبش آمبوزان پسبر و
دختردبیرستانی م ط متوسطه دوم شهرستان جهبرم در سبال تحصبیلی جباری( )9717-10مبی-
باشند .برای تعییناند ازه نمونه بر اسا

جدول مور بان و کرسبجی(،)9134انبد ازه نمونبه 044

نفر تعیین شد .نمونه یری به روش تصادفی چند مرحلهای میباشد .ابزار سنجش ،پرسشبنامهای
مشتمل بر سه م یا

شادمانی اجتماعی(بعد احساسی یازده ویه ،بعد اجتماعی شش ویه ،بعد

شببناختی نببه ویببه) ،سببب

زنببد ی مصببرف ببرا (بیسببت و هفببت ویببه) ،سببب

ورزشی(هفده ویه) و مدیریت ببدن (هفبت ویبه) اسبت کبه ببر اسبا

زنببد ی

طیبف ارزیبابی پبن

درجهای لیکرت درجه بندی شدند .جهت پرسشنامه متغیر وابسته تح یق( شادمانی اجتمباعی) از
پرسشنامه شادمانی آکسفورد استفاده شده است .برای متغیرهای مست ل تح یبق( سبب

زنبد ی

مصرف را ،ورزشی و مدیریت بدن) از پرسشنامه مح ق سباخته اسبتفاده شبده اسبت .تکنیب
ردآوری اطالعبات مصباحبه حضبوری اسبت .و در روش اسبنادی از تکنیب

فبیش ببرداری

استفاده شده است .دراین پژوهش برای بررسی میزان دقت شاخصهبا و ویبههبای مرببوط ببه
متغیر وابسته ( شادمانی) و متغیرهای سب

ورزشی و مصرف رایی و سنجش اعتبار پرسشنامه،

از اعتبار سازه 9ببه روش تحلیبل عباملی 1اسبتفاده ردیبد و ببرای متغیرمبدیریت ببدن از اعتببار
1 Face Validity
2 Factor Analysis
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صوری استفاده شده است .نتای آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی متغیر شادمانی و سب

زنبد ی

مصرف را ،ورزشی و مدیریت بدن در جدول ( )7( ، )1( ،)9و ( )0خالصه شبده اسبت .ببرای
تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spssاسبتفاده مبیشبود .همچنبین از جبداول توزیب فراوانبی،
ضریب همبستگی پیرسون ،م ایسه میانگینهبا ،تحلیبل واریبان  ،ر رسبیون خطبی ،ر رسبیون
چند انه جهت رواب بین متغیرها استفاده میشود.
جدول ( )1نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
تعداد

ضریب آلفا

گویه

کرونباخ

شادمانی(مجموع ابعاد)

19

4/:17

وابسته

شادمانی) بعد احساسی)

3

4/:71

وابسته

شادمانی (بعد اجتماعی)

5

4/373

وابسته

شادمانی (بعد شناختی)

1

4/:07

وابسته

سب

زند ی مصرف را (مجموع ابعاد)

13

4/:13

مست ل

سب

زند ی مصرف را ( بعد احساسی)

5

4/301

مست ل

سب

زند ی مصرف را ( بعد شناختی)

6

4/534

مست ل

زند ی مصرف را ( بعد تمایل به عمل)

5

4/544

مست ل

زند ی ورزشی (مجموع ابعاد)

93

4/:06

مست ل

سب

زند ی ورزشی( بعد توجه به ورزش)

1

4/:04

مست ل

سب

زند ی ورزشی( بعد توجه به سالمت)

3

4/311

مست ل

زند ی توجه به بدن( مدیریت بدن)

3

4/373

مست ل

سازه و ابعادآن

سب

سب

سب

متغیر
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جدول ( )2تحلیل عاملی مقیاس شادمانی(مجموع ابعاد)
عاملها
سازه

من انسان فوش العاده خوشحالی هستم.
احسا

میکنم آینده سرشار از امید و
خوشحالی است.

احسا

می کنم زند ی سرشار از دلگرمی
است.

از وضعیتی که در آن هستم ،احسا

لذت

فراوانی میکنم.
همواره با احسا

راحتی از خواب بیدار
میشوم.

همیشه وقتم را خوب تنظیم میکنم و
میتوانم هر کاری را به موق انجام دهم.
به طور کلی انسانی خوشبینم و وقای و
اتفاقات اطراف را با دیدی مثبت مینگرم.
به انسانهای دیگر عالقه داشته و آنها را
دوست میدارم.
من همیشه ی

اثر مثبت و خوبی روی

انسانهای دور و برم می ذارم.
فردی شوخ طبعم و همیشه با دیگران شوخی
میکنم.
همیشه میخندم و یا تبسم میزنم.
دوست دارم در میهمانیها و جشنها شرکت
کنم.

احساسی

اجتماعی

شناختی

م دار

واریان

وزن

وزن

وزن

ویژه

تبیین شده

عاملی

عاملی

عاملی

ضریب
آلفا

4/553
4/571
4/63:
4/660
1 /1

94/00

4/:71

4/661
4/661

4/507

4/570

4/656

4/310
4/334
4/511

9 /0

6/51

4 /373
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وقتی وض فعلی خود را با ذشته م ایسه
4/5:1

میکنید ،تا چه حد بهتر شده و از این بابت
چ در رضایت دارید؟
زمانیکه وض خودتان را با حالت ایده آل
م ایسه میکنید ،تا چه حد به آنچه که

4/533

میخواسته اید ،رسیده اید؟
زمانیکه وض خودتان را با دیگران که هم
ردیف شما بودهاند  ،م ایسه میکنید ،تا چه

4/515

حد از آنها جلوترید؟
به طور کلی تا چه حد از مجموع زند ی

4/661

خود راضی هستید؟
به چه میزان از رشته تحصیلی تان ،احسا

4/576

رضایت میکنید و به آن عشق میورزید؟
تا چه حد از خانواده خود راضی هستید؟
با توجه به شرای موجود ،احسا

6 /1

79/5:

4/6:3

میکنید

به چه میزان به اهدافی که در زند ی دارید

4/561

میرسید؟
تا چه حد از میزان و کیفیت تغذیه خود و

4/310

خانواده تان راضی هستید؟
از وضعیت مسکن خود تا چه حد احسا

4/5:1

رضایت میکنید؟
جهت متناسب بودناند ازه نمونه KMO

4/146

آزمون
جهت درست بودن تفکی

عاملها Bartlett

آزمون
ضریب آلفا کرانباخ کل م یا
جم کل واریان

شادمانی

تبیین شده شادمانی توس
سه عامل

7974/0

df=715

4/:17
0:/69

sig=4/444

4/:07

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

زند ی و شادمانی اجتماعی 93 /

نتای تحلیل عاملی متغیر وابسته در جدول ( )1خالصه شده است .بر اسا

نتبای ببه دسبت

آمده م دار  9KMOبرای کل ابعاد سازه شادمانی( ،)4/146که بیانگر کفایتاند ازه نمونه است.
به عالوه شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت بارتلت )P<4/444( ،1اسبت کبه ببه لحباظ
آماری معنی دار است و نشان میدهد بین متغیرها همبستگی وجوددارد .تحلیل عاملی مورد نظر
از نوع تاییدی است ،و با توجه به ابعادی که برای هر سازه تعریف شده بود تعداد عاملها نیز ببه
هماناند ازه در نظر رفته شد که عوامل و مولفههای مربوط به هر کدام ،مشبخص شبده اسبت.
نظر به این که تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار رفت ،ویههایی که بار عباملی نداشبتند
یا با عواملی غیر از آن چه پیشبینی شده بود همبستگی داشتند ،از مدل حبذف شبدند در نتیجبه
تعداد کل ویهها کاهش یافت .برای این منظور ،نخست پرسشنامه اولیه شادمانی ( 16ویبه) را
 044آزمودنی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند تکمیل کردند .سبپ

ببا اسبتفاده از روش

آماری تحلیل عاملی ،عبارتهای نگرشی دارای همبستگی پایین حذف و فرم پرسشبنامه کوتباه
شده با  19عبارت نگرشی تدوین ردیبد .در مجمبوع در م یبا

شبادمانی اجتمباعی  3ویبه،

نسبت به آن چه در ابتدا طراحی شده بودند ،حبذف ردیدنبد ،در م یبا

شبادمانی اجتمباعی-

عاملها ( احساسی ،اجتماعی ،شناختی)درمجموع(0:/69درصد) از واریان

شادمانی اجتمباعی

را تبیببین مببیکننببد .بببه طببوری کببه بعببد احساسببی( ،)94/00بعببد اجتمبباعی( ،)6/51و بعببد
شناختی( )79/5:از واریان
برای م یا

شادمانی اجتماعی را تعیین میکنند .م دار آماری آلفای کرونباخ

7

شادمانی و سایر متغیرهای مست ل در جدول ( )9نشان داده شده است

1 Kaiser-Meyer-Olkin
2 Bartletts Test
3 Cronbach's Alpha
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جدول ( )3تحلیل عاملی مقیاس مصرفگرایی (مجموع ابعاد)
عاملها
سازه

احساسی
وزن
عاملی

خرید و استفاده ازکاالهای جدید اعتماد به نف میدهد.
خرید و استفاده ازکاالهای جدید برای من یکی از لذت
بخشترین کارهاست.
خرید کردن به من ح زنده بودن میدهد.
من همیشه از خرید کردن لذت میبرم.
دوست داشتم بهاند ازه کافی پول داشتم تا غصه چیزهای متنوع
و جدید را که نمی توانم تهیه کنم را نخورم
ا ر بهاند ازه کافی پول داشتم دوست داشتم از هر چیز
جدیدش را داشته باشم
ف وقتی به چیزی نیاز دارم ،خرید میکنم.
اصوال وقتی کاالیی نیازم را برآورده میکند تمایل به خرید
جدیدترش را به صرف کال باالتر ندارم.
ا ر بهاند ازه کافی پول داشتم بهترین و جدید ترین چیزها را
میخریدم و استفاده میکردم.
ا ر بهاند ازه کافی پول داشتم هر چیزی که میدیدم و دلم
میخواست میخریدم.
زمانی که به چیزی نیاز پیدا کنم به دنبال خرید آن میروم.
وقتی ی چیزی را به تعداد واند ازه کافی دارم ،دیگه به
خرید همان کاال فکر نمی کنم.
این مهم نیست که از ی کاال چند تا داشته باشی ،یا این که
این چیزها نیازت رابرآورده میکند مهم این است که باید
جدیدش داشته باشی
علیرغم این که امروزه بعضی فکر میکنند خرید و مصرف به
آدم کال میدهد ،من این طور فکر و عمل نمی کنم.
اصوال وقتی کاالیی نیازم را برآورده میکند تمایل به خرید
جدیدترش را به صرف کال باالتر ندارم.
تمایل من به مصرف و خرید کاالهای جدید بر اسا نیاز
واقعیام به آن کاالهاست(نه نیاز کاذب).

تمایل به
عمل
وزن
عاملی

جهت درست بودن تفکی

ضریب آلفا کرانباخ کل م یا مصرف رایی
جم کل واریان تبیین شده شادمانی توس سه عامل

ضریب
آلفا

4/6:6
4/609
1 /0

4/35:
4/3:5

90/16

4/301

4/314
4/340
4/616
4/676

/5:
0

16/16

4/544

4/6:1
4/694
4/34
4/64
4/50
4/67

/16
9

3/07

4/534

4/60
4/5:

جهت متناسب بودناند ازه نمونه  KMOآزمون
عاملها  Bartlettآزمون

شناخ
تی
وزن
عاملی

م دار
ویژه

واریان
تبیین
شده

4/:69
=4/444Sig

=DF

976
4/:13
0:/66

=93:1/150Chi- square
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جدول ) )4تحلیل عاملی مقیاس سبک زندگی ورزشی (مجموع ابعاد)
عاملها
سازهها

توجه به

توجه به

ورزش

سالمتی

وزن
عاملی
حضور منظم در باشگاههای ورزشی

4/616

پیاده روی و دویدن

4/6:6

کوهنوردی

4/6:4

شنا

4/636
و بدن سازی

شرکت در کال های آیروبی
دوچرخه سواری

استفاده از وسایل ورزشی در منزل

4/671

استفاده از وسایل ورزشی در پارکها و فضاهای سبز

4/600

شرکت در ورزش همگانی

4/677

ورزشهای آرام بخش مانند یو ا ،تایجی ،سانشو

0/16

کنترل روزانه یا هفتگی وزن

4/503

کشیدن سیگار

4/:65

مصرف نوشابههای الکلی

4/:60

مصرف مواد مخدر به صورت تفننی( تریاک ،
دی ،شیشه ،

4/:51

آمفتامینها و)....
استفاده از قلیان

4/300

جهت متناسب بودناند ازه نمونه  KMOآزمون
عاملها  Bartlettآزمون

ضریب آلفا کرانباخ کل م یا

سب

زند ی

ورزشی
جم کل واریان

تبیین شده شادمانی توس دو
عامل

7/16

14/71

4/311

4/::9

حشیش و)....

جهت درست بودن تفکی

79/41

4/:04

4/5:4

و.....

مصرف داروهای روان ردان ( ال ا

ویژه

شده

آلفا

وزن عاملی

4/655
4/613

م دار

واریان

تبیین

م دار

4/:55
1:43/157

df= 914

4/:03
59/09

sig= 4/444
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تعریف متغیرها
شادمانی :متغیر وابستهی این تح یق ،شادمانی است که درواق حاصل جم متغیر شبادمانی
احساسی ،شادمانی اجتماعی و شادمانی شناختی است .شادی را میتوان رضبایتمندی اجتمباعی،
روانبببی و جسبببمانی و یبببا رضبببایتمندی از جریبببانهبببای زنبببد ی تعریبببف کرد(لبببو.)1449،
وینهون( )91::جام ترین و در عین حال عملیاتی ترین تعریف را از شادمانی ارائه میدهبد .ببه
نظر او ،شادمانی ببه قضباوت فبرد از درجبه یبا میبزان مطلوبیبت کیفیبت کبل زنبد یش اطبالش
می ردد.
سبک مصرف گرایی :رفتار مصرفی مبتنی بر مصرف مادی ،رفتاری مصرفی است که در
آن تاکید بر مولفههای اقتصادی و کاال و خدماتی میشودکه عمدتا ن بش اقتصباد و پبول ببرای
دریافت و بهره مندی از آنهبا بسبیار ببارز اسبت ،رفتباری کبه در آن مصبرف کاالهبای دارای
ارزش اقتصادی و منزلتی مورد توجه است .در واق استفاده از پوشبش و کاالهبای ببه اصبطال
مصرفی و ذران اوقات فراغت مبتنی بر تفریح و سر رمی و الویتهبای هزینبهایبی ببه غیبر از
مایحتا زند ی و استفاده از کاالهای فرهنگی که از غنای کمتبری برخوردارنبد و نیبر نمبایش
کاالهای ران قیمت و تجملی که به عنوان نمادهای منزلت اجتمباعی مطبر انبد از مولفبههبای
این نوع رفتارند(محمدی .)996:97:1،به زعم وبلن و زیمل مصرف لببا  ،زیبورآالت و انبواع
کاالهببای لببوک

ن شببی محببوری در سببب

کالکهون ( )915:در ی

زنببد ی طب ببه متوس ب دارد(نیببازی.)970:97:1،

جم بندی در مورد شباخصهبای مبورد مطالعبه سبب

زنبد ی ببه

رفتارهای شخصی مصرفی که حاکی از ترجیحات فردی مانند نحوه استفاده از صنای فرهنگبی،
تفریحی و ورزشی ،نحوه بازی کردن و لبا
سب

پوشبیدن اشباره مبیکنبد .در کبل ببرای سبنجش

مصرف رایی از  13ویه در قالب طیف لیکرتانبد ازه یبری شبده اسبت ،کبه دامنبه

نمرات میتواند از ( )13مینیمم و( )975ماکزیمم باشبد .ببرای سبنجش ایبن متغیبر از پرسشبنامه
مصرف رایی پژوهش موحد و همکاران( )97:1کبه آلفبای آن( )4/:34اسبت ،اسبتفاده شبده
است و دارای سه بعد احساسی ،شناختی و تمایل به عمل است.
سبک ورزش و سالمتی :برخی اندیشبمندان در تعریبف ورزش مبی وینبد« :ورزش ببه
مجموعه فعالیتهای منظم و حساب شده جسمانی اطالش می ردد که دارای قبوانین و م بررات

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

زند ی و شادمانی اجتماعی 19 /

معین و مشخص ،سازمان یافته و تشکیالتی است که در آن مهارتهای حرکتبی و توانباییهبای
جسمانی آشکار می ردد و تاحدودی انتفاعی است» (وی )91:1،؛ شنایدر()9117؛ اشبیراتیزر
( .)9111برخی ،ورزش را فعالیتهای جسمی افراد که تحت قوانین و م ررات مدون و سبازمان
یافته انجام می یرد ،تعریف کردهاند .وانبدرزوا

ورزش را ایبن ونبه تعریبف کبرده اسبت:

«ورزش نوعی فعالیت جسمانی رقابتی است که از تجهیزات و امکانات ویژهای با ابعباد زمبانی و
مکانی واحد بهره می یرد و تالش به منظبور کسبب رکبورد اهمیبت بسبیار چشبمگیری دارد».
نیکسون( )16 :9117می وید « :ورزش عبارت است از هر ونه فعالیتهبای قهرمبانی و اوقبات
فراغت» .برخی مح ان ورزش را شامل« مجموعبهای از تفریحبات ،تمرینبات و سبر رمیهبای
ساده میدانند» (دوفران

919 :97:5 ،؛به ن ل از کبار ر .)16:97:1،ببرای سبنجش و انبد ازه-

یری متغیر ورزش و سالمتی از شاخصهای حضور منظم در باشگاههای ورزشبی ،شبرکت در
ورزش همگانی ،پیاده روی و دویبدن ،شبنا ،کوهنوردی،دوچرخبه سبواری ،اسبتفاده از وسبایل
ورزشی در منزل و پارکها و فضاهای سبز،کنترل روزانه یا هفتگبی وزن ،مصبرف نوشبابههبای
الکلی،رانند ی با سرعت باال ،مصرف داروهای روان بردان و ...اسبتفاده شبده اسبت .در کبل
برای سنجش سب

ورزش و سالمتی از  93ویه در قالبب طیبف لیکبرت انبدازه یبری شبده

است ،که دامنه نمرات میتواند از( )93مینیمم و( ):5ماکزیمم باشبد و دارای دو بعبد توجبه ببه
ورزش و توجه به سالمت است.
مدیریت بدن :مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژ یهای ظاهری بدن
اسببت(آزاد ارمکببی و چاوشببیان97:9 ،؛ بببه ن ببل از عبببا

زاده و همکبباران .)9719 ،بببراون و

همکاران ( )9114معت دند تصور از بدن به درجه رضایت و نارضایتی از مردم از ظاهر و بدن ببر
می ردد .بح

در رابطه با تصور از بدن بیشتر ببه سبمت بررسبی نارضبایتی از ببدن پبیش رفتبه

است .این نارضایتی در بین جوانان و نوجوانان بسیار بیشتر است (هوانگ و همکباران 5:1443،؛
به ن ل از خواجه نوری و همکاران .)9714 ،برای سنجش واند ازه یری متغیر مبدیریت ببدن از
شاخصهای توجه به پوششهای ساده ،توجه به پوششهبای مبد روز ،کبم تبوجهی ببه آرایبش
موی و سبرو صبورت ،تو جبه زیباد ببه آرایبش مبوی و سبرو صبورت ،توجبه ببه جراحبیهبای
زیبایی(بینی ،کاشتن مو ،تغییبر شبکل اببرو ،اسبتفاده از عطبر و ادکلبن ،آرایبش نباخن و رنبگ
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مو،کنترل وزن و حرکات ایروبی

و ...استفاده شده است ..در کل برای سنجش مبدیریت ببدن

از  3ویه در قالب طیف لیکرتاند ازه یبری شبده اسبت ،کبه دامنبه نمبرات مبیتوانبد از()3
مینیمم و( )75ماکزیمم باشد.
یافتههای توصیفی
بر اسا

نتای توصیفی متغیرهای جمعیتی ،از مجموع  044پاسبخگو ،میبانگین سبنی 96/35

سال و میانگین شبادمانی در ببین دختبران( :1/99درصبد) و در ببین پسبران( 14درصبد) اسبت.
میببانگین شببادمانی در بببین دانببش آمببوزان پایببه اول( 15/04درصببد)،پایه دوم( 19/45درصببد)،
سوم( :5/66درصد) و چهارم (:3/99درصد) اسبت .میبانگین شبادمانی در ببین دانبش آمبوزان
دبیرستانهای غیر دولتی ( 11/17درصد) ،دبیرستانهای دولتی ( ::/:1درصد) ،است .میانگین-
شادمانیافرادی که تحصیالت پدران آنها فوشلیسبان

ودکتبری مبیباشبد ببه ترتیبب (10/54

درصد) (شادمانی 17/35درصد) است .پایینترینمیانگینشادی( :1/90درصد) مربوط به دانبش
آموزانی است که پدرانشانبیسواد میباشند همچنین میبانگین شبادمانیافبرادی کبه تحصبیالت
مادرشان فوش لیسان

و لیسان

میباشد به ترتیب ( 15/11درصد) و ( 19/71درصد) میباشبد.

در آخر پایین ترین میانگین شادی( :9درصد) مربوط به دانش آموزانی است کبه مادرشبان ببی
سوادهستند .میانگین شادمانی در بین دانش آموزان با پدران دارای شغل دولتی ( :1/14درصبد)
غیر دولتی( :1/04درصد) است .همچ نین میبانگین شبادمانی در ببین دانبش آمبوزان ببا مبادران
دارای شغل خانه داری ( ::/71درصد) و شاغل( 10/90درصد) است .میانگین شبادمانی دانبش
آموزانی که والدین آنها دارای شغل دکتری و استادی هستند ببه ترتیبب ببرای پبدران (11/54
درصد) و مادران ( 10درصد) است .میانگین درآمد ماهیانه خانوادههبا( 1160144هبزار تومبان)
اسبت .میببانگین شببادمانی در ببین طب ببات ببباالی بباال ( 947/:9درصببد) ،طب ببات پببایین(30/55
درصد) است .اما بر اسا
( :1/97درصد) ،سب
سب

نتای توصیفی سازههای تح یق ،میانگین شبادمانی اجتمباعی براببر ببا
مدیریت بدن ( 14/66درصد) سب

مصرف رایی برابر با ( 15/47درصد) است.

زند ی ورزشی ( 70/64درصد) و

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

زند ی و شادمانی اجتماعی 17 /

یافتههای تحلیلی
بررسی رابطه بین سبک زندگی مصرف گرا و شادمانی اجتماعیبر اسا

نتای جدول( ،)5رابطه بین سب

زند ی مصرف را (کل) و شبادمانی اجتمباعی

(کل) معنادار نیست .همچنین بررسی ابعاد شادمانی(بعداحساسی ،بعبداجتماعی ،بعدشبناختی) ببا
ابعاد سب

زند ی مصرف را(بعداحساسی ،بعدشناختی ،بعدتمایل به عمل) نیز نشان میدهبد،

رابطه بین شادمانی (بعداجتماعی و بعد شناختی) با سب

زند ی مصبرف برا (بعبد احساسبی،

بعد شناختی ،بعدتمایل به عمل) ،معنادار است.
جدول ( )5بررسی ارتباط بین سبک زندگی مصرف گرا و شادمانی اجتماعی
میانگین
سب

زند ی مصرف را (کل)
شادمانی اجتماعی (کل)

سب

زند ی مصرف را (بعد
احساسی)
شادمانی (بعداحساسی)

سب

زند ی مصرف را (بعد
احساسی)
شادمانی (بعداجتماعی)

سب

زند ی مصرف را (بعد
احساسی)
شادمانی (بعدشناختی)

سب

زند ی مصرف را (بعد
شناختی)
شادمانی (بعد احساسی)

سب

زند ی مصرف را (بعد
شناختی)

15/43

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

4/494

4/444

:1/5:
15/16

4/443

4/444

f

Sig

4/473

4/:0:

4/419

4/::5

م

دار t

-/911

4/900

Sig

4/:0:

4/::5

75/74
15/16

4/906

4/419

:/6:6

4/447

1/103

4/447

11/51
15/16

4/417

4/441

7/011

4/461 -9/:39 4/461

79/36
75/5:

4/403

4/441

4/:17

4/705

4/105

4/705

75/74
75/5:

4/930

4/474

4/444 91/094

7/517

4/444

 / 10فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716

شادمانی (بعداجتماعی)
سب

زند ی مصرف را (بعد
شناختی)
شادمانی (بعد شناختی)

سب

زند ی مصرف را (بعد
تمایل به عمل)
شادمانی(بعد احساسی)

سب

زند ی مصرف را (بعد
تمایل به عمل)
شادمانی(بعد اجتماعی)

سب

زند ی مصرف را (بعد
تمایل به عمل)
شادمانی (بعدشناختی)

11/51
75/5:

4/447

4/451

9/7:7

4/104 -9/936 4/104

79/36
70/11

4/444

4/496

4/940

4/303

4/711

4/303

75/74
70/11

44/946

4/499

0/541

4/470

1/917

4/470

11/51
70/11

4/175

4/455

4/444 -0/:19 4/444 17/109

79/36

بررسی رابطه بین سبک زندگی ورزشی و شادمانی اجتماعیبر اسا

نتای جدول( ،)6رابطه ببین سبب

زنبد ی ورزشبی (کبل) و شبادمانی اجتمباعی

(کل) معنادار است .همچنین بررسی ابعاد شادمانی( بعد احساسی ،بعداجتماعی ،بعد شناختی) ببا
ابعاد سب

زند ی ورزشی (بعد توجه به ورزش  ،بعد توجه به سالمت) نیز نشان میدهد ،رابطه

بین مجموع ابعاد شادمانی(بعداحساسی ،بعبداجتماعی ،بعدشبناختی) و سبب
(بعد توجه به سالمت)  ،معنادار است.

زنبد ی ورزشبی

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

زند ی و شادمانی اجتماعی 15 /

جدول ( )6بررسی ارتباط بین سبک زندگی ورزشی با شادمانی اجتماعی
میانگین
زند ی ورزشی (کل)

سب

شادمانی اجتماعی (کل)
سب

زند ی

ورزشی(بعدتوجه به ورزش)
شادمانی (بعداحساسی)
سب

زند ی

ورزشی(بعدتوجه به ورزش)
شادمانی (بعداجتماعی)
زند ی ورزشی

سب

(بعدتوجه به ورزش)
شادمانی (بعد شناختی)
سب

زند ی

ورزشی(بعدتوجه به سالمت)
شادمانی (بعداحساسی)
سب

زند ی ورزشی(بعد
توجه به سالمت)

شادمانی (بعداجتماعی)
سب

زند ی ورزشی(بعد
توجه به سالمت)

شادمانی (بعد شناختی)

70/55

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

4/143

4/407

:1/5:
09/91

4/491

4/444

f

Sig

م دار

Sig

t

4/444 0/114 4/444 93/:99

4/55

4/:95 4/170 4/:95

17/7:
91/09

4/434

4/445

9/177

4/965 9/714 4/965

11/51
91/09

4/497

4/444

4/460

4/:44 -/150 4/:44

79/36
91/97

4/90:

4/411

:/113

4/447 1/1:: 4/447

75/74
11/97

4/109

4/45:

4/444 0/15: 4/444 10/5:6

11/51
11/97
79/36

4/111

4/4:5

4/444 6/4:0 4/444 73/441
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 بررسی رابطه بین مدیریت بدن و شادمانی اجتماعینتای جدول( ،)3رابطه بین مدیریت بدن و شادمانی اجتماعی (کل) معنادار نیسبت.

بر اسا

همچنین بررسی ابعاد شادمانی (احساسی ،اجتماعی ،شناختی) با مدیریت بدن نیز نشان میدهبد،
تنها رابطه بین شادمانی(بعد اجتماعی) و مدیریت بدن معنادار است.
جدول ( )7بررسی ارتباط بین مدیریت بدن و شادمانی اجتماعی
میانگین
مدیریت بدن
شادمانی اجتماعی
(کل)
مدیریت بدن
شادمانی
(بعداحساسی)
مدیریت بدن
شادمانی
(بعداجتماعی)
مدیریت بدن
شادمانی
(بعدشناختی)

14/66

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

4/4:6

4/443
1/1:1

:1/5:
14/66

4/431

1/595
4/954

51/11
14/66
79/36

4/990

9/5:6

4/990

4/417
1/9:1

4/493

4/4:5

9/311

4/4:5

4/446

75/74
14/66

f

Sig

م

دار t

Sig

4/447

7/479

4/447

4/444
4/991

4/37:

-/770

4/37:

بررسی ارتباط متغیرهای جمعیتی و شادمانی اجتماعی دانش آموزانبررسی ارتباط هشت متغیر سن ،جن  ،پایه تحصیلی ،نوع مدرسه ،تحصیالت والدین ،شبغل
والدین ،درآمد خانواده و طب ه اجتماعی با شادمانی اجتماعی دانش آموزان (مجموع ابعباد) کبه
نتای آن به شبر جبداول ( )1و():اسبت ،نشبان مبیدهبد رابطبه سبن ،پایبه تحصبیلی ،درآمبد
خانواده ،طب ه اجتماعی با شادمانی دانش آموزان معنادار است و طی آن باالترین میزان شادمانی

تبیین جامعه شناختی رابطه سب
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متعلق به دانش آموزان پایه اول تحصیلی و پایین ترین مربوط به دانبش آمبوزان سبوم دبیرسبتان
است ،همچنین افراد طب ه باالی باال میانگین شادمانی بیشتری دارند و افراد طب به پبایین کمتبرین
میزان شادمانی را دارند.
جدول ( )8بررسی ارتباط بین سن و درآمد خانواده با شادمانی دانش آموزان
(مجموع ابعاد)
میانگین
شادمانی ( مجموع
ابعاد)
سن

:1/97

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین
4/474

4/934

دار f

م

:/1::

Sig

م

دار t

Sig

4/447 -1/11: 4/447

96/35

شادمانی (مجموع
ابعاد)
درآمد خانواده

:1/41

4/444 74/::6 4/431

4/161

5/556

4/444

1060144

جدول ( )9بررسی ارتباط بین جنسیت  ،نوع مدارس ،شغل والدین ،پایه تحصیلی،
طبقه اجتماعی و تحصیالت والدین با شادمانی (مجموع ابعاد)
جن

تعداد

میانگین شادمانی

دختر

9:1

:1/99

پسر

199

14

نوع مدار

تعداد

میانگین شادمانی

دولتی

716

::/:1

غیر دولتی

30

11/17

شغل پدر

تعداد

میانگین شادمانی

دولتی

971

:1/14

غیر دولتی

16:

:1/01

دار t

Df

Sig

م

-4/547

71:

4/695

دارt

Df

Sig

9/:46

71:

4/431

df

Sig

71:

4/311

م

م

دار t

4/155
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شغل مادر

تعداد

میانگین شادمانی

خانه دار

793

::/71

شاغل

:7

10/90

پایه تحصیلی

تعداد

میانگین شادمانی

اول

17

15/04

دوم

17

19/45

سوم

947

:5/66

پیش دانشگاهی

99

:3/99

کل

044

:1/5:

طب ه اجتماعی

تعداد

میانگین شادمانی

باالی باال

99

947/:9

باال

59

14/6:

متوس رو به باال

971

10/70

959

:3/:4

متوس رو به پایین

71

33/57

پایین

1

30/55

کل

044

:1/5:

تحصیالت پدر

تعداد

میانگین شادمانی

بی سواد

19

:1/90

ابتدایی

53

:6/76

راهنمایی

949

19/50

دیپلم

971

:1/53

فوش دیپلم

1:

:1/71

لیسان

03

19/04

فوش لیسان

94

10/54

دکتری

0

17/35

متوس

م

دار t

df

Sig

-1/655

71:

4/44:

دار f

Df

sig

م

6/147

م

دارf

1/611

م

دار f

9/910

7

df

5

df

3

4/444

Sig

4/444

Sig

4/745

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

کل

044

:1/5:

تحصیالت مادر

تعداد

میانگین شادمانی

بی سواد

6

:9

ابتدایی

75

:6/05

راهنمایی

69

19/90

دیپلم

90:

:3/37

فوش دیپلم

04

:1/55

لیسان

3:

19/71

فوش لیسان

13

15/11

دکتری

5

944

کل

044

:1/5:

م

دار f

9/071
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Df

3

Sig

4/919

تبیین شادمانی اجتماعی بر حسب مجموع متغیرهاای مساتقل(به روش گاام باه
گام)
همانطور که در جدول ( )94مشاهده میشود ،بر اسا

نتای جدول ،قوی ترین پیش بینبی

کننده شادمانی اجتماعی(کل) بعد توجه به ورزش است .این متغیر به تنهایی  4/436از واریبان
شادمانی اجتماعی را تعیین میکند .در مرحله دوم با ورود درآمد خانواده به مدل ضریب تعیبین
به  4/997میرسد که نشان میدهد درآمد خانواده  4/473به قدرت پیش بینی افزوده اسبت .در
مرحله سوم با اضافه شدن پایه تحصیلی به مدل ضریب تعیین به  4/976رسیده است ،ببه عببارت
دیگر این متغیر  4/417به قدرت پیش بینی افزوده است .در مرحله چهارم ببا اضبافه شبدن طب به
اجتماعی متوس به مدل ضریب تعیین به  4/905رسیده است .به عبارت دیگر با ورود این متغیر
 4/441به قدرت پیش بینی افزوده است .با این تفاصیل چهار متغیر بعد توجه ببه ورزش ،درآمبد
خانواده ،پایه تحصیلی و طب ه اجتماعی متوسب ببه ترتیبب قبوی تبرین پبیش بینبی کننبدههبای
شادمانی اجتماعی(مجموع ابعاد) هستند و قادرند  4/905از تغییرات شبادمانی اجتماعی(کبل) را
تبیین کنند.

 / 74فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716

جدول ( )9تبیین شادمانی اجتماعی (کل) بر حسب مجموع متغیرهای مستقل
مرحله
اول
دوم

سوم

پیش بینی

B

Beta

tم دار

4/677

4/135

5/61:

4/444 71/061 4/436 4/135 4/444

توجه به ورزش

4/533

4/159

5/159

4/444

درآمد خانواده

1/4:7

4/910

0/456

4/444

بعد توجه به

4/500

4/173

0/110

4/444

ورزش

1/443

4/9:3

7/159

4/444

کنندهها
بعد توجه به
ورزش

درآمد خانواده
پایه تحصیلی

چهارم

-1/043

/957
-

sig

بعد توجه به

4/505

4/173

5/414

ورزش

9/14

4/933

7/300

4/444

پایه تحصیلی
طب ه متوس

4/444 15/415 4/997 4/776

4/444 14/61: 4/976 4/76:

4/449 -7/17:
4/444

درآمد خانواده

R

R2

f

Sig

4/444 90/676 4/905 4/7:9 4/449 -7/790 -/956 -1/050
-1/147

/416
-

4/401 -1/409

نتیجهگیری
چببارچوب تلوریبب

تح یببق را نظریببات آر ایببل و دورکببیم تشببکیل مببیدهنببد .ازنظببر

آر ایل( ،)97:1لذت ناشی از ارتباطات اجتماعی یکی از مهمترین عوامل شادمانی اسبت .ببین
شادمانی و معاشرت رابطهی نزدیکی وجود دارد ،علت آن نیز مبیتوانبد ناشبی از رضبایت رفب
نیازهای اجتماعی باشد .افراد شادمان نه تنهبا تعامبل اجتمباعی بیشبتری ببا دیگبران دارنبد ،بلکبه
کیفیت ارتباطات آنها نیز بیشتر است .همچنین آر ایل 9معت بد اسبت شبرکت در فعالیبتهبای
ورزشی میزان شادمانی را افزایش میدهد(آر ایل .)1449 ،به زعم دورکیم رواب و همبسبتگی
اجتماعی که از طریق عضویت داوطلبانه در انجمنها و موسسات به دست مبیآیبد ببر احسبا
شادی افراد اثر می ذارد.
1 Argyle

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

نتای پژوهش نشان میدهد که سب

زند ی و شادمانی اجتماعی 79 /

زند ی ورزشی با شادمانی اجتماعی رابطه معنباداری

دارد ،بنابراین نظریه آر ایل را که معت د است آنهایی که ارتباط اجتماعی و فعالیت اجتمباعی
بیشتری دارند شادتر هستند را مورد تأیید قرارمی دهد .به زعم آر ایل لذت ناشبی از ارتباطبات
اجتماعی یکی از مهمترین عوامل شبادمانی اسبت .ببین شبادمانی و معاشبرت رابطبهی نزدیکبی
وجبود دارد .همچنبین نظبر دورکبیم را کبه معت بد اسبت روابب و همبسبتگیهبای اجتمباعی و
عضویت داوطلبانه در روهها و انجمنها شادی را افزایش میدهد مورد تأیید قرار میدهد.
سب

زند ی مصرف را با شادمانی رابطه معناداری ندارد .بنابراین نظر وبلن را کبه معت بد

است مهم ترین عامل کسب منزلت مصرف تظباهری و نمایشبی اسبت کبه بایبد نمبود خبارجی
داشته باشد را مورد تأیید قرار نمی دهد.
مبدیریت ببدن نیببز ببا شببادمانی رابطبه معنباداری نببدارد .بنبابراین نظریببه برخبی از مح ببان
(براون)که معت دند شادی از زند ی در بین جوانان به درجه رضایتی و نارضایتی از بدن بستگی
دارد را مورد تأیید قرار نمی دهد.
 -بر اسا

یافتههای تح یق ،میانگین شادمانی اجتماعی(مجموع ابعاد) در بین دانبشآمبوزان

بر روی م یاسی با دامنه  16-974و میانگین واقعی  3:برابر ببا ( :1/97درصبد) اسبت .ایبن امبر
بیانگر این است که میانگین شادمانی اجتماعی در بین دانش آموزان در سطح متوس رو به بباال
است .این یافته تح یق با نتای پژوهش جعفبری و همکباران( )97:3انطبباش دارد و آن را تاییبد
میکند .به عالوه شادمانی احساسبی دانبش آمبوزان ببر روی م یاسبی ببا دامنبه  99-55براببر ببا
( 70/:0درصد) ،شادمانی اجتماعی بر روی م یاسی با دامنبه  6-74براببر ببا (  11/5:درصبد) و
شادمانی شناختی بر روی م یاسی با دامنه  9-1برابر با( 79/36درصبد) اسبت .بنبابراین شبادمانی
احساسی ،اجتماعی و شناختی دانش آموزان در سطح متوس رو به باال ،اسبت .سبب

زنبد ی

ورزشی  ،بر شادمانی دانش آموزان تاثیر دارد .به عبارت دیگر با افزایش فعالیتهبای ورزشبی ،
شادمانی دانش آموزان افزایشمییابد این یافته تح یق با نتای پژوهش اسبپتو و بولتبون(،)91::
سالوی و همکاران( ،)1449مایرز( ،)9111بلیر و همکاران( ،)97:6جوکار و همکباران(،)97:6
نجی و همکاران ( ،)97:3شکوهی م دم و همکاران(  )9714انطباش دارد وآنها را تایید مبی-
کند.
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 -سب

زند ی مصرف را (کل) ،بر شادمانی دانش آموزان تاثیر ندارد .این یافته تح یق ببا

نتای پژوهش وبلن ،زیمل ،کالکهون( ،)915:و رابرت باکباک منطببق نیسبت و نظبر آنهبا را
تأیید نمیکند.
 مدیریت بدن بر شادمانی تاثیر ندارد .این یافته تح یق با نظریاتیکه توجه ببه ببدن و حفبظظاهر و زیبایی را باع

شادمانی بیشتر مبیداننبد و معت دنبد آنهبایی کبه ببه ظباهر خبود توجبه

میکنند شادتر هستند را تآیید نمیکند.
منابع
 -9آزاد ارمکی ،ت ی؛ چاوشیان ،حسن .)97:9( .بدن به مثابه رسبانه هویبت ،مجلبه جامعبه شناسبی
ایران ،دوره چهارم ،شماره  ،0تهران ،انجمن جامعه شناسی ایران .صص.53-35
 -1آر ایل ،میشل .)97:1( .روانشناسی شادی .ترجمه :مسعود وهریانارکی ،مهرداد کالنتبری،
فاطمه بهرامی ،حمید نشاط دوست ،و محسن پاالهنگ ،اصفهان :انتشارات جهاد دانشگاهی.
 -7آل یاسین ،میترا .)97:4( .شادی و نشاط در محی مدرسه .نشریه تربیبت ،شبماره  ،9صبص-90
.9
 -0آیزنگ ،م .)973:( .روان شناسی شادی ،ترجمه مهرداد فیروز بخبت و خشبایار بیگبی ،تهبران:
انتشارات بدر.

 -5بیرامی ،منصور؛هاشمی ،تبور ؛ عالئبی ،پروانبه و وحیبده عببدالهی .)97:1( .عوامبل جمعیبت
شناختی ،دینداری با تکیبه ببر اسبالم و عملکبرد خبانواده در پبیشبینبی شبادکامیدانشبجویان
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز .تح ی بات علبوم رفتباری ،دوره  ،1شبماره  ،9صبص -77
.07

 -6حیدری رفعت ،ابوذر و علی عنایتی و نوری فر .)97:1( .رابطه بین نگرش دینی و شبادکامی در
بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدر  .مجلبه روانشناسبی و دیبن ،سبال سبوم ،شبماره چهبارم،
صص .31 – 69

 -3جوکار ،بهرام ؛ رحیمی ،مهدی .)97:6( .تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شبادی در روهبی
از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز .مجله روان پزشبکی و روان شناسبی ببالینی ایبران ،سبال

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

زند ی و شادمانی اجتماعی 77 /

سیزدهم ،شماره  ،0صص .736 -7:0

 -:دریکوندی ،هدایت اله ،میرشاه جعفری ،ابراهیم و محمد رضا عابدی .)97:5( .بررسبی عوامبل
روان شناختی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر ببر شبادمانی دانبش آمبوزان از نظبر مبدیران و مربیبان
پرورشی .ماهنامه دانشگاه شاهد ،سال سیزدهم شماره  ،19صص .10-95
 -1دورکیم ،امیل .)9761( .ت سیم کار اجتماعی ،ترجمه باقر پرهام ،تهران :کتاب سرای بابل.
 -94دوفببران  ،ژاک .)97:5( .جامعببه شناسببی ورزش ،ترجمببه عبدالحسببین نی ب

هببر ،تهببران،

انتشارات توتیا ،د .73

 -99ربانی ،علبی ؛ رببانی ،رسبول و محمبد نجبی .)9714( .رویکبرد جامعبه شبناختی ببه احسبا
شادمانی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان .مجله مسائل اجتمباعی ایبران  ،سبال دوم شبماره ،9
صص .37-71
 -91شکوهی م دم ،سولماز ؛ زیوری رحمان ،محمود و مهدی لسانی .)9714( .بررسی ن بش ورزش

در سالمت روان و شادکامی دانش آموزان م ط متوسبطه شبهر کرمبان .فصبل نامبه سبالمت و
روان شناسی ،دوره  ،9شماره  ،7صص.69-:4
 -97طاهریان ،م .)97:9( .چرا شادی از جامعه رخت بر بسبته اسبت .روزنامبه اعتمباد ،97:9/94/19
د .0

 -90علبی پببور ،احمبد و احمببدعلی نوربباال .)973:( .بررسببی م بدماتی پایببایی و روایبی پرسشببنامه
شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه تهران .اندیشبه و رفتبار ،سبال پبنجم ،شبماره  9و ،1
صص .65 – 55

 -95فکوهی ،ناصر؛ انصاری ،فرشته .)97:1( .اوقبات فراغبت و شبکل یبری شخصبیت فرهنگبی (
مطالعه موردی :دبیرستان دخترانه شهر تهران) .نامه انسان شناسی ،شماره چهار.

 -96قطره ای ،فرشته .)97:5( .بررسی رابطه شادکامی(نشباط) و کیفیبت عوامبل آموزشبی در دوره
ابتدایی مدار

شهر تهبران  ،پایبان نامبه کارشناسبی ارشبد رشبته روان شناسبی و علبوم تربیتبی

دانشگاه تربیت معلم.

 -93کار ر ،سعید .)97:1( .بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشبی و عوامبل اجتمباعی – روانبی
موثر بر آن (.مطالعه موردی :زنبان  95-74سباله ی شبهر جهبرم) .پایبان نامبه کارشناسبی ارشبد
دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،زمستان .97:1
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. بررسببی عوامببل تأثیر ببذار بببر میببزان شببادکامی.)97:6( . محبوبببه، امیببر ؛ وفاییببان، کشبباورز-9:
.61 – 59 صص،5  شماره، دوره دوم،روانشناسی کاربردی
 ترجمه ناصر، جامعه و هویت شخص در عصر جدید، تجدد و تشخص.)97:5( . آنتونی، یدنز-91
. نشر نی: تهران،موف یان
. نشر مرکز، تهران، ترجمه محسن ثالثی، سیاستهای مدرنیته.)9733( . آنتونی، یدنز-14
. انتشارات سینا. رویکردهای نظری و یافتههای تجربی، شادمانی.)9711( . سید محسن، موسوی-19

 شبادمانی و عوامبل.)97:9( . رضبا و هبدایت ار دریکونبدی، ابراهیم؛ عاببدی، میرشاه جعفری-11
.5: - 54  صص،7  شمارۀ،0  سال، تازههای علوم شناختی.مؤثر بر آن

 جنسبیت و مصبرف، رسبانه.)97:1( . محمد ت بی و نبدا رحمتبی، مجید؛ عباسی شوازی، موحد-17
 مطالعه رابطه استفاده از رسانههای جمعی با تمایالت مصرف رایانبه دختبران و پسبران،رایی
 صبص،03  شماره، سال دوازدهم، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان.جوان در شهر شیراز
.3 -04

 شهروندان شبهر:زند ی و میزان هویت ملی (مورد مطالعه

 رابطه سب.)97:1( . محسن، نیازی-10

.911-95: : صص، مطالعات فرهنگی و ارتباطات.)کاشان
25- Ahuvia, Aaron (2002). "Individualism Collectivism and Cultures of Happiness".
A Theoretical Conjecture on the Relationship Between Consumption, Culture
and Subjective Well-Being at the National Level, Journal of Happiness Studies,
3: 23-36.
26- Argyle, M & Luo L .(1991). "Happiness and Cooperation". Personality and
Individual Difference Department of Experimental Psychology, Vol 12, No.10,
pp. 1019-1030.
27- Blair, S, N. Kohl, H, W. Barlow, C, E (1995). "Changes in physical fitness and
all cause mortality: prospective study of health and unhealthy men". Journal of
the American Medical Association. 273,PP 1093-1098.
28- Bocock, R. (2001). Consumption, Translated by Kh. Sabori, Tehran, Shirazueh
Publications,(Persian).
29- Bourdieu, p.(1984). Distinction: a Social Critique of the Judgements of Taste.
London: Routledge & Kegan Paul.
30- Bourdieu, P.(1984). Distinction: A Social Critique of the Judgements of
Taste,London: Routledge & Kagan Paul.
31- Bradburn, N, M, & Caplovitz, D. (1965). "Report of Happiness". Chicago:
Aldine Publishing Company.
32- Brown,T. A, Cash, T ,F, & Milkkulka, P.J, (1990)” Attitudinal body image
assessment: Factoranalysis of the Body Self-Relation Questionnaire”, Journal of

75 / زند ی و شادمانی اجتماعی

تبیین جامعه شناختی رابطه سب

personality Assessment, Vol.55(-): 135-144.
33- Byrd, K, R, Lear, D & Schwenka, S. (2000). "Mysticm as a Predictor of
Subjective Well-bing". International Journal for the Psychology of Religion,
10(4)259-269.
34- Chang, Wen- Chun (2009). "Social Capital and Subjective Happiness in Taiwan,
International". Journal of Social Economics, Vol. 36 No &, pp. 844-868.
35- Chaney, D. (1996). Life Style. London: Routledge.
36- Cooper, M & J O’Rourke (2010). "Lucky to be happy: A study of happiness in
Australian primary students". Australian Journal of Educational &
Developmental Psychology, vol 10, no. 1, pp. 94-107.
37- Dickey, M. T.(1999). The Persuit of Happiness. http: //www. Dickey. Org/
Happy. HTM.
38- Diener, Ed. Suh. E & Shigehiro (2000). "Similarity of the Relations Between
Marital Status and Subjective Well-Being across Cultures". Journal of CrossCultural Psychology, Vol 31, No.4, pp. 419- 436.
39- Diener, E. d. and R. Lucas (2000). " Explanation Differences in Social Levels of
Happiness". Journal of Happiness Studies, 1: 41-78.
40- Demir, M. & O¨zdemir, M. (2010), Friendship, Need Satisfaction and
Happiness, Journal of Happiness Studies, 11:243–259.
41- Eur, Nl. Rank Report (2006). Human Development Reports, (WDH): World
Database of Happiness.
42- Furnham, & Helen. Ch. (1999). "Personality as Mredictor of Mental Health and
Happiness in the East and West". personality and Individual Differences, Vol
27, No.1, pp. 395- 403.
43- Galati, Dario & Manzona. Mayar & Lgor. Sotgio(2006). "The Subjective
Components of Happiness and Their Attainment". A Cross-Cultural Comparison
Between Italy and Cuba, Social Science Information, Vol. 45 No. 4.pp. 601-630.
44- Galatzer, Wolfgang (2000). "Happiness: Classic theory In the Light of Current
Research". Journal of Happiness Studies. 1: 501-511.
45- Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late
Modern Age. Cambridge: Polity Press.
46- Haller, H. M. Hadler (2006). "How Social Relations and Structures Can Produce
Happiness and Unhappiness ". Social Indicators Research,75: 169-216.
47- Huppke, R, W, (2001). Study Finds Community Work Linked to Happiness.
48- Huang, J. Norman, G. J. Zabinski, M. F. Calfas, Karen, Kevin Patrick(2007). "
Body Image and Self- Esteem among Adolescents Undergong an Inter vention
Targeting Dietary and Physical Activity Behaviors". Journal of adolescent
health, Vol. 3(40): 245-251.
49- Li, Jiayuan (2015). Towards a happier society? Subjective well-being and the
Happiness Index of Guangdong, China. Ph.D. thesis, University of Birmingham.
50- Lu, L. & Gilmour R. (2004). "Culture and Conception of Happiness".:
Individual Oriented and Social Oriented and SWB. Journal of Happiness
Studies. 5: 269-291.
51- Mc Kee, J, B. (1969). Introdoction to Sociology, Holt Rinchart & Winston Inc.
52- McMahon, D. M,(2006). Happiness a history, New York, Atlantic Monthly.س

9716  تابستان،)73(  پیاپی، شماره دوم، سال یازدهم،پژوهشی علوم اجتماعی- فصلنامه علمی/ 76

53- Myers, D. G. (1999). "Close relationships and quality of life". In D. Kahneman,
E. Diener, & N. Schwartz (Eds.), Well-being: The foundations of hedonic
psychology (pp. 374-391). New York: Russell Sage.
54- Myers, D (2000). "The Funds, Friends, and Faith of Happy Peopl". American
Psychologist, Vol 55, No.1, pp. 56- 67.
55- Myers, D. & Ed Diener (1995). "Who is Happy". Psychological Sience, Vol 6,
No.1, pp. 10-19.
56- Pascal, L, B. (1995). Pense, es A.J. Krailsheimer, Trans. London, England:
Penguin Books. (Orginal Work Published).
57- Peterson, C. (2000)." The Future of Optimism". American Psychologist,
55(1),44-55.
58- Raterink, G. V, (2002). Why Do Some Student? American School Board
Journal, v189 n2 p31 Feb 2002,<EDRIC: EJ640874>.
59- Salovey, P., Rothman, A. J., Detweler, J., Develer, J. B., & Steward, W. T.
(2000). "Emotional States and Physical Healt". American Psychologist, 55(1),
110-121.
60- Schyns, p. (1998)."Cross National Differences in Happiness".Social Indicators
Research, 43-:3-26.
61- Seligman and Danner, E. M. (2002). "Very Happy People". Psychological
Science 13: 81-4.
62- Simplicio, J.S C, (2001). How to Recojnize and Counteract Student
Inattentivenss in the Classroom.
63- Skianis, Vasileios (2013). The Influence of Nature on Secondary School
Students Subjective well-Being in England and Greece. PhD thesis, The London
School of Economics and Political Science (LSE).
64- Veenhoven, R. (2012). "Cross-National Differences in Happiness: Cultural
Measurement Bias or Effect of Culture". International Journal of Wellbeing, Vol
2, No.4, pp. 333- 353.
65- Veenhoven, R. (1994)."World Database of Happiness, Happiness in nations,
Subjective appreciation of life in 56 nations 1946-1992". Faculty of Social
Sciences, vol 23, no.2, pp. 1- 1.
66- Veenhoven, R. and W. Kalmijn (2005). "Inequality Adjusted Happiness in
Noation". Journal of Happiness Studies, 6: 421-455.
67- Veblen, T. (2004). The Theory of the Leisure Class, by Translated
FarhangArshad. Tehran, Nashreney, Persian.

