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چکیده
افزایش زندگی های شهرنشینی و مهاجرت های خواسته یا ناخواسته جمعیت از روستاها به شهرها و افزایش زندگی های
آپارتمان نشینی و دوری از محیط های زندگی طبیعی موجب شده است خیل کثیری از کودکان و نوجوانان از بازی های
متعارف کوکی فاصله گرفته و متاسفاه افسرده و غمگین شوند در این پژوهش به بررسی مقایسه ای مولفه های شادکامی در
مدارس ابتدایی پسرانه شهری و روستایی می پردازیم.جامعه آماری را دانش آموزان پسر پایه ششم روستایی و شهری آموزش و
پرورش شهرستان زهک تشکیل داد که با استفاده از فرمول مورگان و کریشی تعداد  60نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای
چند مرحله ای انتخاب شدند .داده های میدانی شادکامی به وسیله پرسشنامه  ،شادکامی آکسفورد جمع آوری و مورد مقایسه
قرار گرفتند .نتایج به دست آمده ،نشان داد شادکامی در دانش آموزان ابتدایی مدارس روستایی باالتر از دانش آموزان شهری
بوده و تفاوت معناداری وجود داشت.
واژههای کلیدی :شادکامی ،مدارس شهری ،مدارس روستایی ،ابتدایی

471

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

مقدمه
شادکامی و شادمانی ،از جمله موضوعاتی است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو ،زنون و اگیکور به آن پرداخته اند .ارسطو
دست کم به سه نوع شادمانی معتقد است؛ در پایین ترین سطح ،عقیدۀ مردم عادی است که شادمانی را معادل موفقیت و
کامیابی می دانند و در سطح باالتر از آن ،شادمانی مورد نظر ارسطو یا شادمانی ناشی از معنویت قرار می گیرد (آیزنگ ،
 .)1378بعد از جنگ جهانی دوم تعداد پژوهش های مربوط به شادکامی در جهان افزایش یافت (وینهوون  .)1994 ،در دهه
 1960مؤسسات پژوهش آمریکا ،کار خود را در مورد سنجش میزان شادکامی افراد آغاز کردند ،این کار به چند پژوهش
کالسیک منجر شد (آرجیل .)2001 ،در خالل سال های دهه  1970مطالعات مربوط به شاخص های اجتماعی آمریکا با
محوریت بررسی شادی مردم صورت گرفت .کمپل و همکاران ( )1976کتاب کیفیت زندگی آمریکایی و اندروز و ویتی شاخص
های اجتماعی سالمتی را به رشته تحریر در آوردند که موضوع اصلی آنها میزان و چگونگی شادی مردم آمریکا بود .آالردت
( )1976به بررسی ابعاد رفاه اجتماعی و میزان شادی در کشورهای اسکاندیناوی پرداخت .گالترز ( )1991نیز ،پژوهش راجع
به کیفیت زندگی در آلمان غربی انجام داد .در استرلیا نیز هدی و ویرینگ ( )1992اولین پیمایش بزرگ مقیاس طولی را با
عنوان فهم شادی انجام دادند .مجالت روان شناختی نظیر مجله شخصیت و روان شناسی اجتماعی نیز شروع به منتشر نمودن
مقاالت مربوط به شادی کردند .وینهوون ( )1994کتاب سه جلدی همبسته های شادی را منتشر ساخت و در آن به تحلیل
تحقیقات انجام گرفته پرداخت .آرجیل در سال  ،2001کتاب روان شناسی شادی را منتشر ساخت و در آن به طور تخصصی به
تعریف شادی ،عوامل مؤثر بر شادی و مرور تحقیقات مربوطه پرداخته است.
تعاریف پژوهش
 -1تعریف روستا:در مورد روستا و دِه تعاریف متعدد و زیادی گفته شده ،ده یا روستا که در کتابهای نشر قدیم به
صورت دیه هم دیده میشود ،در زبان پهلوی ده ( )Dehدرپارسی باستان ( )Dahyaبه معنی سرزمین و در اوستابه
شکل دخیو ( )Daxyaآمدهاست.
در ایران ،ده از قدیمیترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیالتی و جایی بودهاست که در آن گروههایی از مردم روستایی برای
همکاری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافتهاند .ده اساس زندگی اجتماعی ایران را
تشکیل میدهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیالتی در زندگی روستایی است ،در سراسر قرون وسطیو از آن پس
تا به امروز برقرار بودهاست.
در عرف ده عبارت از محدودهای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به
هم دارای نوعی احساس دلبستگی ،عواطف و عالئق مشترك هستند ،در آن تجمع مییابند و بیشتر فعالیتهایی که برای تأمین
نیازمندیهای زندگی خود انجام میدهند ،از طریق استفاده و بهرهگیری از زمین و در درون محیط مسکونیشان صورت
میگیرد ،این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل ده نامیده میشود.
پالسید رامبد ( )Placide Ramboudجامعه شناس فرانسوی میگوید :ده واحد اجتماعی ویژهای است که با یک فضا در
ارتباط متقابل است و این فضا به عنوان یک عنصر ضروری در نظام اجتماعی ده نقش دارد و به این ترتیب ده دارای بعد
اجتماعی است که میتواند یکی از عوامل اساسی تشکیل دهنده آن به شمار رود .ده محصول کنشهای متقابل گروههای
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انسانی و فضا است ،میان اعضای ده رابطهای محلی وجود دارد که نتیجه کنشهای متقابل تاریخی است و موجب پیدا شدن
حافظه جمعی و محلی است و در نتیجه نوعی وجدان یا شعور جمعی به وجود میآورد.
 -2تعریف شهر  :شهر ،مکانی با تراکم باالی جمعیت و مرکزیت سیاسی ،اداری و تاریخی است که در آن ،فعالیت اصلی
مردم ،غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی ،اداره میشود.
شاخصهای تفکیک شهر از روستا ،عبارت است از:
وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی
درجه اشتغال و قشربندی اجتماعی
درجه پیچیدگی روابط و مناسبات
چگونگی بهرهگیری از نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
میزان و ترکیب جمعیت.
 -3تعریف شادکامی :هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند ،ولو در لحظه ای خاص از زندگی اش که به تماامی آن چیزهاایی
می خواسته رسیده است .برای همین است که در باب شادکام زیستن نمی بایست در پی حاالت عینی رضایت افتااد.
می توان به کمترین حد از موفقیت ها دست یافت ،اما از داشته ها کمال رضایت را داشت و قانع بود .انساانی کاه باه
این درجه از آگاهی نسبت به خود و زندگی اش برسد ،الجرم انسان شادکام و خشنودی خواهد بود .حقیقت این است
که اگر انسان به داشته هایش قانع باشد ،میتواناد رضاایت و شاادکامی را باه دسات آورد .بارخالف تفکار ارساطویی،
خوشبختی یا نهایتا شادکامی نوعی از "احساس رضایت ذهنی" است ،ناه "احسااس رضاایت عینای" .مصادا آن را
حتی میتوان در گفت ار جان استوارت میل دنبال کرد ،وی بر آن است که خوشبختی را به مجرد تفکر در بااب چناد و
چونش از کف خواهیم داد و احساس فالکت بر ما حاکم خواهد شد .به عبارت دیگر ،خوشابختی تاا باه آنجاا باا فارد
همراه خواهد بود که بدان فکر نکند .یعنی موارد عدم ارضاء عینی آن را در خاطر مرور نکند (اسدی.)1382 ،
میکالوس ( ) 1986برای تعریف شادی ،فواصلی را بین آنچه شخص می خواهد و آنچه دارد یعنی فاصله بین آرمان ها و واقعیات
شرایط مورد انتظار موجود توصیف میکند .بهترین شرایط پیشین و شرایط واقعی ،آنچاه شاخص دارد و آنچاه دیگاران دارناد و
اسنادهای محیطی و فردی اگرچه اینها برای عقل سلیم جاذبه دارد ولی نظریه ای فاصله ای توصیفی از شادمانی ارائه می دهاد.
رایف و کینز ( ) 1995معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که در پاردازش اطالعاات در جهات خاوش بینای و خوشاحالی
سوگیری دارند .یعنی اطالعات را به گونه ای پردازش و تفسیر میکنند که به خوشحالی آنها منجر میشاوند .براسااس مطالعاات
انجام شده ،شادکامی ادراك تنیدگی را کاهش و توانایی شخص را برای کار و فعالیت افزایش می دهد (وایازمن2004 ،؛ شافرد،
.)2006
به نظر وینهون ( ) 1988شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت زندگی اطال می شاود .باه عباارت دیگار،
شادمانی به این معناست که فرد چقدر از زندگی خود لذت می برد .آیزنک ( )1378شادمانی را مجموع لذتها ،منهاای دردهاا و
ترکیبی از حداکثر عاطفه ی مثبت به اضافه حداقل عاطفه ی منفی معرفی می کند .به نظر او افرادی که در معیارهای شادمانی
نمره ی باال م ی آورند عموما افراد شاد ،خوشبین و سالم و از اینکه وجود دارند ،راضی هستند .این افراد زندگی را باا ارزش مای
دانند و با جهان در صلح و تفاهم هستند .برعکس کسانی که نمره آنها کم است از نظر شخصیتی بدبین ،غمگاین ،ماأیوس و باا
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جهان در تضادند .افراد شاد احساس امنیت بیشتر ی می کنن ،آسانتر تصمیم مای گیرناد و درجاه مشاارکت بیشاتری دارناد و
نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند ،بیشتر احساس رضایت دارند.
در الگوها و نظریه های ارائه شده پیرامون شادی ،الگوی شلدون و لیمبومیرسک ( )2004تازه ترین نمونه در این زمینه میباشد.
آنها در توصیف شادکامی سه مؤلفه کلیدی را مطرح نموده اند .اولین مؤلفه نقطه شروع ثابت است که به آمادگی های ژنتیکای
و ارثی اشاره دارد و از این نظر عامل ثابت این الگو به شمار می رود .به بیان دیگر ،این عامل بیانگر سطح شادی ،در زماان صافر
بودن دیگر عوامل می باشد .شرایط دومین مؤلفهو در برگیرنده ی متغیرهاای جمعیات شاناختی مانناد سان ،وضاعیت تأهال،
وضعیت استقالل و درآمد ،تسهیالت ،امکانات و بافت خانه و خانواده و مذهب می باشد و از این نظر نسبت به عامل اول از ثباات
کمتری برخوردار است.
آخرین و سومین مؤلفه کنش های عمدی است که اشاره به فرآیندهای تالش مدار و هدفمند زنادگی فارد دارد و در برگیرناده
ی جنبه های شناختی (مانند داشتن نگرش های مثبت و کمال گرا) ،رفتاری (مانند ابراز عالقاه باه دیگاران و ورزش کاردن) و
خواست های ارادی (مانند تعیین و دنبال کردن هدف های شخصی معنی دار) میباشد .از این رو ،این عامل قابل تغییار اسات .
در مطالعات گوناگون افراد شاد را با ویژگی هایی از این قبیل تعریف می کنند :افراد شاد از عزت نفس و احترام به خاود بااالیی
برخوردارند و خودشان را دوست دارند .در یکی از آزمون های عزت نفس با جمله هایی نظیر "من از با خود بودن لذت می برم"
و "من ایده های خوبی دارم" کامال موافق هستند .این افراد به اخالقیات توجه بسیاری دارند و عقالیی رفتار مای کنناد(نوری،
.)1381
از آنجا که شادکامی یکی از هیجانات اساسی بشر است ،لذا هر کس به فراخور خود آن را تجربه می کند .اما تعریف شادکامی به
سادگی تجربه آن نیست .افالطون در ک تاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می کند که عبارتند از قوه عقل یا
استدالل ،احساسات و امیال .افالطون شادکامی را حالتی از انسان می داند که بین این سه عنصر تعدل و هماهنگی وجود داشته
باشد .ارسطو شادکامی را زندگی معنوی می داند .جان الك و جرمی بنتام معتقدند که شادکامی تعداد وقایع لذت بخش است.
لیوبومیرسکی شادکامی را تعادل میان تجربه های هیجانی مثبت و منفی در طول یک دوره ی زمانی می داند (سماك امانی،
)1385
وینهوون ( ) 1988معتقد است شادکامی به درجه یا میزانی گفته می شود که شخص درباره ی مطلوبیت کل زندگی خود
قضا وت می کند .به عبارت دیگر شادکامی به این معنا است که فرد ،به چه میزان زندگی خود را دوست دارد .لیوبومیرسکی و
همکاران ( ) 2005شادکامی را تجربه احساس نشاط ،شادکامی و خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را
خوب ،با معنا و با ارزش بداند در نظر گرفته اند .طبق این تعریف مشخص می شود که شادکامی یک پدیده ذهنی و درونی
است .دونو و کوپر ( ) 1998در یک فرا تحلیل مهم ترین ویژگی افراد شاد را عاطفه مثبت و عزت نفس گزارش کرده اند .هم
چنین وارت ( ) 2001ازصاحب نظران روانشناسی شادکامی نیز عزت نفس را جزء جدایی ناپذیر شادکامی می داند (به نقل از
شعاری نژاد.)1395 ،
در تحقیقی که توسط آرجیل و لو ( )1990در مورد تعریف شادکامی صورت گرفت ،مشخص شد هنگامی که از مردم
پرسیده می شود شادکامی چیست؟ آنها دو نوع پاسخ را مطرح می کنند :اول اینکه ممکن است حاالت هیجانی مثبت (مانند
لذت) را عنوان کنند و دوم ،آن را راضی بودن از زندگی به طور کلی و یا در بیشتر جنبه های آن بدانند .بنابراین ،به نظر می
رسد که شادکامی دو جزء اساسی (عاطفی و شناختی) دارد که بعد عاطفی آن موجب می گردد انسانی که دارای احساس
شادکامی است ،از نظر دیگران به عنوان فردی بشّاش و سرزنده شناخته شود و در مناسبات اجتماعی نیز بتواند راحت تر با
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دیگران ارتباط برقرار کند .همچنین از بعد شناختی نیز چنین فردی ،نگرش مثبتی نسبت به دنیای پیرامون خود دارد و
اتفافات و رویدادهای اطراف خود را با دیدی خوش بینانه می نگرد.
شوارز و استراك ( )1991معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطالعات در جهت خوش بینی و
خوشحالی سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را طوری پردازش و تفسیر می کنند که به شادمانی آنها منجر شود.
مایرز و داینر ( )1995نیز عقیده دارند که شادکامی دارای مؤلفه های عاطفی ،اجتماعی و شناختی است .مؤلفۀ عاطفی
باعث می شود که فرد همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد .مؤلفۀ اجتماعی موجب گسترش روابط اجتماعی با دیگران و
افزایش حمایت اجتماعی می شود .مؤلفۀ شناختی موجب می گردد فرد نوعی تفکر و پردازش اطالعات ویژه خود داشته و وقایع
روزمره را طوری تعبیر و تفسیر کند که خوش بینی وی را به دنبال داشته باشد (به نقل از کار.)2004 ،
به نظر آرجیل ،مارتین و لو ( )1995سه جزء اساسی شادکامی عبارتند از :هیجان مثبت ،رضایت از زندگی و نبود
هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب .او و همکارانش دریافتند که روابط مثبت با دیگران ،هدفمند بودن زندگی ،رشد
شخصی ،دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز از اجزای شادکامی به حساب می آیند.
داینر ( )2002معتقد است که شادکامی ،نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگی اش به عمل
مواردی از قبیل رضایت از زندگی ،هیجان و خلق مثبت ،فقدان افسردگی و اضطراب را شامل

می آورد و

می شود و جنبه های

مختلف آن نیز به شکل شناخت ها و عواطف است.
هیلیز و آرجیل ( )2001بیان می دارند که شادکامی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در به وجود آوردن یک زندگی مطلوب
حالتی مطبوع و دلپذیر است که از تجربه هیجان های مثبت و خشنودی از زندگی نشأت می گیرد و از نظر کارکردی اهمیتی
دوگانه دارد :از یک طرف احساس مثبتی است که از حس ارضاء و پیروزی حاصل می شود ،لذا تجربه های غیرقابل اجتناب
ناکامی ،ناامیدی و در مجموع عواطف منفی را بی اثر می سازد .از طرف دیگر اشتیا انسان ها را برای پرداختن به فعالیت های
اجتماعی آسان می سازد و طبعاً چنین حالت خوشایندی با فقدان افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری افراد همراه است.
اثرات شادکامی
از دیدگاه سلیگمن ( )2002هیجان های مثبت و منفی از یکدیگر توسط درجه ای که ما را برای بازی های برنده -برنده
یا بازی های بازنده -برنده آماده می کند ،قابل تغییر می باشد .از دید تحولی احساسات منفی مثل ترس و خشم اولین دفاع ما
در مقابل تهدید به حساب می آیند .بطور مثال احساسات منفی توجه را به منبع خطر یا تهدید محدود کرده و ما را برای حمله
تجهیز می کنند .احساسات منفی ما را برای بازی هایی که در آن یک برنده و یک بازنده وجود دارد ،آماده می کند .در مقابل
احساسات مثبت با گسترش توجه ،ما را از محیط اطراف اجتماعی و فیزیکی بیشتر آگاه می کند .این افزایش آگاهی ،دید ما را
نسبت به عقاید جدید باز کرده و خالقیت را افزایش می دهد؛ در نتیجه هیجان های مثبت ما را برای بازیهای برنده -برنده
آماده می کنند (آیزن  .)2006 ،تحقیقات نشان می دهد که افراد افسرده نسبت به مهارت های خود قضاوت های دقیق تری
انجام می دهند .در مقابل مردم خوشحال مهارت های خود را زیاد برآورد کرده و حوادث مثبت را بیشتر از منفی به خاطر می
سپارند ولی در برنامه ریزی بهترند زیرا از استراتژی های مهم مثل جستجوی اطالعات مرتبط با سالمتی استفاده می کنند
(آسپین وال 2001 ،؛ به نقل از کار .)2004 ،
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دیدگاه های نظری در مورد شادکامی
دیدگاه لذتی (هدونیک) :تاریخچۀ این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میالد باز می گردد .برخی از فیلسوفان یونانی هدف
از زندگی را تجربه لذت و به حداکثر رساندن آن می دانستند .از نظر آنان شادکامی کل لحظات لذت بخش زندگی افراد است.
این دیدگاه از طریق افراد دیگر منجمله هابز و بنتهام پیرو ی گردیده است .هابز معتقد بود که شادکامی دنبال کردن موفقیت
آمیز امیال ذاتی انسان است .دی سد بر این باور بود که دنبال کردن احساس لذت هدف نهایی زندگی است .بتنهام نیز ادعا
داشت که برای ساختن یک جامعه خوب کوشش افراد برای به حداکثر رساندن لذت و عالئق فردی مهم است .در واقع دیدگاه
مسلط بین روان شناسان هدونیک آن است که خوشبختی شامل شادکامی ذهنی و تجارب لذت بخش می باشد (رایان و دسی
 .) 2001 ،اکثر پژوهشگران در روانشناسی لذت گرایی جدید از مفهوم خوشبختی ذهنی به عنوان متغیر اصلی استفاده می
کنند .این مفهوم شامل سه جزء یعنی خشنودی از زندگی -وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می باشد که غالبا تحت
عنوان شادکامی نامیده می شود (داینر و لوکاس .)1999 ،
دیدگاه ایدایمونیک :به رغم رواج دیدگاه هدونیک تعدادی از فالسفه ،صاحب نظران و علمای دینی چه در غرب و چه در
شر این موضوع را زی ر سوال بردند که شادکامی به خودی خود به عنوان مالك اصلی خوشبختی باشد .از نظر آنها شادکامی
واقعی یا تجلی فضیلت با انجام دادن اعمال ارزشمند حاصل می گردد .واترمن ( )1993معتقد بود که مفهوم ادایمونیک،
خوشبختی و شادکامی را براساس خود واقعی یا "دایمون" آنها تعیین می کند .بر طبق نظر وی این نوع شادکامی موقعی به
دست می آید که فعالیت های زندگی افراد بیشترین همگرایی یا جور بودن را با ارزشهای عمیق داشته باشد و آنان نسبت به
این ارزش ها متعهد گردند .تحت چنین شرایطی احساس نشاط و اطمینان به وجود می آید .واترمن این حالت را به عنوان
جلوه بیانگری فردی نامید و همبستگی باالیی بین آن و اندازه های خوشبختی و شادکامی بدست آورد .ریف و سینگر ()2002
خوشبختی و شادکامی را دست یابی به لذت نمی دانند بلکه آن را به عنوان کوششی در جهت کمال در نظر می گیرند که
بیانگر تحقق توان بالقوه فرد است .آنان شواهدی ارائه نمودند که نشان می دهد زندگی کردن به صورت ایدایمونیک که حاکی
از خوشبختی روانشناختی است بر سیستم های فیزیولوژی خاصی تاثیر می گذارد که مربوط به کارکرد دستگاه ایمنی است و
ارتقاء سالمتی را در پی دارد.
نظریه های میان فرهنگی شادکامی :فره نگ نقش مهمی در شکل گیری مفهوم شادکامی دارد .در واقع نظریه های
میان فرهنگی رابطه فرهنگ را با شادکامی مشخص می کند .کریستوفر ( )1994ریشه تعاریف مربوط به خوشبختی و
شادکامی را در عوامل فرهنگی می دانند .از نظر مارکوس و کیتایاما (  )1994مردم در فرهنگ های مختلف تفسیرهای
متفاوتی از خود ،دیگران و رابطه بین خود و دیگران در جامعه پیدا می کنند .اما به طور کلی در نظریه های میان فرهنگی به
دو نوع فرهنگ توجه شده است که تحت عناوین فرهنگ های فرد گرا و فرهنگ های جمع گرا شناخته می شود .در فرهنگ
های فرد گرا بر استقالل و انگیزه های فردی تاکید می شود و به رغم اینکه در این نوع فرهنگ ها نرخ طال و خودکشی
باالست ،گزارش ها حاکی از باال بودن سطح شادکامی و خوشبختی در آنها می باشد (به نقل از داینر و سوه  .)1997 ،بر طبق
این نظریه مردم در فرهنگ های فرد گرا علت وقایع را بیشتر به خودشا ن نسبت می دهند و از این رو با پیگیری عالئق و
آرزوهای شخصی به شادکامی بیشتری نایل می آیند .از طرف دیگر در مواقع بحرانی حمایت اجتماعی اندکی در این نوع
فرهنگ ها وجود دارد ،به همین دلیل نسبت خودکشی و طال باال می باشد .بنابراین اگر در فرهنگ های جمع گرا شادکامی
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کمتر باشد به همان نسبت افسردگی و تنهایی نیز کمتر است .گزارش های دیگری وجود دارد که نشان می دهد عزت نفس و
خشنودی از زندگی که از عناصر شادکامی است در فرهنگ های فردگرا باالتر می باشد (داینر و داینر .)1995 ،در فرهنگ های
شرقی تاکید بر آن است که افراد به عنوان قسمتی از واحد های متنوع جامعه باشند و با آن جور شده و نسبت به آن احساس
تعلق و تعهد داشته باشند و به طور کلی به جای تاکید بر اسناد های فردی بر روابط اجتماعی تکیه می گردد .بطور کلی در این
نوع فرهنگ ها ارزش هایی مانند یکپارچگی اجتماعی منجر به شادکامی می گردد .در حالی که در فرهنگ غرب راه رسیدن به
شادکامی خودمختاری و پایداری فرد در برابر عوامل اجتماعی است که به شادکامی منجر می گردد .بر طبق این نظریه
فرهنگ اثر تعیین کننده ای بر این دو شیوه ی دستیابی به شادکامی دارد (لو ،گیلمور و کااو .)2001 ،
منابع و عوامل مرتبط با شادکامی
مجموعه نظریه پردازان و پژوهشگران در کارهای علمی خود سعی کرده اند منابع و عوامل مؤثر بر شادی یا شادکامی را
معرفی نمایند .این منابع و عوامل می تواند تحت مجموعه عوامل شناختی ،عاطفی ،اجتماعی و جسمانی مورد بحث قرار گیرد
که در ادامه به آن می پردازیم.
شادکامی و بعد شناختی
برخی از شناخت ها یا سبک های فکری ،پولینا یا نگاه کردن به طرف روشن قضایا ،را تشکیل می دهند .این سبک های
فکری عبارت اند از :کنترل درونی  ،خوش بینی  ،خالقیت و هدفمند بودن در زندگی که همگی با شادکامی همبستگی باالیی
دارند .این عوامل به قدری قوی اند که می توان آنها را بخشی از خوشبختی دانست (آرجیل .)1383 ،ارتباط میان شادکامی و
مؤلفه های ذکر شده به شرح ذیل می باشد.
 -1کنترل درونی :مفهوم منبع کنترل به اشکال بسیاری در سراسر تاریخ بشری ظاهر شده است .جولیان راتر یکی از
نظریه پردازانی است که به مفهوم منبع یا مکان کنترل توجه خاصی داشته است .این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و
بیرونی است .بنابر فرضیات راتر ،به عقیده افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند ،رویدادهای مثبت زندگی در نتیجه
طرح ریزی دقیق و کوشش پی گیر آنها به دست می آید .لذا مسئولیت اعمال ،رفتار و پیامدهای ناشی از آن را قبول می کنند.
این افراد خود را حاکم بر سرنوشت خویش و کنترل زندگی را درونی می دانند .در مقابل ،افراد دارای منبع کنترل بیرونی ،بین
رفتار خود و رویدادها هیچگونه رابطه علی و معلولی نمی بینند و بخت و اقبال ،تصادف ،شانس و یا اشخاص دیگر را مسئول
نتایج رفتار خود می دانند؛ در نتیجه مسئولیت اعمال و رفتار خود را نمی پذیرند (بیابانگرد .)1374 ،بسیاری از تحقیقات تجربی
و علمی که در حال پیشرفت می باشند ،نشان می دهند که افرادی که به کنترل رفتارشان و نتیجه تجاربشان ایمان دارند،
یعنی افرادی که از قدرت کنترل حسی داخلی زیادی برخوردارند ،کمتر در معرض تأثیر منفی و افسردگی قرار می گیرند،
خودتنظیمی و مهارت سازگاری مثبت بیشتری از خود نشان می دهند و در مقایسه با افرادی که احساس کنترل آنها خارجی
است ،از سطح عزت نفس و صالحیت عینی بیشتری برخوردارند (اسکینر و ولبورن  .)1997 ،افراد دارای منبع کنترل درونی
نسبت به افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند ،اختالالت روانی کمتری نشان می دهند .بیرونی بودن با احساس
اضطراب و افسردگی ارتباط دارد .علت اینکه بیرونی بودن با سازگاری ضعیف در ارتباط است ،شاید این باشد که داشتن
احساس رضایت از زندگی مبتنی بر این است که افراد احساس می کنند بر برون دادهای خود کنترل دارند .افرادی که به
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کنترل درونی بیشتر اعتقاد دارند ،پربشانی روانی کمتری را تجربه می کنند .کنترل درونی یک متغیر شخصیتی است که با
خشنودی همراه است ،ضمن اینکه پیش بینی کننده شادی نیز شناخته شده است .کنترل درونی به عنوان یک جنبه از
شخصیت و یک راه مقابله با وقایع استرس زای زندگی مطرح می باشد .کسانی که دارای احساس تسلط و کنترل درونی
بیشتری هستند ،رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند و از سالمت بیشتر و افسردگی کمتری برخوردارند (الچمن و ویور ،
.)1998
 -2خوش بینی و تفکر مثبت :خوش بینی به معنای آن است که فرد اعتقادی قوی داشته باشد؛ اعتقاد به اینکه علیرغم
وجود موانع و دلسردی ها ،همه چیز درست خواهد شد .بسیاری از محققان دریافتند که خوشبختی شامل دو عامل مستقل
یعنی خوش بینی و بدبینی می باشد .این دو عامل با جنبه های دیگر خوشبختی همبستگی دارد و البته همبستگی عامل
بدبینی منفی و قوی تر است (آرجیل .)1383 ،پژوهش ها نشان می دهند افرادی که خوش بین ترند ،نسبت به افراد بدبین و
واقع بین میزان شادمانی بیشتری دارند و یکی از راه های افزایش شادمانی ،خوش بینی است و خوش بینی با مقیاس های
شادمانی مانند رضایت از زندگی  ،عاطفه مثبت و عاطفه منفی رابطه دارد (لوکاس و دانیر و سو .)1996 ،همچنین شرر ،والبوت
و سومرفیلد ( )1986دریافتند که افراد خوشبین در هنگام بروز موقعیت های مشکل زا از مقابله مسأله مدار استفاده می کنند
و به جست و جوی مثبت رویدادهای منفی تأکید و تمرکز می کنند ،در حالی که منفی گراها از مکانیسم انکار استفاده می
کنند و با تمرکز بر احساس تنش خود ،خود را از اهدافشان دور و جدا می سازند .ظاهراً کسانی که مثبت اندیش ترند،
راهکارهای مقابله ای مثبت تری نیز در پیش می گیرند.
 -3هدفمند بودن زندگی :هدفمندی زندگی به وسیله تعهد به اهداف واقع بینانه ایجاد می گردد و برای آنها منابعی
وجود دارد .مذهب ،کار و شغل ،مراقبت از خانواده ،فعالیت سیاسی ،کار دواطلبانه و فعالیت های تفریحی از منابع هدفمندی
زندگی به شمار می روند .به عقیده شلدن و الیوت ( ) 1999اهداف هماهنگ با خود مهم هستند؛ بدین معنا که اعتقاد به
اهمیت اهداف و انتخاب آنها برای تفریح و لذت مهم است ،نه اینکه اهداف از بیرون به فرد تحمیل و یا به منظور اجتناب از
احساس گناه و اضطراب پیگیری شوند .آنها یک الگوی علی را تأیید کرده اند که بر اساس آن اهداف هماهنگ با خود منجر به
تالش بیشتر ،نیل به اهداف و افزایش خوشبختی می شود.
 -4خالقیت :خالقیت که به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی انسان مطرح است ،عبارت است از تحوالت
دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان .واقعیت این است که به خالقیت نمی توان با تمرکز بر یک بعد نگریست .ابعاد
فردی ،محصولی و فرآیندی نمی توانند بیانگر خالقیت باشند .تایلور ( )2003ویژگی های افراد خال را چنین برمی شمارد:
خوش خلقی ،خوش ذوقی ،کنجکاوی ،جویندگی ،بازسازی ماهرانه عقاید ،خودمختاری ،استقالل ،اثبات خود و پذیرش مثبت از
خود .خالقیت یکی از مباحثی است که همواره از اهداف عالی تعلیم و تربیت به شمار می آید .با توجه به متون موجود ،نقش
شادی در خالقیت اجتناب ناپذیر است .تعدادی از پژوهش ها ،آثار خلق مثبت و شادمانی را بر چگونگی تفکر و حل مسأله افراد
مورد مطالعه قرارا داده است .آزمودنی هایی که خلق خوبی دارند ،در مسائلی که نیاز به راه حل خالقانه دارد بهتر می توانند کار
کنند و به مثال های غیر رایج و مقوله های بیشتری می توانند فکر کنند و در ارزیابی های خالقیت نتایج بهتری به دست
آورند .نتایج تحقیقات بلس و همکاران ( )1996نیز نشان می دهد که مردم شاد دارای خالقیت بیشتری هستند که دلیل آن
ممکن است سیستم شناختی آنها باشد .این افراد آرامش بیشتری دارند و لذا می توانند تداعی های بیشتری تولید کنند.
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شادکامی و بعد عاطفی
بعد عاطفی بیشتر با مسائلی از قبیل انگیزش  ،هیجان ،نگرش  ،ارزش گذاری و نظایر اینها در ارتباط است .اصطالح
سالمت عاطفی در رابطه با پیشرفت انسان در متون تجربی و علمی نیز به کار رفته است .کاربرد این اصطالح در انسان ،بر
تسلط و تأثیر عواطف مثبت داللت دارد .این تأثیر شامل تجربه احساسات مثبت نظیر شادی ،عالقه ،دلبستگی و  ...می باشد.
تاکنون پژوهش های زیادی در مورد عواطف و احساسات انسان اعم از عواطف مثبت مثل شادی و عواطف منفی از قبیل
عصبانیت و غمگینی صورت گرفته است .از جمله نشانه های سالمت عاطفی انسان ها داشتن ثبات هیجانی ،عزت نفس باال و
احساس خودکارآمدی است .از سوی دیگر ،بررسی متون و تحقیقات مربوط به شادی نیز نشان دهندۀ همبستگی باال بین برخی
از ویژگی های عاطفی با مقوله شادکامی می باشد (مرادی ،جعفری و عابدی .)1384 ،لذا این بخش به ارتباط بین شادکامی با
ویژگی های عاطفی اشاره می کند.
 -1ثبات عاطفی یا هیجانی :ثبات عاطفی تعبیری است که هیلز و آرجیل ( )2001هنگامی که در مورد پیش بینی
کننده های شادکامی تحقیق می کردند ،ارائه داده اند .به عقیدۀ آنها ثبات هیجانی مهمترین عامل مؤثر بر شادمانی است .این
بعد شخصیت در مقابل بعد روان رنجوری نمونه بارز شخص بسیار پایداری می باشد که رفتار و اعمالش پختگی فراروان دارد و
ال سازش یافته است ،یا به عبارتی شخصیت وی از ثبات و پایداری زیادی برخوردار است .هیلز و آرجیل ( )2001در پژوهش
کام ً
های خود به این نتیجه رسیدند که فقدان روان رنجوری یکی از بزرگترین پیش بینی کننده های شادمانی است و مردم باثبات،
دارای خصوصیاتی از قبیل آرامش ،خونسردی و پرهیز از شکایت دربارۀ نگرانی ها یا اضطراب های شخصی می باشند .آنها
معتقدند که ثبات عاطفی عمده ترین بعد عاطفی انسان است .همچنین گزارش می کنند که ثبات عاطفی یک پیش بینی
کننده قوی رضایت از زندگی می باشد.
 -2عزت نفس :عزت نفس در واقع خود ارزیابی هایی است که انسان در زندگی با آن رو به رو

می شود .آرجیل

( )1383گزارش کرده است که عزت نفس در ایجاد شادی به حدی است که برخی از صاحبنطران و پژوهشگران روان شناسی
شادی آن را جزء جدای ناپذیر شادی یا اساسی ترین عنصر شادی و دارای قوی ترین همبستگی با مقیاس های خوشبختی می
دانند .نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که دارای عزت نفس پایین هستند ،از حضور در جمع خودداری می کنند که سبب
گوشه گیری و به دنبال آن افسردگی آنها می گردد .افسردگی نیز از میزان شادی فرد می کاهد (بنتال  .)1992 ،براون و مک
گیل ( )1989در تحقیقات خود دریافتند که هنگام وجود احساس ناراحتی و فقدان شادمانی ،عزت نفس افراد کاهش می یابدو
به عبارت دیگر ،بین شادمانی و عزت نفس ارتباط علی متقابل وجود دارد ،اما آرجیل و لو ( )1990ضمن مخالفت با این نظر
معتقدند که عزت نفس شادمانی را افزایش می دهد ،اما فقدان شادی موجب کاهش عزت نفس نمی شود.
 -3خودکارآمدی :به اعتقاد فیسل ( )1995خودکارآمدی (یعنی اعتقاد فرد مبتنی بر دارا بودن توانایی الزم برای رسیدن
به اهداف مهم) پیش بینی کننده رضایت از زندگی و عواطف مثبت می باشد .عالوه بر این فیسل دریافت که احساس
خودکارآمدی در قبال اهداف مهم تر ،در مقایسه با داشتن احساس خودکارآمدی در قبال اهداف کم اهمیت تر ،نقش تعیین
کننده قوی تری دارد .همچنین احساس خودکارآمدی برای دستیابی به احساس خشنودی مهم و ضروری است .اما این
خودکارآمدی باید در حیطه هایی از زندگی فرد که برای او مهم هستند ،احساس شود (به نقل از مرادی و همکاران.)1384 ،
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شادکامی و بعد اجتماعی
بعد اجتماعی ،مباحثی مانند چگونگی تعامل و برقراری ارتباط مثبت با دیگران  ،کمک کردن و نوع دوستی و برون گرایی
را در برمی گیرد .یکی از آثار عمده شادی و شادکامی عبارت است از جست و جوی مصاحبت و همراهی با دیگران ،معاشرت
پذیری فرح بخش در اوقات فراغت و کمک به دیگران .لذا در این بخش ارتباط شادکامی با برخی از مؤلفه هایی که در قالب بعد
اجتماعی قرار می گیرند و بین آنها و شادکامی همبستگی وجود دارد ،بیان می گردد.
 -1برون گرایی :برون گرایی عبارت است از جهت گیری انرژی و توجهات یک فرد به خارج .یکی از ویژگی های افراد
شاد ،برون گرایی و اجتماعی بودن است که پس از خوش بینی ،مهم ترین ویژگی آنها می باشد .برون گرایی که در بردارندۀ
ویژگی هایی چون معاشرت ،محرك طلب بودن ،تسلط خواهی ،فعالیت زیاد و گرمی می باشد ،از یک همبستگی عمده با تجربه
عواطف مثبت مانند شادی و محبت برخوردار است (مرادی و همکاران .)1384 ،آرجیل و لو ( )1990دریافتند که برون گراها
مهارت های اجتماعی خاصی دارند که انها را جرأتمندتر و مشارکت کننده تر می سازد و آنها را قادر می سازد تا بهتر به
مدیریت ارتباطشان بپردازند .برون گراها به دلیل جرأتمندتر بودن شادتر هستند.
 -2کمک کردن و نوع دوستی :یکی از منسجم ترین یافته های روان شناسی این است که وقتی افراد احساس شادی
می کنند ،بیشتر راغب می شوند به دیگران کمک کنند (مایرز .)2004 ،نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که مردم شاد به
سایر مردم و مشکالت اجتماعی عالقمندهستند و عالقه کمتری به دنیای درونی ویا مشکالت شخصی خود دارند .به چند دلیل
ممکن است شادکامی به نوع دوستی منجر شود؛ اول اینکه ،مردم شاد ممکن است کمک کردن را پاداش دهنده بیابند و
بخواهند از این طریق خلق مثبت خود را حفظ کنند ،زیرا خلق خوب باعث می شود مردم یکدیگر را بیشتر دوست داشته
باشند؛ دلیل دوم اینکه ،افراد شاد ممکن است بخواهند شادی ها را بین خود و دیگران تقسیم کنند .در واقع خلق خوب آنها را
به یاد جنبه های پاداش دهندۀ کمک کردن می اندازد (باتسون .)1995 ،
 -3روابط مثبت با دیگران :توانایی برقراری روابط مثبت با دیگران جزء مهمی از سالمت روانی محسوب می شود .کامان
و فلت ( )1983دریافتند که مردم شاد احساس نزدیکی بیشتری با دیگران دارند ،احساس اعتماد و مورد عالقه بودن می کنند،
بیشتر عالقمندند با دیکران باشند و احساس تنهایی نمی کنند .مردم شاد نه تنها تعامل اجتماعی بیشتری با دیگران دارند ،بلکه
کیفیت ارتباطات آنها بهتر است .نتایج چندین مطالعه نشان داده است که مردم شاد همدیگر را بیشتر دوست دارند و بیشتر به
وسیلۀ دیگران دوست داشته می شوند و کسانی که وقت بیشتری را با انها می گذرانند ،می گویند باز هم دوست دارند آنها را
مالقات کنند .افراد شاد به احتمال بیشتری تن به ازدواج می دهند و از کودکانشان بهتر نگهداری می کنند (آرجیل.)1383 ،
بنابراین ،شادی اشتیا انسان ها را برای پرداختن به فعالیت های اجتماعی افزایش می دهد و می توان گفت شادی ابراز شده،
یک چسب اجتماعی است که روابط را تسهیل می کند (ریو.)1390 ،
شادکامی و بعد جسمانی
روان -عصب ایمنی شناسی ( )PNIیکی از حیطه های نسبتاً جدید است که در دو دهه اخیر گسترش یافته و یافته
های آن مرزهای کالسیک روان و تن را درنوردیده است .آدر ،کوهن و فرلین ( )1995روان -عصب ایمنی شناسی را مطالعه
تعامل نظام های رفتاری ،عصبی ،غدد درون ریز و ایمنی دانشته اند و معتقدند که  PNIشاخه ای از روان شناسی سالمت است
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که به چگونگی تأثیر حالت ذهنی و رفتار بر دستگاه ایمنی و بیماری ها می پردازد و این موضوع را بررسی می کند که چگونه
تغییر عوامل روان شناختی با تغییر دستگاه ایمنی خطر ابتال به بیماری های عفونی ،آلرژی ،سرطان و حتی مرگ را افزایش می
دهند .رابین و همکاران ( )1993نیز درباره پیوند فشار روانی با بیماری تحقیقات گسترده ای انجام داده اند که نشان می دهد
این تأثیرات دامنه گسترده ای دارند هورمون هایی که تحت تأثیر فشار روانی در بدن ترشح می شوند ،وسیله ای برای نشان
دادن ارتباط بین هیجانات و سیستم ایمنی هستند .خود مغز نیز به اثرات دراز مدت فشار روانی پایدار ،حساس است .از جمله
هیپوکامپ و در نتیجه حافظه از این فشارها صدمه می بیند .در کل شواهد نشان می دهند که سیستم عصبی در اثر فشاری که
بر روان فرد وارد می شود ،در معرض ساییدگی و از هم پاشیدگی قرار می گیرد .طبق نظریه کینز ،شادمانی از نظر عصب
شناختی به وسیله کاهش سریع سرعت شلیک عصبی فعال می شود .رهایی از درد جسمی و نگرانی ها ،حل کردن مسأله ای
دشوار و پیروز شدن در رقابتی اضطراب انگیز ،نمونه الگوی کاهش برانگیختگی عصب شناختی شادی است (ریو .)1390 ،در
تأیید تأثیرات مختلف جسمانی خشم ،اضطراب و افسردگی شواهد انکارناپذیر فراوانی وجود دارد .خشم و اضطراب مرضی می
توانند بر احتمال ابتالی افراد به بیماری های گوناگون بیفزایند .اگرچه افسردگی افراد را در مقابل بیمار شدن آسیب پذیرتر
نمی سازد ،به نظر می رسد که بهبود یافتن را به تعویق می اندازد و خطر مرگ را افزایش می دهد ،به خصوص در مورد بیماران
ضعیفی که در شرایط حادتری قرار دارند .اما هرچه درماندگی عاطفی مزمن در تمامی اشکال آن زیان بار است ،عواطف متضاد
با آن حداقل تا حدی نیرومند می باشند و خنده و شادمانی به خودی خود روند بیماری جدی را دگرگون می کنند (گلمن ،
 .)1385به نظر می رسد که سالمت واقع ًا یکی از علل شادی است و همچنین فرآیند شادی با سالمت ارتباط دارد و خلق
شاداب و سرزنده سیستم ایمنی را فعال می سازد .عالوه براین ،رابطه شادی با سالمت ذهنی نیز به فرآیندهای شناختی از قبیل
نوع نگاه کردن به زندگی و متفاوت نگریستن به خویشتن مربوط می شود (فیست و همکاران.)1995 ،
پیشینه پژوهش
نتایج پژوهش اسماعیلی فر ،شفیع آبادی و احقر ( )1390با عنوان سهم خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی که بر
روی  200نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودهن به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و توسط
پرسشنامه های شادکامی و خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند ،نشان داد که خودکارآمدی می تواند شادکامی دانش آموزان
را به طور مؤثر پیش بینی کند.
یافته های پژوهش علی پور و اعراب شیبانی ( )1390در تحقیقی تحت عنوان رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت
شغلی معلمان که بر روی  240معلم از سه مقطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهرستان طبس به روش تصادفی طبقه ای
انتخاب و با پرسشنامه های امیدواری اشنایدر ،شادکامی آکسفورد و رضایت شغلی کندال و هولی مورد ارزیابی قرار گرفتند،
نشان داد که هر دو متغیر امیدواری و شادکامی عالوه بر آنکه با هم رابطه مثبت و معنادار دارند هر دو با مؤلفۀ رضایت شغلی
نیز رابطه دارند.
استاورُوا و همکاران ( )2012در پژوهش خود شادکامی افراد مذهبی را بر اساس نرم های اجتماعی در کشورهای مختلف
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بررسی کرده اند .آنها به این نتیجه رسیدند ،در صورتی که دین در بافت ملی کشوری باشد ،دینداری موجب افزایش سالمت
روانی میشود .دلیل آن را می توان اینگونه توجیه کرد که در چنین کشورهایی که دین یک ارزش محسوب میشود ،به کسانی
که مسائل دینی را رعایت می کنند احترام بیشتری گذاشته میشود که این موجب شادکامی بیشتر آنها می شود.
نتایج پژوهش قاسمی ،عابدی و باغبان ( )1388با عنوان اثربخشی گروهی مبتنی بر نظریۀ امید اسنایدر بر میزان
شادکامی سالمندان که بر روی  30نفر از سالمندان زن ساکن در آسایشگاه صادقیه شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی
ساده و با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد انجام شد ،نشان داد که مداخالت آموزش گروهی مبتنی بر نظریۀ امید
اسنایدر به افزایش شادکامی سالمندان منجر می شود.
نتایج پژوهش شایان و احمدی گتاب ( ،)2012در تحقیقی با عنوان تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر میزان
شادکامی دانشجویان که بر روی  100نفر از دانشجویان با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه
شادکامی آکسفورد انجام گرفت نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی منجر به افزایش شادکامی دانشجویان می شود.
تعیین حجم پژوهش
مقادیری جدو ل نمونه گیری مورگان و کریشی توسط فرمولی با همین نام بدست آمده است .مقادیری که در جدول بعنوان
حجم نمونه قرار داده شده است با در نظر گرفتن نسبت ویژگی مورد نظر ( )Pدر جامعه برابر با  05/0به دست آمده است و
اگر نسبت صفت مورد نظر فرمول مورگان و کریشی برای تعیین حجم نمونه در جوامع محدود باشد.
نکته :هنگامی که از جدول نمونه گیری مورگان و کریشی استفاده میکنید نیازی به استفاده از فرمول نمیباشد و با استفاده از
جدول تمامی مواردی که شما نیاز دارید برای تعیین حجم نمونه کافی میباشد .در آخر برای رفرنس دهی تعداد نمونه تعیین
شده در مطالعه میتوانید از رفرنسی که در انتهای این مقاله قرار داده شده است استفاده نمایید.
باید به این نکته نیز توجه نمود که حجم نمونه در نظر گرفته شده بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و کریشی حداکثر
حجم نمونه میباشد به این دلیل که مقدار نسبت صفت مورد نظر در جامعه را برابر با  05/0گرفته است .اما برای تعیین حجم
نمونه در مطالعات پژوهشی و همچنین انواع روشهای نمونه گیری به صورت دقیق و در نظر گرفتن حداقل نمونه مورد نیاز با
دقت ،صحت و اطمینان باال حتما باید توسط متخصصین آماری تعیین گردد تا از اتالف منابع تا حد امکان جلوگیری شود.ر را
در جامعه داشته باشید میتوانید حجم نمونه را با استفاده از این فرمول به دست آوردید.
در این صورت :
)87 (1.96) 2 (0.25
= 60
)87 (0.05) 2 + (1.96) 2 (0.25
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بنابراین حجم بهینه نمونه مساوی با  60نفر خواهد بود.

بیان مساله
بررسی مقایسه ای شادکامی و مولفه های آن در مدارس ابتدایی پسرانه روستایی و شهری شهرستان زهک
فرضیات فرعی
 بررسی مولفه های شادکامی در مدارس ابتدایی پسرانه شهری بررسی مولفه های شادکامی در مدارس ابتدایی پسرانه روستاییروشهای تحقیق:
در این پژوهش ابتدا پرسشنامه شادکامی آکسفورد بین  60نفر دانش آموز پایه ششم ابتدایی پسرانه شهر زهک توزیع شد و نتایج
پرسشنامه استخراج گردید
در مرحله بعد پرسشنامه شادکامی آکسفورد در بین تعداد  60نفر دانش آموز مدارس روستایی پسرانه توزیع شد.
نتایج استخراج شده دو سری پرسشنامه شهری و روستایی با یکدیگر مقایسه گردید.

ابزار سنجش
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ()OHI
شادکامی و تبیین آن جهت رسیدن به تعریفی جامع ،در بررسی محققین مورد توجه قارار گرفتاه اسات .دینار ( )2000تعاداد
 916بررسی در مورد شادکامی ،رضایت از زندگی و ساالمت ذهنای ،روی یاک میلیاون انساان در  45ملیات جهاان باه انجاام
رساندند .این محققان همه ی داده ها را به مقیاسی تبدیل کردند که از نمره ی صافر تاا  10مشاخص شاده باود ،نماره ی 10
بیانگر بسیار شاد ،نمره  5مبین خنثی و نمره ی صفر نشان دهنده فقدان شادکامی بود .نتیجه این شد که متوسط شادکامی ،به
میزان  6/75نمره بود .فردی که در نقطه ای میانه قرار میگیرد در حد متوسط شاد است .بررسای هاای انادکی هام نشاان داده
است که نمره ی میانگین خنثی است و کمتر از ( 5عدم شادکامی) است.
تعریف مفهومی
شادکامی :شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است .این سازه دو جنبه دارد ،یکی عوامل
عاطفی که نمایانگر تجربه هیجانی شادی ،سرخوشی ،خشنودی و سایر هیجان های مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی
رضایت از قلمروهای مختلف زن دگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است .با وجود این ،شادکامی نشانه فقدان افسردگی
نیست بلکه نشان دهنده وجود شماری از حالت های شناختی و هیجانی مثبت است (علی پور و نوریان)1378 ،
تعریف عملیاتی
شادکامی :نمره ای که پاسخگو از پرسشنامه ای  29مادهای آکسفورد ) (O. H. Iبدست می آورد.
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پرسشنامه شادکامی آکسفورد (:)OHIپرسشنامه شادکامی آکسفورد دارای  29ماده است که در سال  1989توسط مایکل
آرگایل و براساس پرسشنامه افسردگی بک ( )BDI, 1976ساخته شده است .سواالت پرسشنامه براساس طیف چهار درجه ای
نمره گذاری می شود و میزان شادکامی فردی را می سنجد .پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل و کراسلند از شادکامی
است؛ این پرسشنامه شادکامی شامل  3مولفه درجه عاطفه مثبت ،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس
منفی می باشد.
این پرسشنامه در سال  1989توسط آرجیل ،مارتین و کراسلند ساخته شد .شیوه ساخت آن به این گونه بود که این
پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک ،جمالت مقیاس افسردگی بک را وارونه کردند و  21گویه به دست آمد .سپس 11

ماده به این  21ماده افزوده شد و در نهایت با بررسیهای نهایی مقیاس  29گویه ای پرسشنامه شادکامی آکسفورد )(OHI

پدید آمد .همچنین در سالهای بعد این پرسشنامه تغییراتی یافت و با نام  oxford happiness questionnaireیا با
اختصار  OHQمنتشر شد.
خرده مقیاس های پرسشنامه شادکامی:

مقیاس

سواالت مربوط به هر مقیاس

شادکامی

سواالت  1تا 29

خرده مقیاس

سواالت مربوط به هر خرده مقیاس

رضایت از زندگی

 1تا 13

رضایت خاطر

 14تا 18

حرمت خود

 19تا 23

خلق مثبت

 24تا 26

انرژی مثبت

 27تا 29

روایی و پایایی
آرگایل ( ،)1989با  347آزمودنی ،ضریب آلفای پرسشنامه را  0/90و فارنهایم و برونینیگ ( )1990آلفای  0/87را با 101
آزمودنی نورباال بدست آوردند( .به نقل از محمدی پور  .)1391 ،در بررسی فرانسیس ( ،)1998آلفای کرونباخ 0/92به دست
آمده است( .به نقل از محمدی پور .)1391 ،کشاورز( )1384ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/82
به دست آورد (به نقل از محمدی پور  .)1391 ،محمدی پور ( ،)1391روایی پرسشنامه را مناسب و قابل قبول و پایایی آن را
 0/87ذکر کرده است.
روش پاسخگویی و امتیازدهی
این آزمون شامل  29عبارت چهار گزینه ای است که نمره گذاری گزینه های هر عبارت به ترتیب عبارت است از
الف0:

ب1:

ج2:

د3:
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بدین ترتیب باالترین نمره ای که پاسخ دهنده می تواند در این مقیاس کسب کند 87 ،است که بیانگر باالترین حد شادکامی
بوده و کمترین نمره این مقیاس  0است که موید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی وافسردگی فرد است .نمره بهنجار این آزمون

بین  40تا  42است.

شما می توانید چندین بار در بازه های زمانی مختلف این پرسشنامه را امتحان کنید .هر بار نتیجه را مقایسه کنید ،خصوصا بعد
از اینکه اقداماتی برای بهبود شادکامی خود انجام دادید .این پرسشنامه فقط  29سوال دارد ،بنابراین انجام آن زمان چندانی

نمی برد.

بحث و نتیجهگیری
بعد ا ز استخراج نتایج پرسشنامه ها جدول آماری میانگین داده ها به شرح ذیل در دو گروه مدارس پسرانه شهری و روستایی
به شرح ذیل تجزیه و تحلیل گردید
الف) نمودار فراوانی دایره ای نتایح مقایسه ای مقیاس شادکامی آکسفور در مدارس پسرانه شهری و روستایی شهرستان
زهک

نتایج حاصله میانگین نمرات مقیاس شادکامی در مدارس روستایی و شهری نشان داد که علی رغم کسب نمره ایده آل(-42
 )40دانش آموزان شهری در این پژوهش( ) 46اما میانگین نمرات دانش آموزان روستایی باالتر از دانش آموزان شهری می باشد،
لذا می توان نتیجه گر فت که بطور کلی دانش آموزان روستایی شهرستان زهک اندکی نسبت به دانش آموزان روستایی شادتر
هستند.
ب) نمودار مقایسه ای مولفه های شادکامی مدارس پسرانه شهری و روستایی
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نتایج حاصله نشان داد در مولفه انرژی مثبت( مقیاس شادکامی) دانش آموزان روستایی بیشترین نمره را کسب نموده اند و
نسبت به دانش آموزان روستایی نیز تفاوت معنی داری دارند .همچنین در خلق مثبت و رضایت خاطر و رضایت از زندگی دانش
آموزان روستایی اختالف معنی داری در نمرات با دانش آموزان شهری دارند.اما در مولفه حرمت خود دانش آموزان شهری نمره
باالتری نسبت به دانش آموزان روستایی دارند.
تحرك بدنی بیشتر دانش آموزان روستایی
حضور در طبیعت
مراودات بیشتر با حیوانات اهلی
حضور کمتر در بازیهای رایانه ای و تلفن های همراه و فضای مجازی
بازی های واقعی بیشتر از بازیهای مجازی
ارتباطات و نسبت های فامیلی در روستاها
عدم قیاس مادی و معنوی کودکان در روستاها
حضور در فضاهای باز و حیاط های منازل و عدم زندگی در آپارتمان ها
موجب شاکامی بیشتر دانش آموزان روستایی نسبت به دانش آموزان شهری شده است.
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ریو ،جان مارشال ( .)1390انگیزش و هیجان .ترجمه :یحیی سیدمحمدی .تهران :موسسه نشر ویرایش.
سامانی ،سیامک؛ جوکار ،بهرام و صحراگرد ،نرگس ( .)1386تاب آوری ،سالمت روانی و رضایتمندی از زندگی .مجله روانپزشکی
و روانشناسی بالینی ایران)3(13 .؛ .295-290
زارعی ،علی ( .)1389کودکان خیابانی -چالش ها و راهکارها .برگرفته شده ازhttp://rasekhoon.net/atricl/show :
سعیدیان .)1385( ،رابطه بین امیدواری و خودکارامدی در میان کارکنان دانشگاه اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه
اصفهان.
سلیمانی ،عفت؛ هویدا ،رضا ( .)1392بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی بندورا .اطالع رسانی و کتابداری:
کتاب ماه علوم اجتماعی63 .؛ .97-91
شاوران ،سیدحمیدرضا ( .)1390تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد ،خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی اعضا هیأت علمی
دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان .رساله دکتری .دانشگاه اصفهان.
شعبانی ،سمیه؛ دالور ،علی؛ بلوکی ،آزاده؛ مام شریفی ،اسماعیل ( .)1391بررسی روابط خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی و
خوشبینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان .فصلنامه مطالعات روان شناسی
بالینی)2( 8 .؛ .117-93
شماعی زاده ،مرضیه ( .)1384بررسی تأثیر مشاوره شغلی به شیوه شناختی-اجتماعی بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی
دانشجویان دانشگاه اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
شیانی ،ملیحه ( .)1384فقر ،محرومیت و شهروندی در ایران .فصلنامه رفاه اجتماعی.18 ،)5( ،
صدرالسادات ،سیدجالل؛ شمس اسفندآباد ،حسن ( .)1380عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه .تهران :انتشارات سازمان
بهزیستی و دانشکاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
صفاری ،محسن؛ سنایی نسب ،هرمز؛ رشیدی جهان ،حجت؛ پورتقی ،غالمحسین؛ پاکپور حاجی آقا ،امیر ( .)1393شادکامی،
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان .مجله توسعۀ آموزش در علوم پزشکی)13( 7 .؛ .29-22
صفامنش ،زهره؛ صمیمی ،پریسا؛ یحیایی ،سپیده؛ صالحی ،فاطمه؛ مطبوعی ،زهرا و اکابری ،آرش ( .)1391بررسی ارتباط بین
شادکامی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی .کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
عبداللهی ،بیژن ( .)1385نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان .مجله تدبیر40 .؛ .168-35
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عسگری ،پرویز؛ شرف الدین ،هدا ( .)1387رابطه اضطراب اجتماعی ،امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی
در دانشجویان .یافته های نو در روان شناسی.36-25:)9(3 .
عالالدینی ،زهره ( .)1387بررسی امید درمانی گروهی بر دانشجویان دانشگاه اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان.
علی پور ،احمد؛ اعراب شیبانی ،خدیجه ( .)1390رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان .فصلنامه پژوهش های
نوین روان شناختی)22( 6 .؛ .84-71
علی پور ،احمد؛ هاشمی ،تورج؛ باباپور خیرالدین ،جلیل؛ طوسی ،فهیمه ( .)1389رابطه بین راهبردهای مقابله ای و شادکامی
دانشجویان .فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز)18( 5 .؛
غالمی رنانی ،فاطمه ( .)1384اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی هراس
اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
کار ،آلن ( .)1385روان شناسی مثبت .ترجمۀ :حسن پاشاشریفی ،جعفر نجفی و باقر ثنایی .تهران :اتشارات سخن.
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