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  مقدمه

سالمتي دچار تحولي  هاي    مالكشناسي رواندر حوزه   نگر   مثبتشناسي روانبا طرح 

ي برخوردار   مفهوم شادكامي از جايگاهي ويژهشناسي رواندر اين رويكرد از . اساسي گرديد

 عاملي را جهاني شادكامي  سازمان بهداشتشادكامي موضوع اساسي زندگي انسان است، .است

پيچيده از عوامل ارادي و اي  ي دسته شادكامي بوسيله .كند  معرفي ميسالمتياساسي در تعريف 

، شناسي روانپزشكي، اقتصادي،  هاي  محققان در زمينه .شود   مي غير ارادي مشخص

يا ( شادكامي ي عوامل ايجاد كنندهي وسيعي از  دامنهبه بيولوژيكي شناسي و تحوالت  عصب

،   بخت آزمايي، انتخابات، درآمد، از دست دادن شغلشدن در برنده اعم از) ميعدم شادكا

  ).2003، 1جيمز و نيكوالس (اند اشاره كرده.طالق و

 شادكامي براين باورند توضيح مفهوم در) 1995 (2، مارتين و لوآرگايلشادكامي چيست؟ 

   دو نوع پاسخ را مطرحها آنكه منظور از شادكامي چيست؟  شود كه وقتي از مردم پرسيده مي

كه آن را راضي  يا اين  وممكن است حاالت هيجاني مثبت مانند لذت را عنوان كنند :كنند  مي

ز اساسي دو جمتشكل از رسد كه شادكامي دست كم    مي بنابراين بنظر. بودن از زندگي بدانند

ا نبود افسردگي كه شادكامي متضاد افسردگي نيست ام با وجود اين . استعاطفي و شناختي

 كه سه جزء معتقدند )1995 ( و همكارانلايآرگ . الزم براي رسيدن به شادكامي استشرط

نبود هيجانات منفي از جمله اساسي شادكامي عبارتند از هيجان مثبت، رضايت از زندگي و 

دريافتند كه روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگي، اين محققان . ي و اضطرابافسردگ

ي  در دو نمونه .شد شخصي، دوست داشتن ديگران و طبيعت نيز از اجزاء شادكامي هستندر

 از لحاظ اهميت در بوجود " زندگييمعنا"  و"شادي"مورد مطالعه در آمريكا دريافتند كه 

 "رفتن به بهشت" و حتي "هاي اخالقي ارزش"  و"ثروت"مهمتر از  آوردن زندگي مطلوب،

 ضرورت شادكامي در زندگي انسان است ها بيانگر اهميت و اينهمه . اند بندي شده درجه

 اند  نمودهارايههاي متعددي از شادكامي  روانشناسان تعريف .)1375  فارسي،:ترجمه ،3آيزنك(

  در تعريف خود از ) 1999( 4ديكي . در مورد شادكامي استها آنهاي مختلف   بيانگر ديدگاهكه
  

                                                 
1-  James, & Nicholas 

2-  Argyl, Martin, & Lu 

3-  Eysenck 

4-  Dickey 
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، 2خشم:  اساسي انسان است كه عبارتنداز1 از شش هيجانشادكامي يكي: گويد   مي شادكامي

 شادكامي عبارت معتقد است) 2006( 7مك ماهون. شادي  و6، ناراحتي5، تعجب4، تنفر3ترس

 8وين هوون ."ما بايد شاد باشيم ما شاد خواهيم بود، توانيم شاد باشيم،   مي ما"كه  است از اين

شادكامي درجه يا ميزاني است كه يك ": ه داده استتعريف كاملي از شادكامي اراي زني )1992(

مطلوب كامالً شخص بطور كلي در مورد كيفيت كلي تمام زندگيش، به عنوان يك زندگي 

  ."دهد   مي مورد قضاوت قرار

توان به اين نتيجه رسيد كه عوامل متعددي بر  ها و تحقيقات قبلي مي با مطالعه نظريه

تا چه حد فرد از طرف ديگران ( "تمحبوبي"  اين عوامل جمله از؛شادكامي نوجوانان اثر دارد

 "موفقيت" ،)شخصيت فردميزان پذيرش عمومي  ("تمقبولي"  ،)مورد پذيرش قرار گيرد

، عشق، مهرباني، اميد، )وظايف محولهانجام  در موفق بودن داشتن انگيزه موفقيت و(

سالمت جسمي و  رسان بودن و رييا مندي از زندگي، نگرش مثبت در زندگي، مفيد و رضايت

 به نقل از پورزارعي، ،9،989برنز(ثر بر ميزان شادكامي است ؤ نيز از ديگر عوامل مروحي

1382.(  

 اعتقادات مذهبي، ،10شخصيت، عزّت نفس :دهند كه عواملي همچون   مي ها نشان پژوهش

 ايي بر شادكامي دارند تأثير بسز غيرووقات فراغت، سالمت و ااي ها ، فعاليت11سرمايه اجتماعي

رسد شادكامي مفهومي است كه    مي به نظر ).1381 ،عابدي و دريكونديميرشاه جعفري (

شود    مي اين بخش باعث. نخستين بخش آن عاطفي و هيجاني است .چندين بخش اساسي دارد

فرد شادكام همواره از نظر خلقي، شاد و خوشحال باشد، بخش دوم اجتماعي است كه 

بخش سوم . وابط اجتماعي با ديگران و افزايش حمايت اجتماعي را به دنبال داردگسترش ر

                                                 
1-  emotion  

2-  anger  

3-  fear 

4-  disgust 

5-  surprise  

6-  sadness 

7-  McMahon 

8-  Veenhooven 

9   - Borenz 

10   - self-esteem 

11   - social Capital 
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شود فرد شادكام نوعي تفكر و پردازش اطّالعات ويژه    مي شادكامي شناختي است كه موجب

بيني وي را به دنبال  طوري تعبير و تفسير كند كه خوش خود داشته باشد و وقايع روزمره را

 ).1386 باال، نور پور و علي( داشته باشد

حالتي نيست  داند كه پايه زيست شناختي دارد و   مي متغيري شادكامي را )1998( 1ربنبري

 فرهنگي خود به اين بينوي در مطالعه  . موقعيتي و محيطي ايجاد شده باشدكه در اثر عوامل

اعي هاي اجتم فرهنگ ها و در محيط هاي گوناگون، فرهنگ ها و ملتكه ميان نتيجه رسيد 

  .هستندپايدار معموالًها   و اين تفاوتدارد تفاوت وجوددر زمينه شادكامي  مختلف،

 را از "ارتباطات اجتماعي"پردازان شادي،  به عنوان پيشگام در نظريه) 2001 (آرگايل

ترين پيوندهاي   او بر اين باور است كه خانواده يكي از قوي.داند   مي مهم شادي هاي  لفهؤم

 درآمد، تحصيالت، اعضاي خانواده،ست و ابعاد گوناگون آن مانند تعداد عي اارتباط اجتما

شادي هستند و با اشاره به هاي  كننده اعضاي خانواده از تعيين ساختار قدرت و همبستگي

انجام شده در هاي  و ساير پژوهش )2001 ،آرگايل، به نقل از 1976 (2كالسيك كمپل بررسي

  .نمايد  ايده را ارايه مياين زمينه شواهد آزمايشي اين

پردازان ديگري وجود دارند كه راه رسيدن به شادكامي و خوشبختي   نظريه،بطور كلي

دار بودن  معني نيازهاي بنيادي، معنوي،هاي  ها و هدف شناختي را در پرتو توجه به ارزش روان

  .)2000 ،3ن و دسياراي(دانند    مي و هدفمندي زندگي، عشق و عاليق ديني و الهي

ترين  ي شادي از تازه  درباره)2007( 4ارايه شده توسط شلدون و ليوبوميرسكيمدل 

ي كليدي را  لفهؤ سه ماين محققان در مدل خود براي شادي،. باشد   مي ها در اين زمينه نمونه

 .عمديهاي  كنش -3 شرايط و -2 ،ي شروع ثابت نقطه -1: اند كه عبارتند از مطرح نموده

ژنتيكي و ارثي اشاره دارد و از اين نظر عامل ثابت اين الگو به هاي   به آمادگي"ي شروع نقطه"

 "شرايط" .باشد   مي مدلدر زمان صفر  به بيان ديگر اين عامل بيانگر سطح شادي، .رود   مي شمار

ي متغيرهاي جمعيت شناختي مانند سن، وضعيت تأهل، وضعيت استقالل و  برگيرنده در

باشد و از اين نظر، نسبت به    مي بافت خانه و خانواده و مذهب كانات ودرآمد، تسهيالت، ام

                                                 
1   - Brenber 

2-  Campell 

3-  Ryan, & Deci 

4-  Sheldon, & Lyubomirsky 
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اشاره به فرايندهاي تالش مدار  "عمديهاي  كنش" .عامل اول از ثبات كمتري برخوردار است

مثبت و هاي  مانند داشتن نگرش(شناختي هاي  ي جنبه و هدفمند زندگي فرد دارد و دربرگيرنده

مانند (ارادي هاي  و خواست)  ابراز عالقه به ديگران يا ورزش كردنمانند( ، رفتاري)گرا كمال

 در اين ).1386 وكار و رحيمي،ج(اشاره دارد ) شخصي معنادارهاي  تعيين و دنبال كردن هدف

ه شده است، خانواده به عنوان جزيي يارا) 2007( ليوبوميرسكي مدل كه توسط شلدون و

. لفه مهم ايجاد كننده شادكامي است، معرفي شده استؤلفه كليدي شرايط، كه يكي از سه مؤازم

  .بنابراين نقش خانواده در ايجاد شادكامي مهم ارزيابي شده است

اما كدام . آيد   مي شناختي اعضاي جامعه به شمار ثر در وضعيت روانؤخانواده عامل م

 بق مدل فرايند ومطا. تر در شادكامي افراد جامعه هستند متغيرها در خانواده داراي نقش اساسي

 سه دسته از حاصل تعامل ي از عملكرد خانواده،شادكامي نتيجه يا شاخص ،1محتواي خانواده

  بافت اجتماعي  - 3و  3محتواي خانواده -2، 2فرايندهاي خانواده - 1: باشد   مي عوامل

 است كه امكان سازماندهي و انطباق هايي كنش "خانوادگيهاي   فرايند"منظور از .4خانواده

هاي  مهارت ارتباطي،هاي  آورد و شامل مهارت   مي اعضاي خانواده فراهم ثرتر را برايؤهرچه م

  انسجام واحترام متقابل و باورهاي مذهبي خانواده له،ئگيري وحل مس مهارت در تصميم مقابله،

اي ه در برگيرنده سرمايه "خانوادگيهاي   پتانسيل يامحتوا". )2005 ،2010 ساماني،( باشد  مي

فضاي  رواني، سالمت جسمي و شغل، درآمد، مختلف اعضاي خانواده به لحاظ تحصيالت،

بافت اجتماعي "منظور از . باشد   مي زمان با هم سپري كردن تسهيالت آموزشي و زندگي،

در يك جامعه در بر  است كه نهاد خانواده را  هايي استاندارد نيز نظام اعتقادي و "خانواده

  زاي محيطي پيرامون خانواده نيز بعد از مدل همچنين شامل شرايط استرس اين .گرفته است

برد متفاوت از    مي كه در شرايط بحران اقتصادي جامعه بسر  اي  خانواده،ور مثالبط. باشد  مي

نگر  بافتمطابق با مدل  .باشند نميهاي  است كه در معرض اين دسته از بحران  اي خانواده

ي كه به لحاظ سطح فرآيند و محتواي خانواده از وضعيت ا نواده، خانواده محتواي خاو فرآيند  

  اين مفروضه .باشد مي  تري برخوردار شناختي مناسب  از عملكرد روان،برخوردار باشد  اي بهينه
  

                                                 
1-  Family Process and Content Model (FPC Model)   

2-  family process   

3-  family content 

4-  family social context 
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؛ ساماني و 2010 ساماني،( باشد مي  مدل فرآيند و محتواي خانوادههاي  ترين مفروض از مهم

   .)2010زاده،  صادق

توان قائل  مي  خانوادهفرايند و محتواي   نگر   در مدل بافتمحتواي بر اساس ابعاد فرايند و

 - 3 و غير سالمهاي  خانواده -2 ،سالمهاي  خانواده -1 :براي خانواده به قرار كلي ي  گونهبه سه

 .محتواي مناسبي دارند سطح فرآيند وسالم هاي  خانواده . بوددار مشكلهاي  خانواده

 دار تنها در مشكلهاي  خانواده غير سالم سطح فرآيند و محتواي پاييني دارند وهاي  ادهخانو

توان قائل به دو    مي  بدين ترتيب در اين مدل.يكي از فرآيند يا محتوا وضعيت مناسبي دارند

كه به جهت  هايي كه مشكل فرايندي دارند و خانواده  هايي دار بود، خانواده گونه خانواده مشكل

  .)2005ساماني، ( باشند   مي حتوا داراي مشكلم

در تحقيقي با عنوان تبيين خانواده سالم از ) 1387( ثناگو و سپهوند زاده، اميني پرويزي،

ويژگي خانواده سالم و نقش خانواده ن يدر تبيدريافتند كه نوجوانان  ديدگاه نوجوانان زنجاني

ترين عوامل  يكي از مهمبه عنوان ( نوادگيروابط خا از قبيل بر موارديدر سالمت نوجوانان 

ز تكامل و آگاهي والدين ا  با فرزندان،ت والدينصميميميزان  ،)تأثيرگذار بر سالمت نوجوان

و امكانات آموزشي  تسهيالت رفاهي ورزشي،فرزندان، نظارت و كنترل  ، ميزانسالمت نوجوان

   .خانواده اشاره دارندباورهاي مذهبي 

 آمريكا–فرهنگي اروپاهاي  شواهد تجربي از بافت) 2004 (1ت و شينبو، نوراسكونوچيداي

مريكا شادكامي بيشتر با آ– در بافت فرهنگي اروپاو دريافتند كه با شرق آَسيا مقايسه كردند را

  هنگي شرق آسيا به نظربافت فردر موفقيت در اهداف فردي شخص مرتبط است در حالي كه 

  .رابطه دارداجتماعي مثبت  با ارتباطات  شادكاميرسد  مي

مطالعاتي كه  بر روي خودتحليل - در فرا )2001( 2الرسون و ، مك كالوچكوئنيگ

هاي  بهزيستي و شادكامي و رضايتهاي  گيري ارتباط بين اعتقادات مذهبي و اندازهپيرامون 

 با شادكاميارتباط مثبت حاكي از  اتمطالعاز نتايج اين   درصد80  داشتند دريافتند،زندگي

 از ابعاد و شادكامي در زندگي اجتماعي انسان، با توجه به اينكه نشاط و .اعتقادات مذهبي است

با توجه به اينكه شادكامي  و آيد   مي عالئم سالمتي و تعادل رواني افراد يك جامعه به حساب

                                                 
1-  Uchida, Norasakkunit, & Shinobu 
2-  Koenig, McCullough, & Larson 
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اين مطالعه تبيين وضعيت هدف از  ،)2003 ،1اريكسون(ست ها ناهدف نهايي و مشترك انس

  فرايند و محتوا  نگر  مختلف خانواده بر اساس مدل بافتهاي   در گونهدكامي نوجوانانشا

هاي  گونهميزان شادكامي نوجوانان در  در اين پژوهش به مقايسه براي اين منظور .باشد  مي

ال پژوهش در اين مطالعه پيرامون وضعيت ؤترين س مهم. مختلف خانواده پرداخته خواهد شد

باشد كه به قرار زير    مي ها آني  اد آن در گروه نوجوانان با احتساب نوع خانوادهامي و ابعكشاد

يكديگر  مختلف خانواده باهاي  آيا ميزان شادكامي نوجوانان در گونه - 1 :باشد   مي قابل طرح

مختلف خانواده با هاي   آيا ميزان ابعاد شادكامي در نوجوانان در گونه-2 و باشد؟   مي متفاوت

  باشد؟   مي گر متفاوتيكدي
  

  روش
ي آماري در اين مطالعه شامل  جامعه. باشد   مي  اي ي مقايسهعلّ-اين مطالعه از نوع توصيفي

  پسرآموز دانش 312گروه نمونه . هاي شهر شيراز بود نوجوانان مشغول به تحصيل در دبيرستان

اين گروه نمونه به  . بودپرورش شهر شيراز و دختر دبيرستاني از دو ناحيه از نواحي آموزش و

ش رپرو ي آموزش و گانه از نواحي چهار ،اي  چند مرحلهاي خوشهتصادفي   گيري  نمونهي  شيوه

نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر  كه از بين ترتيببدين  .شهر شيراز انتخاب شدند

 و يك يك مدرسه پسرانه (سپس از هر ناحيه دو مدرسه، )4 و 2نواحي ( دو ناحيهشيراز 

تمام  هر پايه يك كالس به تصادف انتخاب شد و  و در هر مدرسه از)مدرسه دخترانه

گروه نمونه سن ميانگين و انحراف معيار  .ان آن كالس مورد ارزيابي قرار گرفتندآموز دانش

 كل  ميانگين و انحراف معيار سن1جدول  .بود 02/1  و43/16 مورد مطالعه به ترتيب برابر

   .دهد   مي نشانبر اساس جنس را نوجوانان 
  

   ميانگين و انحراف معيار سن نوجوانان بر اساس جنس .1 جدول
  ها شاخص

  جنس
  انحراف معيار  ميانگين  فراواني

  04/1  15/16  157  دختر
  19/0  72/16  155  پسر
  02/1  43/16  312  كل

                                                 
1-  Erickson 
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  .اده شد به قرار زير استفبه منظور گردآوري اطالعات در اين مطالعه از سه مقياس

يل، گا توسط آر1989در سال  پرسشنامهاين : OHI(1(مقياس شادكامي آكسفورد.- 1

اين . ندا هآن را به فارسي ترجمه كرد) 1386( ورپ و علي نورباال  تهيه شد و2مارتين و كرسلند
 كه )زياد= 3متوسط و = 2كم، = 1، اصالً= 0 (است  اي گزينه  ماده چهار29پرسشنامه داراي 

 حداكثر .گيرد ، رضايت، خلق مثبت، سالمتي، كارآمدي و عزت نفس را در بر ميهاي حيطه
در اين پرسشنامه نمره باال نشانگر شادكامي و .  و حداقل آن صفر است87نمره در اين آزمون 

ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه بوسيله . ي افسردگي آزمودني است نمره پايين نشانه
در كل پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ همچنين . بدست آمد 93/0 )1386(پور و نورباال  علي

  . بود89/0 مطالعه حاضر
، 1387( اين مقياس توسط ساماني :3)(SFPS  مقياس خودگزارشي فرآيند خانواده.- 2

 مدرج الؤ س43 داراي  وي الگوي نظري فرآيند و محتواي خانواده ساخته شد بر پايه) 2005
و حل   گيري   تصميم-1 ي  حيطه5 است كه 1=مخالف  كامالً  تا 5 = موفقكامالًاز   اي پنج نمره

باورهاي  -5  ومهارت ارتباطي - 4 ، انسجام و احترام متقابل-3، مهارت مقابله -2 له،أمس
ها نشانگر وجود بيشتر آن فرايند در   نمره باال در هريك از اين حيطه.گيرد   مي مذهبي را در بر

دو ) 1387ساماني، (منظور تعيين پايايي مقياس فرآيند خانواده ه ب. استميان اعضاي خانواده 
عامل ضريب آلفا به ترتيب براي .  و روش بازآزمايي را به كار بردروش محاسبه آلفاي كرونباخ

و حل مسئله، مهارت مقابله، انسجام و احترام، مهارت ارتباطي و باورهاي مذهبي    گيري  تصميم
نتايج بررسي پايايي اين عوامل به  . گزارش شده است79/0و 79/0، 76/0 ،88/0، 86/0 برابر با
 همچنين . است بدست آمد79/0 ،72/0، 78/0، 77/0، 83/0 ي بازآزمايي به ترتيب برابر شيوه

، 62/0، 87/0 :ضريب آلفاي كرونباخ براي عوامل اين مقياس را به ترتيب) 1388(جعفري 
 روايي اين مقياس نيز در دو مطالعه با استفاده . كرده است گزارش94/0 و 90/0 ،91/0، 86/0

نتايج اين . مورد ارزيابي قرار گرفته است) 2008، 1387( از روش تحليل عامل توسط ساماني
  .باشد   مي سنجي اين مقياس دو مطالعه حاكي از كفايت روان

ي  توسط سامانمقياس اين :SFCS(4( واي خانوادهتمقياس خودگزارشي مح.- 3 

 مطابق مطالعه .ه استشدطراحي فرآيند و محتواي خانواده   نگر  مدل بافتي  بر پايه) 2005(

                                                 
1-  Oxford-Happiness Inventory  

2-  Argil & Martin, & Crossland  

3-  Self-report Family Process Scale 

4-  Self-report Family Content Scale  
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 تا 5 = موفق كامالًز ا(  اي مدرج پنج نمرهال ؤ س38 اين پرسشنامه )2010( زاده ساماني و صادق

 -4 ، منابع مالي- 3 ،زمان با هم بودن - 2 ، شغل و تحصيالت-1  هفت عامل،)1= مخالف  كامالً

 تسهيالت آموزشي را -7  وفيزيكي ظاهر - 6 ،فضاي زندگي -5 ،رواني سالمت جسمي و

يك از عوامل فوق نشانگر كفايت و رضايت بيشتر  رنمره باال در ه .دهد   مي مورد ارزيابي قرار

به منظور تعيين پايايي مقياس . مورد ارزيابي استهاي  حيطهاز اعضاي خانواده از هر يك 

دو روش محاسبه آلفاي كرونباخ و روش بازآزمايي به كار ) 2008ساماني، (ه محتواي خانواد

 ،79/0، 76/0 ،88/0، 86/0برابر با   به ترتيب عاملهفت ضريب آلفا براي اين .گرفته شده است

، 83/0 ي باز آزمايي به ترتيب برابر  پايايي اين عوامل به شيوهو ضريب 85/0، 82/0، 79/0

 روايي اين مقياس نيز توسط .گزارش شده است 82/0 و 82/0، 79/0 ،72/0، 78/0، 77/0

با استفاده از روش تحليل عامل مورد بررسي ) 2010(زاده  و ساماني و صادق) 2008(ساماني 

هاي  اين مقياس به لحاظ شاخصقرار گرفته است كه نتايج اين دو مطالعه حاكي از كفايت 

ضريب آلفاي كرونباخ براي عوامل اين ) 1388(همچنين جعفري  .روايي سنجي بوده است

  . گزارش كرده است86/0 تا 65/0از مقياس را 
  

  اه يافته

مختلف خانواده مطابق با هاي   ميانگين و انحراف معيار شادكامي در گونه2دول شماره ج

 الزم به توضيح است به منظور تفكيك و شناسايي .دهد   مي را نشانند و محتوا يارمدل ف

فرايند و محتوا از دو مقياس فرايند و محتواي   نگر  مختلف خانواده مطابق مدل بافتهاي  گونه

 در هر دو مقياس فرايند و 3بدين ترتيب كه ابتدا با استفاده از نمره برش . خانواده استفاده شد

 با فرايند باال و فرايند پايين و محتواي باال وهاي  محتوا، گروه نمونه در اين دو بعد به گروه

كه در هر دو بعد فرايند و محتوا داراي نمره مساوي و  هايي پايين تقسيم شدند، سپس خانواده

كه در هر بعد فرايند و  هايي ، خانواده)باكفايت(سالم هاي  گروه خانواده بودند در 3التر از اب

هاي  اده، خانو)كفايت بي( غير سالمهاي  ي كمتر از سه بودند در گروه خانواده محتوا داراي نمره

كه در بعد فرايند نمره مساوي و باالتر از سه گرفته و در بعد فرايند نمره كمتر از سه گرفته 

كه در بعد محتوا نمره مساوي و هاي  داراي مشكل محتوا و خانوادههاي  بودند در گروه خانواده

  داراي هاي  وادهباالتر از سه گرفته و در بعد فرايند نمره آنها كمتر از سه شده بود در گروه خان
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  .مشكل فرايندي قرار گرفتند

  
  مختلف خانوادههاي  ميانگين و انحراف معيار شادكامي در گونه  .2 جدول

  مختلف خانوادههاي  گونه  

  غير سالم  سالم  ها شاخص
داراي مشكل 

  فرايندي
داراي مشكل 

  محتوايي
  54/55  07/47  51/47  13/55  ميانگين

  7/12  4/12  8/12  1/13  انحراف معيار

  

مختلف خانواده در ميزان شادكامي از آزمون تحليل واريانس هاي  به منظور مقايسه گونه

  .ه شده استي ارا3ي  نتايج اين آزمون در جدول شماره. يكطرفه استفاده شد

  
  مختلف خانوادههاي  هبراي شادكامي در گونيكطرفه نتايج آزمون تحليل واريانس  . 3 جدول

  F P ميانگين مربعات درجه آزادي مربعاتمجموع   منبع واريانس

 >001/0  1/11  7/1739  3  1/5219  بين گروهي

      3/156  308  5/48152   گروهيوندر

        311  6/53371  كل

  

مختلف خانواده در ميزان هاي   بين گونه،شود   مي حظه مال3طور كه در جدول  همان

شفه حاكي تعقيبي  نتايج آزمون .دشو   مي تفاوت معناداري مشاهده >001/0pشادكامي در سطح 

داراي هاي  خانواده و) 13/55 (سالمهاي  خانواده ميزان شادكاميهاي  ميانگيناز آن بود كه 

 به )07/47 (فرآينديمشكل  داراي  و)51/47( ناسالمهاي   از خانواده)54/55(يمحتوايمشكل 

تحليل استفاده از آزمون نيز با شادكامي مختلف ميانگين ابعاد  .است بيشتر طور معناداري

نتايج اين آزمون . مختلف خانواده مورد مقايسه قرار گرفتهاي  در گونه 1يرهواريانس چند متغ

ميانگين و انحراف  4جدول شماره .  شده استارايه 5 و جدول شماره 4در جدول شماره 

                                                 
1-  MANOVA 
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 حاصل از نتايج 5هاي مختلف خانواده و جدول شماره  معيار ابعاد مختلف شادكامي در گونه

  . دهند   مي را نشانمتغيره  آزمون تحليل واريانس چند

  
  مختلف خانوادههاي  ميانگين و انحراف معيار ابعاد مختلف شادكامي در گونه  .4جدول 

  ابعاد شادكامي
  ونه خانوادهگ

  شاخص
رضايت از 

  زندگي
  كارآمدي  سالمتي  خلق مثبت

عزت 
  نفس

  غير سالم
 ميانگين

 انحراف معيار

67/1 

52/0 

68/1  
54/0  

70/1 

62/0  
34/1 

60/0  
68/1 

85/0  

داراي مشكل 
  محتوايي

 ميانگين

 انحراف معيار

10/2 

48/0  
91/1 

62/0  
03/2 

50/0  
65/1 

59/0  
90/1 

57/0  

  داراي مشكل
  فرآيندي

 ميانگين

 انحراف معيار

69/1 

58/0  
66/1 

47/0  
64/1 

57/0  
35/1 

63/0  
76/1 

70/0  

  سالم
  ميانگين

 انحراف معيار

08/2 

51/0  
88/1 

49/0  
01/2 

50/0  
46/1 

57/0  
88/1 

73/0  

  

  مختلف خانوادههاي   براي ابعاد شادكامي در گونهMANOVAنتايج آزمون   .5 جدول

 >F P  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منابع واريانس  

  001/0  13/13  64/3  3  92/10  رضايت
  008/0  07/4  18/1  3  56/3  خلق مثبت
  001/0  17/9  77/2  3  31/8  سالمتي
  005/0  34/4  57/1  3  69/4  كارآمدي

ونه
گ

 
ده
نوا

خا
ي  

ها
  54/0  32/1  64/0  3  93/1  عزت نفس  

  

  رضايت
  

77/71  
  

259  
  

28/0      

      29/0  259  45/75  خلق مثبت
      30/0  259  17/78  سالمتي
      36/0  259  38/93  كارآمدي

طا
خ

  

      49/0  259  9/126  عزت نفس
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مختلف خانواده در هاي   بين گونه،شود   مي مالحظه 5 جدول شماره از كه طور همان

 و )>001/0P(سالمتي  ،)>008/0P(خلق مثبت  ،)>001/0P(ميزان رضايت از زندگي 

شفه حاكي از آن تعقيبي  نتايج آزمون .شود   مي تفاوت معناداري مشاهده )>005/0P (كارآمدي

داراي هاي  خانواده  و)08/2( سالمهاي  زندگي خانوادهميزان رضايت از هاي  ميانيگنبود كه 

 مشكل فرآينديداراي   و)67/1( ناسالمهاي  خانوادههاي  ميانگين از )10/2( محتوايي مشكل

هاي  خانواده  و)88/1( هاي سالم ميزان خلق مثبت خانوادههاي  ميانگين. باشد   مي  بيشتر)69/1(

مشكل داراي   و)67/1( ناسالمهاي  خانوادههاي  نميانگي از )91/1( مشكل محتواييداراي 

هاي   در خانوادهميزان سالمتيهاي  ميانگينبيشتر بود و طور معناداري ه  نيز ب)66/1( فرآيندي

هاي  خانواده هاي ميانگينبطور معناداري بيشتر از  )03/2( محتواي  مشكل داراي و)01/2( سالم

نتايج آزمون شفه همچنين . بود) 64/1(كل فرايندي داراي مشهاي  و خانواده) 70/1( غير سالم

 محتوايي  مشكلداراي هاي   در خانواده نوجوانانكارآمدياحساس ميانگين ميزان نشان داد كه 

ي داراي مشكل فرايندي و غير سالم ها خانوادههاي  ميانگينطور معناداري بهتر از ه ب) 65/1(

عزت نفس نوجوانان هاي  ميانگينضوع بود كه  نتايج اين آزمون همچنين نشانگر اين مو.است

بطور معناداري ) 90/1( داراي مشكل محتواييهاي  و خانواده) 88/1( سالمهاي  در خانواده

   . است)68/1( غير سالمهاي  نوجوانان در خانوادهميانگين باالتر از 

  

 بحث 

هاي  مي در گونه شادكاتوان به اين نتيجه رسيد كه   مي  كلي از اين پژوهشتبيينيك در 

سالم كه هاي  خانوادهفرايند و محتوا،   نگر  متفاوت است و بر اساس مدل بافتمختلف خانواده 

كه تنها به لحاظ فرايند از  هايي  و همچنين خانوادهاز محتوا و فرآيند بااليي برخوردارند

ها و  ز استرس با ايجاد محيطي سالم و امن و دور كردن نوجوانان اوضعيت مناسبي برخوردارند

دار  مشكلهاي  همچنين شادكامي بيشتر در خانواده .رواني در شادكامي آنان مؤثرندهاي  فشار

 خانواده نقش فراينددار فرآيندي بيانگر اين است كه  مشكل  هاي محتوايي نسبت به خانواده

 وضوعمدر تبيين  . خانواده در ايجاد شادكامي در نوجوانان داردمحتوايتري نسبت به  مهم

بيان كرد اين گونه توان    مي مختلف خانوادههاي  در گونه ميزان ابعاد شادكامي نوجوانانتفاوت 

 ثير محيطأ تحت تبه شدت شادكامي و رضايت از زندگي، دو جنبه هيجاني مثبت هستند كه كه

گي داراي وابست به ويژه نوجوانان كهزندگي و شرايط رشد جسماني و رواني افراد قرار دارند، 
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 اين عوامل را مالك قضاوت و احساس هايشان هستند به خانواده غيرو مالي، عاطفي و

 اشاره )2003(  و كار)2003 (1ين، آلبرتسن و كارنسترومكار. دهند   مي شادكامي خود قرار

 با شادكامي و رضايت هي توجتر باشد، بطور قابل بخش  د كه هر چه محيط زندگي لذتنكن مي

شهر و محله و هم محيط  تواند هم كشور، اين محيط مي.  نيز همراه استاز زندگي بيشتري

  .خانه و امكان دسترسي به شادي را در برگيرد

 سالمت  عموماً برايها ايجاد محيطي سالم در خانواده عاطفي واجتماعي و هاي  حمايت

ي كميت  ازهكيفيت روابط با ديگران به همان اند. ، مفيد و مثبت استنوجوانان رواني جسمي و

روابط منفي، عواقب خاص خود را . روحي مهم است ها، براي مقاومت در برابر فشارهاي آن

، بر روي دستگاه ايمني بدن تأثير منفي بر خانوادگيهاي   بحث و جدل،براي مثال. در پي دارد

 كار، و بيان افها  و هيجانها وجود فضاي آزاد در خانواده براي بيان احساس .گذارد   مي جاي

دراز مدت موجب گسترش  هاي شود، زيرا بازداري   مي موجب افزايش سالمت روان

سالم محيطي امن و مناسب براي نوجوانان هاي  چون خانواده .شود   ميتني–روانهاي  بيماري

 .)1388جعفري، ( كنند   مي ايجاد

ضروري است  مهم و احساس خودكارآمدي براي احساس شادي و خشنودي نوجوانان،

از زندگي زندگي فرد كه براي او مهم هستند  هايي اين احساس خودكارآمدي بايد در حيطه و

سالم كه از فرآيند و محتواي بااليي برخوردارند با ايجاد كردن هاي  خانواده .احساس شود

  شناختي مناسب براي نوجوانان، در بوجود آوردن اين احساس نقش مناسبي ايفاهاي  زمينه

  .كنند  مي

ولي  . گوناگوني در مورد علل شادكامي يا عدم شادكامي افراد بيان شده استملعوا

 شادكامي افراد عمدتاً به شخصيت استمعتقد  )2001 (رگايلآشناسان زيادي از جمله  روان

از بين عوامل نامبرده شده به نقش عامل شخصيت در شادكامي توجه  و  بستگي داردها آن

 هيچ يك از عوامل ديگر از جمله وضعيت اقتصادي، )2003( اركبه گفته . شده است  اي ويژه

با شادكامي ندارند   اي رابطه  غيروو نژاد پايگاه اقتصادي اجتماعي، ميزان درآمد، سن، جنس،

بنابراين براي توضيح  . بستگي داردها آنشخصيتي هاي  زيرا شادكامي افراد عمدتاً به ويژگي

   نتايج اين پژوهش هم نشان.توان بيان كرد   مي ي رادادن عوامل شادكامي مطالب گوناگون

كه به لحاظ محتوا دارا مشكل هستند همچنان احساس شادكامي باالي  هايي دهد كه خانواده  مي

                                                 
1-  Karin, Albrektsen, & Qvarnstrom 
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  .دارند
  

 بنابر نظريات روابط اجتماعي و .خلق مثبت يكي از ابعاد مهم شادكامي است
 كه با هم ارتباط نزديك دارند، از فردي انجام شده در اين مورد، شادي در افرديهاي  پژوهش

وضعيت  محتواييدار  سالم و مشكلهاي  ر خانوادهدچون  .شود   مي به فرد ديگر منتقل

از ساير تر  فرايندهاي خانوادگي اعم از مهارتهاي ارتباطي، انسجام و احترام متقابل مناسب
چرا كه . گردد   مي يشتر مشاهدهنيز بها  ، شادي و خلق مثبت در اين گونه خانوادهاستخانواده 

 .)2003كار، (وري رضايتمند اعضاي خانواده دارد  اين دسته از فرايندها عاملي اساسي در كنش

گذار بر افزايش  ثيرأاين پژوهش فرايندهاي خانوادگي مناسب عاملي مهم و تهاي  مطابق يافته
به عنوان يكي از ( سجام خانوادهان) 1995( لينگرن. آيد   مي به شمار شادكامي نوجوانان ميزان

 .عاطفي نزديك با شخص ديگر تعريف كرده است  وها  را داشتن احساس)ابعاد فرايند خانواده

ميان يكپارچگي تجربه از دوست داشتن است كه به   اي تجربهيافته  انسجامهاي  در خانواده
رفته است با ديگر فردي كه در يك خانواده منسجم قرار گ .كند   مي  كمكاعضاي خانواده

كند كه با    مي احساس اش تمركز دارد و بر زندگي و كند   مي اعضاي خانواده احساس همدلي

كه براي يكديگر احترام قائل هستند و به  دهند   مي ساير اعضاي خانواده يك مجموعه را تشكيل
اين تعادل  گر ونزديكي اعضاي خانواده به يكدي اين توجه و .)2003كار، ( كنند   مي هم توجه

اين نزديكي عاطفي به احساس همدلي بين  ايجاد شده پيوسته در طول زندگي وجود دارد و

   پيشنهاد،در انتها. بخشد   مي كه به نوجوانان احساس شادكامي شود   مي اعضاي خانواده منجر
 همانند ثير ابعاد مختلف فرايندهاي خانوادگيأتر به بررسي ت گردد محققان به طور دقيق  مي

  . بر سالمت و شادكامي بپردازند ...هاي مقابله و  مهارت ارتباطي، تحمل، حل مسئله، مهارت

 و همچنين ،از تمام معلمان و كاركنان آموزش و پرورش شهر شيرازپايان، در 

  .دند سپاسگزاريمارا ياري د كننده در اين مطالعه ما اني كه به عنوان شركتآموز دانش
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