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چکیده
این پژوهش با هدف پیشبینی شادکامی در جانبازان و ایثاارراان
انجام رافت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .همۀ
جانبازان و ایثارراان کشور در سال  19جامعۀ آماار پاژوهش را
تشاالید دادنااد .از ایاان جامع ا نمون ا ا ب ا تعااداد  9911نفااا از
ایثارراان از  91استان کشور با اساس شیوۀ نمونا ریاا ببها ا
ساايمی ا نامساااو انتبااا .شااد .مهیاااس شااادکامی آکساافورد
(آرراید ،)9111 ،پاسشنامۀ شبصیتی نئو (جان ،دوناهو و کنتاد،
 ،)9119مهیاس محهقساختۀ فعالیتها اراد (نوفاساتی)9119 ،
و پاسشنامۀ ابالعات جمعیتشناختی با رو راوه نمون اجااا و
نتایج حاصد از این پاسشانام هاا باا اساتفاده از تح یاد رراسایون
چندرانۀ س س مااتبی تجزی و تح ید شد .یافت ها ب دست آمده
از تح ید رراسیون نشاان دادکا روانرنجورخاویی ،باونگاایای،
تهااا اراد  ،سااالمت جساامانی و ساامد درآمااد
انجااام فعالیاا 
ميمتاین پیشبینیکنندههاا شاادکامی در جانباازان و ایثاارراان
بود (.)P=1/1119
واژههایکلیدی:شادکامی ،شبصیت ،شاایط زندری ،فعالیتها

اراد  ،جانبازان و ایثارراان.
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Abstract
The purpose of the study was to specify factors
that influence happiness in Veterans. The research
design was descriptive and correlational. All of the
veterans in iran in 2012 were the population in this
research. From among them, 1135 veterans from
10 provinces were selected based on stratified
quota sampling. Then, they completed Argyle
Oxford Happiness Inventory (1995), the Big Five
Inventory of John, Donahue and Kentle (1991), a
researcher-made Noferesti Intentional Activity
Scale (2012) and the demographic questionnaire.
Data were analyzed using stepwise multiple
regression analysis. Findings showed that the most
important factors in happiness were: neuroticism,
extroversion, intentional activities, physical health
and income (P<0.0001).
Key words: happiness, personality, circumstances,
intentional activity, veteran's.
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مقدمه 
پژوهشهاي انجام شده در حوزۀ روانشناسي مثبتتگترا ناتان
ميدهد که گرچه شادکامي یکي از عاليتترین اهتداز زنتدگي
انسان در سطح فردي و اجتماعي در همۀ جوامع است ،بتا ایتن
حال ،منابع و عوامل متثرر بتر ن در جوامتع مفتمتف مت تاوت
استتت یدینتتر2222 ،1؛ بتتوم ،ليوبومرستتکي و شتتمدون.)2211 ،2
رگایل 3ی )2221شادکامي را ترکيبتي از وجتود عاط تۀ مثبتت،
نبود عاط ۀ من ي و رضایت از زنتدگي متيدانتد .شتادي جنبتۀ
هيجاني شادکامي و رضایت از زندگي 4جنبۀ شناختي ن استت
ی رگایل.)2221 ،
ویژگيهتاي جمعيتتشتناختي ،عوامتل روانتي ،جستماني،
اجتمتتاعي ،اصتدتتادي ،متتذهبي ،معنتتوي و فرهنگتتي بتتهعنتتوان
مهمترین عوامل مثرر بتر شتادکامي در پتژوهشهتاي متعتددي
مورد بررسي صرار گرفتهانتد .از ویژگتيهتاي جمعيتتشتناختي
ميتوان به سن ،جنس ،تحديالت ،وضعيت تأهل و نژاد اشتاره
کرد .بهعنوان مثال ،رگایل ی )1999ناان داد هرچه ستن افتراد
بياتر ميشود ،ميزان شادکامي نها نيز افتزایش متيیابتد .زنتان
تمایل دارند که شادکامي بياتري را نسبت به مردان ابتراز کننتد
یبتتهعنتتوان مثتتال ،متتروزپ و اس ت يرو .)2225 ،5بتتين افتتزایش
تحديالت و شتادکامي رابطتۀ مثبتت و معنتاداري وجتود دارد
یدالن ،پيسگتود و وایتت .)2222 ،6چنت و فرنهتام 7ی)2223
ناان دادند که افراد متأهل نسبت به افراد مجرد سطح شادکامي
باالتري دارند .از عوامل رواني ميتوان به شفديت و ابعتاد ن
یهيمز و رگایل2221 ،؛ چن و فرنهام2223 ،؛ گروسيفرشتي،
ماني و بفايپور )1325 ،خوشبينتي و سترزندگي یکاتاورز،
مولوي و کالنتري ،)1327 ،سالمت روانتي یدالتن و همکتاران،
2222؛ اميدیان )1322 ،و رضایت از زندگي اشاره کترد کته بتا
شادکامي رابطۀ مثبتت و معنتاداري دارنتد .از منتابع جستماني،
سالمتي یشيمدز و وستمي2225 ،2؛ عمتيپتور ،نوربتاال ،ا هاي و
مطيعيان ،)1329 ،ورزش یبيکر 9و همکاران2225 ،؛ گودرزي و
حمایتطمب )1324 ،بياترین پتژوهشهتا را بته دنبتال داشتته
است .نتایج این پژوهشها نيز ناان ميدهتد کته بتين ستالمت
جسماني و شادکامي نيز رابطتۀ مثبتت و معنتاداري وجتود دارد
یبهعنوان مثال ،عميپتور و همکتاران .)1329 ،موفقيتت یبتوم و
ليوبومرسکي ،)2222 ،ارتباطتات اجتمتاعي و روابتو دوستتانه،

خانواده و عاق و صتميميتت یرفيعتينيتا و اصتیري )1326 ،از
جممه عوامل اجتماعي متثرر بتر شتادکامي هستتند .از منتابع و
عوامل اصتدادي مثرر بر شادکامي ميتوان بهکار ،در مد ،رتروت
و رفتتاه اجتمتتاعي یدالتتن و همکتتاران ،2222 ،هوویتتا2227 ،؛
2222؛ الیارد )2225 ،توسعۀ اصتدادي و رشد در مد ممي اشاره
داشت .ایمان صمبي و باورهاي متذهبي استتوار و انجتام اعمتال
مذهبي نيز از دیگر عوامل متثرر بتر احستاا شتادکامي استت
ی زموده ،شهيدي و دانش.)1326 ،
ليوبومرستتکي یليوبومرستتکي ،شتتمدون و شتتکيد2225 ،؛
شمدون و ليوبومرسکي  ،2224شمدون و ليوبومرستکي)2227 ،
در «الگوي شادکامي پایدار »12خود معتقد است که بهطور کمتي
شرایو زندگي یک فرد فقو حدود  12درصتد از ت تاوتهتاي
فردي افراد را در سطح شادکامي تبيين ميکند .شترایو زنتدگي
شتتامل عتتواممي مثتتل مميتتتت یتتا فرهنتت  ،ویژگتتيهتتاي
جمعيتشناختي یمثل سن و جنس) ،تجربتههتاي فتردي یمثتل
حوادث سيبزاي گذشته و پيروزيها) و متیيرهاي مربوط بته
وضعيت زندگي یمثل وضعيت تأهل ،سطح تحديالت ،سالمت
و در مد) است .این شرایو معموالً در زنتدگي رابتت هستتند و
بنابراین بسيار مستعد انطباق و ستازگاري هستتند و بته همتين
دليل تأرير کمي روي شادکامي افراد دارند .پژوهشهاي بسياري
از این یافتهها حمایت کرده است .براي مثال ،یک مطالعه ناتان
داد که رروتمندترین مردم مریکا ،کساني که در مد ساليانۀ نتان
بياتر از ده ميميون دالر است ،سطح شادکامي شفدي ختود را
فقو اندکي بياتر از کارمندان اداري و کارگران زیردست ختود
گزارش کتردهانتد یشتمدون و ليوبومرستکي )2227 ،و اگرچته
ميزان شادکامي افراد متأهل بياتر از افراد مجرد است ،اما تتأرير
ازدواج بر شادکامي اندپ است یشمدون و بوم و ليوبومرستکي،
 .)2212حدود  52درصد از واریانس شادکامي نيتز بته واستطۀ
نها یابعاد تیييرناپذیر شفديت و خمقوخو) تبيين متيشتود.
مطالعۀ دوصموها در این زمينه ناان ميدهد کته همبستتگي بتين
شادکامي در دوصموهاي یک تفمکي بسيار صوي است یلتيکن و
تمگن .)1996 ،11ميزان این همبستگي در دوصموهایي که بتا هت
بزرگ شدند ،نسبت به دوصموهایي که دور از ه بزرگ شدهاند،
تقریباً مساوي است یهمبستگي  2/52در مقابل  )2/42کته ایتن
مطمتب بيتتانگر نقتش نتيتتک در ستطح پایتۀ شتادکامي استتت.

2. Bohem, Lyubomirsky & Sheldon
4. Life Satisfaction
6. Dolan, Peasgood & White
8. Shields & wheatley
10. the sustainable happiness model

1. Diener
3. Argyle
5. Mroczek & Spiro
7. Cheng & Furnham
9. Baker
11. Lykken & Tellegen
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مطالعات طولي انجام شده در زمينۀ سطح شادکامي افراد ناتان
ميدهد که با تجربههاي مثبت و من ي زندگي ستطح شتادکامي
افراد افزایش یا کاهش ميیابد .با این حال ،افراد به سترعت بته
سطح پایۀ شادکامي خود بتر متيگردنتد یبتوم و ليوبومرستکي،
 .)2229این یافتهها ناان ميدهد که هتر فتردي ممکتن استت
نقطۀ رابتي از شادکامي داشته باشد که بهصورت نتيکي تعيتين
شده است و تیييرپذیر نيست .براساا الگتوي ليوبومرستکي و
همکاران ی 42 )2225درصد از واریانس باصيماندۀ شتادکامي بتا
فعاليتهاي ارادي 1افراد که درجات مت اوتي از موفقيت و لذت
را به دنبال دارد ،تنظي ميشود .این فعاليتهتاي ارادي ممکتن
است رفتتاري یمثتل تمترین مهربتاني کتردن) ،شتناختي یمثتل
خوشبيني) ،یا انگيزشي یدنبال کردن اهداز خاص در زندگي)
باشد .ماهيت این فعاليتها بهگونهاي است کته چتون بتهطتور
طبيعي متیير است و نقطۀ شروع و پایان دارد یدورهاي استت)،
کمتر تحت تأرير سازگاري و انطباق صرار ميگيرد.
دالن ،پيسگود و وایت ی )2222مهمترین تعيتينکننتدههتاي
شادکامي را در  7طبقۀ بتزرگ صترار دادنتد کته عبتارتانتد از
1ت در مد؛ 2ت ویژگيهاي فردي مثل سن ،جنستيت ،صوميتت و
شفديت؛ 3ت ویژگيهاي اجتماعي مثل تحدتيالت ،ستالمتي،
نوع کار ،بيکاري؛ 4ت چگونگي گذران وصت مثتل ستاعتهتاي
کاري ،برصراري رابطه با دیگران ،مراصبت کردن از دیگران ،عضو
شتتدن در انجمتتنهتتا و نهادهتتا بتته صتتورت اختيتتاري ،ورزش،
فعاليت هاي مذهبي؛ 5ت نگرش و باور نسبت به خود ،دیگران و
زندگي ،باورهایي مثل اعتماد ،نگترش سياستي و نگترشهتاي
مذهبي؛ 6ت روابو مثل ازدواج و روابو صتميمي ،داشتتن ب،ته،
داشتن خانواده و دوستان و...؛ 7ت محتيو سياستي ،اجتمتاعي و
اصتدادي مثل ميزان کافي بودن در متد متالي ،درصتد بيکتاري،
تورم ،نظام رفاهي و خدمات بيمۀ عمتومي ،درجتۀ دموکراستي،
ب و هوا و محيو طبيعتي ،محروميتت و ایمتن بتودن محتيو
زندگي و زندگي شهري یا روستایي.
لي و پادیال ی )2215در پژوهاي کته بتر روي داناتجویان
 192داناگاه کرهجنوبي انجام گرفت ،ناان دادند کته احستاا
برخورداري از حمایت اجتماعي ،احساا توانایي براي غمبه بر
ماکالت و ناهمواريهاي زنتدگي و هم،نتين داشتتن روابتو
نزدیک با خانواده و دوستان ،مهمترین تعيينکنندههاي شادکامي
براي داناجویان کره جنوبي است.
فورد و همکاران ی )2215در پژوهاتي کته بتر روي چهتار
کاور مریکا ،لمان ،روسيه و شرق سيا انجتام گرفتت ،ناتان
دادند که عوامل مثرر بر شادکامي تحت تأرير متیيرهاي فرهنگي

است .شيوههایي که افراد انتفاب ميکننتد تتا ميتزان شتادکامي
خود را افزایش دهنتد ،در مریکتا و لمتان بياتتر متمرکتز بتر
روشهاي فردي و در روسيه و جنوب سيا بياتتر متمرکتز بتر
روشهاي اجتماعي است.
بابانظري ی )1329در پژوهاي که بر روي  565ن ر از افتراد
خانوادههاي شاهد و ایثارگر انجام گرفت ،ناتان داد کته ميتزان
سالمت رواني در خانوادههاي شاهد و ایثارگر  32درصد ،ميزان
تحديالت  1/5درصد و در مد  3درصد از تیييترات شتادکامي
را تبيين ميکند .هم،نين ،بين زنان و مردان خانوادههاي شتاهد
و ایثارگر از نظر ميزان شادکامي ت اوت معناداري وجتود نتدارد
ی .)P=2/794بتتا ایتتن حتتال بتتين اعضتتاي مجتترد و متأهتتل
ختتانوادههتتاي شتتاهد و ایثتتارگر ت تتاوت معنتتادار وجتتود دارد
ی .)P=2/794اعضاي مجرد بهطور معناداري شتادکامي بتاالتري
دارند .هم،نين نتایج این پتژوهش ناتان متيدهتد کته ميتزان
شتتادکامي در همستتران شتتهيد بتتهطتتور معنتتاداري از جانبتتازان،
همسران جانباز ،فرزندان شهدا و فرزندان جانباز پایينتر است.
در پتتژوهش ندتتر بادي ی )1327کتته بتتر روي ایثتتارگران و
خانوادههاي نان انجام گرفت ،ناان داده شد که عوامتل فتردي
مثرر بر شادکامي سه معنيداري در تبيين واریتانس شتادکامي
گروه نمونه دارد .عوامتل فتردي در ایتن پتژوهش بته عتواممي
هم،ون عواطف مثبت ،نبود عواطف من ي در فرد ،برخورداري
از منبع کنترل دروني ،داشتن خودپندارۀ مثبتت و اعتمتاد بتهن تس،
خودباوري ،رضتایت از زنتدگي ،ح تو خونستردي و رامتش در
انجام امور ،وضعيت تأهل و خدایدي از این صبيل اطالق گردیتده
است .در این پژوهش عوامل خانوادگي شتامل رابطتۀ مطمتوب بتا
اعضاي خانواده ،وضعيت اصتدتادي ت اجتمتاعي ختانواده و ستطح
در مد واریانس شادکامي را بهطور معنيداري پيشبيني نکرد.
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در حوزۀ شادکامي ناان
ميدهد که هر کدام از این پتژوهشهتا بتر عوامتل خاصتي در
پژوهش خود متمرکز شدهانتد ،در حتالي کته در ایتن پتژوهش
سعي شده است که مهمترین عوامل مثرر بر شادکامي براستاا
نظریۀ ليوبومرسکي و همکاران ی )2225بررسي و سه هر کدام
از این عوامل مافص شود.
مطالعۀ شادکامي و عوامل مثرر بتر ن در جامعتۀ متا کته از
ویژگتتيهتتاي فرهنگتتي و متتذهبي خاصتتي برختتوردار استتت و
ارزشهاي فرهنگي ،اخالصي و اجتماعي ن معيارهاي مت تاوتي
نسبت به جوامع غربي و حتتي جوامتع شترصي ینظيتر چتين و
اپن) دارد ،مت اوت از فرهن هتاي دیگتر استت .در ایتن بتين
بررستتي شتتادکامي و عوامتتل متتثرر بتتر شتتادکامي در جمعيتتت
1. intentional activity
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ایثتتارگران نيتتز بتتهعنتتوان صاتتري کتته در طتتي جنت تحميمتتي
سيبهاي جسمي و رواني بسياري را متحمل شدهاند و ممکن
است امروز نيازهاي مت اوتي نسبت به سایر افراد جامعه داشتته
باشتتند ،ختتود محتتل تأمتتل استتت؛ در حتتالي کتته متتروري بتتر
پژوهشهاي انجامشتده در ایتران ناتان متيدهتد کته تتاکنون
پژوهاي در این زمينه بر روي جمعيت ایثارگران انجتام ناتده
است .بر این اساا ،پژوهش پتيش رو تتدوین شتده استت تتا
فرضيههاي زیر مورد بررسي صرار گيرد
1ت ت ویژگتتيهتتاي شفدتتيتي یروانرنجورختتویي ،برونگرایتتي،
ستتازگاري ،وفي تتهشناستتي و پتتذیرش) بتتهصتتورت معنتتاداري
شادکامي جانبازان و ایثارگران را پيشبيني ميکند.
2ت شرایو زندگي یسن ،جتنس ،وضتعيت تأهتل ،تحدتيالت،
در متتد و ستتالمت جستتماني و روانتتي) بتتهصتتورت معنتتاداري
شادکامي جانبازان و ایثارگران را پيشبيني ميکند.
3ت فعاليت هاي ارادي بهصورت معناداري شادکامي جانبتازان و
ایثارگران را پيشبيني ميکند.
روش 
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :ایتن پتژوهش از نظتر
هدز ،جزء پتژوهشهتاي بنيتادي و از نظتر شتيوۀ گترد وري
دادهها از نوع مطالعتههتاي توصتي ي 1یهمبستتگي )2بته شتمار
ميرود .جامعۀ ماري پژوهش را همۀ جانبازان ،همسران جانبتازان،
زادگان ،همسران زادگان و همسران شهيد در کتل کاتور کته
فهرست اسامي نها در بنياد شهيد و امور ایثارگران استتانهتاي
کاور در نيمۀ دوم سال  91وجود داشت ،تاکيل دادند.
از جامعۀ ماري پژوهش نمونهاي بته حجت  1135ن تر بته
شيوۀ نمونهگيري طبقتهاي ستهميهاي 3نامستاوي انتفتاب شتد.
بدین منظور ،ابتدا کل کاور بر اساا موصعيتت جیرافيتایي بته
پنج طبقۀ شمال ،مرکز ،جنوب ،شرق و غرب تقستي گردیتد و
از هر منطقه دو استان بهصورت تدادفي انتفتاب شتد .استتان
گمستان و مازندران از شمال ،استان تهران و اصت هان از مرکتز،
استان بوشهر و خوزستان از جنوب ،استتان خراستان جنتوبي و
سيستان و بموچستان از شترق و استتان کرماناتاه و اربایجتان
غربي از غرب ،استانهاي انتفتابشتده بتراي انجتام پتژوهش
هستند .پس از انتفاب استانها با توجه به حج جامعۀ متاري
در هر استان که از مرکز اطالعتات و متار بنيتاد شتهيد استتان
2. correlation
)4. Oxford Happiness Inventory (OHI
6. Martin
8. John, Donahue & Kentle
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بهدست مده بود ،تعداد نمونه در هر استان مافص گردیتد .از
تهران ی 243ن ر) ،اصت هان ی 152ن تر) ،خوزستتان ی 113ن تر)،
گيالن ی 122ن تر) ،کرماناتاه ی 132ن تر) ،بوشتهر ی 122ن تر)،
گمستان ی 79ن ر) ،خراسان جنوبي ی 72ن ر) ،اربایجتان غربتي
ی )22و سيستان و بموچستان ی )72بهصورت کتامالً تدتادفي از
فهرست اسامي ایثارگران انتفاب شدند .افراد گتروه نمونته بته
نسبت بر اساا اطالعات مرکز مار بنياد شهيد هر استان از بين
جانبازان و همسراناان ،زادگان و همسراناان و همسران شهدا
انتفاب شدند.
ابزارسنجش 
مقیاس شادكامي آكسفورد  :این پرسانامه که در ستال 1992
رگایل و لو 5تهيه کردند و در سال  1995رگایل ،مارتين 6و لو
مورد تجدید نظر و گسترش صرار دادنتد ،داراي  29متاده استت
که هر ماده  4گزینه دارد و نمترهاي بتين صت ر تتا  3بته ختود
اختداص ميدهد .گزینههاي اولين ماده این مقياا عبارتانتد
از «الف من احساا خوشحالي نميکن  .ب من تتا انتدازهاي
احساا خوشحالي ميکن  .ج متن خيمتي خوشتحال  .د متن
فوقالعاده خوشحال » .رگایل و همکاران ی )1995پایتایي ایتن
پرسانامه را با است اده از روش ل تاي کرونبتاد در متورد 347
زمودني  2/92بهدست وردند .اعتبار همزمان مقياا با است اده
از صضاوت دوستان  2/43بهدست مد .براي بررسي اعتبار سازۀ
این مقياا از همبسته کردن نمرۀ شادکامي با نمرههتاي عاط تۀ
من ي ،عاط ۀ مثبت و خانودي است اده شد .ضریب اعتبار سازه
به ترتيب 2/32 ،-2/52 ،و  2/57بهدست مد .هم،نين عميپور
و نورباال ی )1372نيز ضریب پایتایي ن را بتا استت اده از روش
ل اي کرونباد بر روي  132ن ر نمونتۀ ایرانتي  2/93بتهدستت
وردنتتد .هم،نتتين عمتتيپتتور و نوربتتاال ی )1372اعتبتتار ایتتن
پرساتتنامه را بتتا روش روایتتي صتتوري تأیيتتد کردنتتد .در ایتتن
پژوهش این مقياا بهمنظور سنجش ميزان شادکامي ایثتارگران
بهکار گرفته شد.
2
7
پرسشنامۀ شخصیتي نئو  :جان ،دوناهو و کنتتل ی )1991ایتن
پرسانامه را براي اندازهگيري ویژگتيهتاي اصتمي پتنج عامتل
شفديت از طریق عبارات کوتاه ساختند .بر همين استاا ایتن
مقياا اندازهگيري مثرر و منعطف ابعاد پنجگانتۀ شفدتيت را
وصتي اندازهگيري متمایز وجوه فردي منظور نظر نيست ،فتراه
4

1. descriptive
3. quota sampling
5. Lu
)7. Big Five Inventory (BFI
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ميکند یجتان و اسریواستتاوا .)1999 ،1پرساتنامۀ پتنج عامتل
شامل  44گویه با عبارات کوتاه است که بتر روي یتک مقيتاا
پنج درجهاي از کامالً مفالف ی )1تا کامالً موافتق ی )5درجتهبنتدي
ميشود .در نمرهگذاري این پرسانامه بعضي از مادهها بتهصتورت
معکوا نمرهگذاري ميشود .برخي از این عبتارتهتاي کوتتاه
عبارتاند از «من خودم را بهعنوان کسي ميبيتن کته پرحترز
است .من خودم را بهعنوان کسي ميبين که تمایل دارد دیگران
را خطاکار بداند» .در این پتژوهش مقيتاا بتهمنظتور ستنجش
ویژگيهاي شفديتي ایثارگران به کار گرفته شد.
مقیاس فعالیتهاي ارادي :یک پرسانامۀ محققستاخته استت
که براساا نظریتۀ ليوبومرستکي و همکتاران ی )2225ستاخته
شده است .این مقيتاا شتامل  26فعاليتت استت کته فترد بته
صورت گاهانه و ارادي انجام ميدهد .ميزان انجام هر فعاليتت
فرد در مقياا  2تا  4نمترهاي درجتهبنتدي متيشتود .ضتریب
پایایي این مقياا در پژوهش با است اده از ل اي کرونباد 2/29
بهدست مد .اعتبار این زمون با استت اده از اعتبتار همزمتان بتا
بررسي ضریب همبستگي این پرساتنامه بتا مقيتاا شتادکامي
کس ورد و مقياا افسردگي بک به دست مد .این ضرایب بته
ترتيب  2/47و  -2/34به دست مد .برختي از ایتن فعاليتتهتا
عبارتاند از حمایت کردن از دوستان و نزدیکان ،رفت و مد با
دوستان و فاميل ،خریتد کتردن ،شترکت در مجتالس و مراست
مذهبي .در این پژوهش مقياا بهمنظور ستنجش فعاليتتهتاي
ارادي ایثارگران به کار گرفته شد.
پرسشننامۀ ویژگنيهناي جمعیننتشنناختي :ایتن پرساتتنامه
بتتهصتتورت یتتک مدتتاحبۀ ستتاختاریافته تهي ته شتتده بتتود کتته
ویژگيهاي جمعيتشناختي مثل سن ،جتنس ،وضتعيت تأهتل،
شیل ،تحديالت و نوع جانبازي را بررسي ميکند .هم،نين در
این پرسانامه از شرکتکنندگان خواسته شد تا ميتزان ارزیتابي
خود را از ستالمت جستماني و روانتي ختویش بتين  1تتا 12
درجهبندي کنند و همين درجهبندي مبناي تحميلهتاي مربتوط
به سالمت جسماني و رواني شرکتکنندگان صرار گرفت.
روشاجراوتحلیلدادهها 

بعد از مافص کردن افراد گروه نمونه و مراجعه به درب منزل
نهتتا ،پرساتتنامههتتا بتته جانبتتازان و همسراناتتان ،زادگتتان و
همسراناان و همسران شهدا تحویل داده شتد .پرساتنامههتاي
پژوهش از طریق ختودگزارشدهتي ایثارگران پاستخ داده شتد.
دادههاي حاصل از پرسانامههتاي پتژوهش از طریتق ضتریب

همبستتتگي پيرستتون ،تحميتتتل رگرستتتيون سمستتمهمراتبتتي بتتتا
استت اده از نرمافزار  SPSSنسفۀ  12تحميل شد.
یافتهها 
در این پژوهش ميانگين کمي سن گتروه نمونته  46/99ستال و
انحراز معيار ن  7/52است .با توجته بته اینکته سته گتروه از
افراد نمونه یهمسران جانبتازان ،همستران زادگتان و همستران
شهدا) زنان و دو گتروه یجانبتازان و زادگتان) متردان بودنتد،
 56/5درصد از حجت نمونته را زنتان و  43/5درصتد از ن را
مردان تاکيل دادند 31/4 .درصد از حج نمونته را جانبتازان،
 32/5درصد را همسران جانبازان 5/3 ،درصد را زادگان12/1 ،
درصد را همسران زادگان 13/2 ،درصتد را همستران شتهدا و
درنهایت  6/9درصد را زادگان جانباز تاکيل دادند .هم،نتين،
حدود  26/7درصد از گروه نمونه متأهل و فقو  2/3درصتد از
گروه نمونه مجرد بودند.
بتتراي بررستتي متتدل ليوبومرستتکي از شتتادکامي ،متیيتتر
ویژگي هاي شفديتي ،شرایو زنتدگي و فعاليتت هتاي ارادي
بهعنوان متیيرهاي پيش بين و متیير شادکامي بتهعنتوان متیيتر
مالپ وارد معادلۀ رگرسيون همزمان شتدند .جتدول  1ناتان
مي دهتد کته از بتين متیيرهتاي شفدتيتي وارد شتده ،متیيتر
روان رنجورخویي و برونگرایي و از بين متیيرهاي مربتوط بته
شرایو زندگي متیير سطح در مد و ميزان سالمت جسماني و
هم،نين متیير انجام فعاليتهاي ارادي وارد معادلۀ رگرسيون
شده و سایر متیيرها از معادلۀ رگرسيون حتذز شتدهانتد .بتا
توجه به ميزان  R2در جدول ،متیير روان رنجورخویي حتدود
 26درصد از واریانس شادکامي را توجيه مي کند و هنگامي که
متیير برونگرایي وارد معادله ميشود ،این رص بته  35درصتد
افزایش مي یابد .این یافتتههتا ناتان متي دهتد کته متیيرهتاي
شفديتي حدود  35درصد از واریتانس شتادکامي را توجيته
مي کند .اضافه کردن مدل سوم یعني فعاليت هاي ارادي باعت
افزایش  12درصدي واریتانس توجيته شتادکامي متيشتود و
درنهایت هنگامي که متیيرهتاي در متد و ستالمت جستماني
وارد معادلتته متتيشتتوند ،فقتتو  3درصتتد واریتتانس شتتادکامي
افزایش مي یابد .بنابراین شفدتيت  35درصتد ،فعاليتتهتاي
ارادي  12درصد و شرایو زندگي مثل سطح در مد و سالمت
جستتماني حتتدود  3درصتتد از واریتتانس شتتادکامي را توجيتته
ميکند و به طور کمي این متیيرها روي ه رفتته  42درصتد از
شادکامي را توجيه ميکنند.
1. John & Srivastava
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جدول 1ن تحلیل جامع رگرسیون چندگانۀ سلسلهمراتبي براي پیشبیني شادكامي
ردیف

متغیرهاي پیشبین

ضریب غیر
استاندارد

ضریب
استاندارد

558/110

5/5551
5/5551
5/5551

5/5551

5/015
5/098

5/308

5/677

5/408

679/141

5/697

5/486

440/55

B

SE

1

روانرنجورخویي

5

برونگرایي

861/5
783/5

5/581

355/5-

15/613

5/156

5/515

7/395

5/5551

3

فعالیتهاي ارادي

5/355

5/535

5/357

15/558

5/5551

4

میزان درآمد ماهیانه

657/1

5/075

5/574

5/858

5/550

0

سالمت جسماني

754/5

5/497

5/505

0/430

5/5551

بحثونتیجهگیری 

این پژوهش کته بتا هتدز تعيتين عوامتل متثرر بتر شتادکامي
ایثارگران انجام گرفت ،ناان داد که بين همۀ ابعاد شفديت بتا
شادکامي رابطۀ معنادار وجتود دارد .ایتن رابطتۀ معنتادار بتراي
روان رنجورخویي من ي و براي برونگرایي ،سازگاري ،توافتق و
وفي ه شناسي مثبت است .این نتيجه با یافتههاي به دست متده
از پتتژوهشهتتاي چن ت و فارنهتتام ی ،)2223هيمتتز و رگایتتل
ی ،)2221دالن و همکتاران ی )2222و گروستيفرشتي ،متاني و
بفاتتتيپتتتور ی ،)1325همفتتتوان استتتت .ميتتتزان رابطتتتۀ
روانرنجورخویي در این پژوهش بياتر از برونگرایي است .بته
نظر ميرسد که اینجا بُعد فرهنگي وجتود دارد .شتاید بته ایتن
دليل که سطح سالمت رواني ممکن است در کاور ما پایينتتر
از کاورهاي دیگر باشد ،بنابراین کاهش روانرنجورخویي تأرير
بياتري روي شادکامي دارد .احساا شتادکامي داراي زمينتهاي
از عواطف مثبت هم،ون رضایت ،خانودي ،لذت و کامجویي

5/565

731/575

5/5551

t

سطح
معناداري

Beta

ضرایب بتا استاندارد شده براي ارزیتابي سته هتر یتک از
متیيرها در متدل ،انتدازهاي را برحستب انحتراز معيتار ارا ته
ميدهد .بتا تیيير پيشبيني شده در انحراز معيار متیيتر متالپ
است .براي تیيير یک انحراز معيار در متیير پيشبين در حالي
که سایر متیيرهاي پيشبين کنترل مي شود .بنتابراین اگتر نمترۀ
روانرنجورخویي یک انحراز معيار تیيير کند ،نمترۀ شتادکامي
 2/512انحراز معيار تیيير ميکند .یافته هتاي جتدول  1ناتان
متتيدهتتد کتته فرضتتيههتتاي پتتژوهش در متتورد متیيرهتتاي
روان رنجورخویي ،برونگرایي ،فعاليتت ارادي ،ميتزان در متد و
سالمت جسماني تأیيد ميشود و در مورد سایر متیيرهتاي وارد
شده در معادله تأیيد ناده است.

 Fتغییر

سطح
معناداري
 Fتغییر

R
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استت و روانرنجورختویي کته یکتي از مهمتترین حيطتههتاي
شفديت است ،شامل انواع ماکالت عتاط ي از صبيتل تترا،
خدتتومت و افستتردگي استتت یکتتار .)2224 ،ایتتن ماتتکالت
باورهاي مثبت فرد را تضعيف ميکند و در نتيجته زمينتۀ بتروز
شادکامي را خنثي ميسازد .بدین ترتيتب ،عوامتل من تي نقتش
بازدارندگي دارند و هم،ون مانعي در برابر احساا شتادکامي،
مردم ميزي ،روابو انساني و حتي توفيق در مسا ل خانوادگي و
تربيتي صرار ميگيرند یسميگمن .)2222 ،بنابراین به نظر ميرسد
با توجته بته افتزایش احتمتال افستردگي و اضتطراب و ستایر
هيجانهاي من ي در افراد داراي روانرنجورخویي ،ميزان افکار،
رفتارها و هيجانهاي مثبت در این افراد کاهش پيدا ميکند کته
به سه خود باع کاهش شادکامي و بهزیستي اهنتي در فترد
ميشود .از سویي دیگر ،برونگرایي با تحترپ و ارتبتاط پيونتد
نزدیتتتک دارد و از ایتتتنرو بتتته پتتتذیرش ،گتتتروهگرایتتتي و
مفاطبگرایي منجر ميشود .با عواطف مثبت و مهارت داشتتن
در توليد موصعيتهاي کاميتابکننتده نيتز رابطتۀ نزدیتک دارد.
رگایل ی )1999برونگرایتي را در ارتبتاط بتا شتادکامي تحميتل
کرده و معتقد است هدز اصمي برونگرایي ،احساا شتادکامي
و دستيابي به لذت و خوشي و است اده از فرصتهتاي زنتدگي
است .بنابراین به نظر ميرسد که افراد برونگرا بته دليتل ایجتاد
شبکۀ روابو اجتماعي وسيع فرصتهاي شادکامي بسياري براي
خود فراه ميکنند که خود به افزایش شادکامي و بهزیستي در
نها منجر ميشود.
این یافتۀ پژوهش که بين ستطح در متد و شتادکامي رابطتۀ
مثبت و معناداري وجود دارد ،با یافتتههتاي بتهدستت متده از
پتتژوهشهتتاي هوویتتا2222 ،؛ 2227؛ الیتارد 2225 ،همفتتوان
است .هنگامي که افراد از سطح شادکامي باالتري برخوردارنتد،

 / 06دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

هيجانهاي مثبت زیادي را تجربه متيکننتد ،ایتن هيجتانهتاي
مثبت باع افزایش صواي شناختي فرد متيشتود ،کنجکتاوي و
خالصيت وي را افزایش ميدهتد کته درنهایتت بته موفقيتت در
محل کار و افزایش در مد شیمي منجر ميشود .این موفقيتت و
افزایش در مد خود باعت شتادکامي بياتتر متيشتود یبتوم و
ليوبومرسکي .)2222 ،از سوي دیگر ،بر اساا دیدگاه تکتاممي
کسب در مد یکي از نيازهاي ااتي انسان است که بتراي ح تو
خود و نسل خود به ن نيتاز دارد ی هوویتا2227 ،؛  .)2222بتر
این اساا ،کسب در مد بياتر به معناي ارضاي این نياز حياتي
است و از نجا که ارضاي نيازها ختود باعت شتادکامي بياتتر
متتيشتتود ی هوویتتا2222 ،؛ ليوبومرستتکي و الیتتوا،)2213 ،
بنابراین طبيعي است که سطح در مد با افزایش شادکامي رابطته
داشته باشد .شاید به همين دليل باشد که وصتتي نيازهتاي اوليتۀ
افراد ارضا ميشود ،دیگر افزایش در مد باع افزایش شادکامي
نها نميشود ی هوویا2222 ،؛ 2227؛ دالتن و همکتاران2222 ،؛
الیارد2225 ،؛ ليوبومرسکي و همکاران.)2225 ،
هم،نين این یافتۀ پتژوهش کته بتين ستالمت جستماني و
شادکامي رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد ،با یافتتههتاي بته
دست مده از پژوهشهتاي شتيمدز و ویستمي2225 ،؛ والتن و
همکاران 2222 ،همفوان است .رابطۀ بين سالمت جستماني و
شادکامي نيز یک رابطۀ دوطرفه استت ،بتهطتوري کته ستالمت
جسماني باع شادکامي ميشود و شادکامي ختود بته ستالمت
جسماني بياتر کمک ميکنتد یعمتيپتور و همکتاران.)1329 ،
هنگامي که افراد از سطح سالمت جستماني ختوبي برختوردار
هستند ،ميتوانند فعاليتهاي اجتماعي بياتتري انجتام دهنتد و
بياتر به فعاليتتهتاي ارادي شتادي فترین ب ردازنتد ،بنتابراین
شادکامي بياتري را تجربه ميکنند .این شادکامي باع افزایش
توان سيست ایمني بدن ميشود یعميپور و همکاران )1329 ،و
سالمت جسماني فرد را ارتقا ميدهد.
یافتههاي پژوهش ناان مي دهد که بين انجام فعاليتتهتاي
ارادي و شادکامي رابطۀ مثبت و معناداري وجتود دارد بته ایتن
معنا که هرچه افراد فعاليتهاي ارادي بياتري انجام متيدهنتد،
ميزان شادکامي نها نيز بياتر استت .ایتن رابطته بتا یافتتههتاي
بهدست مده از پژوهشهاي یليوبومرسکي و همکتاران2225 ،؛
ليوبومرستتکي و الیتتوا2213 ،؛ شتتمدون و همکتتاران2212 ،؛
سين ،دالپورتا و ليوبومرسکي )2211 ،همفوان است .نتایج این
پژوهشها ناان مي دهتد فعاليتتهتاي ارادي و گاهانتۀ افتراد
بهترین تتوان را بتراي بتاال بتردن ستطح شتادکامي و احستاا
بهزیستي اهني افراد به باالترین نقطۀ بالقوه و رابت نگه داشتتن
افراد در ن نقطه یالبته با رعایتت کتردن بعضتي شترایو) دارد.

بنابراین کميد شادکامي افراد در این استت کته بتواننتد تجتارب
مثبت زیادي را در طول زمان بهدست ورنتد و در ایتن حالتت
باصي بمانند .ليوبومرسکي و الیتوا ی )2213معتقدنتد کته ایتن
فعاليتها از طریق افزایش هيجان مثبت ،افکار مثبت ،رفتارهاي
مثبت و ارضتاي نيازهتاي اساستي باعت افتزایش شتادکامي و
احساا بهزیستي اهني در افراد ميشوند .بهعنوان مثال ،بعضي
از این فعاليتها مثل مراصبه باع ایجاد هيجتانهتاي مثبتتي در
فرد ميشود و این هيجان مثبت باع افزایش منابع فردي مثتل
بهبود روابو اجتماعي و ستالمت جستماني متيشتود .افتزایش
منابع فرد باع افزایش رضایت از زندگي و درنهایت شادکامي
ميشود .بنابراین هيجان مثبت واسطۀ بين انجام فعاليت مراصبه و
احساا شادکامي است.
یافتههاي پژوهش عتالوه بتر اینکته دانتش متا را در زمينتۀ
شادکامي و عوامل مثرر بر ن افزایش ميدهد ،در کار بتاليني و
تدوین دستورالعملهاي موزشي براي افزایش پایدار شتادکامي
و هم،نين سياستگذاريهاي خرد و کتالن در بحت بهداشتت
رواني افراد جامعه ،بهخدوص ایثارگران گرامتي متثرر خواهتد
بود .براي تحقق بياتر این اهداز ،پيانهاد متيگتردد کته ایتن
پژوهش در همۀ استانهاي کاور انجام شتود تتا بتتوان در هتر
استان با توجه به نيازهتاي ختاص هتر استتان تدتمي گيتري و
برنامه ریزي کرد .هم،نين پيانهاد ميشود تا پژوهاتي تجربتي
در این زمينه انجام گردد و تأرير انجتام فعاليتتهتاي ارادي بتر
افزایش شادکامي عميرغ ویژگيهاي شفديتي افتراد بررستي
شود .درنهایت ،این پژوهش گرچه در نوع خود بينظير استت،
بتتا ایتتن حتتال دسترستتي نداشتتتن بتته هم تۀ ایثتتارگراني کتته در
نمونهگيري تدادفي انتفاب شده بودند و در اختيار نبتودن زمتون
استاندارد شدهاي که فعاليتهاي ارادي شادکامي را بستنجد ،از
مهمترین محدودیتهاي این پژوهش به شمار ميرود.
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