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Abstract
This purpose nvestigation aims to study the
effects of social and demographic factors on
social happiness among the residents of the city
of Esfahan. The research population of all the
residents above 10 years of age which totaled
1663834, of which, 600 people were selected as a
statistical sample, quota sampling method. Then,
they completed Argyle Oxford Happiness
Inventory (1995) and independent variables
researcher-made. (1396). The data analysis was
performed using Pearson correlation and stepwise
Regression analysis was performed using SPSS
software. The results showed that social
happiness of the majority of the respondents
(69.5 percent) was at a moderate level. The
results of regression analysis showed that Social
capital with a beta standard coefficient of 0/26
and family status and kinship network, with a
beta standard coefficient of 0.27, were
significantly associated with social happiness.
Economic situation with a beta standard
coefficient of 0/31 and mental/physical health,
with a beta standard coefficient of 0/25, were also
significantly associated with social happiness.
The results of regression analysis showed that all
the independent variables did in fact entered the
regression equation and that all together could
explain about 26 percent of the variance of social
happiness. Economic situation and Physical and
mental status had, respectively the highest and
the lowest amount of influence on social
happiness.
Keywords: Social happiness, Social capital,
Family, economic situation, Physical and mental
status.

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتملاعی ملثرر در احسلا
 روش تحقیلل.شللادما ی در سللاانا شلل ر اصللا ا ا جللا شللد
 سلاه و41  الر جمعیل4886661 ً جامعة آماری تقریبا،پیمایشی
 ار و روش مو گیری س می ای811  تعداد مو، بیشتر اصا ا
 ابزارهای پژوهش شام مقیلا. و تصادفی ا تخاب گردیده اس
) و پرسشللنام متریرهللای4991 ، شللاداامی آاسللاورد (آرگایلل
 ب منظور تحلی. ) بوده اس4698( مستق شاراامی محق ساخت
داده ها از تحلی همبستگی پیرسو و رگرسیو ب روش همزملا
. ا جلا گردیلدSPSS استااده شد و محاسبات ب امک ر افلزار
تایج تحقی شا داده ا میزا احسا شادما ی ااثریل مو ل
 تلایج.  درصد) در حد متوسط محاسلب شلده اسل89/1( آماری
تحلی رگرسیو شا داده ا سرمای اجتماعی ضریب استا دارد
 وضلعی خلا واده و.  بلر شلادما ی ارلر داشلت اسلβ=1/68 )(بتا
 وضلعی.  بر شادما ی ارر داشت اسلβ=1/67 شبک خویشاو دی
 وضل جسلما ی و.  بر شادما ی تأریر داشت اسβ=1/64 اقتصادی
 تللایج تحلی ل.  ب لر شللادما ی تللأریر داشللت اس لβ=1/61 روحللی
 در،رگرسیو داد ا تمامی متریرهای مستق در مدل رگرسیو ی
 درصللد68 ) وp< 1/11(  معنللیدار هسللتند1/11 سلل خ خ للای
ترییرات شادما ی از طری ملدل رگرسلیو ی بلا متریرهلای مسلتق
توضیخ داده شده اس و بیشترین تأریر یز مربوط ب متریر مسلتق
وضعی اقتصادی و امترین تأریر مربوط ب وضلعی جسلما ی و
. روا ی ب دس آمده اس
، سللرمای اجتمللاعی، شللادما ی اجتمللاعی: واژههاا کلیااد
. وضعی جسما ی و روا ی، وضعی اقتصادی،خا واده
asghar.mo.de@gmail.com :مسئول

98/06/25 :پذیرش
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مقدمه
شادمانی واژهای است که معانی مختلفی دارد که شامل :لالذ
آنی ،لذ

طوالنی مد

و لذ

شادمانی در شهر اصفهان نرز حاکی از باال نبالودن آن در بالر
خانوارهای اصفهانی است (ربانی و همکاران .)1890،با توجه

از کل زندگی اسالت .در آیالة

به اینکه شهر اصفهان یکی از مراکز مهم اقتصادی؛ فرهنگی و
اجتمالالاعی ایالالران اسالالت پالالی بالالردن بالاله عوامالالل تثیررگالالذار بالالر

 179سوره آل در قرآن کریم از شادی با واژة فرح یالاد شالده
است فرح عبار است از عمران خدا مالیفرمایالد :باله آنهاله

مشکم

خدا از فضل خود به آنان داده است ،شادمان هستند.

حائز اهمرت باشد.

شادمانی احساس مثبتی است کاله بالر رفتالار انسالان تالثیرر
می گذارد و بر سممت روحی و روانی افراد نرز مالثیر اسالت،
افرادی که در نگرانی و اندوه به سر می برنالد تمالا تالمش و
انالرژی خالود را صالر از بالر بالردن ایال انالدوه و نگرانالالی

گوناگون آن ازجمله احسالاس شالادمانی مالی توانالد

پرسش اصاللی آن اسالت کاله عوامالل اجتمالاعی مالثیر بالا
شادمانی اجتماعی ساکنان شهر اصفهان چرست؟
پژوهش حاضر بنا به دالیل زیر اهمرت و ضرور
نخست :نتای بسراری از تحقرقالا

دارد:

نشالان مالی دهالد کاله

می کنند ،لذا برای همه جوامع شالادمانی افالراد دارای اهمرالت

شادمانی (بهعنوان یک عامل ذهنی و روانی) خالود مالیتوانالد

است .شادمانی و نشاط می تواند نشالانگر سالممت اجتمالاعی

درمانی برای برماریها و دردهالای جسالمی و فرزیکالی باشالد
(اقتباس از کامرا و همکاران.)1888 ،

یک جامعه باشد که به خودی خود به دست نمی آید و نراز باله
تحقرق و پژوهش دارد.
انسان از دیرباز باله دنبالال ایال بالوده اسالت کاله چگوناله

دو  :برخالالی مطالعالالا

فراملرتالالی دربالالارة شالالادی ازجملالاله

تحقرق مرنکو ( ،2009به نقل از اکبرزاده و همکالاران)1892 ،

می تواند بهتالر زنالدگی کنالد و چاله چرالزی برشالتر موجبالا

در آن شاخص شادی کشورها را محاسبه نموده است و نشان

رضایتش را فراهم می سازد و با چه سازوکارهایی می تواند از

داده که رتبه شادی ایران در طول سالهالای  ،1997-2007در

زندگی در ای دنرا لذ ببرد .همة ای ها به نالوعی باله مفهالو
شادمانی و نشاط مربوط می شود .فقدان شادی و نشاط نرز در

بر  97کشور ،رده  56است کاله از متوسال پالایر تالر اسالت

جامعالاله نتالالای منفالالی بسالالراری بالاله دنبالالال دارد (کامرالالا

و

همکاران .)1888،بسراری از روان شناسان بر ای باورنالد کاله

(مرنکو .168:2009،به نقل از اکبرزاده و همکاران.)1892 ،
سو  :نتای برخی از تحقرقا

در خصو

شالادمانی در

شهر اصفهان نرز حاکی از باال نبالودن آن در بالر خانوارهالای
اصفهانی است (ربانی و همکاران.)1890 ،

در مفهو شادی حداقل سه جزء اساسی عاطفی ،اجتمالاعی و
شناختی وجود دارد (ظهور.)1882،

چهار  :با توجه به اینکه شهر اصفهان یکی از مراکز مهم

یکی از نرازهای انسان در زنالدگی داشالت شالادی اسالت.

اقتصادی؛ فرهنگی و اجتماعی ایران است پی بردن به عوامالل

انسانی که شادی نداشته باشد در انجا کارهالای خالود دچالار

تثیررگذار بر مشکم

گوناگون آن ازجمله احساس شالادمانی

مشکل می شود .شادی یک نرروی مضاعف درونی اسالت کاله

میتواند حائز اهمرت باشد.

انسان را در انجا دادن فعالرتهایش کمک مالیکنالد و سالب
می شود که با نشاط برشتر به موفقرت برسد .انسالان هالایی کاله

هد

کلی پژوهش :تثیرر عوامالل اجتمالاعی بالر شالادمانی

اجتماعی (مورد مطالعه :ساکنان شهر اصفهان)

شادترند از نظر روحی و جسمی هم سالم تالر هسالتند ،یعنالی

فقدان شادی و نشاط نرز در جامعه نتالای منفالی بسالراری

مالی شالود کاله

به دنبال دارد (کامرالا و همکالاران )1888،کاله از آن جملاله
مالالیتالالوان بالاله افسالالردگی ،بالالدبرنی ،ارزیالالابی منفالالی رویالالدادها،

شادی در سرستم بدنی افراد تثیرر دارد و سب

اعضالای بالالدن بهتالالر بالاله فعالرالت خالالود برسالالند (خارسالالتانی و
سرفی )1898،ای تحقرق در نظر دارد رابطه عوامل اجتمالاعی

بی عمقگی به کار و فقالدان وجالدان کالاری ،اعترالاد باله مالواد

مثیر بالر شالادمانی اجتمالاعی (مالورد :مطالعاله :سالاکنان شالهر

مخدر ،ناهنجاری هالای اجتمالاعی ،رواج خشالونت در روابال

اصفهان) را مورد بررسی قرار دهد .مثلفههای اجتماعی مالثیر

اجتماعی ،طمق و گالرایش باله فرهنال

بر شادمانی عبار اند از :سرمایه اجتماعی ،وضعرت خالانواده

اشاره نمود.

و شبکه خویشاوندی ،وضع جسالمانی و روحالی و وضالعرت
اقتصالالادی اسالالت .نتالالای برخالالی از تحقرقالالا در خصالالو

برگاناله و غررخالودی

پررامون موضوع ای پژوهش تحقرقاتی به شرح زیر شالده
است:
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ربرعی ( )1891در ای پالژوهش نشالان داده بالر نگالرش
شغلی ،چگالونگی گالذران اوقالا

فراغالت ،مرالزان مشالارکت

آن است که چهار مثلفه اصلی ویژگی هالای کالبالدی ،کرفرالت
فضای شهری ،ابعاد ذهنی و ویژگی هالای جامعاله ،مهالم تالری

اجتماعی ،رواب با همکالاران ،اعتقالادا و رفتارهالای دینالی،
طبقه اجتماعی ،سممت روانی و تحصرم با نشاط اجتماعی

عوامل تثیررگالذار بالر شالادی هسالتند و در ایال مرالان مثلفاله
ویژگالالیهالالای کالبالالدی از بالالاالتری تثیررگالالذاری بالالر شالالادی

تعرر ،

برخوردار است .همهنر شادی شهروندان در محدوده پرالاده

متغررهای مشارکت اجتماعی ،نگرش شغلی ،سممت روانالی،

مرکز تاریخی تهران برش از آنکه متثیر از ویژگالیهالای کالمن

برشالتری تالثیرر را بالر

جامعه باشد ،متثیر از کرفرت فضای شهری به ویژه کرفرت های

معلمان زن رابطة معنادار وجود دارد .بر اساس ضری
دینداری ،موقعرت اجتماعی به ترترال
نشاط اجتماعی معلمان زن داشتهاند.

نشاطدوست و همکاران ( )1888در تحقرالق خالود نشالان

کالبدی است.
شریفزاده و همکالاران ( )1896در ایال پالژوهش نشالان

داد پن متغرر رضایت از زندگی ،مرزان ورزش هفتگی ،مرزان

داده اند که متغررهای دینداری ،رضایت از زندگی ،عز نفال

خوش برنی به زندگی ،شادکامی همسر و سابقة برماری عصبی

و ارتباط اجتماعی به نسبت سالایر متغررهالا تالثیرر زیالادی بالر

درمجموع 54درصد شادکامی پاسخگویان را تبرر میکردند.
هزارجریبی و آستر فشان ( )1888در ای پژوهش نشان

نشاط اجتماعی در ایران داشته است
گرچه شادکامی یکی از عالی تری اهدا

داده که احساس نشاط اجتماعی مرزان امرد باله آینالده ،مرالزان

در سط فردی و اجتماعی در همة جوامع است ،بالاای حالال،

زندگی انسالان

ارضای نرازها ،نگرش مثبت به فضای اخمق عمومی در بالر

منابع و عوامل مثیر بر آن در جوامع مختلالف متفالاو

پاسخگویان متوس و در مقابل احساس همبستگی اجتماعی،

(نوفرستی و گنجی و سلرمانی.)1895 ،

اسالت

احساس امنرت و احساس عدالت اجتماعی در سالط پالایرنی

شمشرری ( )1898در ای پژوهش نشان داده کاله سالرمایه

ارزیابی شده است .همهنالر مرالزان پایبنالدی باله ارزش هالای

اجتماعی ،مشارکت اجتمالاعی ،حمایالت اجتمالاعی و اعتمالاد

دینی بر پاسخگویان در سط باالیی قرار دارد.

اجتماعی بر شادی شهروندان شهر آباده تثیرر گذاشته است.

سالالمرعی اصالالفهانی علررضالالا و سالالایری ( )1897عوامالالل

اتنالالا  )2000( 1در ای ال پالالژوهش نشالالان داده کالاله متغرالالر

اجتماعی مثیر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) که
یافته هالای رگرسالرونی و بررسالی رابطاله بالر متغررهالا نشالان

تثیررگذار بر احسالاس شالادمانی ،رضالایت از زنالدگی اسالت.
ای گونه رضایت با طرف وسرعی از متغررها در ارتبالاط اسالت

میدهد کاله درواقالع متغررهالای زمرنالهای و همهنالر عوامالل

که از آن مران نقش اعتمالاد حالائز اهمرالت اسالت و همهنالر

اجتماعی مثیر ازجمله ازخودبرگانگی ،مرزان درآمد ،دینداری،

شبکه هالایی کاله مالی تواننالد اعتمالادآفری باشالند و از اعتمالاد

ابعالالاد سالالرمایه اجتمالالاعی ،رضالالایت زنالالدگی ،شالالغلی ،پایگالالاه

حمایت کنند .نقش ای گونه شبکه ها در خلالق اعتمالاد باعال

اقتصادی و اجتماعی رابطه های معنالادار بالا نشالاط اجتمالاعی

تثیررا

غررمستقرم بر رضالایت از زنالدگی اسالت و از طالر

افراد مورد مطالعه دارد .نتالای عبالاسزاده و دیگالران ()1895

دیگر رضایت از زندگی خود بر احساس شالادمانی تثیررگالذار

نشان می دهد که سرمایه اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی بالر

است.

مرزان شادی دارند .در کل برای افزایش شالادی و بالاال بالردن

نتای پژوهش دیگری نشان می دهد فعالرت هالای ارادی و

بهزیستی ذهنی افراد مورد مطالعه توجه سراستگالذاریهالا و
برنامهریزیها باید برشتر روی سالرمایه اجتمالاعی و فرهنگالی

آگاهانه افراد بهتری توان را برای باال بردن سط شالادکامی و
احساس بهزیستی ذهنی افراد به باالتری نقطة بالقوه و یابالت

متمرکز شود .هرچند بر اسالاس یافتالههالا ،سالرمایه اقتصالادی

نگه داشت افراد در آن نقطه (البته بالا رعایالت کالردن بعضالی

تعرر کننده است.

شرای ) دارد؛ بنابرای کلرد شادکامی افراد در ایال اسالت کاله

سالالماواتی و رنجبالالر ( )1897در پالالژوهش آنالالان نشالالان

بتوانند تجار

مثبت زیادی را در طول زمان به دست آورنالد

میدهند که مرانگر احساس شادی بر مبنای روش وینهالوون

و در ای حالت باقی بمانند (نوفرستی و دیگالران ،1895 ،باله

در بر شهروندان تهرانی  5/90است .نتای تحلرلها نمایانگر

نقل از لروبومرسکی و الئوس.)2018 ،
1. putnam
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هلرول )2006( 1در تحقرقی نشالان مالی دهالد کاله عوامالل

شر  ،)2015( 6در ای پژوهش به بررسی سممت ذهنالی

غررمادی ازجمله رضالایت و یالا اعتمالاد تالثیرر عمرقالی را بالر

و بهبود شادی و رفاه در بازه زمالانی  2005تالا  2018در 160

احساس شالادمانی دارد .همهنالر اعتمالاد عمالومی و اعتمالاد
شغلی به کارکنان دیگر ،روسالا و غرالره تالثیررا عمرقالی بالر

کشور جهان پرداخته است .در آخری گزارش شادی جهالانی
 ،2018شرق آسرا به عنالوان یکالی از  4منطقاله ای کاله حالداقل

احساس شادمانی دارند و از بالر ایال متغررهالا تالثیرر اعتمالاد

خوشحالی را دارد سنجش گردید .در ایال منطقاله ،بالا توجاله

شغلی از اعتماد عمومی برشتر گزارش شده است.

توجرس  2و همکاران ( )2005نتای تحقرالق آنالان نشالان

روشهالالای گالالالو
(گالو

7

در سالالنجش شالالاخص سالالممتی جهالالانی

 2014 ،به نقل از شر  )2015برشتر مرد در مقراس

داده کالاله فعالرالالتهالالای ورزشالالی اعضالالای سالالازمان ،تالالثیررا

 11درجهای کانتریل باله زنالدگی خالود رأی منفالی در مقابالل

مستقرمی بر شادی آنها داشته و هر چه مرزان ساعاتی که آنهالا

مثبت دادند .عموه بر ای  ،رتبه آسرا فق بالا 18درصالد رتباله

صر

ورزش می کرده اند ،برشتر بوده ،احساس شادمانی آنهالا

نرز افزایش یافته است.

مثبت ،پایر تری رتبه جهان در حوزة سممت بوده است.
8

لالالی و همکالالارش ( )2015در پژوهشالالی کالاله بالالر روی

آناند 8و همکارانش ( )2011در ای تحقرق در خصالو
شادی ،مدلی ارائه شده اسالت کاله در آن متغررهالایی ازجملاله

دانشجویان  198دانشگاه کالره جنالوبی انجالا گرفالت ،نشالان
دادند که احساس برخورداری از حمایت اجتماعی ،احسالاس

اجتمالالاعی نرالالز

و نالاهمواری هالای زنالدگی و

رضالالایت از زنالالدگی ،تجالالان  ،عالالد تجالالان

توانایی برای غلبه بر مشالکم

بهعنوان متغررهالایی پنهالان مالدل معرفالی شالدهانالد .درآمالد و

همهنالالر داشالالت روابالال و نزدیالالک بالالا خالالانواده و دوسالالتان،

متغررهای اقتصادی-اجتمالاعی در ایال تحقرالق بالر شالادمانی

مهم تری تعرر کننده هالای شالادکامی بالرای دانشالجویان کالره

تثیررگذار بودهاند.

جنوبی است .بررسی های انجا شده نشالان مالی دهالد کاله در

پوز و برلرش )2018( 4در پژوهشالی باله بررسالی سالرمایه

اجتماعی و شادکامی فالردی در اروپالا پرداختاله اسالت .نتالای

مورد شادمانی و متغررهالای تثیررگالذار روی آن دیالدگاههالایی
وجود دارد که بهطور اختصار توضر داده میشود:

مطالعه آنان سه یافته مهم داشته است؛ نخست آنکاله سالرمایه

یایا )2019( 9در تحقرقی نشان میدهالد کاله تفالاو هالای

اجتمالالاعی عالالاملی بالالرای شالالادکامی اجتمالالاعی در کشالالورهای
اروپایی است .دو آنکه پرامد اصلی تثیرر سرمایه اجتماعی بر

قومی در درک سممت و شالادی در مالردان نسالبت باله زنالان
برشتر بوده ،باوجودای زنان رضایت برشتری از زندگی نسبت

شالالادکامی ،در تعالالامم

اجتمالالاعی غرررسالالمی ،تعالالامم

به مردان داشته اند .همهنر بسالراری از خالانوادههالای خرلالی

اجتماعی عا و اعتماد نهادی آشکار میشود .بر اساس یافتاله

یروتمنالالد از مرالالزان سالالممت و رضالالایت از زنالالدگی بالالاالیی

سو  ،تفاو های مهمی درزمرنالة چگالونگی ارتبالاط سالرمایه

برخوردار بودهاند ولی همراه با شادی نبوده است.

اجتماعی با شادکامی در نواحی مختلف اروپا ،وجود دارد.

در ضم با توجاله باله اینکاله سالرمایه اجتمالاعی یکالی از

فورد 5و همکاران ( )2015در ای پالژوهش کاله بالر روی

متغررهای اصلی تثیرر عوامل اجتماعی بر شالادمانی اجتمالاعی

چهار کشور آمریکا ،آلمان ،روسره و شرق آسرا انجا گرفتاله،

ساکنان شهر اصفهان است دو تعریف مرتب مطرح میشالود:

نشالالان دادهانالالد کالاله عوامالالل مالالثیر بالالر شالالادکامی تحالالت تالالثیرر

بوردیو سرمایه اجتماعی را مجموعه منالابع مالادی یالا معنالوی

متغررهای فرهنگی است .شروه هایی که افراد انتخا می کننالد
تا مرزان شادکامی خود را افزایش دهنالد ،در آمریکالا و آلمالان

میداند که به یک فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکه پایداری
از رواب کموبرش نهادینه شده آشنایی و شالناخت متقابالل را

برشتر متمرکز بر روش های فردی و در روسره و جنو

آسالرا

برشتر متمرکز بر روشهای اجتماعی است.
2. Thogersen N touman
4. Pose Andre´s Rodrı´guez & von Berlepsch Viola
6. shin
8. lee
10. Fild

در اخترار داشته باشد (فرلد .)1886 ،10کلم سرمایه اجتماعی

را ایال گونه تعریف میکند «مجموعهای از منابع که در رواب
1. Helliwell
3. Anand
5. Ford
7. Galop
9. yaya
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پرشر بالا روش و رویکردهالای

خانواده و در سازمان اجتماعی محلالی وجالود دارنالد و بالرای

درحالی که بسراری تحقرقا

رشد اجتماعی یا شناختی یک کودک یا جوان مفرالد هسالتند».

دیگر بوده و ای تحقرق بر اساس چارچو

ای منابع برای افراد مختلف متفاو انالد و مالیتواننالد امترالاز
مهمی را برای توسعه سرمایه انسانی کودکان و جوانان ایجالاد

شالالامل نظریالالا پوتنالالا  ،بوریالالو ،دورکالالرم ،وبالالر ،زیمالالل و
اینگلهار بوده است که نشانگر نوآوری آن است.

کنند .به اعتقاد کلم سالرمایه اجتمالاعی از طریالق کالارکردش

بررسیهای انجا شده نشان میدهد که در مالورد عوامالل

تعریف میشود .یک هسالتی منفالرد نرسالت ،بلکاله تنالوعی از

مثیر بر شادمانی متعددی تثیرر دارد؛ اما در ای پژوهش سعی

هستیهای متفاوتی است کاله دارای دو خصوصالرت مشالترک

شده که به عوامل اجتماعی و شخصرتی که به نظر برشالتر ایالر

هستند .همگی دارای وجوهی از یک ساختار اجتماعی هستند

داشته مالورد مطالعاله گرالرد .دو  :در یالک تحقرالق نمالیتالوان

و همگی بخشهای خاصی از افراد داخل سالاختار را تسالهرل

موضوع مزبور را از ابعاد مختلف بررسی کرد .سالو مقایسالة

نظری تحقرق نرز

مالالیکننالالد .اصالالطمح حمایالالت اجتمالالاعی 1بالالرای اشالالاره بالاله

ای تحقرق با تحقرقالا

مکانرسمهایی که از طریق آنهالا روابال بالر فالردی ،افالراد از

فرضره ها ازجملاله سالرمایه اجتمالاعی و وضالعرت خالانواده و

ایرا مضر و مخر فشار روانی محافظت میکنالد ،باله کالار
رفته است (کوه  1989 ،2به نقالل از چالر  8آوه و همکالاران،

شبکه خویشاوندی کمتر کار شده است.
فرضرة اول :بر سرمایه اجتماعی ساکنان شهر اصالفهان و

.)1887

احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد.

به اعتقاد فرانسر

پرشالر نشالان مالی دهالد کاله برخالی

بالرک پرونالد بالا دوسالتان و شالریکان

فرضرة دو  :بر وضعرت خانواده و شالبکه خویشالاوندی

جنسی که ما میتوانرم صمرمرت خود را با آنها تقسالرم کنالرم،

ساکنان شهر اصفهان و احساس شالادمانی آنهالا رابطاله وجالود

دو ایر میتواند داشته باشد :شادی را دو برابر میکند و انالدوه

دارد.

و غصه را به نصف تقلرل میدهد (آرگایل.)1888 ،4

فرضرة سو  :بر وضع جسمانی و روحالی سالاکنان شالهر

از نظر نوآوری پالژوهش حاضالر از نظالر کنتالرل شالرای
پژوهش ،یک بررسالی پرمایشالی اسالت .از نظالر هالد

یالک

بررسی کاربردی است ،از نظر وسعت پهنانگر (شهر اصفهان)
است .همهنالر تحقرالق مزبالور بالا رویکالرد اجتمالاعی بالوده

اصفهان و احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد.
فرضالالرة چهالالار  :بالالر وضالالعرت اقتصالالادی سالالاکنان شالالهر
اصفهان و احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد.

مدل نظر
رواني و جسماني

سرمایه اجتماعي

نشاط اجتماعي
وضعیت اقتصادی

خانواده و خویشاوندی

مدل نظری پژوهش (محقق ساخته)
2. Cohen
4. Argule

1. Socail Support
3. Chin
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روش
روش پژوهش ،جامعة آمااری و نموناه :روش پالژوهش از
نظر کنترل شرای پژوهش ،یک بررسی توصرفی  -پرمایشالی
از نوع همبستگی است .از نظر هد یالک بررسالی کالاربردی
است ،از نظر وسعت پهنانگر (شهر اصفهان) و از نظالر زمالان
مقطعی ( )97 -96است.
جامعة آماری پژوهش شامل تمامی افراد  15سال باله بالاال
ساک در مناطق 15گانه شهر اصالفهان اسالت کاله بالر اسالاس
گزارش سرشماری سال " 1895آمارنامه شهر اصفهان" تعداد
آنها تقریباً  1668884نفر است .از بر ای جامعة آمالاری ،بالا
استفاده از فرمول کالوکران ،حجالم نموناله برابالر بالا  600نفالر
برآورد گردید.
شروة نمونه گرری در ایال تحقرالق سالهمرهای متناسال بالا
حجم و سپ تصادفی اتفاقی بوده است .بالر ایال اسالاس در
پژوهش حاضر ،پژوهشگر ابتالدا نقشاله منالاطق شالهری را بالا
تقسالرمبنالالدی شالالهر بالاله دسالالت آورده سالالپ منالالاطق 15گانالاله
برحس اطمعا معاونالت پالژوهش شالهرداری اصالفهان بالا
توجه به ویژگی های اقتصالادی ،خالدما شالهری و امکانالا
رفاهی به  8طبقة برخوردار ،نرمالهبرخالوردار و کالمبرخالوردار
تقسرم گردید .سپ از درون هر منطقه ،خرابان هایی به روش
تصادفی انتخا شده در مرحلة بعد از هر منطقه ،کتابخانههالا
یا محله هایی به صور تصالادفی انتخالا و در مرحلالة آخالر
پاسخگویان به صور نمونه گرری در دسترس اما با توجه باله
سط دانش مرتب با مباح شهری انالتالخالالا شالدنالالد ،از
ای تعداد 58درصد مالرد و 47درصالد زن بودنالد .باله منظالور
تحلرل دادهها از آمار توصرفی و آمار اسالتنباطی بالرای آزمالون
فرضره ها از آزمون همبستگی پررسون و مالدل رگرسالرون باله
روش همزمان استفاده شد.
ابزار سنجش
در ای پژوهش ،ابالزار مالورد اسالتفاده در جمالع آوری مبالانی
نظالالری تحقرالالق ،فالالرش ،بانالالکهالالای اطمعالالاتی و شالالبکههالالای
کامپروتری است .همهنر ابزار مورد استفاده برای گالردآوری
داده های آماری ،پرسشنامة محقق ساخته است کاله مبتنالی بالر
مثلفهها و شاخصهای تحقرالق بالر اسالاس پرشالرنه و ادبرالا
تحقرق تدوی شدند .در اینجالا سالثاال فالالردی و سالثاال
2. lu

تخصصی مذکور با هم تلفرق و در قالال
اخترار پاسخگویان قرار گرفت.

یالک پرسشالنامه در

مقیاس شادماني آكسفورد :1در ای پژوهش ،ابزار مالورد
استفاده در جمع آوری مبانی نظری تحقرق ،فرش ،بانالک هالای
اطمعاتی و شبکه هالای کالامپروتری اسالت .مقرالاس شالادکامی
آکسفورد ای پرسشنامه که در سال  1990آرگایل و لو 2تهراله
کردند و در سال  1995آرگایل ،مارتر  8و لالو مالورد تجدیالد
نظر و گسترش قرار دادند ،دارای  29ماده است که هر ماده 4
گزینه دارد و نمالره ای بالر صالفر تالا  8باله خالود اختصالا
می دهد .گزینه های اولر ماده ای مقراس عبار اند از نموناله
سثاال  .1الف :احساس شادی نمی کنم : .نسبتاً احسالاس
شادی میکنم .ج :خرلی شالاد هسالتم .د :بالرش از حالد شالاد
هستم.
 .2الف :نسبت به آینده خوشبر نرسالتم : .نسالبت باله
آینده خوشبالر هسالتم .ج :احسالاس مالیکالنم کاله آینالدهای
نویدبخش در انتظار م است.
احساس میکنم زندگی سرشار از امرد پرش رو دار .
 .8غم و شادی دیگران را غم و شادی خود میدانم
 .4رابطه م با اعضای خانوادها گر و صمرمی است.
آرگایل و همکاران ( )1995و پرسشنامه متغررهای مستقل
شادکامی محقالق سالاخته ( )1896بالوده اسالت؛ کاله سالثاال
متناس بالا فرضالره هالا ،تعریالف نظالری و تعریالف عملرالاتی
(شاخص ها) توس نگارنده و در قالال طرالف لرکالر پالن
گزینی با  50سثال تهره و تنظرم گردیده است.
به منظور سنجش اعتبار پرسشالنامه از اعتبالار محتالوایی از
نوع اعتبار صوری یعنی با اسالتفاده از نظالرا کارشناسالان در
حوزه علو جامعهشناسالی و روانشناسالی اسالتفاده شالد و بالا
مرور و بازبرنی آنها و نظر اساترد محتر تالا مرالزان زیالادی از
اعتبار آنها اطمرنان حاصالل شالد .بالرای محاسالبه پایالایی ایال
پرسشنامه از ضری آلفای کرونباخ اسالتفاده شالده اسالت کاله
مقدار آلفا برای تمامی متغررهای تحقرق برش از  0/7است.
روش اجرا و تحلیل دادهه
تجزیهوتحلرل حاصل از ای پژوهش با اسالتفاده از نالر افالزار
آماری ( )SPSSانجا شالد .پرسشالنامه هالای پالژوهش مزبالور
توس پاسخگویان تکمرل شده و تحلرل دادهها با استفالاده از
1. Oxford Happiness Inventory (OH
3. Martin
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همبستگی پررسون و مدل رگرسرون به روش همزمان

ی فتهه
درجهبندی مقراس شادمانی نشان میدهد که برشالتری تعالداد

(متغررهالالای مسالالتقل) و شالالادمانی اجتمالالاعی (مالالورد مطالعالاله:
ساکنان شهر اصفهان) متغرر وابسته است.

یعنی 69/5درصد در حد متوس شالادمان هسالتند و 4درصالد

ضری

محاسالبه گردیالد .الز باله ذکالالر اسالت کاله عوامالل اجتمالالاعی

نرز نگران هستند .هرچکسی خرلی نگران نبوده است8 .درصد
نرز خرلی شاد18/50 ،درصد شاد بودهاند.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار (متغیرهای كمي) متغیرهای پژوهش برای شادكامي (تعداد = )166
شاخص آماری
متغیر

مرانگر
انحرا

معرار

سرمایه

وضعیت

وضعیت

وضعیت

اجتماعي

خانواده و ...

اقتصادی

جسماني

50/82

2/98

8/87

8/86

2/76

10/18

0/89

0/80

0/91

0/68

شادماني

معرالار

وضعرت خانواده ،وضعرت اقتصادی باالتر از حالد متوسال را

بر اساس دادههای جدول مزبور مرانگر و انحرا

سازههای (متغررهای کمالی) پالژوهش محاسالبه و ارائاله شالده
است .مرانگر مقراس شادمانی مقدار  50/82بوده و از امترالاز

نشان می دهند .وضعرت جسمانی و روانی بر اساس طرالف 5
درجهای سنجش شده است و با مرانگر  2/76بالاالتر از حالد

متوس شادمانی برشتر است .می توان گفت ،شالادمانی نمونالة

متوس  2/5است .انحرا

معرارها نرز به هم نزدیالک هسالتند

مورد مطالعه تقریباً برشتر از حد متوس بوده اسالت .سالرمایه

و نشانة دقت هماندازه در مقادیر است.

اجتمالالاعی و ابعالالاد آن شالالامل (مشالالارکت ،اعتمالالاد ،انسالالجا )،
جدول  .2نتایج آزمون همبستگي پیرسون برای شادكامي
متغیر وابسته شادماني

متغرر
ضری

همبستگی پررسون

سط معنیداری ()P

سرمایه
اجتماعی

مشارکت

اعتماد

انسجا

وضعرت
خانواده و ...

وضعرت
اقتصادی

وضعرت
جسمانی

0/469

0/405

0/511

0/528

0/682

0/514

0/420

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

بر اساس ارقا جالدول مزبالور سالط معنالاداری سالرمایه
اجتماعی  p<0/05است ،لذا فرض صالفر رد و فالرض مقابالل

وضعرت خانواده و شبکه خویشاوندی ،وضعرت اقتصالادی و
وضع جسمانی و روحی تثیرد شده است.

تثیرد شده و می توان گفت ،بر سرمایه اجتماعی ساکنان شهر

مثلفههای سرمایه اجتماعی شالامل :مشالارکت ،اعتمالاد و

اصفهان و شادمانی آنها رابطه وجود دارد .با توجاله باله مرالزان
ضری همبستگی پررسون  ،0/64می توان گفت ،ارتباط مثبت

انسجا هرکدا بالا سالط معنالاداری کمتالر از  ،0/05ضالری
همبستگی هر یک به ترترال  0/528 ،0/511،0/405محاسالبه

(مستقرم) و متوسال اسالت و بالا افالزایش سالرمایه اجتمالاعی

شالده مالیتالوان گفالت ،بالر ابعالاد سالرمایه اجتمالاعی شالامل

ساکنان شهر اصفهان ،شادمانی آنها افزایش می یابالد؛ لالذا بالر

(مشارکت ،اعتماد ،انسجا ) ساکنان شهر اصالفهان و شالادمانی

سرمایه اجتماعی ساکنان شهر اصالفهان و احسالاس شالادمانی
آنها رابطة معناداری وجود دارد و تثیرد شده است .نکتة قابالل

آنها رابطه وجود دارد .با توجه به مرالزان ضالرای همبسالتگی
پررسون می توان گفت ،ارتباط مثبت (مستقرم) و متوس است

توجه اینکه سرمایه اجتمالاعی و مثلفالههالای آن و متغررهالای

و با افزایش ابعاد سرمایه اجتماعی شامل (مشالارکت ،اعتمالاد،
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انسجا ) ساکنان شهر اصفهان ،شادمانی آنها افزایش مالی یابالد؛

دارد .مرزان ضری

بنابرای ابعالاد سالرمایه اجتمالاعی شالامل (مشالارکت ،اعتمالاد،

گفت ارتباط مثبالت (مسالتقرم) و متوسال اسالت و بالا بهبالود

انسجا ) رابطه معناداری وجالود دارد و تثیرالد شالده اسالت؛ و
فرضرة اول تثیرد شده است.

وضعرت اقتصادی ساکنان شهر اصفهان ،شادمانی آنها افزایش
مییابد .بنابرای بر وضعرت اقتصادی ساکنان شهر اصفهان و

برای متغرر وضعرت خالانواده بالا توجاله باله اینکاله سالط
معناداری کمتر از  0/05به دست آمده ،لذا فالرض صالفر رد و

همبستگی پررسالون  0/514کاله مالی تالوان

احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد و فرضرة سالو تثیرالد
شده است.

فرض مقابل تثیرد شده و می توان گفت ،بر وضعرت خانواده

برای وضعرت سممت جسالمانی و روانالی بالا توجاله باله

و شبکه خویشاوندی ساکنان شالهر اصالفهان و شالادمانی آنهالا

اینکه  ،p<0/05لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تثیرد شده و

همبستگی پررسون  0/68کاله

می تالوان گفالت ،بالر وضالعرت سالممت جسالمانی و روانالی

می توان گفت ،ارتباط مثبت (مستقرم) و متوسال اسالت و بالا

ساکنان شهر اصفهان و شادمانی آنها رابطه دارد .بالا توجاله باله

بهبود وضعرت خانواده و شالبکه خویشالاوندی سالاکنان شالهر

مرزان ضری

همبستگی پررسون  0/420که مالی تالوان گفالت،

اصفهان ،شادمانی آنها افزایش می یابد؛ بنابرای بالر وضالعرت
خانواده و شبکه خویشاوندی ساکنان شهر اصفهان و احساس

ارتباط مثبت (مسالتقرم) و تقریبالاً متوسال اسالت و بالا بهبالود
وضعرت سممت جسمانی و روانالی سالاکنان شالهر اصالفهان،

شادمانی آنها رابطه وجود دارد و فرضره دو تثیرد شده است.

شادمانی آنها افزایش می یابد .لذا بر وضع جسمانی و روحی

رابطه وجود دارد .مرزان ضری

برای متغرر وضعرت اقتصادی بالا توجاله باله اینکاله سالط

ساکنان شهر اصفهان و احساس شالادمانی آنهالا رابطاله وجالود

معناداری کمتر از  0/05به دست آمده ،لذا فالرض صالفر رد و

دارد و فرضرة چهار نرز تثیرد شده است .به طور خمصاله بالا

فرض مقابالل تثیرالد شالده و مالیتالوان گفالت ،بالر وضالعرت

توجه به مطال

مزبور هر چهار فرضالرة ایال پالژوهش تثیرالد

اقتصادی ساکنان شهر اصفهان و شادمانی آنهالا رابطاله وجالود

شده است.

جدول  .3نتایج برآورد مدل رگرسیون به روش همزمان (متغیر وابسته :شادماني ساكنان شهر اصفهان)
ضریب استاندارد (بتا)

خطای معیار

آماره t

p

همخطي VIF

سرمایه اجتماعی

0/260

1/201

2/80

0/005

1/81

وضعرت خانواده و شبکه خویشاوندی

0/270

0/564

8/56

0/001

1/66

وضعرت اقتصادی

0/819

0/558

2/40

0/017

1/49

وضعرت جسمانی و روانی

0/258

0/475

2/81

0/011

1/76

متغیر

 )0/260( R2ضری

2

تعرر

آمارهٔ دوربر واتسون ()1/99

 )0/259( Adj Rضری

تعرر تعدیلشده

آماره  Fو سط معنیداری ( 8/60و )0/005

نتای مندرج در جدول مزبور نشالان داده کاله آمالاره  fدر

خویشاوندی ،وضعرت اقتصادی ،وضعرت جسمانی و روانی)

سط  0 /05معنیدار است ( )p< 0/05و مدل برازش (شامل:

ساکنان شهر اصفهان بر شادمانی آنها تالثیرر دارنالد و مقالدار و

استاندارد (بتا) ،خطای معرار ،آماره  ،tهمخطالی ،VIF
تعرر ) در جدول مزبور بوده و مدل بالرازش محاسالبه

عممت ضرای برالانگر ایالر مسالتقرم متغررهالای مالذکور ،بالر
شادمانی ساکنان شهر اصفهان است .برشتری ایالر مربالوط باله

مدل رگرسالرونی

وضعرت اقتصادی و کمتری ایر مربوط به وضعرت جسالمانی

ضری
ضری

شده معنیدار بوده و حداقل یکی از ضرای

تعرالالر ( )R2درصالالد تغررالالرا

کالالل

مخالف صفر است .همهنر نتای نشان میدهد کاله ضالرای

و روانالالی اسالالت .ضالالری

همة متغررهای مستقل در مدل رگرسالرونی بالرازش شالده ،در

متغررهای مستقل (سرمایه اجتماعی ،وضعرت خانواده و شبکه

سط خطای  0/05معنیدار هستند ( ،)p< 0/05لذا مالیتالوان

خویشاوندی ،وضعرت اقتصادی ،وضعرت جسمانی و روانی)

گفت ،متغررهای (سرمایه اجتماعی ،وضعرت خانواده و شبکه

بالالر شالالادمانی سالالاکنان شالالهر اصالالفهان را کالاله از طریالالق مالالدل

تأثیر عوامل اجتماعي بر شادماني اجتماعي (مورد مطالعه :ساكنان شهر اصفهان) 131 /

رگرسرون توضر داده شده است ،بران میکند .ضری

تعرالر

 .)1885با درجهبندی مرزان شادمانی نمونة آمالاری ( 600نفالر

تعدیلشده برابر با  R2 =0/26است که نشان میدهالد حالدود

سالالاکنان شالالهر اصالالفهان) مشالالخص شالالد اکثریالالت کالاله شالالامل

 26درصد تغرررا شادمانی ساکنان شالهر اصالفهان از طریالق
مدل رگرسالرونی بالا متغررهالای مسالتقل (سالرمایه اجتمالاعی،

69/5درصد است احساس شادمانی آنها متوس است.
عوامل اجتمالاعی بررسالی شالده در ایال تحقرالق شالامل

وضعرت خانواده و شبکه خویشالاوندی ،وضالعرت اقتصالادی،

سرمایه اجتماعی ،وضالعرت خالانواده و شالبکه خویشالاوندی،

وضعرت جسمانی و روانی) توضر داده شده است.

وضعرت اقتصادی ،وضعرت جسمانی و روانی بوده است؛ کاله
طبق نتای آزمالون ضالری

همبسالتگی در جالدول شالماره 2

همبسالالتگی متوسالال و مثبتالالی بالالر ایالال متغررهالالا و شالالادمانی

بحث و نتیجهگیر
هالد کلالی پالژوهش رابطالة عوامالل اجتمالاعی بالا شالالادمانی
اجتماعی (مالورد مطالعاله :سالاکنان شالهر اصالفهان) و اهالدا

شالالادمانی در سالالاکنان شالالهر اصالالفهان افالالزایش مالالییابالالد .در

جزئی شامل :سنجش سرمایه اجتماعی ،وضعرت جسالمانی و

چارچو

نظری پژوهش نرز اشاره شده که به نظالر پوتنالا و

روانی ،وضعرت خانوادگی و خویشاوندی ،وضعرت اقتصادی

همکاران سرمایه اجتماعی درواقع یک پرشبرنی کننالده قالوی
برای تعرر مرزان شادی افالراد و کرفرالت زنالدگی در اجتمالاع

شادی در مران انسان های مختلف تعریالف هالای متفالاوتی
دارد و هر ک با توجه به ساختار ذهنی و روحی خود آن را

است ،لذا برای افزایش سط شادی مرد سالرمایهگالذاری در
سرمایه اجتماعی بسرار ارزشمندتر از سرمایهگذاری اقتصالادی

درک می کند .شادی امری درونالی و شخصالی اسالت .طریقاله

است  .پژوهش آرگایل ولو نشان می دهد که شادی با روابال

بوده است.

درک شادی و ابزار آن در افراد ،متفالاو

اسالت ،امالا در ایال

میباشند بهعبار دیگر با افالزایش هالر یالک از ایال عوامالل،

اجتماعی و حمایت اجتماعی ارتباط دارد .رواب اجتماعی ایر
بسرار زیادی بر شادی و جنبه های دیگر سممتی دارد و شاید

تفالالاو هالالا یالالک عامالالل مشالالترک وجالالود دارد و آن احسالالاس
رضایت و خشنودی است .خشنودی یکالی از اجالزای شالادی

بزرگتری علت منفرد آن باشد .کوپر و همکاران ( )1992در

است.

پژوهشی تحت عنوان فعالرت های اجتماعی و شادی باله ایال

نشاط و شادی در ایران سابقه طوالنی دارد و شاید کمتر

نترجه رسردند که فعالرت های اجتماعی (فعالرت های گروهی)
با مرزان شادی افالراد رابطاله مسالتقرم دارد و هالر چاله تعالداد

را در خود داشته باشالد ایرانرالان در گذشالته باله هالر بهانالهای
جشنی ترتر داده و میکوشردند کاله روزگالار را باله شالادی

فعالرت ها برشتر باشد ،بر شادی افراد افزوده میشود .سالرمایه
اجتماعی برش از سرمایه انسانی (مرالزان تحصالرم  ،درآمالد،

بگذرانند.

موقعرت اجتماعی فرد و )...در مرزان شادی افراد جامعه مالثیر

سرزمرنی را بتوان یافت که ای همه جش و شادمانی

فرهن

با کمی تثمل در حوزة نشاط و شادی مالی تالوان باله ایال
نترجه رسرد که ایرانران مردمانی شادمان بوده اند و ای امالر را
از جش های مختلفی که در تالاری ایال کشالور وجالود دارد،

است .دوستان نزدیک منبع خاصی از شادی هستند (مرادی و
همکاران.)1887 ،
در رابطه با چارچو

نظری و همسو بالودن نظریاله هالا و

میتوان فهمرد و از سوی دیگر ،تعالرم دینی هم به امر شالادی

پژوهشهای با فرضرهها به شرح زیر بوده است.

و نشاط اجتماعی اهمرت داده اند به گوناله ای کاله انسالان هالا را

فرضرة اول :بر سرمایه اجتماعی ساکنان شهر اصالفهان و
احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد.

تبریز ،یکی از کمن شهرهای غر و شمال غر ایران ،بافت
حاشره نشرنی بسراری دارد که بالغ بر  400هالزار نفالر در ایال

اسالت

ترغر

محم

به کس

لذ های بیپایان می کند .در ای مران شالهر

به نظر پوتنا و همکاران سرمایه اجتماعی عبالار

از :ارتباطاتی که بر مرد وجود دارد و محل زندگی آنهالا را

زندگی میکنند (پایگاه اطمعرسانی آناج.)1898 ،

از نظر رواب غنی می سازد .آنها معتقدند که سرمایه اجتماعی

شادی نوعی هرجان است که تثیرر ژرفی بر ساز کارهالای

درواقع یک پرش برنیکنندة قوی برای تعرر مرزان شادی افراد

جسمانی ،شناختی و روانی مکالانرز انسالانی دارد و عملکالرد
آدمی را در زمرنالههالای مختلالف بهبالود مالیبخشالد (الرالاس،

و کرفرت زندگی در اجتماع است ،لالذا بالرای افالزایش سالط
شالالادی مالالرد سالالرمایهگالالذاری در سالالرمایه اجتمالالاعی بسالالرار
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ارزشمندتر از سرمایه گذاری اقتصادی است (هویکه 2001 ،به

دیده شده است ( ,2008هلرول) .هلرول در تحقرق دیگری که

نقل از دریکوندی و همکاران)1881 ،

در سال  2005انجا داده است بر اساس نتای سه نظرسالنجی

بوردیو سالرمایه اجتمالاعی را مجموعاله منالابع مالادی یالا
معنوی می داند که به یک فرد یا گروه اجازه می دهد تا شالبکة

گوناگون در کانادا به دنبال بررسی رابطاله احسالاس شالادی و
محر های کالاری اسالت .او نشالان مالی دهالد کاله ارزش هالای

پایداری از رواب کم وبرش نهادینه شالده آشالنایی و شالناخت

غررمادی ازجمله اعتماد در محر هالای کالاری مالیتواننالد بالر

متقابل را در اخترار داشته باشد (فرلد)81 :1886 ،
جانا هلرول ازجملاله اندیشالمندانی اسالت (ماننالد را

احساس شادمانی تثیررا

بسزایی را داشته باشند .منتظالری و

همکاران ( )1891در تحقرقی با "عنوان مرزان شادکامی مالرد

نظالری ،فلسالفی و

ایران و عوامل مثیر بر آن از دیدگاه مرد ایران" که عموه بالر

مفهومی شادمانی و خوشبختی توجاله نشالان داده اسالت) کاله

عوامل اقتصادی-اجتماعی از قبرل درآمد ،وضعرت اشالتغال و

توجه خاصی به موضوع شالادمانی داشالته اسالت و تحقرقالا

شهر محل سکونت ،درک افراد از سممت خود تثیرر بسالزایی

چندانی در ای زمرنه به انجالا رسالانده اسالت ،از ایال نظالر،

در سالالالط شالالالادمانی آنهالالالا داشالالالته اسالالالت (منتظالالالری و

برخی کارهای او در زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت .او
در تحقرق خود با عنوان "احساس شادمانی ،سرمایه اجتماعی

همکالالاران .)467 :1891،اکبالالرزاده و همکالالاران ( )1892در
تحقرق خود به دنبال بررسی تثیرر سرمایه اقتصادی بر شالادی

وینهوون که البته وینهوون برشتر به مباح

و سراسالالت عمالالومی :تالالازه چالاله خبالالر؟" ()84 -44 :2006

جوانان می باشند .با افالزایش سالرمایه اقتصالادی افالراد مرالزان

صنعتخواه و همکالاران ( )1898در یالک طالرح تحقرقالاتی بالا

شادی آنها نرز افزایش مالی یابالد .سالرمایه اقتصالادی برشالتری

عنوان "رابطه سرمایه اجتماعی و احساس شالادمانی در شالهر

کرمان (دانشجویان دانشگاه آزاد اسممی واحد کرمان در سال

 ")1898نشان داد کاله بالر سالرمایه اجتمالاعی درون گروهالی

تثیررگذاری را بر روی متغرر شادی دارد.
فرضرة چهار  :بر وضع جسمانی و روحی ساکنان شالهر
اصفهان و احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد.

(مثلفه های مشالارکت غرررسالمی خرریاله ای ،اعتمالاد نهالادی،

ربرعی ( )1891در پژوهش خود به بررسی مرالزان نشالاط

شبکههای درونگروهی) با احسالاس نشالاط اجتمالاعی رابطاله

اجتماعی معلمان زن و عوامل مثیر بر آن در شهرستان مبارکه

مثبت و معنی دار وجود داشت .ایال فرضالره بالا دیالدگاههالای
پوتنا  ،بوردیالو و تحقرقالا جالانا هلرالول و صالنعتخواه و

پرداخت که در سال تحصرلی  1890-91انجا شده است؛ که
سممت روانی ،بر نشاط اجتماعی معلمان زن تثیرر دارد.

همکاران ( )1898همسو بوده است.

نتالالای رگرسالالرون در جالالدول شالالماره ( )8نرالالز نشالالان داد

فرضرة دو  :بر وضعرت خالانواده و شالبکه خویشالاوندی

متغررهالالای (سالالرمایه اجتمالالاعی ،وضالالعرت خالالانواده و شالالبکه

ساکنان شهر اصفهان و احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد.

خویشاوندی ،وضعرت اقتصادی ،وضعرت جسمانی و روانی)

نشاطدوست و همکاران ( )1888در مقاله ای با عنالوان "تعرالر

ساکنان شهر اصفهان بر شادمانی آنها تثیرر دارند .برشتری ایالر

عوامل مثیر در شادکامی کارکنان شرکت فالوالد مبارکاله) نشالان

مربوط به وضعرت اقتصادی و بعد از آن وضعرت خالانواده و

دادند که مرزان خوش برنالی باله زنالدگی ،شالادکامی همسالر بالر

شبکه خویشاوندی ،سرمایه اجتماعی و کمتری ایر مربوط باله

شادکامی ایر دارد( .نشاطدوست و همکاران.)1888:118 ،

وضعرت جسمانی و روانی است .البته نتای تحقرق در رابطاله

فرضرة سو  :بر وضعرت اقتصادی ساکنان شهر اصالفهان
و احساس شادمانی آنها رابطه وجود دارد.

با وضعرت اقتصادی به ویژه وضع درآمد ساکنان شهر اصفهان
نشان داد بر درآمد افراد و شالادمانی نرالز تفالاو معنالاداری

آناند و همکارانش ( )2011در تحقرالق خالود بالا عنالوان:

وجود داشته و مرانگر شادمانی افراد با درآمالد بالاالتر برشالتر

اندازه گرری رفاه ،متغرر پنهان برای مدل شالادی و همبسالتگی

است .آناند و همکارانش ( )2011در تحقرق خود بالا عنالوان:

اجتماعی :درآمالد و متغررهالای اقتصالادی-اجتمالاعی در ایال

اندازه گرری رفاه ،متغرر پنهان برای مدل شالادی و همبسالتگی

تحقرق بر شادمانی تثیررگذار بودهاند.

اجتماعی :درآمالد و متغررهالای اقتصالادی-اجتمالاعی در ایال

در برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسالعه و

تحقرق بر شادمانی تثیررگذار بودهاند .در تحقرقالی بالا "عنالوان

کشورهای درحال توسعه بر درآمد و احساس شادی رابطهای

مرزان شادکامی مرد ایران و عوامالل مالثیر بالر آن از دیالدگاه

تأثیر عوامل اجتماعي بر شادماني اجتماعي (مورد مطالعه :ساكنان شهر اصفهان) 133 /

مرد ایران" که عموه بر عوامل اقتصادی -اجتماعی از قبرالل

وضعرت خانواده و شبکه خویشالاوندی ،وضالعرت اقتصالادی،

درآمد ،وضعرت اشتغال و شهر محل سکونت ،درک افالراد از

وضعرت جسمانی و روانی توضر داده شده است.

سممت خود تثیرر بسزایی در سط شادمانی آنها داشته است.
اکبرزاده و همکاران ( )1892در تحقرق خود به دنبال بررسالی

ای پژوهش مانند سایر تحقرقا محدودیت هایی داشت:
نخست :همکاری کم و کمحوصلگی برخی از پاسخگویان در

تثیرر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان می باشند .بالا افالزایش

همکالالاری بالالا نگارنالالده دانسالالت .دو  :دقالالت کالالم بعضالالی از

سرمایه اقتصادی افراد مرزان شادی آنها نرز افالزایش مالییابالد.

پاسخگویان در پاسخگویی دقرق به سثاال

پرسشنامه .سالو :

سرمایه اقتصادی برشتری تثیررگذاری را بر روی متغرر شادی

سوگرری احتمالی پاسخگویان در پاس به سثاال

دارد .در ای تحقرق نرز نشالان داده شالد کاله پاسالخگویان بالا

که بعضالاً محتاطاناله پاسالخگو بودنالد و حتالی ممکال اسالت

مشاغل هنری و فرهنگی شادمان تالر و پاسالخگویان مجموعالة

انتقادا

پرسشنامه

کلی خود را نرز بران نداشتهاند.

برکالالار ،کالالارگر سالالاده ،کشالالاورز و دامالالدار و راننالالده و امالالور
خدماتی ،شادمانی کمتری دارند .عموه بر ای نتای نشان داده

من بع

مردها شادمان تر از زن ها ،پاسخگویان با سنر پایر تر (کمتالر
از  25سال) شادمان تر از پاسخگویان با سنر باالتر (بالاالتر از

آرگایل .)1888( . ،روانشناسی شادی .ترجمالة فاطماله بهرامالی و

 45سالالال) ،پاسالالخگویان بالالا تحصالالرم
شادمانتر از پاسخگویان با سایر تحصرم
در بررسی مشخصا

متوسالالطه و دیالالپلم
میباشند.

جمعرت شناختی و مرزان شادمانی

مشخص گردید بر جن  ،س  ،شغل و تحصرم

و درآمالد

با مرزان شادمانی رابطه معناداری وجالود داشالته اسالت .نتالای
نشان داده که مردان برش از زن هالا ،گالروه سالنی کمتالر از 25
سال برش از باالتر از  55سال ،تحصالرم

متوسالطه و دیالپلم

برش از سایر تحصرم و کسانی که سالفر باله خالارج دارنالد
برش از کسانی که مسافر خارجی نداشت احساس شادمانی
دارنالالد و همهنالالر گالالروههالالای شالالغلی برکالالار ،کالالارگر سالالاده،
کشاورز ،دامدار و راننده از گروه های شالغلی دیگالر مرالانگر
کمتری از احساس شادمانی دارند و همهنر گالروه درآمالدی
درآمد دو مرلرون و ده هزار تالا ساله مرلرالون تومالان ،کمتالری
مرانگر شادمانی و پاسخگویان بالا درآمالد پالن مرلرالون و ده
هزار تا شش مرلرالون تومالان ،برشالتری مرالانگر شالادمانی را
داشتهاند.
عواملی که در ای پژوهش مورد بررسالی و مطالعاله قالرار
گرفت شامل چهار عامل سرمایه اجتماعی ،وضعرت خالانواده
و شالالبکههالالای خویشالالاوندی ،وضالالعرت اقتصالالادی ،وضالالعرت
جسمانی و روانی می باشند که بالر احسالاس شالادمانی نموناله
آماری ساکنان شهر اصفهان مثیر بوده است .بر اسالاس نتالای
تحلرل رگرسالرون حالدود 26/6درصالد تغررالرا

شالادمانی از

طریق مدل رگرسرونی با متغررهای مستقل سرمایه اجتمالاعی،

دیگران ،اصفهان :جهاد دانشگاهی.
آیزنک .)1875( . ،روانشناسی شادمانی .فرالروز بخالت و برگلالی،
تهران :بدر.
اکبرزاده،

 ،.دهقانی ،ح ،.خوشفر ،غ ،جانعلرزاده چوبدسالتی ،ح.

( .)1892بررسی تثیرر سه نوع سالرمایه اقتصالادی ،فرهنگالی و
اجتماعی بر شالادی جوانالان .جامعاله شناسالی کالاربردی ،سالال
برستوچهار.88-68 :1 ،

باینگانی ،. ،کاظمی ،ع .)1889( .بررسی مبالانی تئوریالک مفهالو
سرمایه فرهنگی ،فصلنامه برگ و فرهن .8-21 :،
خارستانی ،ا ،.سرفی،

 .)1898( .نقش شادی و نشالاط در سالبک

زندگی اسممی ،پالژوهشهالای اجتمالاعی اسالممی- 126 :4 ،،
.127

ربانی ،ر ،.انصاری ،ا .)1885( .جامعه شناسی قشرها و نابرابری های
اجتماعی ،اصفهان :دانشگاه اصفهان.
روحانی .)1888( . ،درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگالی ،فصاللنامه
راهبرد.7-85 :58 ،

ربرعی .)1891( . ،بررسی مرالزان نشالاط اجتمالاعی معلمالان زن و
عوامل مثیر بر آن در شهرستان مبارکه ،دانشالگاه آزاد اسالممی
دهاقان ،رشته جامعهشناسی.
ریتزر ،ج .)1880( .تئوری جامعهشناسی در دوران معاصر ،محسال
یمیی ،تهران :علمی.
سماواتی ،س ،.رنجبر ،ا .)1897( .بازشناسی عوامل مثیر بر شادی
در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی :محدوده پرالاده راه

مرکز تالاریخی تهالران) .فصاللنامه علمالی پژوهشالی مطالعالا
شهری.18-8 :29 ،
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سمرعی ،ع ،.پوردانش ،س ،.دانش ،ح .)1897( .عوامالل اجتمالاعی
مثیر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) .جامعهشناسی
آموزشوپرورش .200-186:6

نصوحی .)1882( . ،رابطة بالر شالادمانی و عوامالل آموزشالگاهی
دانشآموزان دبررستانی ،پایان نامه کارشناسالی ارشالد ،دانشالگاه
آزاد واحد خوراسگان.

شمشرری ،وحرد .)1898( .بررسی ارتباط بر سالرمایه اجتمالاعی و

نوفرستی ،ا ،.گنجی ،ن ،.سلرمانی ،ع .)1895( .پرش برنالی شالادکامی

شادی در بر شهروندان شهرستان آباده ،دانشگاه آزاد اسالممی
دهاقان ،رشته جامعهشناسی.

در جانبالالازان و ایثالالارگران ،دانالالش و پالالژوهش در روانشناسالالی
کاربردی شمارهٔ .58-50 :4

شهردی ،ش .)1888( .روانشناسی شادی .تهران :نشر قطره.
 ،.حقرقترالالان. ،

صالالنعتخواه ،ع ،.شالالرریامالالر لالالو ،ش ،.دادخالالواه،
( .)1898رابطة سرمایه اجتماعی و احساس شالادمانی در شالهر
کرمان (دانشجویان دانشگاه آزاد اسممی واحد کرمالان) ،طالرح

پژوهشی ،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسممی واحد کرمان.
ظهالالور ،ع ،.فکالالری ،ع .)1882( .وضالالعرت شالالادابی دانشالالجویان
دانشالالکده مالالدیریت و اطالالمعرسالالانی پزشالالکی دانشالالگاه علالالو

نرازی ،. ،کارکنان .)1886( . ،تبرر جامعه شناختی رابطه سالرمایه

فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان ،فصلنامه مطالعالا
ملی55-81 :8 ،
وحردا،

 ،.دادهرر ،ا ،.فرنا  .)1898( . ،نشاط عمومی در زندگی

اجتماعی -فرهن شهر :مطالعه ای با رویکرد کرفرت اجتمالاعی
در شهر اردبرل ،مطالعا جامعهشناسی شهری.84-1 :11 ،
هزارجریبی ،ج ،.راستر افشان،

 .)1888( .بررسی عوامالل مالثیر

پزشکی ایران .ارمغان دانش.62-80:64 ،
عابدی .)1881( . ،شادی در خانواده .تهران :سممت خانواده.
عباسزاده ،. ،قاسمزاده ،د ،.صال  ،ن .)1895( .بررسی ارتباط بر
اشالالالکال سالالالرمایه و شالالالادی در بالالالر حاشالالالرهنشالالالرنان و

بر نشاط اجتماعی با تثکرالد بالر اسالتان تهالران ،جامعاله شناسالی
کاربردی ،شماره .146-1:119
هاشمرانفر ،ج .)1886( .بررسالی عوامالل مالثیر بالر نالابرابری هالای
اجتماعی با تثکرالد بالر عوامالل اجتمالاعی ،پایالان ناماله دکتالری،

غررحاشالالرهنشالالرنان (مالالورد مطالعالاله :شالالهر تبریالالز) فصالاللنامه
برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ،شماره .186-157 :29

دانشگاه اصفهان.
همرلتون .)1892( . ،جامعه شناسی دیال  ،ترجمالة محسال یمیالی،

علرپور ،ا ،.نورباال ،ا ،.اژهای ،ج ،.مطرعران ،ح .)1879( .شالادکامی و
عملکرد ایمنی بدن .مجلة روانشناسی ،شماره 288-220:15
فرانکلر  ،س .)1890( .روانشناسی شادی (ترجمة ج ،نجفی زند).
تهران :انتشارا سخ .
فرلد ،ج .)1886( .سرمایه اجتمالاعی ،ترجمالة غممرضالا غفالاری و
حسر رمضانی ،تهران :کویر.
کار ،.آ .)1884( .علم شالادمانی و نررومنالدیهالای انسالان .ترجمالة
سخ .

حسر پاشا شریفی .تهران :انتشارا
گنجی .)1887( . ،تحلرل عوامل جامعه شالناختی مالثیر بالر مرالزان
احساس شادی سرپرسالتان خالانوار در شالهر اصالفهان .رسالاله
دکتری ،دانشکده ،دانشگاه اصفهان.
منتظری و همکاران .)1891( .مرزان شادکامی مرد ایران و عوامالل
مثیر بر آن از دیدگاه مرد ایالران ،فصاللنامه پالایش ،شالماره :4
.475-468

مررجعفالالری ،آ .)1884( .شالالادمانی و عوامالالل مالالثیر بالالر آن .مجلالاله
تازههای علو شناختی ،سال چهار  ،شماره  :4یک.
مررشاهجعفری ،ا ،.عابدی ،. ،دریکونالدی ،ه .)1881( .شالادمانی و
عوامل مثیر بر آن .تازههای علو شناختی50-57 :8 ،
نشالاط ،د ،.همکالالاران .)1888( .تعرالالر عوامالل مالالثیر در شالالادکامی
کارکنان شرکت فوالد مبارکه ،فصلنامه خانواده پژوهالی ،سالال
سو 118:

تهران :مثسسه فرهنگی انتشارا

تبران.
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