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Abstract
The aim of present study was developing and validating
of Happiness Scale in Iranian Society. The method was a
combination of qualitative and quantitative methods. At
first, In order to explore the Happiness components, a
qualitative (Phenomenological( method was employed.
58 participants were selected through maximum
variation sampling of people aged 18-65 in Tehran and
Karaj. A semi-structured interview was used for data
gathering. Qualitative data analysis was performed by
using Colaizzi method. The qualitative results showed
that providing the basic needs of life and welfare,
emotions and feelings, relationships, achieving life goals,
spiritual values, abilities and personal characteristics,
choice and health were as 8 themes of happiness. Then,
for each of the themes extracted from the qualitative
analysis, items were made. The developed scale was
conducted in a sample of 500 people aged 18-65 years
who were selected by targeted sampling from different
regions in Tehran and Karaj. The Chronbach’s alpha
coefficient for scale was 0.92. The correlation coefficient
of the happiness Scale with oxford happiness (r= 0/74)
and orientation to life Scale (r= 0/69) was positive and
significant and with beck depression (r= -0/62) was
negative and significant. The results indicated the
happiness Scale can be considered as a valid and reliable
instrument for measuring happiness in Iranian society.
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چکیده
 ساخت و اعتباریابی مقیاس شادکامی در،هدف این پژوهش
 ترکیبی از روش کیفی و، روش پژوهش.جامعۀ ایرانی بود
 ابتدا برای شناسایی مؤلفههای شادکامی از رویکرد.کمی بود
 نفر به شیوۀ نمونهگیری با85 .پدیدارشناسی استفاده شد
 سال شهر تهران و کرج58  تا85 حداکثر تنوع از جامعۀ افراد
. برای گردآوری دادهها از مصاحبه استفاده شد.انتخاب شدند
تحلیل کیفی دادهها با استفاده از شیوۀ تحلیل کالیزی انجام
 یافتههای کیفی نشان داد که شادکامی در نمونۀ پژوهش.شد
،شامل هشت مقولۀ تأمین مایحتاج اولیه زندگی و رفاه
 رسیدن به اهداف و خواستهها در، روابط،عواطف و هیجانات
 تواناییها و ویژگیهای، ارزشهای معنوی،زندگی
 سپس برای هرکدام از. سالمتی و انتخابگری است،شخصیتی
855  مقیاس بر روی، در ادامه.مقولهها گویههایی ساخته شد
نفر که به شیوه نمونهگیری هدفمند از مناطق مختلف تهران و
 یافتهها ضریب آلفای کرونباخ. اجرا شد،کرج انتخاب شدند
 همچنین بین مقیاس با مقیاس شادکامی. نشان داد5/29 را
) و پرسشنامۀ جهتگیری به زندگیr=5/47( آکسفورد
) همبستگی مثبت و معنادار و با پرسشنامۀ افسردگیr=5/52(
.) همبستگی منفی و معنادار وجود داشتr= -5/59( بک
نتایج تحلیل عاملی به شیوۀ تعیین مؤلفههای اصلی با چرخش
 مقولۀ5 واریماکس نشان داد که مقیاس شادکامی شامل
 ارزشهای معنوی با تمرکز بر، روانرنجوری،عواطف مثبت
 روابط و تأمین مایحتاج، انتخابگری،توانمندیهای فردی
.اولیه زندگی و رفاه است
 اعتباریابی، مقیاس شادکامی:واژههای کلیدی
a.noferesti@ut.ac.ir : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه

 )psychologyتوسممط سمملیگمن شممروع شممد .سمملیگمن

شادکامی ( )happinessچیزی بیش از یک هدف فردی مهم

( )Seligman, 2002شمادکامی را موضموع اصملی رویکمرد

یا حالتهای خلقمی لمذ بخمش اسمت .پمووهشهما نشمان

روانشااسیمشبتمرا دانست و آن را بد سد مؤلفد کد از نظر

میدهد ،شادکامی با پیاممدهای مللموز زنمدمی مشمل شم ل

علمی بهتر قابل تعریف هستاد ،تقسی کمرد :هیجمان مشبمت

بهتر ،روابط اجتماعی بهتر و آسیبهمای روانشمااختی کمتمر

( ،)positive emotionمجممذوز شممدن ( )engagementو

& Parks, Della Porta, Pierce, Zilca,

معای ( .)meaningآرمایل ( )2001شمادکامی را ترکیبمی از

 .)Lyubomirsky, 2012بد همین دلیل در بیشتر فرهاگها در

وجود عایفد مشبت ( ،)positive affectعدم وجمود عایفمد

سلح فردی و اجتماعی بد شادکامی توجد ویوهای شده است

مافممی ( )negative affectو رضممایت از زنممدمی (

( .)Diener, 2000اهمیت شادکامی تا حدّی است کد اممروزه

 )satisfactionتعریف کرد .او شادی ( )happinessرا مؤلفد

دربارۀ شادکامی شاخصهای ملّی تهید میشود و همر کشمور

هیجانی شادکامی و رضمایت از زنمدمی را مؤلفمد شمااختی

موظّف است یک شاخص ملّی شادکامی را برای جامعۀ خود

شادکامی دانست .بیشتر پووهشهای انجمامشمده در حموزۀ

تدوین کاد ( .)Myers, 2000این در حالی است کمد ملالعمد

شادکامی نیز بر این مؤلفدها تأکید کمردهانمد (

رابلممد دارد (

دقیق ادبیا

life

& Sheldon,

ایران و شاخدهای مرتبط با آن ازجملمد اسماییر،

 .)Lyubomirsky, 2007مه ترین زمیادیابیهای انجامشمده

قصّدها ،شعر و داستانهای عامیاند ،نشان میدهمد کمد شمادی

در حوزۀ شادکامی نیز بر هیجان مشبت و رضایت از زندمی

یلبی در فرهامگ ایرانمی نیمز از جایگماه خاصمی برخموردار

بدعاوان مه تمرین مؤلفمدهمای شمادکامی تأکیمد کمردهانمد.

است .باد اوّل از کتیبۀ داریوش در شوش نیز بد شادی اشماره

یافتدهای این زمیادیابیها نشان میدهد کد مردم بین شمادی

کرده است .برمزاری جشنهای متعدّد اجتماعی مشمل جشمن

بد عاوان یک هیجان موقّت و رضایت از زنمدمی بمدعاموان

نموروز ،سمیزده بمد در مهرممان ،چهارشمابدسموری در ایمران

یک نگاه جامع بد زندمی تمایز قائل میشوند .بمرای مشمال،

باستان نیز مواهی بر این مدّعاست.

افرادی کد از فقر رنج میبرنمد ،ممکمن اسمت در مومدوده

بااینحال ،بعد از جاگ جهانی دوّم ،توجّد اصلی اغلمب

خاصی از زمان خود را شاد ارزیابی کااد ولی در نگاه کلمی

روان شااسان و پووهشمران در دنیا بر هیجمانهمای مافمی

کد بد زندمی خود دارنمد ،میمزان شمادکامی خمود را پمایین

نظیر افسردمی و اضلراز تمرکز یافت و تعریمف سمتمت

ارزیابی میکااد؛ باابراین این مؤلفدها میتوانامد بمدمونمدای

مترادف با فقدان بیماریهای روانی و عتئ بیمارموند تلقی

مؤرر شمادکامی را در افمراد بسماجاد (

شد .در دهدهای اخیر بد خصوص بعمد از ملالعما

اولیمد

Helliwell, Layard,

.)Sachs, & De Neve, 2020

برادبممرن ( )Bradburn, 1969در مممورد عممدم وابسممتگی و

پووهش هایی کد در حوزۀ شادکامی انجمام شمده نشمان

استقتل عوایف مشبت و مافی و ت ییر تعریمف سمتمتی از

میدهد ،ویومیهایی کد از نظمر اجتمماعی ارزشمماد اسمت

سوی سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر دهمۀ  1980بمار

مشمل سممتمت روانمی ،یممول عمممر بیشمتر ،درآمممد کممافی و

دیگر روانشااسان بد مفهوم شادکامی توجد نموده و شمروع

موفقیت با شمادکامی رابلمۀ مشبمت دارد (

بد بررسی ماهیت ،مؤلفمدهما و عواممل ممؤرر بمر آن کردنمد

Losada, 2005؛

& Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek,

(Argyle, 2001؛ Seligman, Rashid, & Parks, 2006؛

Finkel, 2008؛

Lyubomirsky, Sousa, Dickerhoof,

& Fredrickson,

Boehm, & Lyubomirsky, 2009؛

Lyubomirsky,

 .)2006هیجان مشبت ناشمی از شمادکامی افمراد را بمد ایمن

Boehm,

Dickerhoof,؛

سمت سوق میدهد کد بد شیوهای فکمر ،احسماو و عممل

2011

Sheldon,

&

کااد کمد باعما ارتقمان مامابع زم بمرای رسمیدن آنهما بمد

.)Lyubomirsky, 2011
بااینحال ،ملالعمۀ علممی شمادکامی در سمال  1998بما

اهدافشان در زندمی شود .فردی کد خلق بما دارد ،وقمایع

positive

زندمی را بد شیوۀ سازنده و مشبت تفسیر ممیکامد .هیجمان

معرفممی رویکممرد روانشااسممی مشبممتمممرا (
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مشبت این فرصت را بد افراد میدهمد کمد مامابع حممایتی و

شرقی است ،مؤلفد های شادکامی برای افمراد در چمارچوز

دوستیها را مسترش داده و مهار همای ممورد نیماز بمرای

این ارزشهای مذهبی و فرهاگی ممکن است تما حمدودی

آیاده را بیاموزنمد .همنامین ،بمد فمرد اجمازه ممیدهمد کمد

با مؤلفدهای شادکامی در کشورهای دیگمر (Diener, 1995؛

استراحت کرده تا انرژی زم را کد در یی تتش سخت از

 )Diener, Suh, Smith, & Shao, 1995متفماو

باشممد؛

دسممت داده ،دوبمماره بممد دسممت آورد و ارمممانیزم را بممرای

باابراین ساجش شادکامی و مؤلفدهای آن در یمک فرهامگ

چالشهای آیاده آماده کامد؛ بامابراین شمادکامی نمد از ایمن

متفاو

از فرهاگ غرز کد خاستگاه اصلی بررسمی علممی

جهت کد یک احساو مشبت و خوشایاد است بلکد بد ایمن

این مفهموم اسمت ،چمالش مهم پمیش روی دولمت بمرای

دلیل کد یک سرماید عمومی و اجتماعی خردماداند بموده و

برنامد ریزی صویح برای ارتقان شادکامی در ایران است .در

ماافع بسیاری برای فرد و جامعد دارد ،ارزشماد است.

حممال حاضممر ،پرسشمماامد شممادکامی آکسممفورد (

با توجد بد تأریرا

Argyle,

مشبت شمادکامی در سملح فمردی و

 )Martin, & Lu, 1995پرکاربردترین پرسشاامدای است کد

اجتماعی ،مسئولین و مدیران ارشد شهرها و کشورها سمعی

در پممووهشهممای داخلممی بممرای سمماجش شممادکامی از آن

دارنمممد در قممموانین و روشهمممای اجرایمممی اداره شمممهر و

استفاده شده است ( .)Abedi, 2010این پرسشاامد بر اساو

کشورشان بدموندای عمل کااد کد بدیور مسمتمر شمادکامی

آزمون افسردمی بک سماختد شمده اسمت و مویمدهمای آن

در مردم افزایش یابد؛ باابراین یکمی از اولویمت همای مهم

مخالف مویدهای آزمون افسردمی بک اسمت و یمک ابمزار

پووهش های انجام شده در حیلۀ روانشااسی مشبمتممرا و

ناوابستد بد فرهاگ است کد مر چمد در جمای خمود حمائز

شادکامی شااخت ماهیت شمادکامی و میمزان آن در جواممع

اهمیت است ،اما نمیتواند مت یّرهای فرهاگی مؤرر بر میزان

مختلف است تا بدینوسیلد بتوان برای افزایش شادکامی در

شادکامی را اندازهمیری کاد.

آن جامعد و در سلح کتن برناممدریمزی کمرد .بمااینحمال،

بمر ایممن اسماو ،پممووهش حاضمر در قالممب دو بخممش

دستیابی بد یک ماهیت واحد از شادکامی و مؤلفمد همای آن

یراحممی شممد .در بخممش اول بمما روش کیفممی بممد تعیممین

امکانپذیر نیست زیرا این مفهوم یک واژه خاشمی در سملح

مؤلفد های شادکامی در جامعد ایرانمی از دیمد ممردم عمادی

& ;DelleFave, Bassi,

بد عاوان ایتعرسمان ( )informantsو سماخت مقیماو بمر

 .)DelleFave, 2004 Massimini, 2009افراد و ممروههمای

اساو این مؤلفدها پرداختد شد و در بخش دوم بد بررسمی

اجتماعی این کمد چمد چیمزی خموز و مللموز اسمت را

اعتبار و روایی آن مقیاو پرداختد شد؛ باابراین این پووهش

بدعاوان عملکردی از ویومی های خمود توسمعد ممیدهامد.

برای پاسخ بد  2سؤال اساسی یراحی شد.

فممردی و فرهاگممی نیسممت (

عقایممد فلسممفی ،اختقممی و مممذهبی ،شخصممی و جمعممی،
جمعمرایی و فردمرایی ،ارزشها ،معانی ،انتظارا

و نیازها

نقش عمدهای را در این رابلد بازی میکااد .عتوه بر ایمن،
نوسانا

و ت ییرا

سؤال کیفی پووهش
مؤلفدهای شادکامی در جامعد ایرانی کدام است؟

اجتماعی در یول زمان درنتیجد شرایط

تاریخی و اقتصادی بر شادکامی تأریر قابل متحظمدای دارد.

سؤال کمی پووهش

همناین عدم تجانس تاریخی ،ج رافیایی ،فرهاگی و ذهای

 .1آیا مقیاو شادکامی ساختد شده بر اساو این مؤلفدها از

در شااسایی ماهیت و ویوممی همای شمادکامی ممؤرر اسمت

اعتبار و روایی قابلقبول برخوردار است؟

(.)DelleFave, 2004
بر این اساو ،با توجد بد ویومیهای خاص کشمور مما

روش

کممد ارزشهممای فرهاگممی ،مممذهبی و اجتممماعی آن دارای

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :در بخش اول ایمن

معیارهای متفاوتی نسبت بد جوامع غربمی و حتّمی جواممع

پووهش برای شااسمایی و کشمف مؤلفمدهمای شمادکامی از
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روش پدیدارشمممااختی ()Phenomenological Research

جدید و مرتبلی در حال ظهور نباشد و چاین جلوه کاد کد

استفاده شد ( .)Creswell, 2014این روش بیشتر از ایمنکمد

مقولدها بد خوبی تشبیت شدهاند.

بر روابط علّت و معلولی تأکیمد داشمتد باشمد ،بمد بررسمی
دنیای ادراکی و شیوۀ تجمارز افمراد ممیپمردازد (

Willig,

در بخش دوم پووهش بمرای بررسمی اعتبمار و روایمی
مقیمماو از روش توصممیفی پیمایشممی و روش تولیممل

 .)2013جامعۀ آماری پووهش شامل کلید شهروندان  18تما

همبستگی از نوع تولیمل مماتریس واریمانس-کوواریمانس

 56سممال شممهر تهممران و کممر در سممال  1395بممود .بممرای

استفاده شد .از جامعۀ آماری پمووهش در ایمن بخمش 600

مصاحبد با افراد عادی از جامعۀ آماری این ملالعد 68 ،نفمر

نفر بد شیوۀ نموند میری در دسترو انتخاز شمدند .حجم

Maximum Variation

نموند در این بخش بد اندازهای تعیین شد کمد متااسمب بما

بد شیوۀ نموندمیری حداکشر تاموع (

 )Nastasi, Moore, & Varjas, 2004( )Samplingانتخماز

عملیا

متعمارف اعتباریمابی و رواسمازی بمدویموه تولیمل

شدند .این شیوۀ نموندمیری بد این دلیمل انتخماز شمد کمد

عاملی بدعاموان روش اصملی رواسمازی باشمد (

افراد دارای سملو مختلمف توصمیلی ،سملح اقتصمادی-

.)2006

Delavar,

اجتماعی ،جاسیت ،قومیت و ممذهب در نمونمد باشماد .در
این پووهش ایتعرسانهایی در مصاحبد شرکت کردند کمد

ابزار سنجش

در ییف متاوعی از نظمر سمای (،)61-56 ،36-18،60-36

جمعآوری دادهها در بخش کیفمی پمووهش ،بما اسمتفاده از

جاسیت (زن/مرد) ،وضعیت تأهمل (مجمرد /متأهمل /بیموه/

روش مصمماحبۀ نیمممدسمماختاریافتد عمیممق ()Hariri, 2006

(دانشگاهی و غیردانشگاهی) و وضعیت

مصماحبد بمر مبامای

مللقد) ،توصیت

صور

مرفت .بد این ماظور سؤا

اقتصادی -اجتماعی (پایین ،متوسط و با ) قرار داشمتاد .از

مرور دقیق تئوریهای مورد نظر و پووهشهای انجام شمده

سوی دیگر برای تولیل دقیقتر ،تعدادی از ایتعرسمانهما

درزمیاۀ موضوع پمووهش و همدف ملالعمد در قالمب فمرم

( 10نفر) بر مباای شیوه نموندمیری از موارد شدید یا مزمن

راهامای مصاحبد تهیّد شمد .در بخمش دوم پمووهش بمرای

( )intensity samplingممممورد بررسمممی قمممرار مرفتامممد.

بررسی روایی مقیاو از ابزارهای زیر استفاده شد.

نموندمیری از موارد شدید ،انتخاز افرادی را بد دنبال دارد

پرسشننننننننامۀ شنننننننادكامی آكسننننن ن ورد

کد پدیدۀ مورد نظر ،تظاهر یا نمودی بارز در آنها دارد .ایمن

( :)Oxford Happiness Questionnaireآزمون شادکامی

نوع از انتخاز ایتعرسمانهما اغلمب در ترکیمب بما شمیوۀ

آکسفورد کد در سال  1990توسط آرمایل و لو تهیمد شمده،

میمیرد ( .)Patton, 2002در

 29مادۀ شمش مزیامدای دارد کمد از  1تما  ،5نممرهممذاری

پووهش حاضر ،تعدادی از ایتعرسان ها از افمرادی بودنمد

میشود ( .)Argyle, & Lu, 1990این پرسشاامد توسط هیلز

کد تجربد ادراک شمادکامی در ممدتی یمو نی از دیمد آنهما

و آرمای مل ( )Hills, Argyle, 2001تجدی مد نظممر شممده و

بسیار زیاد یا بسیار ک بود .با توجد بمد ایاکمد در پمووهش

سممازههممای روانشممااختی مربمموب بممد عتقممۀ اجتممماعی،

کیفی برای تعیین حج نموند نمیتوان از فرممول واحمد و

بممرونمرایممی ،مهربممانی ،موافقممت ،شممو یبع می ،احسمماو

مشخصی استفاده کرد ( )Hariri, 2006و حجم نمونمد بمد

هدفماممدی ،خودبسممادمی ،حرمممت خممود پممذیرش خممود،

عواملی مشمل مامابع ،شمرایط ،افمراد ،رفتمار و پدیمدۀ ممورد

ستمت جسممی ،خودمختماری ،مکمان کاتمرل و احسماو

& Strauss,

زیباییشااختی را ارزیابی ممیکامد .هیلمز و آرمایمل اعتبمار

بایمد تما

پرسشاامد را  0/91و همبسمتگی درونمی آن را بمین  0/4تما

اشممباع نظممری ( )saturation theoreticalادامممد یابممد .ایممن

 0/56مزارش کرده اند .همبستگی مشبت و بما ی بمین ایمن

اشباع ،زمانی اسمت کمد دادههما بمد حالمت نسمبتاک تکمراری

پرسشاامد با آزممون همای دیگمر ،نشماندهامدۀ اعتبمار ایمن

درآمده ،در رابلد با مقولد یا درونمایۀ مورد نظر ،یافتدهمای

پرسشاامد است (.)Hills, Argyle, 2001

دیگری از نموندمیری صور

بررسمی بسمتگی دارد ،اشمتراوو و کموربین (

 )Corbin, 1990معتقدند کد ممردآوری ایتعما

ساخت و اعتباریابی مقیاس شادكامی در جامعۀ ایرانی 95 /
Happiness

(فقدان افسردمی یا افسردمی خفیمف) تما "( "3افسمردمی

 :)Orientation Questionnaireایممن پرسشمماامد توسممط

شدید) درجدبادی کااد .نمره کمل  BDI-IIبما جممع کمردن

( Peterson, Park, & Seligman,

نمره مادهها بد دست میآید (از صفر تا  )53کد نمره بما تر

پرسشنامۀ جهتگیريهناي شنادكامی (
پترسون ،پارک و سلیگمن

 )2005بممر اسمماو نظریممۀ شممادکامی اصممیل سمملیگمن

بیانگر افسردمی بیشتر است.

( )Seligman, 2002ساختد شد .این آزمون ابتمدا  18مویمد
داشت کمد سمد نموع زنمدمی مربموب بمد نظریمۀ سملیگمن

روش اجرا و تحلیل دادهها

(زندمی لذ بخمش ،زنمدمی جمذّاز و زنمدمی بامعاما) را

مصاحبدها توسمط  3کارشمااو کمد بمرای انجمام مصماحبد

ممیسماجید ،امما بعمداک ،پترسمون ( )Peterson, 2006تعمداد

آممموزش دیممده بودنممد زیممر نظممر نمماظر یممر انجممام شممد.

مویدها را بد  15موید کاهش داد و یک بعمد چهمارم یعامی

مصاحبدها با تعیین وقت قبلمی و مومل مااسمب و رعایمت

کسب پیروزی را نیز بد سد نوع زندمی مورد نظر افزود .در

اصمول اختقمی (مشمل توضمیح اهمداف و تأکیمد بمر اصممل

این آزمون بد جوازهای "کامتک درست" نمرۀ "،6درسمت"

مورماند ماندن اسامی) انجام شمد .مصماحبد بما یمر یمک

نمرۀ " ،4تما حمدی درسمت" نممرۀ " ،3غلمط" نممرۀ  2و

سؤال وسیع و کلی (شادکامی چد معاایی دارد؟ مما بمد چمد

"کامتک غلط" نمرۀ  1داده میشود .مجموع نمرۀ مویمدهمای

کسی شادکام میمویی ؟) شروع شد و با سؤا

اکتشمافی

 15 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1و  19میممزان زنممدمی لممذ بخممش،

(بعد از دستیابی بد شادکامی چد ت ییراتمی در زنمدمی شمما

مجموع نمرۀ مویمدهمای  17 ،14 ،11 ،8 ،6 ،2و  20میمزان

ایجاد میشود؟ و یا چمد عمواملی باعما احسماو شمادی،

زندمی جذّاز و مجموع نمره مویدهای  18 ،16 ،9 ،5 ،3و

شممادکامی و رضممایت م میشممود؟ و  )...بممرای دسممتیابی بممد

 21میزان زنمدمی بامعاما را نشمان ممیدهمد .نممره فمرد در

ایتعا

زممان مصماحبدهما

هرکدام از این خردهمقیاوها بین  0تما  21قمرار ممیمیمرد.

برحسب شرایط و تمایل مشارکتکاادمان حدود  40تا 50

مرفتممد بممر روی آزمممون فمموق

دقیقد بود .مصاحبدها توسط دو کارشااو تولیل شد .بمرای

نشاندهادۀ سد عامل است کد معادل همان سد نوع زنمدمی

تولیل دادهها در بخش کیفی از روش  7مرحلدای کتیمزی

سلیگمن است .همسانی درونی این آزمون در آمریکا بمرای

( )Abedi, 2010استفاده شد .در این روش ابتدا مصاحبدهما

سد خردهمقیاو بد ترتیب  0/72 ،0/82و  0/82بموده اسمت

چادین بار خوانده شد و جمت

و عباراتی را کد مسمتقیماک

( .)Peterson, Park, & Seligman, 2005همنامین بمرای

بد پدیده مورد ملالعد مرتبط بود ،استخرا شد .سپس معای

بررسی روایی آزمون ضریب همبستگی بین این آزممون بما

هر جملد مشخص شد .در این مرحلمد حمدود  600جملمد

& Diener, Emmons, Larsen,

مه م و معاممادار اسممتخرا شممد .سممپس معممانی مممرتبط در

 )Griffin, 1985مواسبد شد کد  0/61بد دسمت آممد .ایمن

خوشد هایی از ت ها (موضوع هما) قمرار مرفمت .در مرحلمۀ

پرسشاامد برای ساجش ابعاد مختلف نظرید سلیگمن یعامی

پایممانی ،موضمموعهممای اصمملی و زیرموضمموعهمما بممدعامموان

لذّ  ،مجذوز شدن و معاا بد کار مرفتد شد.

موضوع های فرعی در اختیار سمد همکمار قمرار مرفمت تما

تولیممل عمماملی صممور

آزمون رضایت از زندمی (

عمیق تمر اداممد یافمت .ممدّ

Beck

بررسی بیشتر برای افزایش استوکام موضوعها و ناممذاری

 :)Depression Inventory; BDI-IIایمن پرسشماامد یمک

آنها انجام شود و تااقض یا نقمص احتممالی در آنهما ممورد

شاخص خودمزارشی  21ماده ای از نشماند همای افسمردمی

بازبیای و اصت قرار میرد .همناین از یریمق مراجعمد بمد

( & Beck, Steer,

تعدادی از شرکتکاادمان یافتدهمای نهمایی اعتبمار سماجی

پرسشنننامۀ افسننردگی بننر ویننرایش دو (

تجربمدشمده در دو هفتمد مذشمتد اسمت

 .)Brown, 1996اجرای پرسشگری بدصور

فردی بمود و

شد.

از شرکتکاادمان خواستد شد تا میزان افسمردمی خممود را

در بخمممش دوم پمممووهش بمممر اسممماو مؤلفمممدهمممای

در پرسشاامد بر روی یک پیوستار  4درجمدای ،از "صمفر"

استخرا شده از تولیل کیفی دادهها در بخش اول برای همر
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سماختد شمده (100

نفری اجرا مردید و روایی ،اعتبار و ساختار عاملی آن مورد

مؤلفد سؤا تی سماختد شمد .سمؤا

سؤال) برای  10نفمر از افمراد صماحبنظمر در ایمن حموزه

بررسی قرار مرفت .بمرای تعیمین مؤلفمدهمای شمادکامی از

ارسال مردید تا از نظر موتوایی مورد بررسمی قمرار میمرد.

تولیممل عمماملی اکتشممافی ()analysis exploratory factor

تأییدشده بر روی یک ممروه  100نفمری از

(بممدماظممور شااسممایی و کشممف عاممملهممای تشممکیلدهاممدۀ

جامعۀ آماری برای ارزیابی اولید اجرا مردید .بعد از تولیمل

شادکامی) ،چرخش واریماکس (بدماظور جداسازی عاملها

در این مرحلد از یریق بررسی نوموۀ پاسمخگویی

بدیور واضحتر و شفافتر) ،بررسی روایی همگمرا ،روایمی

بما کمل

وامرا (از یریق همبسمتد کمردن بما مقیماو همای معتبمر) و

سپس سؤا
سؤا

و بررسمی همسمانی درونمی سمؤا

بد سمؤا

برآورد اعتبمار ( )Cronbach’s alpha( )reliabilityاسمتفاده

مقیاو 30 ،سمؤال نامااسمب حمذف و برخمی از سمؤا
معکموو ت ییمر کردنمد .پرسشماامد  70سمؤالی

مردید .هدف از این مرحلد بررسمی قابلیمت کماربرد ابمزار

بد صمور

یمکبممار دیگممر بممر روی یممک نمونممد  100نفممری از همممان

ساختد شده برای ساجش شمادکامی در جامعمۀ ممورد نظمر

جمعیت برای ارزیابی رانوید اجرا مردید .همدف از اجمرای

بود .بدماظور تولیل دادهها از نرمافزار  SPSS24استفاده شد.

این مرحلد بررسی دشواریهای مربوب بمد درک ممزارههما،
رفع ابهاما

یافتهها

و نواقص و برآورد زمان مااسب برای اجمرای

پرسشاامد بود .درواقع با اجرای این مرحلد بررسمی روایمی

یافتههاي كی ی

موتوایی (مالقی و صوری) موقق مردید .بدین ترتیب فرم

ختصد مقولدهای اصملی ،مقولمدهمای فرعمی و معمانی بمد

نهایی ،تدوین مردید و برای اجرا در مرحلۀ سوم آماده شد.

دست آمده از جمت

مه در مصاحبد ها در بخمش کیفمی

پرسشاامۀ تدوین شده در مرحلمۀ دوم ،در یمک نمونمد 600

پووهش در جدول  1ارائد شده است.

جدول  .1مقولههاي اصلی ،مقولههاي فرعی و معانی استخراجشده از مصاحبهها
مقولهها ()themes

مقولههاي فرعی ()Sub-themes

معانی ()issues

تأمین مایوتا اولید زندمی

تأمین خوراک ،پوشاک و داشتن مسکن و ش ل
مااسب
درآمد خوز ،خاند بزرگ ،ماشین مدل با ،

رفاه

دسترسی بد امکانا

تأمین مایوتا اولید زندمی و رفاه

تفریوی و رفتن بد

مسافر های داخلی و خارجی
داشتن ش ل قانونی

کسب روزی حتل

احساو امایت در زمیادهای مختلف تأمین

احساو امایت

نیازهای اولید
نبود غمگیای ،ناراحتی ،اضلراز ،دلشوره ،خش ،

نداشتن هیجانا

عصبانیت ،بیحوصلگی ،حساد

مافی

و ...

مدیریت هیجانهای مافی

عوایف و هیجانا
داشتن و برخورداری از هیجانا

مشبت

وجود احساو لذّ  ،شادی ،شورونشاب ،امید،
غرور و بزرمی
ابراز هیجان مشبت در چهره

ساخت و اعتباریابی مقیاس شادكامی در جامعۀ ایرانی 99 /

جابدهای شااختی و ذهای هیجانا
تعادل بین هیجانا

مشبت و مافی

رضایت از زندمی ،آرامش داشتن ،بدون دغدغد
بودن
یکسان بودن میزان هیجان مشبت و مافی در
زندمی
ارتباب با افراد خانواده شامل همسر ،فرزند،
والدین ،اعضای فامیل

روابط

ارتباب با دوستان و آشاایان

ارتباب با افراد

ارتباب با رییس ،همکاران و اربازرجوع در مول
کار
حمایت اجتماعی
هدفمادی

وجود افراد خوشرو و حمایتگر در بین خانواده
وجود افراد مهربان و کمککااده در بین دوستان
داشتن هدف در زندمی
پیگیری رسیدن بد اهداف زندمی
موفقیت در حوزه علمی

موفقیت
دستاورد ،رسیدن بد اهداف و
خواستدها در زندمی

موفقیت اجتماعی
انجام آدازورسوم و مااسک مذهبی مشل خواندن
نماز ،دعا

انجام مااسک مذهبی

انجام فرایض دیای
شرکت در مراس مذهبی

ویومیهای مبتای بر دیگران

کمک بد دیگران ،عدم مقایسد خود با دیگران،
فداکاری ،تواضع ،خوشرفتاری ،مذشت ،مهربانی
بد دیگران ،دستودلبازی ،بخشش و

بیمار نبودن
ستمتی

عدم ابتت بد بیماریهای جسمی و روانی
برخورداری از ستمتی جسمی و روانی ،دسترسی

ستمت جسمانی و روانی

بد امکانا

درمانی مورد نیاز در هاگام ابتت بد
بیماری

داشتن حق انتخاز برای پوشش زنان در جامعد
داشتن حق انتخاز برای نووه شادی کردن در
داشتن حق انتخاز و آزادی در مسائل

جامعد

اجتماعی

آزادی بیان در جامعد
آزادی اجتماعی

انتخابگری :حق انتخاز و خودمختاری

آزادی سیاسی
داشتن آزادی برای رسیدن بد خواستدهای خود در
خودمختاری و تسلّط بر زندمی شخصی

زندمی شخصی
کاترل داشتن بر جابدهای مختلف زندمی
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جدول  1یافتدهای پاسخ بد سؤال کیفی پووهش را نشمان

یافتههاي كمی

میدهد کد هشت مقولد اصلی تأمین مایوتا اولید زنمدمی و

برای پاسخ بد سؤال کمی پووهش ،ابتدا ویومیهای توصمیفی

رفمماه ،عوایممف و هیجانمما  ،روابممط ،رسممیدن بممد اهممداف و

پرسشاامۀ شمادکامی سماختد شمده در جمدول  2آورده شمده

خواسممتدهمما در زنممدمی ،ارزشهممای معامموی ،توانمماییهمما و

است.

ویومیهمای شخصمیتی ،سمتمتی و انتخمابگری مؤلفمد همای
شادکامی در جمعیت مورد بررسی هستاد.
جدول  .2ویژگیهاي توصی ی مقیاس شادكامی ساخته شده
مقیاو

N

میانگین

انوراف استاندارد

مقیاو شادکامی

600

296/60

44/23

چولگی

کشیدمی
مقدار عددی

خلای معیار

مقدار عددی

خلای معیار

-0/43

0/109

0/069

0/218

دادههای مربوب بد میزان چولگی و کشیدمی نشان میدهد کمد

آزمممون بمما پرسشمماامد افسممردمی بممک ،پرسشمماامد شممادکامی

مقمممدار ایمممن آمممماره در فاصممملۀ بمممین  -2و  +2قمممرار دارد.

آکسممفورد و پرسشمماامۀ جهممتمیممری زنممدمی و همناممین

همناین یافتدهای جدول  2نشان میدهد ،مقیاو شادکامی سماختد

خردهمقیاو های جهت میری بد زندمی یعای احساو لمذّ ،

شده ،نمرا انتهایی و ابتدایی مقیاو یعای  70یما  420را نمدارد و

تعهد و احساو معاا مورد بررسمی قمرار مرفمت .نتمایج ایمن

کمترین نمرا از  155شروع شده و تا  406ادامد داشتد است.

تولیل در جدول  3آمده است.

روایی :برای بررسی روایی پرسشاامۀ شادکامی از روایمی
همگرا و وامرا استفاده شد .بد این صور

کد همبستگی ایمن
جدول  .3شاخصهاي معناداري دادهها

شاخصها

افسردمی بک
**

مقیاو شادکامی

-0/528

شادکامی آکسفورد
0/743

جهتمیری بد زندمی

**

0/598

**

لذّ
0/555

توانمادیها
**

0/541

**

احساو معاا
0/570

**

سلح معااداری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

N

600

600

499

499

499

499

** ضرایب در سلح کوچکتر از  0/01معاادار هستاد.

همان یور کد جمدول  3نشمان ممی دهمد  ،بمین مقیماو

شادکامی و پرسشاامد افسمردمی بمک همبسمتگی مافمی و

شممادکامی بمما مقیمماو شممادکامی آکسممفورد ،پرسشمماامۀ

معاادار ی وجود دارد .بد این معاا کد هر چد نمرا

فرد در

جهت میری بد زندمی و خرده مقیماو همای آن همبسمتگی

مقیاو شادکامی با تر باشد ،نمره او در مقیاو افسمردمی

مشبت و معااداری وجود دارد .بد این معاا کد هر چد نممرۀ

پایین تر است .بر این اسماو ،یافتمد همای جمدول  3نشمان

او در مقیماو

می دهد کد پرسشاامۀ شادکامی از روایمی قابمل قبمولی در

جهت میمری بمد زنمدمی و خمرده مقیماو لمذّ  ،تعهمد و

نموند مورد بررسی برخوردار است و ممی توانمد شماخص

احسمماو معامما نیممز بمما تر اسممت .همناممین بممین مقیمماو

مااسبی از میزان شادکامی باشد.

فرد در مقیاو شادکامی با تر است ،نمرا
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تحلیل عاملی :برای بررسی روایی سازه مقیاو بر اساو
تولیل عاملی ،ابتدا مقدار شاخص  ،KMOمقدار آمارۀ آزمون

بارتلت ،درجمۀ آزادی و ضمریب معاماداری آزممون مواسمبد
مردید.

جدول  .4شاخصهاي معناداري دادهها
شاخصها

KMO

آزمون کرویت بارتلت

درجد آزادی

سلح معااداری

مقیاو شادکامی

0/927

7741/553

945

0/0001

یافتدهای جدول  4نشان میدهد ،مقمدار شماخص

 .3نمودار چرخش یافتمد ارزشهمای ویموه کمد اسمکری

KMO

بد یک نزدیک است .همناین با توجد بد مقدار آماره بارتلمت

( )Screeنامیده میشود.

(کد تقریبی از آماره کای دو است) و مقدار ضریب معاماداری

نتایج اولیۀ تولیل مؤلفدهای اصلی نشان داد  25سؤال بما

کد از  0/01کوچکتر بوده است ،نشان ممیدهمد کمد تولیمل

مجموعۀ سؤالها همبستگی ضعیف و ازلواظ آماری بیمعاا

عاملی برای شااسایی سماختار عماملی ممدل مااسمب بموده و

حمذف شمدند .پمس از

داشتاد کد از مجموعد سمؤا

تعداد نمونۀ انتخازشده برای تولیل عاملی کافی است .برای

حذف این  25سؤال ،مواد پرسشماامد دوبماره ممورد تولیمل

تعیین این کد مجموعد پرسشها از چاد عامل معاادار اشمباع

عاملی قرار مرفتاد .با توجد بد مااسب بودن اسمتفاده از روش

شده است 3 ،شاخص عمده مورد توجد است:

تولیل عاملی بر مباای مقدار شاخص  KMOو مقمدار آممارۀ

 .1ارزش ویوه

آزمون بارتلت ،در مرحلۀ بعد بد تبیین کلی واریانس پرداختمد

 .2نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل

شد کد در جدول  6نشان داده شده است.

جدول  .5مقدار ارزشهاي ویژه اولیه و ارزشهاي ویژه بعد از چرخش

عوامل

مجموع مجذورا

مجموع مجذورا

اولید

ارزش ویوه

درصد واریانس

درصد تراکمی واریانس

ارزش ویوه

بعد از چرخش

درصد واریانس درصد تراکمی واریانس

1

12/270

27/885

27/885

6/996

12/726

12/726

2

2/978

5/757

34/563

4/886

11/101

23/825

3

2/235

6/081

39/736

4/724

10/737

34/654

4

1/784

4/064

43/788

3/476

7/898

42/452

6

1/548

3/745

47/636

1/813

4/120

45/681

5

1/250

2/853

60/397

1/579

3/815

60/397

چاانند در جدول  6نشان داده شده است ،تاهما  5عاممل

واریانس تراکمی ارزش ویوه آمده است کد نشان میدهد این

در جدول وجود دارد کد مقادیر ویوۀ آنها بیشتر از یک است.

 5عامل روی ه بیش از 60درصد از ت ییرپذیری واریانس را

در ردیف دوم جدول ،ارزش ویوۀ عوامل استخراجی قبمل از

تبیین میکاد کد این مقدار قابملقبمول اسمت (

چرخش آمده است کمد نشمان ممیدهمد تقریبماک 28درصمد از

 .)Fidell & Ullman, 2007همناین ردیف چهارم جمدول 6

ت ییرپذیری مت یّرها در عامل اول وجود دارد .در ستون سموم

ارزش ویوه هر عامل را بعد از چرخش نشان میدهد.

Tabachnick,
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نمودار صخرهای (اسکری) نیز نشان میدهمد کمد  5عاممل

میکاد .عامل چهمارم (انتخمابگری و خودمختماری) کمد از 5

بدعاوان متک میتواند انتخاز شمود .هممانیمور کمد نممودار

موید تشکیل شده است حدود  7/89درصد از واریمانس ایمن

نشان میدهد ،بعد از عامل  ،5عواممل دیگمر تقریبماک روی یمک

عوامل را تبیین میکاد .عامل پماج (روابمط) کمد از  3مویمد

خط قرار مرفتداند و باابراین ارزش تشخیصمی بمدعاموان یمک

تشکیل شده است 4/12 ،درصمد از واریمانس ایمن عواممل را

عامل را ندارند .بدماظور بد دست آوردن سماختاری بامعاما در

تبیین میکاد و درنهایت ایاکد عاممل ششم (رفماه) کمد از 3

مورد دادههای مورد تولیل ،از چمرخش واریمماکس بمرای بمد

موید تشکیل شده است 3/81 ،درصد از واریانس این عواممل

دست آوردن بارهای عاملی بعد از چرخش استفاده مردیمد .بما

را تبیین میکاد.

توجد بد با بودن بارهای عاملی ،بار  0/30برای تعیمین عواممل

اعتبار مقیاس :برای تعیین اعتبار پرسشماامد شمادکامی از

چرخشی تعیین مردید کد در جدول  6نشان داده شمده اسمت.

یریق بررسی همسمانی درونمی ،از ضمریب آلفمای کرونبما

مقادیر چرخش یافتد پس از  8تکرار ( )interationحاصل شده

استفاده مردید کد نتایج آن در جدول  7آمده است.

است.

یافتد های جمدول  7نشمان ممی دهمد کمد ضمریب آلفمای

با توجد بد یافتدهای جدول  ،5عامل اول (عوایف مشبت)

کرونبا برای کل مقیاو  0/92و برای عامملهما بمد ترتیمب،

کد از  8موید تشمکیل شمده اسمت ،حمدود  12/72درصمد از

 0/50 ،0/74 ،0/85 ،0/84 ،0/87و  0/50اسممت کممد مقممدار

واریممانس ایممن عوامممل را تبیممین مممیکاممد .عامممل دوم (روان

رضایت بخشی است .ضریب آلفای کرونبما دو عاممل آخمر

رنجوری) کد از  10موید تشکیل شده است نیز حدود 11/10

با توجد بد تعداد ک سؤا

مالقی بد نظر میرسد .درنهایت

درصد از واریانس این عوامل را تبیین میکاد .همناین عامل

ایاکد ،با توجد بد یافتدهای پووهش مقیاو شمادکامی سماختد

سوم (احساو معاا و هدفمادی) کد از  11موید تشکیل شده

شممده در ایممن پممووهش از اعتبممار و روایممی قابممل قبممولی

است ،حدود  10/73درصد از واریانس این عواممل را تبیمین

برخورداراست.
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جدول  .9ماتریس عاملهاي چرخش یافته به روش واریماكس
سؤاالت
 -8بدیورکلی در زندمی لذّ میبرم.
 -1در حال حاضر در زندمیام احساو شادی و خوشوالی میکا .
 -35بدیورکلی ،در زندمی احساو آرامش میکا .
 -9بدیورکلی در زندمی احساو امایت میکا .
 -55زندمی پویا و فعالی دارم.
 -54چهره شاد و خادانی دارم.
 -67بیشتر اوقا حال خوز و روبدراه است.
 -2بدیورکلی در بدن احساو ستمتی و تادرستی میکا .
 -68احساو کسالت و بیحوصلگی میکا .
 -65کارهای روزاند را با بیمیلی انجام میده .
 -29نسبت بد آیاده بدبین هست .
 -37احساو ضعف و بیحالی میکا .
 -38تاکاون نتوانستدام از عهده وظایف و مسئولیتهای بد خوبی برآی .
 -53بیشتر وقتها روی کارم تمرکز کافی ندارم و حواس پر است.
 -69بیشتر کارها را نیمدکاره رها میکا .
 -16نسبت بد زندمی ناامید هست .
 -48احساو میکا زندمی بیمعاا است.
 -39احساو تاهایی میکا .
 -24اهل تتش و پیشرفت هست .
 -31اهداف دور و درازی برای خود دارم.
 -66اغلب از توانمادیهای برای کمک بد دیگران استفاده میکا .
 -28هاگامیکد فعالیتهای مورد عتقدام را انجام میده  ،تمرکزم خوز است.
 -21برای حل مسائل زندمی سعی میکا از توانمادیها و نقاب قوت استفاده کا .
 -49معمو ک کارهای را با اشتیاق و میل و رغبت انجام میده .
 -3اهداف مشخص در زندمی دارم کد برای رسیدن بد آنها تتش میکا .
 -41کارهایی کد معمو ک بد انجام آن میپردازم برای جامعد مه است.
 -17برای رسیدن بد اهداف و خواستدهای در زندمی برنامد مشخصی دارم.
 -14بیشتر بد فعالیتهایی میپردازم کد در انجام آن توانایی دارم.
 -46احساو کفایت و شایستگی میکا .
 -6در زندمیام بد اندازۀ کافی آزادی و اختیار دارم.
 -58تاکاون در انتخاز مسیر زندمی آزاد بودهام.
 -51زندمی من توت کاترل و در اختیار خودم است.
 -25نظرا و عقایدم را آزاداند ملر میکا .
 -40معمو ک بر اساو اصول و عقاید شخصی خودم زندمی میکا .
 -47بد نظرا خودم ایمیاان دارم ،حتی امر برختف نظرا جمع باشد.
 -11در برقراری ارتباب مرم و صمیمی با دیگران مشکل دارم.
 -26حفظ روابط صمیمی برای من مشکل است.
 -4معمو ک در روابل با دیگران مرم و صمیمی هست .
 -15تأمین هزیادهای زندمی برای دشوار است.
 -30ش ل مااسبی دارم کد هزیادهای زندمیام را پوشش میدهد.
 -23قادر بد تأمین مایوتا ابتدایی  -زندمی خود هست .

1
.995
.925
.951
.931
.900
.592
.529
.498

2

مؤل هها
4
3

6

5

.993
.959
.919
.903
.590
.585
.584
.583
.581
.534
.993
.901
.593
.544
.535
.505
.499
.491
.459
.448
.420
.992
.925
.999
.489
.498
.311
.931
.999
.599
.909
.504
.441
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جدول  .9شاخصهاي معناداري دادهها
شاخصها

کل مقیاو

عامل 1

عامل 2

عامل 3

عامل 4

عامل 6

عامل 5

ضریب آلفای کرونبا

0/92

0/87

0/84

0/85

0/74

0/50

0/50

41

8

10

11

5

3

3

600

600

600

600

600

600

600

تعداد سؤا
N

بحث و نتیجهگیری

شممادکامی در نمونممد مممورد بررسممی اسممت ،درحممالیکممد در

با توجد بد اهمیمت موضموع شمادکامی ،در پمووهش حاضمر

پووهشهای انجام شمده در غمرز در ایمن مقولمد بیشمتر بمد

ویومیهای روانساجی پرسشاامۀ تدوینشمده بمرای سماجش

روابط اجتماعی تأکیمد شمده اسمت (

شادکامی با توجد بد بافمت و فرهامگ جامعمۀ ایرانمی ممورد

.)2006

Lucas & Dyrenforth,

بررسی قرار مرفت .مقیاو تدوینشدۀ شادکامی با توجمد بمد

همناین پمووهش حاضمر نتمایج متفماوتی در عامملهمای

فرهاگ ایرانی میتواند بدعاوان ابزاری روا ،معتبر و جامع در

استخرا شده برای شادکامی نسبت بد پرسشماامدهمای قبلمی

جهت پر کردن خأل موجود در خدمت پووهشمگران کشمور

نشان داد .لیوبومرسمکی و لپمر (

قرار میرد .هشت مقولد تأمین مایوتا اولید زنمدمی و رفماه،

 )1999مقیاو شادکامی فاعلی را تدوین کمرده انمد کمد فقمط

عوایف و هیجانا  ،روابط ،رسیدن بد اهداف و خواسمتد هما

شامل دو بعد هیجمانی و شمااختی اسمت .همنامین آرمایمل

در زنمدمی ،ارزشهممای معامموی ،توانماییهمما و ویوممیهممای

( )2001یکی از مه ترین دیدماههما در ایمن زمیامد را ملمر

شخصیتی ،ستمتی و انتخابگری موضوعهای اصلی شمادکامی

کرده است کد بر مبامای آن مقیماو شمادکامی آکسمفورد کمد

در جمعیت مورد بررسی در بخش کیفی این پووهش هستاد.

پرکاربردترین مقیاو شمادکامی تماکاون اسمت ،تمدوین شمده

این مقولدها نشان میدهد کد جمعیت ممورد بررسمی در ایمن

اسممت .آرمایمممل ( )Argyle, 2001هفممت عامممل رضممایت از

پمممممممممممممممممممووهش ،شمممممممممممممممممممادکامی را در

زندمی ،کارآمدی ،اجتماعی بودن ،سمتمت ،شمااخت مشبمت،

و یما نبمود

احساو خوشی و عمز نفمس را از عواممل مهم شمادکامی

هیجان مافی جستوجو ممیکاامد؛ آننمد اممروزه در دیمدماه

دانست .این یافتدها بیانگر نقش فرهاگ در موضوع شمادکامی

ممیمیمرد ( Ryan & Deci,

(Diener, 1995؛ DelleFave,

حوزههای متعددی فراتر از هیجان شادی و لمذّ
فضیلتممرا ممورد بررسمی قمرار

است کد با پووهشهای مذشتد

Lyubomirsky, & Lepper,

 .)2001دیدماهی کد بد چگونگی عملکرد فرد در حوزههمای

Bassi, & Massimini, 2009؛  )DelleFave, 2004در

مختلف زندمی مشل روابط ،داشتن احساو معاا و هدفمامدی

خصوص تأریر نقش شرایط فرهاگی و اجتماعی بمر موضموع

در زندمی ،ارزشهای معاوی و تقویت فضایل انسانی مربوب

شادکامی همخوان است.

است .دو مقولۀ تأمین نیازهای اولید و انتخابگری از ممواردی

همناین یافتد های ایمن پمووهش نشمان داد کمد  5عاممل

مستقی در نظریدهای مربوب بد شمادکامی

عوایف مشبت ،روان رنجموری ،احسماو معاما و هدفمامدی،

آورده نشده است و ممیتوانمد بما توجمد بمد شمرایط خماص

روابط ،انتخابگری و خودمختاری و رفماه ممیتوانمد بمدیمور

اقتصادی ،اجتماعی و فرهاگی جامعد ایرانمی ممورد تفسمیر و

معااداری بیش از  60درصمد از واریمانس شمادکامی را تبیمین

بررسی قرار میرد .درعینحمال ،سمایر مقولمد هما نیمز از نظمر

کاد .این یافتدها با نتایج بد دست آممده از یافتمدهمای بخمش

موتوایی با آنند در نظریدهای غربی دیده میشود تا حدودی

کیفی هممین ملالعمد ،پمووهشهمای سملیگمن (

است کد بدصور

متفاو

است .بدعاوان مشال ،در مقولد روابط ،داشمتن همسمر

Seligman,

 ،)2011کییز ( ،)Keyes, 2002, 2007ریان و دسمی (

Ryan

خوز و فرزند صالح و بدیورکلی داشمتن خمانواده و روابمط

 )& Deci, 2001همخوان است .عوایمف و هیجانما

مشبمت

خوز بین اعضمای یمک خمانواده یکمی از مؤلفمدهمای مهم

اولین عامل تعیینکاادۀ شادکامی در بخش کمی ایمن ملالعمد

ساخت و اعتباریابی مقیاس شادكامی در جامعۀ ایرانی 103 /

بدعاوان یک مقولد در تعیمین

کمترین و بیشترین نمره در این مقیاو وجود نداشمتد باشمد؛

بوده است .عوایف و هیجانا

شادکامی در بخش کیفی نیز وجود داشمت .مرچمد در مقولمد

متفماوتی

عوایممف و هیجانمما  ،نبممود هیجانمما

زیرا افراد مختلف در ابعاد مختلف شادکامی نمرا

مافممی نیممز در معممانی

خواهاد داشت و ایاکد فردی در هیچکدام از ایمن ابعماد همیچ

اسممتخرا شممده از پاسممخ شممرکتکااممدمان وجممود داشممت،

نمرهای را کسب نکاد و یا ایاکد در همد ابعماد هممد نممره را

بااینحال ،در بخش کمی دومین عامل ،روان رنجموری بموده

کسب کاد ،مالقی بد نظر نمیرسد .بر ایمن اسماو ،بمد نظمر

است .در تبیین این یافتد ممیتموان مفمت ،در جامعمدای مشمل

میرسد کد پووهشهای بیشتری زم است تا بتموان بمد درک

جامعد ایران کد ملالعا

حاکی از با بودن سملح هیجانما

مافمی در ایمن کشمور اسمت (

روشن تری از مفهموم شمادکامی و مؤلفمدهمای آن در جامعمۀ

Noorbala, Bagheri Yazdi,

ایرانی رسید .بدیهی است پووهش هایی از این قبیل میتوانمد

 ،)Yasemi, & Mohammad, 2004یبیعمی اسمت کمد نبمود

در سیاستمذاری های آیاده در این کشور بسمیار مشممر رممر

هیجانا

و عوایف مافی میتواند یکی از تعیمینکاامدههمای

مه شادکامی باشد .ملالعا

باشد.

انجام شمده در ایمن زمیامد نیمز

نشان میدهد کمد در میمان آسمیای شمرقی و آمریکماییهمای
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