
 

 

 

 

  

 

 

 

 

اقتصادی  -بررسی نقش عوامل اجتماعی

 مؤثر بر شادی

 )مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران( 

 ***،  فاطمه السادات همايوني  **،  مرتضي خورسندی  *جعفر ميكائيلي
 7/6/5368 تاريخ پذيرش:   66/6/5364 تاريخ دريافت:

 

  چكيده
وضعيت بحراني ايران در رابطه با شادي و ي هاي آماري گوياها و دادهگزارش
زندگي پرهياهو در هاي مربوط به آن هستند. از سوي ديگر، شاخص
شهرهاي عظيم مانند شهر تهران، به دليل شتا  روزافزون سرعت زندگي كالن

و بروز مسائل و مشكالت اجتماعي و اقتصادي فراوان، افراد را مستعد 
نودي ساخته و اين امر سالمت رواني خمودگي، افسردگي و احساس ناخش

افراد و درنتيجه سالمت جامعه را از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و 
دهد. اين مطالعه از نوع تحقيقات همبستگي و فرهنگي مورد تهديد قرار مي

 مقطع عرضي بوده كه با روش پيمايش در جامعه آماري جمعيت فعال 
                                                 

 .، ايران، تهراندانشگاه آزاد اسالمي استاديار علوم اجتماعي، واحد الكترونيكي *

               moallem289@gmail.com  
 mkhorsandi57@yahoo.com               . ، تهران، ايرانمه طباطبائيدانشيار اقتصاد انرژي دانشگاه عال **

. تهران، ايران اسالمي، آزاد دانشگاهي،واحدتهران مركز, شناسيجامعه ارشد كارشناسي آموختهدانش ***

 homayoui@atu.ac.ir                                                                                   )نويسنده مسئول(
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اي گيري خوشهنفري )نمونه 345سال( شهر تهران و با نمونه 91-51)
شده است. در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سؤال  اي( انجامچندمرحله

هستيم كه ميزان اثرگذاري متغيرهاي اجتماعي: سرمايه اجتماعي )اعتماد 
اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي( و متغيرهاي اقتصادي: 

اي است؟ ل شهر تهران تا چه اندازهبيكاري و درآمد بر شادي جمعيت فعا
از هاي آمار توصيفي، آمار استنباطي و ها از روشوتحليل دادهبراي تجزيه

هاي تحقيق استفاده شد. بر اساس منظور بررسي فرضيهروش تحليل مسير به
بين انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي، ميزان  ،نتايج

ادي رابطه مثبت معناداري مشاهده شد. بر اساس درآمد خانوار و سن با ش
ديگر نتايج بين ميزان تحصيالت، وضعيت اشتغال، جنسيت و وضعيت تأهل 
افراد با شادي رابطه معناداري وجود نداشت. در نهايت مدل تحليل مسير 
نشان داد كه انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و ميزان 

ثبت معناداري بر شادي افراد داشته و اين متغيرها قادرند درآمد خانوار اثر م
 درصد از واريانس كل تغييرات شادي را تبيين كنند. 37

شادي، سرمايه اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام  های كليدی:واژه

 .مشاركت اجتماعي، درآمد، بيكاري ،اجتماعي

 

 بيان مسئله
ترين اي مثبت و يكي از ضروريهعنوان يكي از احساسات ريششادي و نشاط به

اي در تأمين سالمت فرد و كنندههاي فطري و نيازهاي رواني انسان، نقش تعيينخواسته

بيني و اميد و اعتماد همراه كه شادي همواره با خرسندي، خوشجامعه داشته و ازآنجايي

 ؛هزارجريبياي در فرايند توسعه جامعه داشته باشد )كنندهتواند نقش تسريعاست، مي

كه شادي و نشاط ماده اوليه تغيير و تحول و حيات اجتماعي  چرا ،(7: 5363مرادي، 

در  شده است. در جوامع تبديل 5«هاي توسعهشاخص»عنوان يكي از ها بوده و بهانسان

                                                 
5. Development Indicies 
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تر خواهد بود. در جامعه شاد و خوشحال توليد بهتر و اشتغال بيشتر و اقتصاد سالم

شود و ها شكوفا ميها پويا، زبانشان گويا و استعداد آنذهن انسانمحيط شاد است كه 

د نتواندارد. از سوي ديگر شادي و نشاط ميسوي پيشرفت و تعالي گام برميجامعه به

 د.نوري را فراهم آورزمينه افزايش بهره

نيز شادي مسئله بسيار مهمي است؛ زيرا هرقدر  5«گذاري اجتماعيسياست»عد از بُ

(. 8: 5387شاد باشد، احساس رفاه بيشتري خواهد داشت. )صيادي فر و دوستي: ملتي 

از اين منظر، شادكامي به باور برخي از انديشمندان حوزه سياست اجتماعي خود از 

( و از منظر برخي غايت سياست 62: 5383هاي رفاه اجتماعي )فيتز پتريک، مؤلفه

در نهايت، وضعيتي است كه در آن، اجتماعي است؛ به اين معنا كه رفاه اجتماعي 

نيازهاي فرد تأمين و مسائل او مديريت و مرتفع  شده است و در نتيجه، احساس 

 & Midgleyبه نقل از:  571: 5367شادكامي و خرسندي دارد )نصرتي نژاد و همكاران، 

Livermore, 2008.) 

دارد، باور واسطه نقشي كه كيفيت زندگي در سالمت فردي و اجتماعي امروزه به

توان قضاوت نمي 6«رشد اقتصادي»اساسي بر اين است كه در مورد يک ملت تنها با 

و شادماني و نشاط مردم نيز  3«رضايت اجتماعي»كرد، بلكه احساس خشنودي، امنيت، 

(؛ زيرا كمبود و فقدان شادي و نشاط در جامعه، 572: 5366مهم است )كيا، اميري، 

عالقگي به اجتماع و كار، كمرنگ ي منفي از رويدادها، بيافسردگي، بدبيني و ارزياب

هاي اجتماعي، رواج خشونت در شدن وجدان كاري، اعتياد به مواد مخدر، ناهنجاري

آورد روابط اجتماعي، طالق، گرايش به فرهنگ بيگانه و غيرخودي و ... را به بار مي

ي و چيستي شادي و (. به همين دليل است كه احساس شادمان9: 5385)دريكوندي، 

                                                 
5. Social Policy Making 

6. Economic Grow 

3. Social Satisfaction 
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چگونگي تأمين و مواد سازنده آن از مواردي هستند كه براي ساليان متمادي اذهان را به 

 هاي بسياري در اين خصوص صورت گرفته است.اند و پژوهشخود مشغول داشته

درصد مردم  12شده در زمينه شادي، از نظر  هاي انجامبر اساس نتايج پژوهش

 6222رود. از سال ترين مسئله زندگي به شمار ميهماحساس شادكامي و نشاط م

يافتگي كشورها براي تعيين سط  توسعه 5ميالدي به بعد در نگاه سازمان ملل ]متحد[

عنوان يک مندي افراد جامعه نيز بهمتغيرهاي نشاط، اميد به آينده، خشنودي و رضايت

ردم يک جامعه احساس متغير كليدي وارد محاسبات شده است. به اين صورت كه اگر م

يافته قلمداد كرد كه توان آن جامعه را توسعهمندي نكنند، نمينشاط، خشنودي و رضايت

؛ به نقل از: 6: 5361باشد )فتاحي و همكاران، دهنده اهميت شادي و نشاط مياين نشان

 هاي آماري، بيانگر افول ميزان شادي در جامعهبرخي قراين و داده (.5384صفري شالي، 

آمارهايي كه تاكنون منتشر شده است، ميزان شادي در جامعه ايران را كم و  ايراني است.

 6اند و در آخرين گزارش شادكامي گالوپهاي جهاني ارزيابي كردهتر از ميانگينپايين

كشور را از آن خود كرده است و در  514از ميان  528شود كه ايران رتبه مشاهده مي

. همچنين بر اساس اين گزارش، مردم 3مناسبي برخوردار نيستيماين زمينه از جايگاه 

اند شده ترين مردم جهان معرفيعنوان عصبانيبهدرصد جمعيت عصباني،  12با ايران 

                                                 
5. United Nations 

6. Gallup Company 

سازي ميزان رضايت ميكّ( طرحي است كه از طريق پرسشنامه اقدام به VWS« )پرسشنامه جهاني ارزش -3

ايران  6252گرفته در قال  اين طرح در سال هاي انجامكند. بر اساس نظرسنجيمختلف مي عمومي در كشورهاي

در اختيار داشت. در اين نظرسنجي، ميزان « رضايت ذهني»را از نظر ميزان  69كشور مورد بررسي رتبه  79در ميان 

ي، سازي كمّدر اين شبيهي  شده است. عدد باالتر رضايت عمومي در كشورهاي مختلف در بازه صفر تا ده كمّ

در حدود يک نمره از  9/ 7بيانگر رفاه ذهني باالتر شهروندان است. ميزان رضايت ذهني شهروندان ايراني با نمره 

گزارش جهاني »تر است. از سوي ديگر در ميانگين نمره رضايت عمومي در كشورهاي مورد بررسي پايين

را در اختيار  521رتبه  7/ 6كشور مورد بررسي با نمره  514ميان  منتشر شد ايران در 6251كه در سال « شادماني

هاي شاخص ،داشت. در محاسبه شاخص مورد بررسي در گزارش جهاني شادماني، عالوه بر تورم و درآمد سرانه

 هاي اجتماعي مورد بررسي قرارگرفته است.هزينه سالمت، آزادي و حق انتخا  و حمايت
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(World Happiness Report, 2017.) هاي مؤثر بر از سوي ديگر، به لحاظ شاخص

كه  5ين گزارش مؤسسه لگاتومشادي نيز در جايگاه مناسبي قرار نداريم. با توجه به آخر

نمايد، رتبه بندي ميكشور جهان را بررسي و رتبه 576هاي رفاهي ساله برخي مؤلفههمه

 Prosperity) 6باشدمي 523و در حوزه اقتصادي  42ايران در حوزه سرمايه اجتماعي 

Index Legatum, 2017.) 

3در رابطه با شهر تهران، مطابق گزارش 
NUMBEO  در بررسي  8625در سال

شاخص كيفيت زندگي، رتبه شهر تهران در مقايسه با شهرهاي كشورهاي ديگر از ميان 

در شهر  اي از وضعيت كيفيت زندگيكننده. اين رتبه شرايط نگران7بود 733ر، هش 169

 افزايد.دهد كه اين امر بر ميزان ضرورت بررسي كيفيت زندگي ميتهران را نشان مي

هاي شده و وضعيت بحراني ايران در شاخص هاي ارائهگزارشبه بنابراين، با توجه 

مطالعه در اين خصوص و از ابعاد مختلف، ضرورت دارد. همچنين  ،مربوط به شادي

كه عوامل اجتماعي و اقتصادي در تقويت يا تضعيف ميزان شادي مؤثر واقع ازآنجايي

شناختي و ت جامعههاي تبييني در مالحظاترين چارچو شوند و يكي از قويمي

مفهوم سرمايه است، لزوم توجه به پديده شادي و مطالعه رابطه ميان  ،اقتصادي معاصر

مقوالت شادي، سرمايه اجتماعي و عوامل اقتصادي مانند بيكاري و درآمد، ضرورت 

رو پژوهش حاضر درصدد است به اين سؤال پاسخ دهد كه ميزان يابد. ازاينمي
                                                 

5. Legatum 

وكار، زير شاخص كيفيت اقتصادي، محيط كس  6عامل در قال   68وم با بررسي بيش از مؤسسه لگات .6

محيطي تالش هاي فردي، سرمايه اجتماعي و مسائل زيستحكمروايي، آموزش، بهداشت و سالمت، امنيت، آزادي

برداشته و  گذاري خارجي به يک كشور گامدارد تا وراي مسائلي نظير رشد اقتصادي يا افزايش ورود سرمايه

 تر از ميزان و عمق رفاه و توسعه را در هر جامعه ارائه كند.تصويري دقيق

ترين پايگاه داده در جهان است كه اطالعات جديدي را در مورد شرايط بزرگ NUMBEOپايگاه اينترنتي  .3

ي، ترافيک، هاي بهداشتهاي زندگي، شاخص مسكن، مراقبتزندگي در شهرها و كشورهاي جهان ازجمله هزينه

 دهد.جرم و جنابت و آلودگي نشان مي

7. https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Tehran 
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ماعي )اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي( اثرگذاري متغيرهاي اجت

و متغيرهاي اقتصادي )بيكاري و درآمد( بر شادي جمعيت فعال شهر تهران تا چه 

 اي است؟اندازه

 پيشينه تجربي پژوهش

 ،توان به ازاي تاريخ خلقت بشر دانستپيشينه و قدمت توجه به موضوع شادي را مي

ها رها دنبال اين بوده است كه چگونه خود را از دردها و رنجكه آدمي همواره به  چرا

سازد و از حال بد به حال خو  تغيير وضعيت دهد؛ بنابراين احساس شادي، نشاط، 

شادماني يا شادكامي، چيستي شتتادي، چتگتونگي تتتأمين و متواد سازنده آن از 

اند. خود متشغول داشته مواردي هستند كه براي ستاليان متتمادي اذهان محققان را به

تأثيرپذيري اين مقوله از ساختارهاي متعدد جامعه و تأثيرگتذاري آن بر فرايند توسعه و 

مثابه يكتي تتعالي جتامعه، ستب  شد كه در نيمه قرن بيستم، احساس شادي و نشاط به

شناستان و اقتتصاددانان مطرح شناسان، برخي جامعتهاز متوضوعات موردبررسي روان

بته بعتد نتيتز در رويكتترد  6222(. همچنين از ستال 3: 5362شود )رباني و همكاران، 

يافتگي كشورهاي المللي همچون سازمان ملل در تعيين سط  توسعههاي بينستازمان

جهان تتغييراتي صتورت گترفته و متغيرهايي همچون شادكامي اجتماعي، اميد به 

هتاي كتليدي وارد عنوان شاخصماعي بهمندي اجتآينتده، ختشنودي و رضايت

رو است كه در ازاين. (558: 5361اند )سهرا  زاده و همكاران، متحاسبات  شده

افزايش چشمگيري داشته است و در حال « شادي»هاي پيرامون هاي اخير پژوهشسال

هزار مقاله درباره شادي وجود دارد. در اين قسمت به بررسي اهم  52حاضر بيش از 

شده در زمينه عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادي مؤثر بر شادي  العات تجربي انجاممط

 به ترتي  مطالعات داخلي و خارجي خواهيم پرداخت:

 

 های داخليپيشينه
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ميزان »از نظر را ( در اين مطالعه سرپرستان خانوار شهر اصفهان 5362رباني و همكاران )

روش پژوهش از نظر كنترل شرايط پژوهشي  اند.داده مورد مطالعه قرار« شادكامي

مقطعي است. نتايج حاصل از سنجش  ،پهنانگر و از نظر زماني ،پيمايشي، از نظر وسعت

سن  كه اثر عوامل مختلف بر ميزان عدم شادكامي افراد مورد مطالعه نشان داده است

افراد، وضعيت تأهل، سط  تحصيالت، وضعيت اقتصادي، ميزان سالمت و محل 

 .استنت ارتباط معناداري با ميزان شادكامي افراد داشته سكو

گروهي و برون ( به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي درون5362زاده )قاسم

پردازد. روش اين سال شهر تهران مي 58گروهي با شادي در بين شهروندان باالي 

است كه هاي اين مطالعه حاكي از آن باشد و يافتهتحقيق همبستگي مقطعي مي

گروهي و برون گروهي، تحصيالت، وضعيت تأهل، متغيرهاي سرمايه اجتماعي درون

درصد از متغير شادي را تبيين  39 ،درآمد، منطقه محل سكونت و وضعيت اشتغال

گروهي نيز بيشتر از سرمايه اجتماعي برون گروهي بر كنند. سرمايه اجتماعي درونمي

زياد نيست. سرمايه اجتماعي برون گروهي و  شادي تأثيرگذار است ولي اين تفاوت

 .ندابيشترين سهم را به خود اختصاص داده ،اجتماعي باال -شادي در پهنه اقتصادي

تا  51نفري از افراد  382اي نمونه ي كه با( در پژوهش5362خوش فر و همكاران )

 ،شي استروش تحقيق پيماي و با اندشده طور تصادفي انتخا سال شهر بابلسر به 66

ميان متغير مستقل سرمايه اجتماعي و ابعاد آن با شادي جوانان كه دهد نشان مي

بستگي شادي با ارتباط اجتماعي و همبستگي مستقيم وجود دارد؛ اما بيشترين هم

كمترين همبستگي آن با مشاركت رسمي است. بر پايه نتايج اين پژوهش از ميان سه 

اي، تماعي و اعتماد اجتماعي و از ميان متغيرهاي زمينهبعد سرمايه اجتماعي و ارتباط اج

 كنند.درصد از پراكنش متغير وابسته شادي را تبيين مي 61پايگاه اقتصادي اجتماعي، 

نفر از افراد داراي سن  853هزار و  64 اي( در مطالعه5365منتظري و همكاران )

ند. داد مورد مطالعه قرار «ميزان شادكامي»سال در سط  كشور ايران از نظر  91تا  58

گيري صورت نمونهمطالعه به موردصورت مقطعي و جمعيت روش اين پژوهش به
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اي وارد مطالعه شدند. نتايج حاصل از سنجش اثر عوامل مختلف بر ميزان چندمرحله

سن افراد، وضعيت تأهل، سط   كهعدم شادكامي افراد مورد مطالعه نشان داده است 

تصادي، ميزان سالمت و محل سكونت ارتباط معناداري با ميزان تحصيالت، وضعيت اق

 .استشادكامي افراد داشته 

از نتوع پيمايشي با استفاده از شيوه  يتحقيق در (5365اميركافي و زارع )

نفر از افراد باالي هجده سال، ساكن در  387اي با اي چندمرحلهگيري خوشهنمونه

متغيرهاي شبكه اجتماعي  جام دادند، دريافتند كهان مناطق مسكوني شهر كرمان مصاحبه

هتاي متشاركت متدني، حمايتت اجتماعي، اعتماد نهادي و احساس تعلق، قوي، شتبكه

درصد تتغييرات شتادي را  38اثر معناداري بر شادكامي دارند. اشكال سرمايه اجتماعي، 

سرمايه با همديگر  طوركلي، تمام انواع ذكر شدهكنند. در اين پژوهش، بهتبيين مي

وابستگي متقابل دارند و در طول زمان با داشتن درجات معيني به يكديگر تبديل 

 تواند آفريننده شادي باشد.اي ميگونهگردند و هر شكلي از آن بهمي

اي پيمايشي است و نمونه آنروش  در تقحيقي كه (5366اكبر زاده و همكاران )

كه ميزان ، بيان كردند اندبلسر مورد مطالعه قرارگرفتهسال با 51-66نفري از ساكنان  382

اي و جمعيت طوركلي در حد متوسط است. از بين متغيرهاي زمينهشادي پاسخگويان به

كدام با شادي رابطه معناداري نداشتند. متغيرهاي سرمايه شناختي مورد مطالعه، هيچ

هاي شادي كنندهيت، تبييناجتماعي، سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي به ترتي  اهم

آمده از متغيرهاي مؤثر بر اساس رگرسيون چند دستاند. مدل بهدر اين تحقيق بوده

 كند.درصد از واريانس احساس شادي در جامعه آماري را تبيين مي 1/66متغيره نيز، 

 58نفر از جوانان  387ميزان شادكامي  تحقيقي( در 5367نصرتي نژاد و همكاران )

ها حاكي از آن . يافتهدادند بررسي قرار با روش پيمايشي موردرا سال شهر تهران  32تا 

است كه ميان سرمايه اجتماعي و ابعاد آن و ميزان شادكامي رابطه معنادار، مستقيم و 

ترين رابطه با شادكامي است و مثبت وجود دارد. ميزان مشاركت اجتماعي داراي قوي

اي، سجام اجتماعي قرار دارند. در ميان متغيرهاي زمينهآن اعتماد اجتماعي و اناز پس 
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سن و وضعيت تأهل نيز از رابطه معناداري با شادي برخوردارند. بر پايه نتايج اين 

كنند؛ درصد از تغييرات متغيّر شادكامي را تبيين مي 1پژوهش، ابعاد سرمايه اجتماعي 

ام اجتماعي كمترين تأثير را بر اي كه مشاركت اجتماعي بيشترين تأثير و انسجگونهبه

اي، سن و وضعيت تأهل نيز از رابطه معناداري د و در ميان متغيرهاي زمينهنشادكامي دار

 با شادكامي برخوردارند.

( در پژوهشي به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي 5367موسوي و همكاران )

اين تحقيق از نوع  د. روشنپردازگروهي و شادي در بين شهروندان تهران ميدرون

گيري روش نمونهبا عنوان جامعه آماري و نفر از شهر تهران به 756همبستگي است و 

ها حاكي از آن است كه همبستگي بااليي بين سرمايه اند. يافتهشده اي انتخا خوشه

هاي مربوط ( و شادي وجود دارد. در اين پژوهش فرضيه2۴76گروهي )اجتماعي درون

با شادي رابطه مستقيم و  ،وضعيت اشتغال و حصيالت، منطقه محل سكونتبه درآمد، ت

 د.نمثبت دار

نقش نرخ بيكاري و ميزان آن را بر  در تحقيقي (5361خورسندي و عزيزي )

هاي اند. روش تحقيق بر اساس يک مدل رگرسيون دادهشادي موردبررسي قرار داده

مقطع عرضي است.  579( و 6252-6256( و )6221-6224پانل در دو مقطع زماني )

اثرگذاري بيكاري بر شادي به ميزان نرخ آن كه نتايج اين پژوهش حاكي از آن است 

اي، اثر منفي بستگي داشته و با افزايش سط  بيكاري و باالتر رفتن آن از نرخ آستانه

چنين بيكاري بيش از تورم بر شادي و رفاه اثر گردد. همبيكاري بر شادي تشديد مي

 في دارد.من

را ، اثر بيكاري و تورم بر شادي اير مقالهد (5361بابايي )خورسندي و علي 

هاي پانل . اين برآورد در دو نمونه از دادهانددادهعنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار به

ها كشور جهان است كه شاخص شادي براي آن 579شود؛ نمونه اول شامل انجام مي

شود. نتايج اش را شامل ميدوم فقط ايران و كشورهاي همسايه شده و نمونه محاسبه

دهد در هر دو نمونه، بيكاري نقش مؤثرتري در كاهش ها نشان ميحاصل از تخمين
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اند كه شده، محققين به اين نتيجه رسيده هاي انجامشادي و رفاه دارد. با توجه به آزمون

هاي گذاريگذاران در هدفارد و سياستگذبيكتاري بيش از تورم بر رفاه افراد اثر مي

 ختود بايتد وزن باالتري به بيكاري بدهند.

 

 های خارجيپيشينه

شتادي و رضايت از زندگي در »با عتنوان كه پژوهشي در  (6229) 5آبوت و ساپسفورد

كته سرمايه انساني، شرايط متادي  ندانتجام دادنتد. نتشان داد« روسيه و اوكراين

دي(، زمينه اجتماعي )حمايت، اعتماد و تعهدات اجتماعي(، ميزان )وضتعيت اقتصا

امكانات خانوادگي با متيزان شتادي و رضايت از زندگي افراد  و رضايتمندي از درآمد

 .باشندميمورد مطالعه داراي رابتطه متستقيم 

به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و  اي( در مطالعه6228) 6كريستين بجنسكو

پرداخته است. اين تحقيق  5683-5668هاي ر اياالت متحد آمريكا طي سالشادكامي د

شده، نشان داده است  مركز آمارگيري انجام 6هاي پانل صورت تحليل ثانويه دادهكه به

 كه اعتماد تأثيري مثبت بر شادكامي دارد.

همه اجزاي سرمايه اجتماعي رسد كه در تحقيق خود به نتيجه مي( 6226) 3چانگ

هتاي غير داوطلبانه، داوطلبانه، حتضور در اجتماعات و اعتماد( شاركت در سازمان)م

 روي شتادي ذهتني مؤثرند.

عنصري همچون تعلق پذيري، حتي  در تحقيق خود دريافت كه (6252) 7ليانگ

هاي ديگر اي عمده، رابطه معناداري با شادي دارد. يافتههاي زمينهپس از كنترل ويژگي

                                                 
5. Abbott & Sapsford 

6. Chiristian Bjornskov 

3. Chang 

7. Leung 
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بيني شادماني است، عنوان بخش مهمي در پيشا كه سرمايه اجتماعي بهاين موضوع ر

 تأييد كردند.

زمان سرمايه اجتماعي بر شادي ( در پژوهش تأثير هم6253) 5گراويک و گروايک

هاي جهاني هاي پيمايش ارزشدر كشورهاي مركزي و شرقي در اروپا با استفاده از داده

اي اند كه سرمايه اجتماعي شبكهه اين نتيجه رسيدهشده است، ب انجام 6222كه در سال 

 و پيوندي، تأثيري مثبت بر شادكامي فردي دارد.

به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و در تحقيقي ( 6253) 6پوز و ون برلپش

اند. اين مطالعه با استفاده از ديدگاه كلمن درباره سرمايه شادكامي فردي در اروپا پرداخته

عد آن يعني اعتماد، تعامل اجتماعي و هنجارها و در نظر گرفتن سه بُاجتماعي و با 

هاي پاتنام و اولسون، به بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مجازات و تقويت آن با ديدگاه

اند. نتايج اين مطالعه سه يافته كشور اروپايي پرداخته 61نفري در  78183يک نمونه 

 مهم داشته است:

 لي براي شادكامي در كشورهاي اروپايي است.سرمايه اجتماعي عام .5

پيامد اصلي تأثير سرمايه اجتماعي بر شادكامي در تعامالت اجتماعي  .6

 شود.غيررسمي، تعامالت اجتماعي عام و اعتماد نهادي آشكار مي

هاي مهمي در زمينه چگونگي ارتباط سرمايه اجتماعي با شادكامي در تفاوت .3

 اروپا وجود دارد.

سرمايه اجتماعي و شادكامي؛ كدام »( در پژوهشي با عنوان 6257) 3هان سه هي

هاي مطالعه پانل رفاه سئول كه در سال ، با استفاده از داده«متن داراي اهميت است؟

شده، به بررسي نقش سرمايه اجتماعي و شادكامي پرداخته است. نتايج اين  انجام 6228

ي فهم تفاوت در شادكامي فرد ارمتن اجتماعي همسايگي بكه دهد مطالعه نشان مي

                                                 
5. Growiec & Growiec 

6. Pose & Berlepsch 

3. Han Sehee 



 

 

 

 

 

 

 6137 تابستان، 12وم، شماره سپژوهشنامه مددكاري اجتماعي، سال     02  

چنين سط  فردي سرمايه اجتماعي بر شادكامي و كار داوطلبانه بسيار اهميت دارد. هم

اثرگذار است و حس سودمندي و مشاركت سازماني در سط  همسايگي، تأثير مثبتي بر 

 شادكامي دارد.

مانند  اثر متغيرهاي اصلي اقتصاد كالن در تحقيقي، (6259و همكاران ) 5آگان

بيكاري، تورم و درآمد سرانه را بر شادي موردبررسي قرار دادند. در اين مطالعته از 

عنوان به 6221-6228كشور طي دوره  14شده براي مردم  متوستط شتادي محاسبه

دهد، بيكاري و تورم باعتث كتاهش شده است. نتايج نشان مي متغيتر وابستته استفاده

 و درآمد سرانه، اثر مثبت دارد. شتادي در ستط  كالن  شده

 

 مباني نظری پژوهش
براي تبيين مباني نظري اين تحقيق ابتدا بايد اشاره داشت كه شادي حالتي رواني است، 

هاي جمله عوامل اجتماعي و اقتصادي متأثر است اما متناما از عوامل متعددي من

رار دادن شادكامي در متن گذارند. از اين منظر و با قاجتماعي شديداً بر آن اثر مي

شده در اين  گونه كه در بخش پيشين به آن اشاره شد، مطالعات انجاماجتماعي همان

دهنده آن است كه سرمايه اجتماعي از عوامل و متغيرهاي مهم و اثرگذار بر حوزه نشان

 شده كه بيانگر اثرپذيري شادكامي از نظر از مطالعات تجربي انجامشادكامي است. صرف

توان مكانيسم اثرپذيري سرمايه اجتماعي است، از منظر تئوريک و تحليلي نيز مي

پردازان اين حوزه تأكيددارند، شادكامي از سرمايه اجتماعي را توضي  داد. اگرچه نظريه

سازه سرمايه اجتماعي را متشكل از اعتماد، مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي 

شادكامي شديداً متأثر از كاركردهاي مستقيم و  توان اذعان داشت كهبدانيم، مي

 غيرمستقيم سرمايه اجتماعي است. 

                                                 
5. Agan 
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سرمايه اجتماعي از طريق گسترش و توسعه اعتماد اجتماعي، مناسبات انساني را 

هاي اجتماعي و در نتيجه انسجام گيري شبكهكند و موج  شكلدر جامعه بيشتر مي

ويژه هاي اجتماعي شادكامي هستند، بهكنندهينترين تبيشود كه اين دو مهماجتماعي مي

هاي اجتماعي و انسجام اجتماعي اگر به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه شبكه

هاي اجتماعي هستند كه خود نقش بسيار مهمي در عوامل اساسي در ايجاد حمايت

هاي اجتماعي ايجاد شادي دارد. از اين منظر، شادكامي تا اندازه زيادي تابعي از حمايت

كنند. به همين سب  افرادي كه وضعيت است كه افراد از محيط پيرامون خود كس  مي

هاي اجتماعي خو  و حمايتگر برخوردار نيستند، اقتصادي مناسبي دارند، اما از شبكه

خصوص در هاي اجتماعي بهرو است كه شبكهيابند. ازاينخود را چندان شادكام نمي

 )همان(. ندااساسي يافته دنياي جديد اهميتي

ها و عالوه بر تأثير غيرمستقيم سرمايه اجتماعي بر شادكامي از طريق ايجاد شبكه

ترين مؤلفه سرمايه اجتماعي است، تأثير انسجام اجتماعي، اعتماد اجتماعي نيز كه مهم

يق بسيار زيادي بر شادكامي دارد. از نظر انديشمندان اين حوزه، سرمايه اجتماعي از طر

ها توسعه و گسترش اعتماد اجتماعي زمينه تعامل افراد با كساني كه شناختي از آن

كنند. اغل  انديشمندان سرمايه اجتماعي بر اين باورند كه فراهم ميرا ندارند، 

د نشوهاي شادتر ميصورت مستقيم منجر به زندگيهاي اجتماعي رودررو بهتعامل

(Bjorinskov, 2008: 13از اين م .)يافته، نظر سرمايه اجتماعي با توسعه اعتماد تعميم

هايي كه بنيان همه آورد؛ كنشازپيش فراهم ميهاي متقابل اجتماعي را بيشزمينه كنش

سازي كه رو، حتي اگر به كاركرد شبكهمناسباتي است كه در جامعه جريان دارد. ازاين

نظر نداشته باشيم، سرمايه  كند،هاي اجتماعي را براي افراد فراهم ميبنيان حمايت

تبع آن، ايجاد ارتباط انساني، زمينه هاي اجتماعي و بهاجتماعي با فراهم كردن زمينه كنش

 سازد.اثرگذاري بر شادكامي را فراهم مي

هاي تعدادي از با توجه به توضيحات، در اين بخش از تلفيقي از ديدگاه

 شود:به شرح ذيل استفاده ميپردازان براي چارچو  و تحليل مدل نظري نظريه
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 مراتب مازلونظريه سلسله  -1

مندي پاياني، تابع قانونشناس معتقد است كه پويايي و بيعنوان يک روانمازلو به

داند كه در حيوانات خاصي است وي نيازهاي انساني را نوع مخصوصي از غرايز مي

اند اما نظريات مازلو فتهشناسي درباره نيازها سخن گشود. اغل  علماي روانيافت نمي

مرات  نيازها در انسان از اهميت خاصي برخوردار است. بر درباره نيازها و سلسله

نيازهاي انساني به پنج دسته به شرح زير « مرات  نيازهاي مازلونظريه سلسله»اساس 

 شود:تقسيم مي

 نيازهاي فيزيولوژيک يا جسماني  -5

 نياز به امنيت و اطمينان  -6

 جتماعي يا تعلق به ديگراننيازهاي ا  -3

 نيازهاي من يا صيانت ذات، نياز به احترام  -7

 نيازهاي خوديابي و تحقق خويشتن  -1

شود بدين ترتي  با ارضاي هريک از اين نيازها، بر ميزان شادكامي افراد افزوده مي

 (.36: 5386)هزارجريبي، صفري شالي، 
 

 گرايينظريه لذت  -2

شده است. بر اساس اين نظريه  ارائه 5امنتگرايي باين نظريه بر اساس نظريه فايده

خوشبختي فقط يک احساس است. زندگي شاد، لذت انسان را افزايش داده و غم انسان 

 (.Seligmon & Royzman, 2003: 1كند )را كم مي

يابي كه بر هاي زمينه( در تعريف خود از شادكامي به بررسي6225) 6اما آرجيل

كند و معتقد است كه شادكامي شامل سه شده اشاره مي ي انجامهاي فراوانروي نمونه

 جزء است:

                                                 
5. Bentham’s Utilitarianism Theory 

6. Argyle 
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 حالت خوشحالي يا سرور )هيجانات مثبت(  -5

 راضي بودن از زندگي  -6

 فقدان افسردگي و اضطرا  )عواطف منفي(  -3

باشند، در در اين تعريف مجموعاً عواطف منفي و مثبت را كه اموري دروني مي

نيز به رضايت از زندگي اشاره دارد. در حال حاضر تعريف  عد بيرونينظر گرفته و در بُ

آرجيل مورد قبول بيشتر محققين قرارگرفته است. البته الزم به ذكر است كه شادكامي 

شود، يكي از اين منابع ها شادي ايجاد ميداراي منابعي اساسي است كه تحت تأثير آن

ويژه از نوع نزديک، نياز به ط بهدهي ارتبااي از ارتباطات است. براي شكلوجود شبكه

سط  بااليي از خود ابزاري است. بدون خود ابزاري، مردم تنها خواهند ماند. شبكه 

كند براي رشد و حفظ هويت، توجه به عامل زمان، شناخت اجتماعي كه گروه ايجاد مي

هاي رواني در شادكامي و عواطف مثبت و منفي در ارتباطات كالمي، دخالت مكانيزم

هاي هاي آزمايشگاهي شادكامي، وجود تفاوتگيري آثار و بررسيها، اندازهتبيين آن

هاي عصبي و دهندهجنسيتي و توجه به جايگاه شادكامي در ساختار مغز و نقش انتقال

باشند چنين ارتباط طول عمر، وراثت، محيط و شخصيت در شادكامي ميهم

 (.5389قل از خوش كنش، به ن 36-72: 5386)هزارجريبي، صفري شالي، 

 

 نظريات نتيجه غايي  -3

كنند كه شادماني چرخند، بر اين امر تأكيد مياين نظريات كه بر محور اهداف مي

آيد كه برخي اهداف يا نيازها تأمين شود و آرزوهاي افراد برآورده زماني به وجود مي

دن عواطف و وجود آم پيشرفت به سمت اهداف و استانداردها موج  به اشوند، زير

شود. از شود و عكس آن، عواطف و احساسات منفي را باعث مياحساسات مثبت مي

هاي شادي، جهاني نبوده بلكه وابسته به اهداف و كند كه علتطرفي اين تئوري بيان مي

 (.97: 5384آرزوهاي افراد در يک محيط خاص است )گنجي، 
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 هانظريه خواسته  -1

ها است و خوشبختي به معناي دستيابي به خواسته بر اساس اين نظريه شادكامي و

تعريف « دستيابي به شادي و رهايي از غم»زماني كه فرد خواسته خود را در قال  

 & Seligmonگيرد )گرايي را نيز در برميها نظريه لذتكند، نظريه خواستهمي

Royzman, 2003: 8.) 

 

 نظريه مقايسه اجتماعي  -9

هاي ارزيابي افراد از خود و زندگيشان با كه شيوهاين نظريه بيانگر آن است 

هاي ( تعدادي از يافته5685مثال، ويلز )عنوانشود. بهمقايسه خود با ديگران انجام مي

توانند سالمت كرد كه مردم ميآوري كرد كه از اين فرضيه حمايت ميگوناگون را جمع

ند، افزايش دهند. او نتيجه ذهني خود را در مقايسه با افرادي كه كمتر خوشبخت هست

: 5383كنند )آرگايل، گرفت كه اغل  مردم، خود را با افراد باالتر از خود مقايسه مي

85-82.) 

 

 نظريه خوشبختي و شادكامي  -6

بر اساس اين نظريه سه نوع منبع براي خوشبختي و شادكامي وجود دارد كه 

 اند از:عبارت

 لذايذ زندگي  -5

 هاي زندگيبستگيدل -6

 ي مفيد هدفمندكارها -3

اي هستند و به برداشت شخصي فرد از وقايع و رويدادهاي دو مورد اول سليقه

منظور زندگي بستگي دارند، اما مورد سوم به نظر سيلگمن، انجام كارهايي است كه به

گيرند و هدفي فراتر از ارضاي تمايالت فردي را دنبال ها صورت ميدستيابي به ارزش

رود و خوشبختي تلفيقي از سه مورد ياد شده به شمار ميكنند. به نظر وي مي
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يافته شود كه فرد به اين سه منبع خوشبختي دستخوشبختي واقعي زماني حاصل مي

 (.Seligmon & Royzman, 2003: 3باشد )

 

 چارچوب نظری پژوهش
چارچو  نظري اين مطالعه تلفيقي از ديدگاه اقتصادي استرلين و ديدگاه نظري 

پارسونز است. بايستي تأكيد كنيم براي درک مكانيسم اثر تعاملي بين وضعيت كاركردي 

اقتصادي و وضعيت اجتماعي )سرمايه اجتماعي( از نظريه سرمايه اجتماعي و ميدان 

هاي اقتصادي و بورديو استفاده  شده است. استرلين سعي در تركي  تئوري

به فاصله كم بين آرزوها و سط   كند شادكامي كلي فردشناختي داشته و اظهار ميروان

زندگي )درآمد، زندگي خانوادگي، شغل و ...( و  هايدستيابي در هركدام از حوزه

براي فرد دارد؛ وابسته كه چنين اهميت نسبي هر حوزه به لحاظ كاركرد مطلوبي هم

اي و شناختي به شادي؛ آن را در شبكه مبادالت بين نظام جامعهاست. رويكرد جامعه

گيري از چارچو  مفهومي چندبعدي كه از م شخصيت جستجو كرده و با بهرهنظا

و كيف شادماني افراد را مرتبط  گذارد؛ كمّانسان؛ شخصيت و جامعه در اختيار مي

اي هاي چهارگانه در سطوح فردي و جامعهها از حوزهبااحساس رضايت و خشنودي آن

اي چهارگانه انسان )مادي، امنيتي، ارتباطي و هتر؛ منبع تأمين علقهداند. به بيان دقيقمي

هاي چهارگانه نظام شناختي( را در ارتباط تنگاتنگ با امر اجتماعي و به عبارتي حوزه

د نداند. طبق اين ديدگاه چنانچه بر هركدام از چهار نظام اصلي جامعه بتواناي ميجامعه

توانند ن صورت هركدام ميد؛ در اينپاسخگوي مؤثر عاليق چهارگانه فرد و جامعه باش

ساز شادماني افراد است را فراهم نمايند. در موجبات نوعي حس مثبت كه هركدام زمينه

اينجا كاركرد صحي  حوزه اقتصادي توليد احساس بهبودي و آسايش است و كاركرد 

حوزه اجتماعي توليد احساس دوستي و همبستگي با اعتماد؛ خشنودي؛ هويت و 

ست. افزايش و انباشت سرمايه اجتماعي سب  به وجود آمدن و انسجام اجتماعي ا
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گرايي و همبستگي آنان را تقويت كرده و زمينه هم ،باشداعتماد متقابل ميان كنشگران مي

ها و ها؛ قابليتآورد. اين فرصترا براي همكاري در دستيابي به اهداف فراهم مي

بخشد و باعث ايجاد حس اء ميهاي افراد را در نخستين اهدافشان ارتقتوانمندي

شود. البته پيامد مثبت عملكرد هر حوزه جامعه تا حدودي شادماني و خرسندي مي

ها است. در اينجا شايسته است مفهوم ميدان در انديشه موكول به عملكرد ساير حوزه

هايي است كه توسط افراد و تلفيقي بورديو بحث شود. ميدان از ديدگاه بورديو موقعيت

ها كننده وضعيت براي دارندگان اين موقعيتشود و ماهيت آن تعريفدها اشغال مينها

است. بورديو در بحث ميدان بر سه نوع سرمايه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره 

پذيري هستند و ها در تعامل با هم داراي خاصيت تبديلداشته و تأكيد دارد اين سرمايه

هاي اقتصادي و اجتماعي را بر هم تقويت متقابل حوزهاين تفسير؛ مكانيسم اثرگذاري 

توان الگوي نظري زير را تنظيم و كند. بر مبناي چارچو  نظري ياد شده ميمي

 تبع آن تدوين كرد:فرضيات را به

 

 
 

 شادکامی

 وضعیت اقتصادی

 وضعیت اجتماعی

 درآمد بیکاری

 مشارکت اجتماعی انسجام اجتماعی اعتماد اجتماعی
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 مدل مفهومي پژوهش -1شكل 

 

 های پژوهشفرضيه

 فرضيه اصلي

انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي( و ميان عوامل اجتماعي )

عوامل اقتصادي )بيكاري و درآمد( و ميزان شادي جمعيت فعال شهر تهران رابطه 

 مستقيم وجود دارد.

 های فرعيفرضيه

 طور مستقيم با افزايش شادي رابطه دارد.ميزان اعتماد اجتماعي باالتر به .1

 ور مستقيم با افزايش شادي رابطه دارد.طميزان انسجام اجتماعي باالتر به .2

 طور مستقيم با افزايش شادي رابطه دارد.ميزان مشاركت اجتماعي باال به .3

 ميزان بيكاري باال با كاهش شادماني همبستگي مستقيم دارد. .4

 طور مستقيم با افزايش شادي رابطه دارد.ميزان درآمد باالتر به .5

، وضعيت تأهل و ميزان متغيرهاي جمعيت شناختي مانند سن، جنسيت .6

 تحصيالت با شادي رابطه دارند.

 

 شناسي پژوهشروش
از  ،پيمايشي و به لحاظ ماهيت ،كاربردي، به لحاظ مسير ،اين پژوهش به لحاظ هدف

 آوري اطالعات دو روش اسنادي و ميداني به كار گرفتهنوع همبستگي است. براي جمع

العات در زمينه ادبيات و پيشينه آوري اطشده است. از روش اسنادي براي جمع

ها و اطالعات براي آوري دادهمنظور جمعبهميداني و از روش شده پژوهش استفاده 

وتحليل، از ابزار پرسشنامه استفاده گرديده است. پرسشنامه مورد استفاده براي اين تجزيه

 باشد.نامه محقق ساخته ميتحقيق پرسشنامه پرسش
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سال( است كه  51-91جمعيت فعال شهر تهران )افراد جامعه آماري اين پژوهش 

نفر  5۴548۴548، 5361ها بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن تعداد آن

باشد. براي انتخا  حجم نمونه تحقيق نيز از فرمول كوكران استفاده شده كه بر مي

 آمده است.تدسعنوان حجم نمونه به= نفر بهn 387اساس محاسبه اين فرمول تعداد 

صورت كه افراد اي است. بديناي چندمرحلهگيري در اين پژوهش، خوشهروش نمونه

گانه شهرداري تهران در تكميل پرسشنامه نقش  66از اقشار مختلف ساكن در مناطق 

هاي اين پژوهش، از استادان جهت تعيين روايي صوري پرسشنامه داشته باشند.

ها، پرسشنامه مورد تأييد پس از اعمال نظرات آنمتخصص نظرخواهي به عمل آمد كه 

گيري از روش آلفاي كرونباخ استفاده  شده قرار گرفت و براي تعيين پايايي ابزار اندازه

 به شرح ذيل است 5است. نتايج خروجي اين آزمون مطابق جدول شماره 

 
 تعيين آلفاي كرونباخ پرسشنامه -5 جدول

 آلفاي كرونباخ هايهشماره گو هاتعداد گويه متغيرها

 874/2 53تا  5 53 شادي

 476/2 35تا  69 9 اعتماد اجتماعي

 484/2 62تا  57 4 انسجام اجتماعي

 465/2 61تا  65 1 مشاركت اجتماعي

 

شود آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه مشاهده مي 5طور كه در جدول شماره همان

( و =484/2انسجام اجتماعي )(، =476/2(، اعتماد اجتماعي )=874/2شادي )

قبول ابزار تحقيق دهنده پايايي قابلآمده كه نشاندست( به=465/2مشاركت اجتماعي )

 باشد.مي

 

 تعاريف نظری و عملياتي متغيرها
 تعريف مفهومي و عملياتي متغير وابسته
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 . شادی1

ند هاي مثبت و احساسات خوشايترين هيجانتعريف مفهومي: شادي يكي از مهم

سازد. شادي مقابل است كه سالمت جسمي و رواني اعضاي جامعه را متأثر مي

هاي منفي نظير خشم، اضطرا ، افسردگي و ... قرار دارد و همواره با خشنودي، هيجان

(. بنابر تعريف وينهوون 76: 5365بيني و اميد همراه است )اميركافي، زارع، خوش

شود. ميزان مطلوبيت كيفيت زندگي اطالق مي ( شادي به قضاوت فرد از درجه يا5688)

 برد.ديگر شادي به اين معنا است كه فرد چگونه از زندگي خود لذت ميعبارتبه

شده آكسفورد كه  تعريف عملياتي: ميانگين نمرات پرسشنامه استاندارد اصالح

لق گويه در پنج عامل رضايت از زندگي، رضايت خاطر، حرمت خود، خُ 53شامل 

 و انرژي مثبت است. مثبت

 

 تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهای مستقل

 . سرمايه اجتماعي1

هاي مختلف اجتماعي تعريف مفهومي: سرمايه اجتماعي، ميزان رابطه فرد با گروه

هاي امكانات )حمايتو منابع از هد تا دباشد كه به فرد امكان ميو افراد جامعه مي

(. در اين 563: 5347مند شود )اميركافي، ( موجود بهرهاقتصادي، اطالعاتي، عاطفي و...

پژوهش سه جزء اصلي سرمايه اجتماعي يعني اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و 

 مشاركت اجتماعي موردبررسي قرار خواهند گرفت.

تعريف عملياتي: ميانگين نمرات پرسشنامه سرمايه اجتماعي است كه در سه بخش 

 باشد.گويه مي 58د اجتماعي و مشاركت اجتماعي شامل انسجام اجتماعي، اعتما

 

 . اعتماد اجتماعي2
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ظن فرد توان حسنتعريف مفهومي: اعتماد اجتماعي )اعتماد بين شخصي( را مي

نسبت به ساير اعضاي جامعه تعريف كرد كه اين امر موج  گسترش و تسهيل روابط 

 (.566: 5347شود )اميركافي، ها مياجتماعي فرد با آن
تعريف عملياتي: ميانگين نمرات پرسشنامه سرمايه اجتماعي است كه در بخش 

 باشد.گويه مي 9اعتماد اجتماعي شامل 
 

 . انسجام اجتماعي3

شود كه در آن، اجزاي تعريف مفهومي: انسجام اجتماعي به وضعيتي اطالق مي

ار و مؤثري را به شوند كه كل معناداي به يكديگر وصل ميگونهدهنده جامعه، بهتشكيل

ديگر، انسجام اجتماعي نوعي از ترتيبات اجتماعي است كه عبارتآورند. بهوجود مي

ها و طبقات مختلف اجتماعي، به اشتراک ذهني )مدل ذهني كند افراد، گروهتضمين مي

مشترک( برسند، به قوانين و قواعد آن ،تن دهند، از امكانات آن استفاده كنند و در مقابل 

هاي چندگانه بازشناسي كنند، ها و توانمنديهاي خويش را بر اساس هوشاييتوان

پرورش دهند و در جامعه مشاركت فراگير و مؤثر داشته باشند كه اين وضعيت، 

 (.76: 5366دهد )متوسلي، زبيري، هاي جامعه را توسعه ميها و تواناييظرفيت

جتماعي است كه در بخش تعريف عملياتي: ميانگين نمرات پرسشنامه سرمايه ا

 باشد.گويه مي 4انسجام اجتماعي شامل 

 

 . مشاركت اجتماعي1

وبيش آشكار فرد تعريف مفهومي: مشاركت اجتماعي عبارت است از شركت كم

هاي مختلف اجتماعي، سياسي، مدني و در حيات اقتصادي، فرهنگي و تقبل مسئوليت

 .(85: 5341نظاير آن )محسني تبريزي، 

لياتي: ميانگين نمرات پرسشنامه سرمايه اجتماعي است كه در بخش تعريف عم

 باشد.گويه مي 1مشاركت اجتماعي شامل 
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 . بيكاری9

هفته  7شود كه داراي شغل نيست و طي تعريف مفهومي: بيكار به كسي اطالق مي

گذشته به جستجوي كار پرداخته است؛ يا منتظر آن است كه دوباره به شغلي جديد 

هفته شغل جديدي را اختيار كند.  7ه شود؛ يا در انتظار آن است كه پس از فراخواند

هفته گذشته براي تضمين اين امر است كه فرد  7الزام شرايط جستجو براي كار طي 

طور مند بوده است و صرفاً عالقه خود را براي شغلي كه بهفعاالنه به يافتن شغل عالقه

 كند.اتفاقي پيدا شود، بيان نمي

سؤال( اين بخش از  3هاي )شونده به سؤاليف عملياتي: پاسخي كه پرسشتعر

 دهد.ابزار ما مي

 

 . درآمد6

شده يا  تعريف مفهومي: تمام وجوه و ارزش كاالهايي است كه در برابر كار انجام

يا از طريق منابع ديگر )حقوق بازنشستگي، درآمدهاي اتفاقي و  ،سرمايه به كار افتاده

 گرفته باشد.ر زمان آماري مورد نظر به خانوار تعلقنظاير آن(، د

سؤال( اين بخش از  52هاي )شونده به سؤالتعريف عملياتي: پاسخي كه پرسش

 دهد.ابزار ما مي

 

 ای. متغيرهای زمينه7

 باشند.شامل جنسيت، سن، وضعيت تأهل و ميزان تحصيالت مي

 های پژوهشيافته

 آمار توصيفي -1

 اي:متغيرهاي زمينه 

  564درصد( زن و  99نفر ) 677هاي تحقيق نفر نمونه 345جنسيت: مجموع 

 درصد( مرد بودند. 37نفر )
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 نفر نمونه  345دهد كه از هاي تحقيق نشان ميسن: توزيع فراواني سن نمونه

ساله  33تا  69درصد(  68نفر ) 527ساله و  75تا  37درصد(  3/36نفر ) 562تحقيق 

 سال سن داشتند. 91تا  18درصد( از نمونه تحقيق  6/5) نفر 9بودند. همچنين تنها 

 درصد( از  96نفر ) 632دهد كه هاي تحقيق نشان ميوضعيت تأهل: يافته

 درصد( مجرد بودند. 38نفر ) 575هاي تحقيق متأهل و نمونه

  تحصيالت: در بررسي ميزان تحصيالت نمونه تحقيق مشاهده شد كه

درصد( داراي مدرک ديپلم،  1/62نفر ) 49ديپلم، درصد( زير  8/3نفر ) 57تحصيالت 

درصد( داراي مدرک  9/16نفر ) 665درصد( داراي مدرک كارداني،  6/7نفر ) 58

درصد( از  3/55نفر ) 76كارشناسي يا كارشناسي ارشد بودند. همچنين درمجموع 

 هاي تحقيق دانشجوي دكتري بوده يا مدرک دكتري داشتند.نمونه

 

 ایهای زمينهسبي پاسخگويان برحسب ويژگيتوزيع ن -2 جدول

 درصد فراواني متغير درصد فرواني متغير

 جنسيت
 99 677 زن

 وضعيت تأهل
 96 632 متأهل

 38 575 مجرد 37 564 مرد

 سن

تا  58

 سال 61
16 57 

 تحصيالت

 8/3 57 زير ديپلم

تا  69

 سال 33
 1/62 49 ديپلم 68 527

تا  37

 سال 75
 6/7 58 دانيكار 3/36 562

تا  76

 سال 76
 6/66 555 كارشناسي 6/51 16

 9/66 552كارشناسي  8/4 66تا  12
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 ارشد سال 14

تا  18

 سال 91
4 6/5 

دانشجوي 

 دكتري
66 6/1 

 7/1 62 دكتري

 :متغير وابسته 

 

 های تحقيقآمار توصيفي شادی در نمونه -3 جدول

 استاندارد انحراف ميانگين حداكثر حداقل تعداد 

 184/2 665/3 96/7 22/5 345 شادي

 

 

 :)متغيرهاي مستقل )متغيرهاي اجتماعي 

 

 آمار توصيفي عوامل اجتماعي -1جدول

 انحراف استاندارد ميانگين حداكثر حداقل تعداد 

 166/2 422/3 22/1 73/5 345 انسجام اجتماعي

 447/2 543/3 22/1 22/5 345 مشاركت اجتماعي

 161/2 376/3 22/1 33/5 345 اعياعتماد اجتم

 

 :)متغيرهاي مستقل )متغيرهاي اقتصادي 

  :نفر  565هاي تحقيق شاغل، درصد( از نمونه 6/97نفر ) 638وضعيت اشتغال

 درصد( كار فصلي داشتند. 6/3نفر ) 56درصد( غير شاغل )جوياي كار( و  9/36)

 خانوار در بين هاي مربوط به ميزان درآمد ماهيانه وضعيت درآمد: يافته

نفر نمونه تحقيق  345نفر( از مجموع  582درصد ) 1/78دهندگان مشاهده شد كه پاسخ

درصد  3/68ميليون تومان بوده است. همچنين  3تا  5ها بين درآمد ماهيانه خانوار آن
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ميليون تومان است. در نهايت  1تا  3ها بين نفر( ميزان درآمد ماهيانه خانوار آن 521)

 1هاي تحقيق درآمد ماهيانه بيشتر از نفر( از نمونه 46درصد ) 7/56گفت كه توان مي

 ميليون تومان داشتند.

 های اقتصادیتوزيع نسبي پاسخگويان برحسب ويژگي -9 جدول

 درصد فرواني متغير

 وضعيت اشتغال )بيكاري(
 6/97 638 شاغل

 9/36 565 غيرشاغل )جوياي كار(

 6/3 56 شاغل فصلي

 درآمدوضعيت 

 8/3 57 ميليون تومان و كمتريک

 4/63 88 ميليون تومان 6تا  5

 8/67 66 ميليون تومان 3تا  6

 3/55 76 ميليون تومان 7تا  3

 54 93 ميليون تومان 1تا  7

 1/9 67 ميليون تومان 9تا  1

 7 51 ميليون تومان 4تا  9

 6/3 56 ميليون تومان 8تا  4

 7/6 6 ومانميليون ت 6تا  8

 6/3 56 ميليون تومان 6بيشتر از 

 

 های استنباطييافته  -2

 فرضيه اول 

فرض تحقيق: بين انسجام اجتماعي و شادي جمعيت فعال شهر تهران رابطه 

 معناداري وجود دارد.

اي( از آزمون ها )فاصلهها و نوع مقياس دادهبا توجه به نرمال بودن توزيع داده

 ده شد.همبستگي پيرسون استفا
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 همبستگي پيرسون )انسجام اجتماعي و شادی( -6 جدول

 متغيرها
 شادي

 سط  معناداري (rضري  همبستگي ) تعداد

 225/2 154/2* 345 انسجام اجتماعي

 P≤25/2ط  س*= معناداري در 

دهنده نشان 9هاي حاصل از آزمون ضري  همبستگي پيرسون جدول شماره يافته

بين انسجام اجتماعي و شادي جمعيت فعال شهر تهران  ارتباط مثبت و معنادار

(225/2=Sig ،154/2=rمي ).باشد 

 فرضيه دوم 

فرض تحقيق: بين مشاركت اجتماعي و شادي جمعيت فعال شهر تهران رابطه 

 معناداري وجود دارد.
 

 همبستگي پيرسون )مشاركت اجتماعي و شادی( -7 جدول

 متغيرها
 شادي

 سط  معناداري (rضري  همبستگي ) تعداد

 225/2 387/2* 345 مشاركت اجتماعي

 P≤25/2*= معناداري در سط  

 

دهد كه ارتباط مثبت و نشان مي 4نتايج آزمون همبستگي پيرسون جدول شماره 

، Sig=225/2معنادار بين مشاركت اجتماعي و شادي جمعيت فعال شهر تهران )

387/2=r.وجود دارد ) 
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 فرضيه سوم 

ين اعتماد اجتماعي و شادي جمعيت فعال شهر تهران رابطه فرض تحقيق: ب

 معناداري وجود دارد.
 

 همبستگي پيرسون )اعتماد اجتماعي و شادي( -8 جدول

 متغيرها
 شادي

 سط  معناداري (rضري  همبستگي ) تعداد

 225/2 756/2* 345 اعتماد اجتماعي

 P≤25/2*= معناداري در سط  

 
بين اعتمتاد اجتمتاعي و    8تگي پيرسون جدول شماره بر اساس نتايج آزمون همبس

، Sig=225/2شادي جمعيت فعال شتهر تهتران ارتبتاط مثبتت معنتاداري مشتاهده شتد )       

756/2=r.) 

 

 فرضيه چهارم 

فرض تحقيق: بين ميزان درآمد ماهيانه و شادي جمعيت فعال شهر تهران رابطه 

 معناداري وجود دارد.

منظور درآمد از آزمون همبستگي اسپيرمن به اي ميزانبا توجه به مقياس رتبه

 بررسي ارتباط ميزان درآمد و شادي استفاده شد.

 
 همبستگي اسپيرمن )ميزان درآمد ماهيانه و شادی( -1 جدول

 متغيرها
 شادي

 سط  معناداري همبستگي اسپيرمن تعداد

 256/2 566/2* 345 ميزان درآمد ماهيانه خانوار

 P≤25/2*= معناداري در سط  
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، بين ميزان درآمد ماهيانه 6 با توجه به نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن در جدول

خانوار و شادي جمعيت فعال شهر تهران رابطه مثبت معناداري مشاهده شد 

(256/2=Sig ،566/2=hor.) 
 
 فرضيه پنجم 

فرض تحقيق: بين وضعيت اشتغال و شادي جمعيت فعال شهر تهران رابطه 

 دارد.معناداري وجود 
 

 برای مقايسه ميانگين شادی در بين وضعيت اشتغال ANOVAنتايج آزمون  -11 جدول

 منبع تغييرات
مجموع 

 مجذورات
 داريمعني Fمقدار  مربع ميانگين درجه آزادي

 261/2 6 21/2 بين گروهي

 374/2 398 91/565 گروهيدرون 632/2 246/2

 - 342 4/564 كل
 

يت اشتغال با شادي، با توجه به سط  سنجش متغير وضع هبراي بررسي رابط

( استفاده  شده است. بر اساس ANOVAسويه )اشتغال از آزمون آناليز واريانس يک

قبول قرار در سط  معناداري قابل Fآمده براي دستمقدار به 55نتيجه جدول شماره 

ل مشاهده نشده هاي مختلف متغير اشتغانداشته و تفاوتي در ميانگين شادي در وضعيت

 (.P>0.05است )

 

 فرضيه ششم 

اي )سن، ميزان تحصيالت، جنسيت و وضعيت فرض تحقيق: ميان متغيرهاي زمينه

براي سنجش رابطه بين سن و شادي از  تأهل( با شادي رابطه معناداري وجود دارد.

بيانگر  56آزمون همبستگي پيرسون استفاده  شده است كه نتايج بر اساس جدول شماره 

 (.=227/2sig= ،578/2rرابطه مستقيم اما بسيار ضعيف بين سن و ميزان شادي است )
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 همبستگي پيرسون )سن با شادی( -11 جدول

 متغيرها
 شادي

 سط  معناداري همبستگي پيرسون تعداد

 227/2 578/2* 345 سن

 P≤25/2*= معناداري در سط  

 

ي بر نرمال بودن توزيع متغير اسميرنوف مبن -با توجه به نتيجه آزمون كولموگروف

هاي پارامتريک براي بررسي فرضيه و مقايسه متغير ميانگين وابسته شادي، از آزمون

هاي نمونه )بر مبناي جنس، تأهل و تحصيالت( استفاده  شده متغير شادي در بين گروه

براي مقايسه شادي در بين دو جنس و همچنين در بين افراد  Tاست. نتايج آزمون 

نشان داده  Tآورده  شده است. نتايج آزمون  56هل و غير متأهل در جدول شماره متأ

دار وجود ندارد است كه بين مردان و زنان در ميانگين متغير شادي تفاوت معني

(21/2P> نتيجه مقايسه ميانگين در خصوص متغير تأهل نشان داده است كه تفاوت .)

ميانگين شادي وجود دارد و افراد متأهل  داري بين افراد متأهل و غيرمتأهل درمعني

 (.>21/2Pاند )ميانگين بهتري در ميزان شادي كس  كرده

 
 دو نمونه مستقل برای مقايسه ميانگين شادی در بين جنسيت و تأهل Tنتايج آزمون  -12 جدول
متغير 

 وابسته

متغير 

 مستقل
 ميانگين تعداد گروه

انحراف 

 معيار
 داريمعني Tمقدار 

 شادي

 سيتجن
 14/2 56/3 677 زن

567/5- 696/2 
 9/2 69/3 564 مرد

 تأهل
 93/2 52/3 575 غيرمتأهل

66/6- 223/2 
 17/2 66/3 632 متأهل

( ANOVAسويه )براي بررسي رابطه تحصيالت با شادي، از آناليز واريانس يک

در  Fبراي آمده دستمقدار به 53استفاده  شده است. بر اساس نتيجه جدول شماره 
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قبول قرار نداشته و تفاوتي در ميانگين شادي در سطوح مختلف سط  معناداري قابل

 (.<21/2Pتحصيالت مشاهده نشده است )

 
 برای مقايسه ميانگين شادی در بين سطوح تحصيالت ANOVAنتايج آزمون  -13 جدول

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

 اريدمعني Fمقدار  مربع ميانگين درجه آزادي

 773/2 9 91/6 بين گروهي

 377/2 397 27/561 گروهيدرون 695/2 68/5

 - 342 4/564 كل

 

 

 فرضيه اصلي 

فرض تحقيق: عوامل اجتماعي )انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد 

اجتماعي( و عوامل اقتصادي )وضعيت اشتغال و درآمد ماهيانه( بر شادي جمعيت فعال 

 ر دارند.شهر تهران تأثي

 63نسخه  Amosافزار منظور بررسي فرضيه تحقيق از روش تحليل مسير در نرمبه

هاي رگرسيون و تحليل مسير نيازمند رعايت كه اجراي آزموناستفاده شد. ازآنجايي

ها پيش از اجراي آزمون است، پيش از اجراي آزمون اين روش يهافرضپيش

 شود:صورت زير ارائه ميها بهرضفشوند. پيشهاي آن بررسي ميفرضپيش

ارتباط بين متغيرهاي مستقل  :رابطه خطي بين متغيرهای مستقل و وابسته -1

عوامل اجتماعي )انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد( و عوامل اقتصادي 

 1تا  5هاي )وضعيت اشتغال، ميزان درآمد ماهيانه( با متغير وابسته )شادي( در فرضيه

هاي اول تا سوم مشاهده شد بين طور كه در فرضيهگرفته است. همان ررسي قرارب مورد

انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي با شادي رابطه مثبت معناداري 

وجود داشت و بر اساس نتايج در فرضيه چهارم بين ميزان درآمد ماهيانه خانوار و 
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در فرضيه پنجم بين وضعيت اشتغال با شادي  شادي رابطه مثبت معناداري مشاهده شد.

جمعيت فعال شهر تهران رابطه معناداري وجود نداشت. بنابراين با توجه به نتايج در اين 

فرضيه تأثير ميزان درآمد ماهيانه خانوار، انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد 

 گيرد.اجتماعي بر شادي موردبررسي قرار مي

افتد كه دو يا چند : همخطي چندگانه زماني اتفاق ميندگانهنبود همخطي چ -2

متغير مستقل وجود داشته باشند كه به ميزان زيادي همبستگي دارند. روند تشخيص 

 همخطي داراي دو مرحله است:

 الف( بررسي ضراي  همبستگي 

 VIFپذيرش/  ( مقادير قابل
 

 بينهای هم خطي چندگانه بين متغيرهای پيششاخص -11 جدول

متغيرهاي وارد شده در مدل 

 )متغيرهاي مستقل(

 هاي هم خطيآماره

Tolerance VIF 

 224/5 663/2 ميزان درآمد ماهيانه خانوار

 338/5 478/2 انسجام اجتماعي

 364/5 413/2 مشاركت اجتماعي

 739/5 964/2 اعتماد اجتماعي
 

ه به باال بودن مقادير دهد، با توجنشان مي 57هاي جدول شماره كه شاخصچنان

نزديک است( و پايين بودن مقادير عامل تورم  5بوده و به  5/2)چون باالتر از  5اغماض

6واريانس 
VIF  احتمال وجود هم خطي چندگانه بين  ،تر هستندكوچک 52چون از

ميزان درآمد ماهيانه خانوار، انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي كم 

                                                 
5. Tolerance 

6. Variance Inflation Factor 



 

 

 

 

 

 

 6137 تابستان، 12وم، شماره سپژوهشنامه مددكاري اجتماعي، سال     04  

هاي ياد شده اجراي آزمون تحليل مسير خطي ابراين با توجه به رعايت مفروضهاست. بن

  شده است. آمده از تحليل مسير گزارشدستباشد. در ادامه نتايج بهپذير ميامكان

 

 مدل تحليل مسير فرضيه اصلي تحقيق tضرايب رگرسيوني استاندارد شده و مقادير  -19 جدول

متغير 

 مستقل
 مسيرها

متغير 

 ابستهو

ضراي  رگرسيون 

 (βاستاندارد نشده )

ضراي  

رگرسيون 

استاندارد 

 (βشده )

مقدار 
t 

سط  

 معناداري

ضري  

 تعيين

انسجام 

 اجتماعي
 225/2 969/4 343/2 342/2 شادي

372/2 

مشاركت 

 اجتماعي
 225/2 549/3 511/2 554/2 شادي

اعتماد 

 اجتماعي
 225/2 711/3 541/2 543/2 شادي

ميزان 

مد درآ

 خانوار

 257/2 717/6 527/2 268/2 شادي
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 مدل تحليل مسير فرضيه اصلي )حالت ضرايب رگرسيوني استاندارد شده( -2شكل 

 

در مدل تحليل مسير و رگرسيون چندگانه تأييد يا رد معناداري ضراي  مسير با 

أييد گيرد. در صورتي رابطه ت( صورت ميt-Value) tتوجه به اعداد معناداري مقدار 

( -69/5تر از )( يا كوچک69/5تر از )بزرگ t( كه مقدار 21/2شود )در سط  خطاي مي

باشد كه به ترتي  رابطه معنادار مثبت و معنادار منفي خواهد بود. بنابراين با توجه به 

توان گفت كه انسجام مي 51آمده از مدل تحليل مسير در جدول شماره دستمقادير به

، B=554/2(، مشاركت اجتماعي )B ،001/0=Sig ،626/7=t=342/2اجتماعي )

004/0=Sig ،176/3=t( اعتماد اجتماعي ،)543/2=B ،001/0=Sig ،455/3=t و ميزان )

( تأثير مثبت معناداري بر شادي B ،014/0=Sig ،454/2=t=268/2درآمد خانوار )

 جمعيت فعال شهر تهران دارند.

            
Y = (X4) 028/0 + (X3) 173/0 + (X2) 117/0 + (X1) 370/0 

Yشادي = 



 

 

 

 

 

 

 6137 تابستان، 12وم، شماره سپژوهشنامه مددكاري اجتماعي، سال     06  

X1انسجام اجتماعي = 

X2مشاركت اجتماعي = 

X3اعتماد اجتماعي = 

X4ميزان درآمد خانوار = 

 

 های سياستيی، پيشنهادها و توصيهگيرنتيجه
با توجه به مدل مفهومي پژوهش، هفت فرضيه مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. در 

متغير وابسته و ساير متغيرها )سرمايه اجتماعي شامل: انسجام  عنواناين تحقيق شادي به

اي اجتماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، درآمد، بيكاري و متغيرهاي زمينه

عنوان متغيرهاي مستقل در شامل: سن، جنسيت، وضعيت تأهل و ميزان تحصيالت( به

تايج بين اجزاي سرمايه قال  اين هفت فرضيه موردبررسي قرار گرفتند. بر اساس ن

اجتماعي يعني: انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي با شادي، بين 

ميزان درآمد خانوار و شادي، بين سن و شادي رابطه مثبت معناداري مشاهده شد. بر 

اساس ديگر نتايج بين ميزان تحصيالت، وضعيت اشتغال، جنسيت و وضعيت تأهل افراد 

بطه معناداري وجود نداشت. درمجموع پنج فرضيه مورد تأييد قرار گرفت و با شادي را

 دو فرضيه رد شد.

با توجه به مدل تحليل مسير فرضيه اصلي، بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در 

ميان جمعيت فعال شهر تهران حاكي از آن است كه ابعاد سرمايه اجتماعي و ميزان 

 ل تغييرات شادي را تبيين كنند.درصد از واريانس ك 37درآمد قادرند 

دهد كه ميزان انسجام اجتماعي بررسي وضعيت اجزاي سرمايه اجتماعي نشان مي

بيش از اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي است و در كل شاخص سرمايه اجتماعي 

در وضعيت نسبتاً مطلوبي قرار دارد. نتايج تحقيقات مورد استفاده در پيشينه تحقيق در 

سرمايه اجتماعي و شادكامي، همگي بر تأثير مثبت سرمايه اجتماعي بر شادي زمينه 

در زمينه  عد سرمايه اجتماعي است.ها در رابطه با اثرگذارترين بُاذعان دارند و تفاوت آن
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رابطه ميان متغيرهاي اقتصادي نيز درآمد بر ميزان شادي افراد رابطه معنادار داشته و 

شده در رابطه با  يزان شادي افراد تأثير نداشت. نتايج حاصلبيكاري در اين تحقيق بر م

متغيرهاي اقتصادي حاكي از آن است كه در اكثريت غال  نظريات و مطالعات تجربي 

 قيد شده در پيشينه پژوهش، ميزان درآمد و بيكاري با شادي رابطه معناداري دارد.

( و 5361يزي )در رابطه با متغير بيكاري نتايج تحقيقات خورسندي و عز

( حاكي از تأثير بسيار زياد بيكاري بر ميزان شادكامي 5361بابايي )خورسندي و علي

اند. اما نتايج است. البته بايد اذعان داشت كه اين تحقيقات در سط  كالن صورت گرفته

( به اين نكته اشاره دارد كه بيكاري و تورم باعتث 6259مطالعه آگان و همكاران )

شود. با استناد به نتايج مطالعه آگان و با توجه به در ستط  كالن مي كتاهش شتادي

اتفاق جمعيت شاغلين بهقري  شده و اكثريت كه اين تحقيق در سط  خرد انجاماين

كه در اند و با توجه به اينها تشكيل دادهجوياي كار در جامعه آماري تحقيق را خانم

مين مالي خانواده به عهده آقايان است، اين جامعه ما به لحاظ فرهنگي مسئوليت تأ

فرضيه كه در مطالعات سايرين مورد تأييد قرارگرفته، در رابطه با جامعه آماري ما صادق 

( نيز به اين موضوع اذعان دارد. استان 5365نيست. مطالعه منتظري و همكاران )

استان يزد كردستان باوجود نرخ باالي بيكاري رتبه پنجم شادي را كس  نموده و 

 ترين استان كشور است.باوجود نرخ پايين بيكاري، غمگين

توان گفت كه در اي نيز ميدر رابطه با ارتباط ميان شادكامي و متغيرهاي زمينه

اي و شادي رابطه معناداري وجود شده ميان متغيرهاي زمينه برخي از مطالعات انجام

و شادي رابطه معناداري وجود ندارد. دارد و در برخي از مطالعات ميان اين متغيرها 

 هتأثير اين متغيرها با شادي از يک جامعه آماري ب كهتوان نتيجه گرفت بنابراين مي

آمده در پژوهش حاضر نيز با پيشينه دستجامعه آماري ديگر متفاوت است و نتايج به

پيشنهادهايي كه آمده از پژوهش، دستبا توجه به نتايج به بيانشده براي آن تطبيق دارند.

توان ارائه نمود، بايد در بخش سياستي )اجتماعي( مالحظه بر مبناي اين پژوهش مي

 شوند:
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ها گذاران فرهنگي كشور براي هدايت سياستاعالم نتايج پژوهش به سياست -5

هاي اي كه در حوزه اختيارات و مسئوليتگونههاي جامع بهو تدوين سياست

 ود؛هاي مرتبط ديده شسازمان

در شئون گوناگون زندگي « اخالق»ويژه در زمينه توجه به ارتقاي فرهنگي به -6

ها و اقدامات شوراي فرهنگ عمومي كشور در اولويت جمعي. در اين زمينه بررسي

هاي بخش اعتماد نخست توجه خواهد بود و بنا به نتايج پژوهش اغل  شاخص

ترتي  توجه به اين حوزه از اهميت ايناجتماعي با موضوع اخالق مرتبط بوده كه به

 گردد؛بااليي برخوردار مي

تأثير مشاركت اجتماعي در ايجاد احساس شادي توجه را به سمت اتخاذ  -3

المنفعه و مؤثر در بهبود هاي عامتدابيري مؤثر براي افزايش سهم شهروندان در فعاليت

يد در حوزه مشاركت هاي جدكند. بنابراين درخواست برنامهزندگي جمعي جل  مي

تواند در شهري و روستايي براي تأثيرگذاري هرچه بيشتر آحاد اعضا و شهروندان مي

 ايجاد شادي تأثير بسزايي ايفا نمايد؛

صورتي به درآمد اعضاي جامعه مرتبط است؛ قوانيني كه بهدر بازنگري مستمر  -7

اي گونهامري باشد كه به با توجه به نتايج اين پژوهش، مجموعه اقدامات بايد شامل هر

هاي اصالح قوانين مالياتي، توجه به اصالح شكاف :به افزايش درآمدي بينجامد مانند

 هاي مهارت در افزايش درآمد و ...درآمدي، مؤثر شدن دوره
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 منابع
 ( .5383آرگايل، مايكل .)مسعود گوهري اناركي و ديگران. تهران:  :. ترجمهشناسي شادیروان

 هاد دانشگاهي.انتشارات ج

 جان عليزاده چتوبدستتي، حيدر.  و اكبر زاده، فاطمه؛ دهقاني، حميد؛ خوش فر، غالمرضتا

(. بررسي سه نوع سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر شتادي جتوانان. 5366)

 . شماره اول.67. سال شناسي كاربردیجامعه

 ( .اعتماد اجتماعي، 5347اميركافي، مهدي .)دانشگاه شهيد بهشتي.ه كارشناسي ارشدنامپايـان ، 

 (. بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بتر شتادكامي )مورد 5365زارع، بهنام. ) و امتيركافي، مهدي

 .1. شماره 6. ستال راهبـرد اجتمـاعي و فرهنگـيمطالعه: شهر كرمان(، 

 ستقرار در شهرهاي (. سرمايه اجتماعي و مهاجرت و ا5389ساعي مهر، منيره. ) و باستاني، سوسن

 .5. شماره 8. دوره شناسي ايرانجامعهبزرگ )مورد شهر تبريز(. 

 (. برآورد آستانه تأثير بيكاري بر شادي، 5361عزيزي، زهرا. ) و خورسندي، مرتضي

 .4. شماره 3. سال گذاری پيشرفت اقتصادیسياست

 تورم؟ مقايسه اثر بيكاري  (. بيكاري بدتر است يا5361علي بابائي، نسترن. ) و خورسندي، مرتضي

 .93. شماره 59. سال فصلنامه پژوهشنامه اقتصادیو تورم بر شادي. 

 تأثير سرمايه (. 5366دهقاني، حميد. ) و زاده، حيدر؛ اكبر زاده، فاطمهخوش فر، غالمرضا؛ جانعلي

 . 15. شماره اجتماعي بر شادی جوانان شهر بابلسر

 ( .بررسي5385دريكوندي، هدايت اله .) آموزان مدارس راهنمايي انگيز در دانشعوامل نشاط

 نامه كارشناسي ارشدپايـانپسرانه شتهر اصتفهان از نظر مديران و مربيان پرورشتي. 

 شناسي دانشگاه اصفهان.ريزي آموزشي. دانشكده علوم تربيتي و روانبرنامه

 ناختي به احساس شادماني ش(. رويكردي جامعه5362گنجي، محمد. ) و رباني، علي؛ رباني، رسول

 .5. شماره 6. سال مسائل اجتماعي ايرانسرپرستان خانوار در شهر اصفهان. 

 (. سرمايه 5361سخايي، ايو . ) و سهرا  زاده، مهران؛ حسيني زاده، سيد سعيد؛ امامعلي زاده، حسين

د مطالعه: و شادي؛ پژوهشي در با  ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و فرهنگي بااحساس شادي )مور

 . 68. شماره ريزی رفاه و توسعه اجتماعيبرنامهشهروندان شهرستان آران و بيدگل(. 

 66/56/5387. روزنامه همشهری(. حفظ يا حذف شادي. 5387دوستي، علي. ) و فر، سميهصيادي. 
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 (. بررسي عوامل اقتصادي 5361محمدي راد، منصور. ) و فتاحي، شهرام؛ كرمي، جهانگير– 

هاي صنعتي شهرستان وري نيروي كار )مطالعه موردي كارگاهؤثر بر شادي و بهرهاجتماعي م

 . 39. شماره 6. سال وریمديريت بهرهكرمانشاه(. 

 ( .(. نقش سرمايه اجتماعي در شادي جوانان )مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده 5367فخاريان، منا

نامه كارشناسي پايـانتهران مركز(. روانشناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.ارشد

 ( .5385فيتز پتريک، توني .)هرمز همايون پور.  :. ترجمهنظريه رفاه؛ سياست اجتماعي چيست؟

 تهران: گام نو.

 ا شادي گروهي و برون گروهي ب(. بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي درون5362زاده، داود. )قاسم

. دانشگاه علوم بهزيستي و نامه كارشناسي ارشدپايـاندر بين شهروندان شهر تهران. 

 بخشي.توان

 (. بررسي ميزان نشاط اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در بين 5366اميري، رقيه. ) و اصغركيا، علي

 .51ماره . ش7. سال ريزی رفاه و توسعه اجتماعيبرنامهسال شهر اهواز.  51-97شهروندان 

 ،شناختي مؤثر بر ميزان احساس سرپرستان خانوار در تحليل عوامل جامعه (.5384) محمد. گنجي

 دانشگاه اصفهان. .رساله دكتریشهر اصفهان. 

 توسعه انسجام اجتماعي؛ منشأ توسعه اقتصادی(. 5366زبيري. هدي. ) و متوسلي، محمود .

 .6. شماره 1. دوره روستايي

 نامه پژوهش(. بيگانگي مانعي براي مشاركت و توسعه ملي. 5341ضا. )محسني تبريزي، علير .

 . 5شماره 

 ( .ميزان شادكامي مردم ايران و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه سالمت 5365منتظري، علي و همكاران .)

 . 7. شماره 55. دوره پايشاز ديدگاه مردم ايران. 

 (. بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي 5367)زاده، داود. قاسم و موسوي، مير طاهر؛ رفيعي، حسن

 .32. شماره 8. سال 5362گروهي و شادي در بين شهروندان شهر تهران در سال درون

  (. مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي 5367شريفي، حجت. ) و نصرتي نژاد، فرهاد؛ سخايي، ايو

 .6. شماره 7. دوره گيفرهن –مطالعات توسعه اجتماعي جوانان و ميزان شادكامي آنان. 

 (. بررسي مفهوم شادكامي اجتماعي و عوامل 1311صفری شالي، رضا. ) و هزارجريبي، جعفر

 . 3. شماره ريزي رفاه و توسعه اجتماعيبرنامهمؤثر بر آن )مطالعه موردی در استان مركزی(. 
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 اي در )مطالعه (. نشاط اجتماعي و عوامل مرتبط با آن5363مرادي، سجاد. ) و هزارجريبي، جعفر

 ژ. 92. شماره 51. سال مطالعات مليبين دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبائي(، 
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