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ها حاکی از آن  یافته. شادي از پرسشنامه شادي آکسفورد استفاده شده است
ر حد متوسط رو به باالست است که میزان شادي در بین افراد مورد مطالعه د

رابطه  معناداري  با شادي ) اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي( و اشکال سرمایه 
دهد که متغیرهاي مستقل  همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان می. دارند

نتایج . کنند درصد از واریانس شادي را تبیین می 14واردشده به مدل پژوهش 
ی و فرهنگی نقش اساسی بر میزان شادي دهد که سرمایه اجتماع نشان می

در کل براي افزایش شادي و باال بردن بهزیستی ذهنی افراد مورد . دارند
ها باید بیشتر روي سرمایه  ریزي ها و برنامه گذاري مطالعه توجه سیاست

ها، سرمایه اقتصادي   هرچند براساس یافته.اجتماعی و فرهنگی متمرکز بشود
   .کننده است نیز تعیین

 سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادي، سرمایه فرهنگی، شادي، :مفاهیم کلیدي
  نشینی  حاشیه

  
  مسئله پژوهش
وجود  هاي مختلف براي انسان امروزي به هایی که در زمینه رغم فرصت دنیاي معاصر به

توجه به آمار روزافزون افسردگی . آورده، خألهایی را هم براي او به همراه داشته است
دهد که گویی شادي از بین  نشان می... تنی و هاي روان رس و اضطراب و بیماريو است

  .مردم رخت بربسته است
شادي یکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب 

نشاط یعنی چگونگی داوري فرد درباره . کند یمحیات روانی و اجتماعی او بازي 
 از ادراکات شخصی فرد و تجربه احساسات و ثرمتأگذران زندگی؛ این نوع داوري 

. گذارد یمي او اثر ریگ میتصمعواطف مثبت است که بر سبک تبیین، قضاوت و 
 هايمحرك براثر که است هیجان یک شادي ).125: 1388، افشان آستینهزارجریبی و (

 تمایل و دهدمی سوق روحی و انبساط عضالنی جهت در را ارگانیسم بیرونی و درونی
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 آن تداوم نداشتن به انسان اندوه که سبرعکاست؛  زیاد احساسی چنین تداوم براي فرد
 براي او آن به رسیدن شادي که نوع اما است، اولیه انسان، در شادي ذات .دارد تمایل

 در آن است که به شدن نزدیک یا و مطلوب به بود، رسیدن خواهدبخش   لذتو مهم
 و اندوه آن  براي رسیدن به نداشتن امید و نرسیدنو  آفریندمی شادي احساس انسان
 نشاط .بود متفاوت خواهد یکدیگر با ها مطلوب انسان است طبیعی. کند ی مایجاد حزن

که  طریقی از را خود پنهانی و درونی نیازهاي انسان که دارد بستگی این به واقعی
: 1390لی و آقاجانی، اقبا(برآورده سازد  دارد، قبول را معمول آن هنجارهاي و جامعه

طورکلی ظهور و بروز شادي در کنار دیگر حوائج، از نیازهاي  احساس شادي و به). 12
از سوي دیگر . اي است جامعه ضروري براي دوام و استحکام و همچنین کارآمدي هر

با گسترش شهرها و جمعیت آن، همواره شاهد کمی شدن و عددي شدن جوامع و 
ها نشان بررسی. عنوان یک آسیب هستیم ها به عواطف و شاديها و درنهایت تقلیلشهر
سو و احساس ها و جمعیت از یکدهد رابطه مستقیم و معناداري بین اندازه شهر  می

شهرها و حیات  شادي از سوي دیگر وجود دارد، نظریه جورج زیمل نیز در قالب کالن
 پایگاه داده شادمانی در آمارهاي). 6: 1390زاده، قاسم(ذهنی مؤید این مسئله است 

 جزء کشورهاي متوسط 100 از 51دهد که ایران با نمره  نشان می) 2005ـ1995(جهان 
از لحاظ شادي و در ردیف کشورهایی چون فیلیپین، هند، لهستان و کره جنوبی قرار 

اگرچه پیشینه تاریخی ). 1390نقل از علیزاده اقدم،   به1387چلبی و موسوي، (دارد 
دهد که نشاط در همه ادوار مورد توجه ایرانیان بوده و در فرهنگ  ان نشان میکشور ایر

وفور تأکیداتی بر شادمانی و بروز شادي و پنهان کردن غم و اندوه وجود  اسالمی نیز به
دلیل  دهنده توجه زیاد به شادمانی و سرور بوده است، اما به داشته، که همگی نشان

 تغییراتی در شیوه زندگی مردم پدید آمد که با عنوان ساختی بودن جامعه ایرانی، برون
اند  هراس طبقاتی تا به امروز بر شیوه زندگی مردم ایران تأثیر بسزایی داشته

اي هاي فرهنگی و دینی ما پشتوانه توان گفت که داشتهعبارتی می به). 2 :1382 تنهایی،(
 مرتبط با نشاط و شادمانی هاي ریزي براي بسترسازي گذاري و برنامه قوي براي سیاست
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توان به این نتیجه رسید که  با کمی تأمل در حوزه نشاط و شادي می. در بین مردم است
هاي مختلفی که در تاریخ این اند و این امر را از جشن ایرانیان مردمانی شادمان بوده

 نشاط توان فهمید و از سوي دیگر، تعالیم دینی هم به امر شادي و کشور وجود دارد، می
پایان هاي بیها را ترغیب به کسب لذتگونه اي که انسان اند به اجتماعی اهمیت داده

غرب ایران، بافت  شهرهاي غرب و شمالدر این میان شهر تبریز، یکی از کالن. کند می
کنند  هزار نفر در این محالت زندگی می 400بر  نشینی بسیاري دارد که بالغ  حاشیه

رو با توجه به اهمیت پژوهشی موضوع  ازاین). 1393ی آناج، رسان پایگاه اطالع(
ها  موردمطالعه، مقاله حاضر درصدد بررسی و تحلیل میزان شادي، میزان اشکال سرمایه

در بین افراد مورد مطالعه و رابطه آنها با شادي در بین ) اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی(
   .نشینان تبریز است نشینان و غیرحاشیه حاشیه

  
  پژوهش مبانی نظري و تجربی

علت ظهور اخیر مباحث مرتبط با شادي، بسیار  هاي مربوط به شادي به سابقه پژوهش
 سازمان نظرسنجی امریکا اقدام به طرح سؤاالتی درمورد 1960در دهه . کوتاه است

شناختی را که با استفاده   ساختار سالمت روان1976 در برادبورن. شادي و رضایت کرد
در اواخر قرن بیستم موضوع شادي و . گرفت، به انجام رساند ایش صورت میاز پیم

شناسان و اقتصادانان  شناسان، روان نشاط بشر یکی از موضوعات مورد بررسی جامعه
بسیاري از . این موضوع جدیداً نیز در حوزه علوم پزشکی وارد شده است. بود

شناسی  کیفیت زندگی بشر و روانهایی که  تاکنون در زمینه شادي شده است به  پژوهش
 ).1388پهلوان صادق، (شود  سالمت مربوط می

شادي احساس «: گونه تعریف کرده باشگاه شادي، شادي را اینمؤسسان کچین 
بهزیستی درونی است که افراد را جهت سود بردن از تفکرات، هوش، خرد، آگاهی، 

                                                
1. Bradburn 
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نی احساسات مثبت زیاد، شادي یع. »سازد یمهاي معنوي توانا حس مشترك و ارزش
این سه عامل، عوامل مهم در . رضایت باال از زندگی و نداشتن احساسات منفی

 بر شادي، مؤثریکی از عوامل ). Lyubomirsky et al., 2005: 111(بهزیستی هستند 
از دیدگاه او در .   که در این رابطه نظریه گیدنز اهمیت دارداستسرمایه اجتماعی 
چیزي جز عامل خارجی آن  گی مبتنی بر ایمان و قطعیت است و هیچجامعه سنتی، زند

 بر احتماالت و عدم قطعیت بنا شده و لذا ولی زندگی انسان مدرن . کند را مختل نمی
گیدنز . اعتماد او با نوعی اضطراب و دلهره درونی توأم شده که ذاتی زندگی مدرن است

از نوعی سرمایه اجتماعی جدید با » دگردیسی صمیمیت«در یکی از آثارش با عنوان 
آن افراد، عاري از هر نوع  کند که دریا رابطه به خاطر رابطه یاد می» رابطه ناب«عنوان 

وابستگی اقتصادي، سیاسی، ایدئولوژیک و غیره، صرفاً به خاطر مودت، دوستی، عشق 
، همدلی، آن همفکري کنند که دراي اقدام میبودن به تشکیل خانواده متقابل و باهم

مندي و احساس لذت متقابل جاي هرگونه نابرابري  همکاري و اعتماد، احترام و بهره
وي ). 1992نقل از گیدنز   به1386موسوي، (گیرد  اجتماعی و تبعیض جنسیتی را می

حال  ها کاهش داده، اما درعین کند که مدرنیته احتمال خطر را در بعضی حوزه عنوان می
ازجمله عوامل تهدیدکننده شادي . یگر را جایگزین کرده استهاي دخطرها و ناامنی

آمیز ناشی از صنعتی شدن جنگ، متزلزل  تهدیدهاي خشونت: اند از ازنظر گیدنز عبارت
. هاي انتزاعی و احساس ناامنی و اضطراب وجودي هاي اعتماد به نظامشدن ریشه

اعتماد همراه با احتیاط نسبت توان  کننده شادمانی از گیدنز را می همچنین، ازجمله تأمین
هاي تخصصی و  دست نظام هاي انتزاعی، اعتماد و واگذاري امور زندگی بهبه نظام

دهند یکی از  ها نشان می پژوهش. گیري رابطه ناب دانست دگردیسی صمیمیت و شکل
دهد،  عواملی که بدون واسطه دیگر متغیرها، شادمانی افراد را تا حد زیادي افزایش می

این عامل در سطح خرد از طریق متغیر انزواي اجتماعی و در . ط اعتماد آمیز استرواب
از نظر آنها هر اندازه میزان . گیرد سطح کالن از طریق سرمایه اجتماعی صورت می

اعتماد افراد به یکدیگر کاهش یابد، افراد احساس انزواي بیشتري کرده، درنتیجه 
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 واتسون). 38ـ36: 1387پی و موسوي، چل(احساس شادمانی کمتري خواهند داشت 
شده با زندگی در خانه شاد و داشتن ارتباط  نتیجه گرفت که شادي گزارش) 1930(

  ).Cooper et al., 1991: 573(خوب با دیگر مردم مرتبط است 
 بشردوستی و مرکز هاروارد دانشگاه همکاري با که پژوهشی در دیگران و پوتنام

 بیشتر مهارت اجتماعی روابط از نظر افرادي که دریافتند ادند،د انجام ایندیانا دانشگاه
-غنی مالی از نظر که افرادي به نسبت کنند، برقرار رابطه با مردم توانندمی بهتر و دارند

سرمایه  و دیگران، پوتنام نظر به .ترندشادمان ندارند، مطلوبی اجتماعی ولی روابط تر،
از  را آنها زندگی محل و دارد مردم وجود بین که ارتباطاتی از است عبارت اجتماعی

 کننده بینیپیش یک درواقع اجتماعی، سرمایه که آنها معتقدند . سازد می غنی روابط نظر
 براي است، بنابراین اجتماع در زندگی کیفیت و افراد شادمانی میزان تعیین قوي براي

 از ارزشمندتر بسیار سرمایه اجتماعی در گذاريسرمایه مردم شادمانی سطح افزایش
 تأکید ضمن نیز دراکر و رابینسون) ،2001هوپکه(است  اقتصادي هاي گذاري سرمایه

شرح  به را اجتماعی سرمایه ابعاد جامعه، شادمانی میزان بر سرمایه اجتماعی تأثیر بر
یعنی  اجتماعی، اعتماد .1:شود می مقوله سه شامل که اعتماد ) الف:کنند می بیان ذیل

 معنا این به نژادي، بین اعتماد .2دارند؛  یکدیگر به نسبت جامعه افراد که اعتمادي زانمی
 تنوع .3 دارند و اعتماد یکدیگر نسبت به میزان چه به جامعه یک نژادهاي و اقوام که

 اجتماعی و شغلی هاي گروه میان از میزان چه افراد به اینکه یعنی دوستانه، روابط
 طیف :اجتماعی ـ سیاسی هايمشارکت) کنند؛ بمی قداما یابی به دوست مختلف
در  شرکت .1: از اندعبارت آنها ترین مهم که شودمی را شامل ها فعالیت از وسیعی
 شرکت طریق عالیق از ابراز انتخابات، در شرکت ازجمله مرسوم، سیاسی هايفعالیت

 سیاسی، اعتصابات ضاتاعترا در شرکت. 2 ؛...و رسمی، مطالعه روزنامه هايمیتینگ در

                                                
1. Watson 
2. Huppke 
3. Robinson  
4. Druker 
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   رسمی؛ هاياتحادیه و )مدنی( اجتماعی در نهادهاي عضویت .3 تظاهرات؛ و
   مذهبی و تعهدات. 6 خیریه؛ امور به پرداختن .5 غیررسمی؛ هاي اجتماعی فعالیت .4
  ).53: 1381میرشاه جعفري و دیگران، (اجتماعی  عدالت. 7

هاي اخیر رمایه اجتماعی در دهه که هر چند نظریه سکند یمبرایان ترنر مطرح 
مورد برخی مسائل  مورد توجه بیشتري قرار گرفته، اما نیازمند این است که در

براي مثال ما مجبور هستیم رابطه بین .  شودنظر دیتجدی و نظري در آن شناخت روش
سالمتی، عضویت اجتماعی و شادابی روانی را دقیق تشریح کنیم و همچنین نیازمند این 

م که ارزیابی روشنی از روابط اجتماعی ارائه دهیم، چرا که در این صورت نظریه هستی
. ی سالمتی کندشناخت جامعهسرمایه اجتماعی خواهد توانست خدمت مهمی به بررسی 
ی و ررسمیغهاي رسمی و او نیز سرمایه اجتماعی را به معنی عضویت افراد در گروه

نسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ی، درجه اررسمیغهمچنین نهادهاي رسمی و 
هاي داوطلبانه، روابط و هاي محلی، کلیسا، انجمنتراکم عضویت اجتماعی در گروه

 که نظام کند یم و مطرح ردیگ یمپیوندهاي اجتماعی متقابل و اعتماد اجتماعی در نظر 
ه شروع ، نقطگذارد یم ریتأث که مستقیماً بر عالیق و آگاهی افراد پیوندهاي اجتماعی

 تواند یمي اجتماعی ها يگذار هیسرماعنوان  مهمی براي تصور سرمایه اجتماعی به
دالیل مختلف روابط و پیوندهاي اجتماعی در سطح  در جوامعی که بنا به. شمار رود به

ي و ریگ شکل، کنند یممطلوبی قرار ندارند و افراد از تعامالت اجتماعی عقالیی اجتناب 
گونه جوامع پدیده  و درنتیجه در اینردیگ یمبه کندي صورت رشد سرمایه اجتماعی 

. ابدی یم و متعاقب آن همبستگی اجتماعی کاهش کند یمفردگرایی خودخواهانه رشد 
 و احساس انزوا کند یمکاهش سطح تعامالت اجتماعی افراد را دچار انزواي اجتماعی 

ن وضعیتی، حاالت  و تقویت چنیابدی یمو احساس تنهایی در سطح جامعه گسترش 
. دهد یم و سالمت روانی آنان را کاهش کند یمروانی منفی را در افراد جامعه ایجاد 

                                                
1. System of social interconnection  
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ي براي ا لهیوس تواند یمیه سرمایه اجتماعی نظرکند که  ترنر در نهایت مطرح می
ي روانی ها يماریبي موجود در زمینه رابطه نابرابري درآمد و مرگ و ها هینظربازنگري 

ي ها مؤلفههر دو از  (یاجتماع نابرابري درآمد باعث کاهش انسجام و اعتماد .کار رود به
و سطح باالي نابرابري درآمد باعث کاهش اعتماد در ) اصلی سرمایه اجتماعی هستند

از دیدگاه (نامناسب  و سطح پایین اعتماد به بروز محیط اجتماعی شود یمسطح جامعه 
 قرار ریتأثنوبه خود سالمتی افراد را تحت  ه آن هم ب؛ وانجامد می) روابط بین شخصی

  ).23: 1390 ،علیزاده اقدم( دهد یم
، معاشرت، ها شبکه  اجتماعی داراي بعدي ساختاري، سرمایه  هارفاماز دیدگاه

شده، اعتماد، انسجام  حمایت درك(و بعدي شناختی )   انجمنی و مشارکت مدنیزندگی
به نظر او سرمایه اجتماعی، عوامل . تاس) شده اجتماعی و درگیري مدنی دریافت

  ).Turner, 2003(دهد  زا و خطرزا را درمورد سالمتی کاهش می استرس
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه ) 2004(ول و پوتنام  هلی
ي ها روش بههاي مستقل و  قوي با بهزیستی ذهنی از طریق کانالصورت بهاجتماعی 

ها، ارتباطات ازدواج و خانواده، ارتباط با خانواده و همسایه. کند یممختلف ارتباط پیدا 
، قابلیت اعتماد ) جمعیصورت به فردي و هم صورت بههم (محیط کار، تعهدات مدنی 

 مستقل و قوي در شادي و صورت به که همه این متغیرها رسد یمنظر  و اطمینان، به
. است روي سالمتی مرتبط نهاآ ریتأثعلت  به مستقیم و صورت بهبهزیستی ذهنی، 

ي سطح کالن، در همه کشورهاي ها دادهبا استفاده از ) 2010( و دیگران بارتولینی
 از سرمایه مدت یطوالني زمانی ها يسر که مطالعات افتهی توسعه و توسعه درحال

ي سرمایه اجتماعی، ها انیجرپذیر بود، به این نتیجه رسیدند که اجتماعی امکان
  .ي براي فرتیندهاي طوالنی از بهزیستی ذهنی هستندا يقوي ها نندهک ینیب شیپ

                                                
1. Harpham 
2. Bartolini  
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دراین راستا، . است در ایجاد شادي، سرمایه اقتصادي مؤثرومین عامل د
ي ها لیتحل در کانون، مفهوم شادي را )1822(بنتام گرایان اولیه نظیر جرمی  مطلوبیت

همه اینها به (است شادي  مظهر سود، لذت، خوبی یا صرفاًمطلوبیت . دادند قرارخود 
رفاه فردي ادراك ذهنی (گرا  یی کالسیک ذهنیتگرا تیمطلوب). چیز مشابهی اشاره دارند

از . و مطلوبیت هر شخص مقیاسی از میزان خوشحالی و شادمانی اوست) از آن است
این منظر یعنی به رفاه شخص توجه شود و رفاه نیز یک ویژگی روانی حاصل از 

 به سه توان یمارزشیابی به روش مطلوبیت را . شود یملی تلقی شادمانی و خوشحا
رفاه اجتماعی مجموع رفاه  (ییگرا  نخست رفاهبخش.  متفاوت تقسیم کردکامالًبخش 

 اوضاع در همان مورد خاص تیمطلوب در هر مورد قضاوت را فقط به  که)فردي است
پایمال شدن حقوق و  ای منحصر کرده و هیچ توجه مستقیمی به اموري مانند احقاق

 که کند یمگرایی چنین ایجاب  گرایی با نتیجه  شدن رفاهتوأم. وظایف و جز اینها ندارد
 هر عملی با ؛ مثالًهر گزینشی باید با مطلوبیتی که ایجاد کرده است، قضاوت شود

در ) گرایی رفاه (آنها مطلوبیت براساس نیز آمده دست بهو نتایج ) گرایی نتیجه(نتایجش 
ا بارزش عملی که  (ییگرا بخش دوم، نتیجه. یط موجود، قضاوت خواهد شدشرا

ها مانند اعمال، قوانین، ، بدان معناست که تمامی گزینش)شود  داوري میاش جهینت
این .  قضاوت شوندآنها از آمده  دست به عملکرد و نتایج براساسنهادها و غیره باید 

هاي هنجاري مبنی بر مایل بخشی از روش مغایر با تمخصوصاً بر نتیجه امور، دیتأک
 گونه نیا و آنهاست از آمده دست بهاي از اصول، بدون توجه به نتایج صحیح دانستن پاره

این بخش از روش مطلوبیت، پا را از حساسیت نسبت به نتایج . کند یم را نفی ها روش
. دیگري اعتبار ندارد زیچ چیه آمده دست به نتایج رازیغ به و معتقد است که نهد یمفراتر 

ي مجموعه است، یعنی باید مطلوبیت همه افراد باهم جمع شود تا بند رتبهبخش سوم، 
 موردتوجهدست آید و چگونگی توزیع این مطلوبیت بین افراد  استحقاق جمعی به

هاي موجود در توزیع ها بدون توجه به نابرابري، مجموع مطلوبیتگرید عبارت ؛ بهنیست
 انتخاب هر گزینه را تیمطلوبادغام این سه فرمول کالسیک، . داکثر برسدآن باید به ح
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در این . دهد یمدست   با آن گزینه بهجادشدهیاهاي  حاصل جمع مطلوبیتبراساس
ي که ا رفته ازدستهاي گرایانه، ظلم عبارت است از مجموع مطلوبیت دیدگاه مطلوبیت

 که مردمش ناشادتر از آن باشند که دست آید و جامعه بیدادگر آن است  بهتوانست یم
ریچارد استرلین یکی از نخستین  ).150:1388موسوي و محمدي، (دارند  رااستحقاقش 

او . ی کردبررس بود که رابطه بین ارزیابی شخصی از شادي و درآمد را هایی اقتصاددان
هبود آیا رشد اقتصادي سرنوشت انسانی را ب« با عنوان 1974اي که در سال  در مقاله

منتشر کرد، براساس برخی از شواهد تجربی، درمورد عواملی که به شادي » ؟دهد یم
ي او پارادوکس استرلین نامیده شده است که در ها افتهی. ، بحث کردکنند یمکمک 

 کشور، 19ي شادي از ها شیمایپبا استفاده از . اقتصاد شادي مفاهیم کلیدي هستند
ر معین، افراد با درآمد باال احتمال بیشتري دارد که استرلین دریافت که در بین یک کشو

ی، میانگین سطح الملل نیباگرچه، در یک مقایسه .  را گزارش کنندشان يشاد
 از شادي با درآمد سرانه، حداقل براي کشورهایی که درآمد کافی براي رفع شده گزارش

سترلین دریافت که ، اعالوه به. ، خیلی متفاوت و متنوع نیستدارند رانیازهاي اساسی 
رغم افزایش گسترده در میانگین درآمد شخصی واقعی راکد و   بهمتحده االتیاشادي در 

ي را تر بزرگاین الگو در افراد ثروتمندتر در هر زمان معین شادي .  بودمانده یباقایستا 
 میانگین درآمد در گذر زمان شیبا افزاگزارش کردند، ولی میانگین شادي همراه 

در ).Como, 2011: 10( و همین پارادوکس استرلین نامیده شده است ابدی ینمافزایش 
، شان ییدارا با تمرکز بر گرا يماداستدالل کرد که افراد )  )2002کیسر اي،مطالعه

 تمرکز بر روي نیازهاي درونی مانند آنهای کمتر دارند، زیرا شناخت روانسالمتی 
در پژوهش خود نشان ) ) 2006ون و هاگرتیهو ون. خویشاوندي با دیگر مردم ندارند

 در مالحظه قابلهاي غنی و افزایش دادند که ثروت، افزایشی ناچیز در شادي ملت
ی شناخت روشاز مسئله ) 2005( این نتایج، استرلین برخالف. ي فقیر وجود داردها ملت

                                                
1. Kasser 
2. Veenhoven and Hagerty 
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 عنوان بهل ژاپن را  کرده و مثاانتقادداند،  ي پیمایش میها داده که ترکیبی نامناسب از آنها
 حال نیباا. یرغم پیشرفت اقتصادي آن، ذکر کرد یک مورد معمول از فقدان شادي به

 Stevenson and( ی قرار گرفتشناخت روشهاي استرلین در معرض انتقادهاي استدالل

Wolfers, 2008 .(استدالل استونسون و ولفرز بر اساس )درآمد ملی و شادي در ) 2008
در یک نمونه از ) ) 2001گراهام و پتیناتو. ه مثبتی را نشان دادندگذر زمان رابط

 مثبتی بر شادي در همه ریتأثامریکاي التین و روسیه، به این نتیجه رسیدند که درآمد 
تر از کشورهاي غنی  براي پاسخگویان فقیر بیشتر و قويریتأثها دارد، ولی این گروه

 به این نتیجه رسیدند که همبستگی بین دپژوهش خودر ) ) 2008هاول و هاول. بود
 درآمد کم توسعه درحال در کشورهاي ریتأث کوچک، ولی اندازه این غالباًپول و شادي 

 تواند یمو همان همبستگی پایین ) 2008هاول و هاول،  (است تر گسترده و تر بزرگ
  ).Lucas and Schimmack, 2009(هاي واقعی مهمی در شادي را منعکس کند تفاوت

) ) 1998اسکینز . در شادي، سرمایه فرهنگی استرگذاریتأثیکی دیگر از عوامل 
نخست .  و بهزیستی ذهنی وجود داردفرهنگ با که دو نظریه در ارتباط کند یماستدالل 

ها به مقایسه بین استانداردهاي کیفیت  آن شادي انسانبراساسکه » مقایسه«نظریه 
» مراتبی نیازهاي سلسله«دیگري نظریه . دارد تگیشده بس زندگی و شرایط زندگی درك

ي از برآورد نیازها تعیین ا گسترهبر این اساس، یک زندگی خوب از طریق . مازلو است
. شوند یمها بیشتر شاد ، انسانشود یم برآورده ها انسانهرچقدر نیازهاي . شود یم

ن نیازهاي مربوط در سطح پایی.  استشده يبند طبقهنیازهاي مردم در سطوح مختلفی 
به بقا، همچون خوراك و پوشاك و مسکن؛ بعد نیازهاي فیزیولوژیکی و امنیت، 
همچون امنیت، ثبات و آرامش، وابستگی، رهایی از ترس و اضطراب، ساختار، نظم، 
. قانون و غیره و بعد از برآورده شدن این نیازها، نیاز به عشق، عاطفه و تعلق قرار دارد

                                                
1. Graham. and Pettinato 
2. Howell & Howell 
3. Schyns  
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مازلو . گیرند ، اعتبار، پرستیژ و شهرت و افتخار قرار مینفس عزتز به در سطوح باال نیا
 که سطح باالي برآورده شدن نیازها، نتایج ذهنی مطلوبی براي مثالً کرد یماستدالل 

 ,.Ye, et al( آورد یم به وجود ها انسانشادي، آرامش و غناي زندگی درونی را براي 

ي ا گستردهنسان از دیگر موجودات، مفهوم  وجه ممیزه اعنوان بهفرهنگ ). 6 :2014
گیرد و ، دربرمیشوند یمی همه الگوهایی را که در جامعه آموخته نوع بهاست که 

 که آنچه را که انسان براساس کنند یمهاي فرهنگی چنین ادعا  که دیدگاهروست نیازا
رهنگی هاي فبها و چارچودهد،  قالبکند و انجام میکند، احساس میآن فکر می

-کنند و تفاوت جوامع در میزان شادي را نیز باید ناشی از فاکتورها و شاخصه یمتعیین 

بخش دلیل اینکه فرهنگ عامل وحدت  این دیدگاه بهنظر از. هاي آن جوامع دانست
ه همکاري و روابط آدمیان کنند تیتقوبخش رفتارهاي افراد و  هاي اجتماعی، نظمارزش

 در بروز و ظهور هیجانات مؤثر چنین فرض کرد که آن، عاملی نتوا یم، رود یمشمار  به
گیري یی با جهتها در حقیقت نظریه. هاي خاص استو رفتارهاي متناسب با وضعیت

هاي روانی یا عصبی نیستند، بلکه فرهنگی معتقدند که هیجانات نتیجه مستقیم سازوکار
 آنهاو مطابق با این نظر  شوند یمهاي فرهنگی خاص و درونی واقع بیشتر در بافت

). 55: 1387ربانی و دیگران،  (شوند یم کامل با معانی فرهنگی عجین طور به
روي نوجوانان امریکایی و ایتالیایی ) 1991(میهالی و ونگ هاي کسیکس زینت آزمایش

فارست و .  مشغول ورزش و بازي هستند، تمایل به شادي دارند یوقت آنهانشان داد که 
با استفاده از پیمایش ملی فرهنگ، اوقات فراغت و مشارکت ورزشی )  )2009هال مک

، بهزیستی ذهنی و شادي کنند یم رسیدند زنانی که در ورزش شرکت جهینتبه این 
، کنند ینمي مشابهی که در ورزش شرکت ها یژگیوبیشتري را نسبت به زنانی با 

 میزبانی ریتأثدرمورد ) ) 2010ی که  کاوتسس و سزیمنسکیدر پژوهش. گزارش کردند

                                                
1. Forrest, and McHale 
2. Kavetsos and Szymanski 
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هاي فوتبال ي المپیک، جام جهانی فیفا، رقابتها يبازرویدادهاي ورزشی بزرگ مانند 
 کشور اروپایی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که میزبانی 12اروپا روي شادي در 

 )1386(دوست  نشاط. دهد یمهایی شادي را در کشورهاي میزبان افزایش چنین رقابت
منظور بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان شرکت فوالد  حقیقی بهدر ت

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد شادکامی در نمونه مورد بررسی : مبارکه مشخص کرد
بینی، شادکامی شوهران، حضور در اماکن مذهبی، ایمان  با رضایت زناشویی، خوش

اشاي تلویزیون، میزان فعالیت هنري، قلبی به خدا، تعداد مسافرت ساالنه، میزان تم
رضایت از زندگی و میزان ورزش هفتگی ارتباط معنادار مثبت و باسابقه بیماري عصبی، 

نتایج تحلیل . سلیقه مراجعه به مشاور، سابقه بیماري جسمانی، ارتباط معنادار منفی دارد
بینی، شادکامی  گام نیز نشان داد که هفت متغیر رضایت زناشویی، خوش به رگرسیون گام

شوهر، تماشاي تلویزیون، سابقه بیماري عصبی، حضور در اماکن مذهبی و میزان 
طور   درصد شادکامی زنان نمونه بررسی را به57هاي غیرکاري در مجموع مسافرت

طورکلی این نتایج بر توجه به اهمیت خانواده و افزایش  به. کنند معناداري تبیین می
شناختی، گسترش فضاي معنوي و ی، ارائه خدمات روانبین رضایت زناشویی، خوش

نصرآبادي و دیگران، (عنوان عوامل مؤثر در شادي تأکید دارد  تسهیالت تفریحی به
طی یک پژوهش به این نتیجه رسیدند که ) 1997( و دیگران اسمیتگلد). 1388

طفه منفی را اي از شادي، ازجمله عاطفه مثبت، رضایت از زندگی و عا بیکاري، هر جنبه
نفس اندکی دارند، گاهی عصبانی  کنند، عزت افراد بیکار احساس مالل می. سازد متأثر می

شود و کسانی هم که مشاغل  آنان ظاهر می تفاوتی عاطفی در شوند و گاهی بی می
آرگایل، (کنند  اند، آشفتگی روانی بیشتري را تجربه میدهنده پیچیده داشتهپاداش
1386.(  

                                                
1. Goldsmith 
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  ي پژوهشچارچوب نظر
توان گفت ي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی میها هیسرما تبیین شادي با انواع منظور به

ي ها مؤلفهي سرمایه اجتماعی و ابعاد و رگذاریتأثنقش و .... که نظریات پاتنام و گیدنز و
در همین راستا، پوتنام معتقد است که مردم از . اند  کردهدأییت آن بر شادي را رگذاریتأث

 بهبود روابط اجتماعی و مهارت یافتن در نوع رابطه با افراد دیگر بهزیستی ذهنی طریق
 گفت که بیشتر توان یمدرباره سرمایه اقتصادي . سازند یمو شادي خود را فراهم 

اند، ولی   کردهدأییتي سرمایه اقتصادي  و درآمد و پول بر شادي را رگذاریتأثها پژوهش
به یک معنا، با توجه و . استعلت متغیرهاي دیگر  بهر ي محدود و بیشترگذاریتأثاین 

اند،  هایی که به رابطه بین درآمد، ثروت و شادي پرداخته ها و پژوهشتأمل در نظریه
توان گفت که تأثیر سرمایه اقتصادي در شادي افراد و جوامع غیرقابل انکار است  می

 زمان محدود آن است و ولی چیزي که در این میان اهمیت دارد، تأثیر موقتی و در
، وضعیت اقتصادي گرید  عبارت به. تداوم شادي بستگی زیادي به متغیرهاي دیگر دارد

ي سرمایه رگذاریتأثدر راستاي . کنند یمه ابزار عمل مثاب به هدف باشد، که آنبیش از 
هاي  گفت آنچه که از بررسی در مبانی نظري و پژوهشتوان یمفرهنگی بر شادي 

آید، این است که سرمایه فرهنگی از طریق مشارکت مردم در  ست مید تجربی به
هاي فرهنگی و چگونگی گذران اوقات و فراغت و ورزش در میزان شادي مردم  فعالیت
ها از نیازهاي اولیه و ضروي به  رسد که وقتی انسان نظر می همچنین به.  بودهاثرگذار

. کنند از شادي را تجربه میکنند، سطوح باالتريسمت نیازهاي باالتر حرکت می
 این مطلب دیمؤمراتب نیازها هم   بودن انسان و سلسلهانتخابگري که نظریه ا گونه به

  .است
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  روش پژوهش
هاي ها در علوم اجتماعی و رفتاري به معناي وسیع کلمه از طریق روشبررسی پدیده

.   پارادیمی استهاي ها برحسب ویژگیکاربرد هریک از روش. شودمختلفی  انجام می
بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادي «با توجه به این که موضوع پژوهش حاضر 

. لذا از نوع پژوهش کمی خواهد بود. است» نشینان نشینان و غیرحاشیه در بین حاشیه
بنابراین، روش پژوهش حاضر برحسب هدف پژوهش، از نوع کاربردي و برحسب 

کند تا همبستگی  یش است که پژوهشگر تالش میها، پیمانحوه گردآوري داده
متغیرهاي سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادي و سرمایه فرهنگی را بر میزان شادي تبیین 

نشین و  جامعه آماري پژوهش حاضر  را افراد ساکن در مناطق حاشیه. کند
  نفر به روش300دهد که با استفاده از فرمول کوکران  نشین تشکیل می غیرحاشیه

ها، پرسشنامه ي دادهابزار گردآور. اند  شده اي انتخاب اي چندمرحله گیري خوشه نمونه
ي متغیرهاي مستقل و وابسته با هدف حصول اعتبار، با اجراي ریگ اندازهبراي . است
 و آلفاي کرونباخ اصالح نهایی گویه ها انجام  و با استفاده از اعتبار صوريتست پري

رزیابی نهایی متخصصان، سؤاالت اعتبار کافی داشته و همچنین براساس نتایج ا. گرفت
.  با استفاده از آلفاي کرونباخ، به تفکیک متغیرها برآوردشده استنتایج تحلیل پایایی

 بوده و این امر حاکی از 7/0ضرایب پایایی متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش باالي 
  . اند بودهي متغیرهاي پژوهش مناسب ریگ اندازه براي شده انتخابهاي  آن است که گویه

  
  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

ي شخص نسبت به کیفیت عمومی ها قضاوتي از ا  درجهصورت کلی  شادي به:شادي
دیگر، فرد تا چه اندازه تداوم  عبارت به؛ عنوان یک کل مطلوب است زندگی خود به

  ). Putnam, 1996: 10(زندگی خود را دوست دارد 
                                                

1. Pre-Test 
2. Face Validity 
3. Reliability 
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سؤالی شادي آکسفورد  29راي سنجش شادي در پژوهش حاضر از پرسشنامه ب
هایی نظیر کارآمدي، خلق مثبت، رضایت، سالمتی این پرسشنامه شاخص. استفاده است

  . آزماید نفس را می و عزت
-اعتماد، هنجارها و شبکه« سرمایه اجتماعی عبارت است از : اجتماعیهسرمای

از نظر پاتنام . »سازند راي نیل به منافع متقابل آسان میهایی که همکاري و تعاون را ب
فرد . کندهاي مستحکم رابطه متقابل را تقویت میهاي مشارکت مدنی و هنجارشبکه

این . کند، به امید اینکه در زمان دیگر آن را جبران کند کاري را براي فرد دیگر می
درباره اعتمادپذیري افراد ها همکاري و ارتباط را تسهیل  و اطالعات موجود شبکه
مؤثرترین ابزار براي حفظ همکاري و ) گروهی هم(بازي مکرر . کنند را تقویت می دیگر

آمیز گذشته  هاي موفقیتهاي مشارکت مدنی تجسم همکاريشبکه. کنش جمعی است
 :ibid(هاي آتی عمل کند هاي فرهنگی براي همکارتواند همچون الگو هستند که می

 گویه و در بعد مشارکت اجتماعی از 16نجش سرمایه اجتماعی از براي س). 35
ها، شرکت در کارهاي  ها، شرکت در مراسمشرکت در راهپیمایی: هایی نظیر شاخص

هایی نظیر گرفتن کمک از همسایگان،  گروهی و در بعد شبکه اجتماعی از شاخص
 حساب کردن روي همسایگان، حساب کردن روي دوستان، حساب کردن روي

وآمد با همسایگان، مهمان کردن دوستان،  خانواده، سپري کردن وقت با دوستان، رفت
اعتماد  هایی نظیر قابل سپري کردن وقت با خانواده و در بعد اعتماد اجتماعی شاخص

شناسی، اعتماد به اقوام و آشنایان، پیدا کردن افراد  بودن مردم، اعتماد به کسی که می
  . دوستان استفاده شده استاعتماد، اعتماد به  قابل

  از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی، عبارت است از شناخت و : فرهنگیهسرمای
فاضلی، (هاي عمل متناسب  ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالی، داشتن ذائقه خوب و شیوه

 گویه نظیر کار با اینترنت، خواندن کتاب، 9براي سنجش این سازه از ). 47: 1386
ها و سمینارها، رفتن به موزه و نمایشگاه،  ایش، شرکت در کنفرانستماشاي فیلم و نم

  .استفاده شده است... آوري تابلو، نقاشی و جمع
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 از نظر بوردیو، معنا و مفهوم سرمایه اقتصادي از پهنه اقتصادي : اقتصاديهسرمای
سرمایه اقتصادي یا ثروت مادي، درواقع قدرت پرداخت براي . گیرد سرچشمه می

، دیگراناکبرزاده و (تواند به کاالهاي مادي تبدیل شود   سرمایه است که میشکلی از
براي سنجش سرمایه اقتصادي از سه شاخص میزان درآمد ماهیانه خانواده، ). 72: 1392

  . قیمت منزل مسکونی خانواده، قیمت خودرو استفاده شده است
  

  هاي پژوهشیافته
از لحاظ .  درصد زن هستند7/50 آزمون مرد و  درصد از افراد مورد49ها،  براساس یافته

 درصد با تحصیالت پنجم 2سواد،  درصد از افراد مورد آزمون بی 3/0مقطع تحصیلی 
 درصد 3/19 درصد تحصیالت دیپلم، 7/27 درصد تحصیالت سیکل، 3/8ابتدایی، 

 7/1لیسانس و   درصد فوق5 درصد تحصیالت لیسانس، 34دیپلم،  تحصیالت فوق
. اند  درصد نیز تحصیالت خود را مشخص نکرده7/1. یالت دکتري  دارنددرصد تحص

 درصد بخش 3/19درصد از افراد مورد آزمون در مشاغل بخش خصوصی،  7/16
 درصد 7/4.  درصد شغل آزاد دارند7/18دار،  درصد خانه 7/21 درصد بیکار، 19دولتی، 

درصد  3/50نشین و  شیهدرصد از افراد حا 3/49. اند نیز شغل خود را مشخص نکرده
نشینان و  براي سنجش میزان شادي در بین حاشیه. نشین هستند غیرحاشیه
- گزینه5 گویه 29نشینان از مقیاس استاندارد آکسفورد استفاده شد که داراي  غیرحاشیه

ترتیب نماینده کمترین و بیشترین میزان   به133 و 45در این مقیاس، نمره . اي بود
این .  است95 نتایج تحلیل توصیفی، میانگین خام این شاخص براساس. شادي است

نشینان متوسط به  دهد که میزان شادي در بین حاشیه نشیان و غیرحاشیه مقدار نشان می
نشینان نشان  نشینان و غیرحاشیه پیوستار زیر وضعیت شادي را در بین حاشیه. باالست

  .دهد می
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        متوسط                              کم                  زیاد       خیلی زیاد            

 
133                       85                          65                                45  

  آمده دست  میانگین به95                                
  

 گویه در سطح 16عی از در پژوهش حاضر براي سنجش متغیر سرمایه اجتما
ه دهند نشان، 30در این طیف .  قسمتی استفاده شد 5ي با طیف ا رتبهگیري اندازه

میانگین این شاخص . است، بیشترین میزان 82کمترین میزان سرمایه اجتماعی و نمره 
دهد میزان سرمایه   است که نشان می50/58براي پاسخگویان این پژوهش برابر با 

  .متوسط رو به باالستاجتماعی در حد 
  

  اجتماعی یهسرما متغیر توصیفی يها افتهی -1جدول 
 میانگین درصدي  میانگین خام  تعداد گویه  متغیر

  61  50/58  16  سرمایه اجتماعی
  

 9ی با قسمت پنجي ا رتبه با مقیاس نانینش هیحاش و غیرنانینش هیحاشسرمایه فرهنگی 
، کمترین این 14یزان سرمایه فرهنگی و نمره ، بیشترین م41 نمره. ي شدریگ اندازهگویه 

 در بین پاسخگویان پژوهش حاضر 25/25میانگین این شاخص . دهد یممیزان را نشان 
  . دهد است که حد متوسط سرمایه فرهنگی را نشان می

 قسمتی که دربرگیرنده  6 اي گویه رتبه 3گیري سرمایه اقتصادي پاسخگویان  براي اندازه
گذاري یا  نمره. ن، درآمد و قیمت تقریبی خودرو بود، استفاده شدارزش تقریبی مسک

 صورت 6 تا 1 و براي درآمد از 5 تا 0کدگذاري براي ارز مسکن و قیمت خودرو از 
.  بود0 و کمترین نمره 15بنابراین بیشترین نمره براي میزان سرمایه اقتصادي . گرفت

یزان سرمایه اقتصادي سطح پایینی  که نشانگر م03/6میانگین این شاخص هم برابر با 
  . در بین پاسخگویان است
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  آزمون فرضیات
   آزمون همبستگی بین انواع سرمایه و شادي-2جدول 

 ضریب همبستگی  متغیر

  200/0*  سرمایه اجتماعی
  277/0*  سرمایه فرهنگی
  213/0*  سرمایه اقتصادي

  01/0معناداري در سطح *
  

  .دي و متغیرهاي مستقل نشان دادنتایج تحلیل همبستگی بین میزان شا
سرمایه اجتماعی با میزان شادي حاشیه نشینان و غیرحاشیه نشینان همبستگی   .1

عبارت دیگر هرگونه افزایشی در سرمایه اجتماعی، میزان  به. مثبت و معناداري دارد
 .دهد شادي آنها را ارتقا می

 و معناداري را سرمایه فرهنگی هم با میزان شادي پاسخگویان رابطه مستقیم  .2
بنابراین هرگونه تغییر در میزان سرمایه فرهنگی، میزان شادي پاسخگویان را . نشان داد

 . هم تغییر خواهد داد

سرمایه اقتصادي نیز ارتباط و همبستگی مستقیم و معناداري را با میزان شادي   .3
 . نشان داد

  
  نشین بودن  و غیرحاشیهنشین  نتایج آزمون تفاوت میانگین شادي برحسب  حاشیه-4جدول 

 محل سکونت متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 میانگین

درجه 
 آزادي

 tمقدار 
سطح 

 معناداري

  نشین حاشیه  شادي
  نشین غیرحاشیه

136  
143  

970/93  
083/98  946/274  641/2-  009/0  

  



  
  
  
  
 1395، زمستان 29شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     176 

 و نینش هیحاش( محل سکونت برحسببراي آزمون تفاوت میانگین شادي 
ي توصیفی ها افته استفاده شد، براساس یها نیانگیمت از آزمون تفاو) نینش هیحاشریغ

نتایج . هست 08/98 نانینش هیحاشریغ و براي 97/93 نانینش هیحاشمیانگین شادي براي 
 آمده دست بهي دار امعن و سطح tحاصل از آزمون تفاوت میانگین شادي بر اساس کمیت 

 و نانینش هیحاشي ها نیانگیمي  بین دار امعن، تفاوت دهد یم نشان =009/0sigبا 
 نیستند نسبت به نینش هیحاشعبارتی، کسانی که   وجود دارد، بهنانینش هیحاشغیر

  . کنند یمن شادي بیشتري را تجربه ناینش هیحاش
  

  هاي شادي  کننده بینی پیش
  شده ي تحلیل رگرسیون چندگانه و خالصه مدل رگرسیونی برازشها آماره -5جدول 

 انهضریب همبستگی چندگ  40/0

 ضریب تعیین  16/0

 شده حیتصحشده  ضریب تبیین  14/0

 اشتباه معیار  27/11

  آزمون دوربین واتسون   18/2
 p  مقدار = F            000/0کمیت    =24/10               

  
  رگرسیونی برازش مدل در ماندهباقی متغیرهاي يها آماره -6جدول 

  B STD.B  BETA  T  P متغیرها

  001/0  442/3  311/0  125/0  429/0  یجتماعا  سرمایه
  032/0  175/2  197/0  202/0  440/0  فرهنگی   سرمایه
  

هاي اساسی در تحلیـل رگرسـیون چنـدمتغیره،  نرمـال بـودن           فرضیکی از  پیش   
. هـاي مـدل بـرازش شـده      عبارتی، نرمال بودن توزیع باقیمانده     توزیع خطاهاست و یا به    
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هـا از همـدیگر    مانـده  ه، مستقل بودن خطاها یا بـاقی   فرض دیگر در رگرسیون چندمتغیر    
کنـد، آزمـون     ها از یکدیگر را تست مـی       مانده آزمونی که فرض مستقل بودن باقی     . است

 5/2 ــ  5/1 و معموالً محدوده بـین  4 ـ 0دامنه این کمیت بین . دوربین ـ واتسون است 
در ایـن  . از یکـدیگر اسـت  ها  مانده دهنده مستقل بودن خطاها یا باقی     مورد قبول و نشان   

فرض مربوط بـه     همچنین پیش .  است 24/1پژوهش مقدار این آماره در پژوهش حاضر        
شـود کـه سـطح معنـاداري        خطی بودن متغیرها از طریق آزمون آنالیزواریانس تست می        

براي تعیین سهم تاثیرگـذاري نـسبی       . دهنده داشتن رابطه خطی است     نشان/ 05کمتر از   
 اسـتفاده  گام به  شادي از  تحلیل رگرسیونی چندمتغیره با روش گام     متغیرهاي مستقل بر  

از بین متغیرهاي مستقل،  متغیرهاي سرمایه اجتماعی و فرهنگی وارد معادله شدند،    . شد
کننـد و    درصد از تغییرات مربوط به شادي را  این دو متغیر تبیین می           14مجموع   که در 

غیرهاي دیگري است کـه در مـدل ایـن پـژوهش         نشده متأثر از  مت     مابقی واریانس تبیین  
 شادي 31/0در میان این دو متغیر، سهم سرمایه اجتماعی با ضریب بتاي . اند آورده نشده
ازاي یـک واحـد تغییـر در سـرمایه         یعنی با کنتـرل سـایر متغیرهـا، بـه         . کند را تبیین می  

گـی  نیـز بـا بتـاي     متغیر سرمایه فرهن. کند  واحد تغییر می   31/0اجتماعی،  میزان شادي     
  . وارد معادله رگرسیونی شد19/0

  
  گیري نتیجه

 که بین سرمایه اجتماعی و شادي رابطه مثبت و دهد یمهاي پژوهش حاضر نشان  یافته
، با افزایش میزان سرمایه اجتماعی، میزان شادي هم گرید عبارت به. ي وجود دارددارامعن

در ) 2004(ول و پوتنام  هلی. رود یماال  هم بنانینش هیحاش و غیرنانینش هیحاشدر بین 
- قوي از طریق کانالصورت بهپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی 

ها، ارتباطات محیط هاي مستقل، مانند ازدواج و خانواده، ارتباط با خانواده و همسایه

                                                
1. Stepwise  
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ماد و ، قابلیت اعت) جمعیصورت به فردي و هم صورت بههم (کار، تعهدات مدنی 
 سرمایه اجتماعی یا همبستگی ریچاردز. اطمینان با بهزیستی ذهنی همبستگی دارد

، احساس کنترل شخصی و ها یدوستاجتماعی را چگونگی شبکه روابط اجتماعی، 
سطح (به عقیدل او سرمایه اجتماعی بیش از سرمایه انسانی . داند یماعتماد اجتماعی 

بر میزان شادمانی افراد جامعه اثر ...) د وتحصیالت، درآمد، موقعیت اجتماعی فر
  ). 1381میرشاه جعفري،  (گذارد یم

دهد که سرمایه اقتصادي رابطه مستقیم و  نتیجه دیگر پژوهش حاضر نشان می
) 1995(مایرز و داینر . داري با شادي دارد، هرچند شدت این رابطه ضعیف است معنا

تواند عامل بدبختی باشد، اما رابطه پول  مطرح کردند که اگرچه فقدان درآمد و پول می
همچنان که پژوهشگران . خطی و مثبت نیست وجه تک هیچ و شادي و بهزیستی ذهنی به

اند، اهمیت مقایسه اجتماعی، رابطه بین پول و شادي را تحت تأثیر قرار بحث کرده
د خود اند که ادراك و برداشت فرد از درآم ویژه، پژوهشگران نشان داده به. دهد می

بستگی به درآمد خود درگذشته و درآمد افراد دیگر دارد، بنابراین بهزیستی ذهنی فرد 
 400اي با  داینر در مصاحبه). Hsieh, 2011: 10(اي خود دارد  بستگی به درآمد مقایسه

به این نتیجه رسید که آنها فقط به میزان کمتري از ) ثروتمندان امریکایی ( نفر از فورب
در ) 2000 (فالور و اسوالد بلنچ). Black Dog Institute, 2013(شاد هستند بقیه مردم 

تواند شادي شما را بگیرد ولی نه زیاد،  پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که پول می
کنند که درواقع  براین، برخی شواهد بیان می عالوه. پول زیاد به معنی شادي بسیار نیست

  . د مطلق که اهمیت دارداین درآمد نسبی است و نه درآم
نتیجه دیگر پژوهش حاضر حاکی از این است که سرمایه فرهنگی با شادي رابطه 

بدین معنی که هر چه سرمایه فرهنگی در بین افراد مورد . مستقیم و معناداري دارد

                                                
1. Rechards 
2. Forb 
3. Blanchflower & Oswald 
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از آنجا که سرمایه . شود بررسی افزایش یابد، بر میزان شادمانی آنها نیز افزوده می
هاي ورزشی و هنري مرتبط است  ر با نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیتفرهنگی بیشت

دهند، لذا  که افراد آزادانه و براساس عالیق و سالیق خود آنها را انتخاب و انجام می
زاده  یافته با نتایج پژوهش عباس بیشتر با شادي و بهزیستی افراد رابطه دارند و نتایج این

همسویی ) 2009(هال  و فارست و مک) 1388(گران ، ربانی و دی)1391(و دیگران 
 گویاي این واقعیت است که میزان شادي در بین ها نیانگیمآزمون تفاوت . دارد
 توان یم مسئلهدر تبیین این . ي دارددار نامع تفاوت نانینش هیحاشریغ و نانینش هیحاش

بیشتر وقت خود را  دغدغه مالی و اقتصادي زیادي دارند، نانینش هیحاش که آنجا ازگفت 
ي ها تیفعال و زمانی را براي ارتباط با دیگران و پرداختن به کنند یمسر کار سپري 

  . آورد یم وجود به را آنهافرهنگی و هنري ندارند و همین امر موجبات ناشادکامی 
در تبیین شادي ) اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی (ها هیسرمابا توجه به اینکه اشکال 

  .شود یم مطرح آنها، پیشنهادهایی براي بهبود و ارتقاي کنند یما بازي نقش بسزایی ر
 بین سرمایه اجتماعی و شادي در دارامعن به وجود رابطه مثبت و با توجه .1

اي  اي و غیرحاشیه هاي حاشیهآفرین در بافت هاي شادي تنظیم برنامهپژوهش حاضر، 
 سالیق فرهنگی و هنجاري مردم ساکن هایی متناسب با شهر تبریز مثالً تولید انواع برنامه

در این مناطق با مشارکت  و مدیریت اعضاي این محالت در قالبی همساز با ارتقاي 
هاي  از دیگر فعالیت. رسدنظر می سرمایه اجتماعی و بهبود روابط اجتماعی ضروري به

هاي زندگی از قبیل توان انجام داد، آموزش مهارتمفیدي که در این زمینه می
نهادي است که همین ارتباطات سالم و  فردي و بین هاي برقراري ارتباط بین هارتم

توان  همچنین می. تواند بستري را براي شادي و بهزیستی مردم تأمین کند کارآمد می
ربط براي  هاي ذياي از طریق سازمانهاي حمایتی الزم را در مناطق حاشیه شبکه

 . افسردگی و ارتقاي شادي فراهم ساختهاي مقابله با استرس و ارتقاي مهارت

دار بین سرمایه  با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر رابطه مثبت و معنا .2
مدت سرمایه  اقتصادي و شادي و همچنین مطابق با مبانی نظري که تأثیر محدود و کوتاه
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ق تواند از طری ربط می هاي ذيکنند، دولت و سازمان اقتصادي را در شادي تائید می
وکار و روابط بازاري و بسترسازي براي اشتغال نسبت به احساس  بهبود اوضاع کسب

 .اي را داشته باشدرضایت و شادکامی مردم مداخالت سازنده

دار بین سرمایه فرهنگی و شادي و همچنین  با توجه به رابطه مثبت و معنا .3
هاي  و دستگاهقدرت بیشتر سرمایه فرهنگی براي تبیین شادي در پژوهش حاضر، دولت

سازي براي توانند با بسترسازي براي اوقات فراغت مردم از طریق زمینهمسئول می
هاي هنري و فرهنگی و تشویق آنها  هاي ورزشی و فعالیت هاي همگانی و رقابت ورزش

نهاد، هم در راستاي ارتقاي سرمایه فرهنگی گام بردارند و  هاي مردم به حضور در انجمن
 .یش نشاط و شادمانیهم در جهت افزا
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