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چکیده

وان تنها آن را توسط نگرش ذهنی و بدون در نظر گرفتن ت شادي حالتی از ذهن است که نمی

واسطه عناصري مثل اعتماد  سرمایه اجتماعی به. شرایط اجتماعی افراد، مورد مالحظه قرار داد

سرمایۀ اجتماعی با . تواند بستري براي شادکامی جامعه باشد اجتماعی، انسجام و مشارکت می

آید در ارتباط و تعامل است؛ با توجه به  اب میحس هاي کیفیت زندگی به شادي که از مؤلفه

هاي اخیر تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی و موضوعات اجتماعی  اهمیت مسئله، در سال

بنابراین . رشد فراوانی کرده است، تسلط بر همۀ ابعاد مسائل گوناگون کار دشواري است

پژوهش حاضر . د روي آوردحل مفید و سودمن عنوان یک راه توان به تحقیقات ترکیبی به می

شده در حوزه رابطه سرمایه اجتماعی و شادي  هاي انجام  باهدف ترکیب کمی نتایج پژوهش

با استفاده از روش فرا تحلیل و استفاده از . شده است انجام  1390-1398هاي  در ایران در سال

تحقیق ازلحاظ  .مقاله موردبررسی قرار گرفت 18، تعداد )CMA(افزار جامع فرا تحلیل  نرم

جامعه آماري پژوهش کلیه مقاالت انجام . هاي کمی است هدف کاربردي و جزء پژوهش

با توجه به نتایج تحقیق فرض . شده داخلی درزمینۀ رابطه سرمایه اجتماعی و شادي است 

ها مورد تأیید  شده رد شد و فرض ناهمگونی اندازه اثر پژوهش همگن بودن مطالعات انجام 

ها و مشخصات  درواقع رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادي، به لحاظ ویژگی. قرار گرفت

میانگین اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر شادي در نمونه مورد پژوهش . مطالعات متفاوت است
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است بر مبناي معیار کوهن اثر در حد زیاد است؛ در این وضعیت از متغیرهاي تعدیل  504/0

ها استفاده ري براي مشخص کردن واریانس و محل این تفاوتگر بستر تحقیق و جامعه آما

 750/0باالترین اندازه اثر در بین ساکنین شهر همدان با اندازه اثر در مدل تصادفی . شده است

است، به بیانی، سرمایه اجتماعی گروه  508/0و در بین جوانان اندازه اثر در مدل تصادفی 

ها  در تحلیل یافته. به نسبت گروه بزرگساالن داشته است ها جوانان تأثیر بیشتري بر شادي آن

مشخص شد که میانگین اندازه اثر و تأثیر سازة سرمایه اجتماعی بر شادي، در سطح باال قرار 

. شده است دارد، یعنی متغیر سرمایه اجتماعی عاملی مؤثر در شادي در میان جامعه ارزیابی 

شاط بر ابعاد مختلف اثرگذاري مثل سرمایه اجتماعی نهادهاي مختلف باید براي ارتقاي سطح ن

تمرکز کنند؛ همچنین توجه به شناسایی و تأثیر متغیرهاي میانجی عامل مهمی است که در 

  .تحقیقات باید به آن توجه شود

  فرا تحلیل، سرمایه اجتماعی، شادي، نشاط: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

هاي فطري و نیازهاي روانی انسان به  تهترین خواس احساس شادي و نشاط یکی از ضروري

سازي و بهسازي جامعه مدت مدیدي است  رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم شمار می

نوعی  که امروزه بسیاري از ملل به طوري به. ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است

اس شادي از رسد احس درصدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند، زیرا به نظر می

کند و از سوي دیگر به دلیل  ها را براي زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده می یکسو انسان

برخی محققان چون . کند هاي فرد را با محیط گسترده می ویژگی مسري بودن آن بستگی

سیلگمن
1

دهند، داینر هاي عالی و پایدار قرار می ، شادي را در زمرة لذت)2002(
2

شادي را  

نامد، از نظر وینهوون ختی ذهنی میخوشب
3

شادمانی به درجه یا میزان قضاوت ) 1993(

دیگر، شادمانی  عبارت به. شود شخص درباره مطلوبیت کیفیت، کل زندگی خود اطالق می

سمیعی اصفهانی و (به این معناست که فرد به چه میزان زندگی خود را دوست دارد 

  ).1397:186همکاران، 

                                                  
1. Seligman
2. Danner
3. Veenhoveen
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شناسی نشاط از تعامالت بین اعضاي جامعه و بسترسازي  جامعهدرواقع از منظر 

اي که در آن  گردد گام نهادن در مسیر پیشرفت و جامعه ساختارهاي اجتماعی حاصل می

آرامش و سعادت محقق شود نیازمند مقدماتی همچون شادي است، شادي در فرآیند رابطه 

صورت شادي چیزي جز هیجانات و  کند در غیر این فرد و گروه و در جامعه تحقق پیدا می

رسد بیشتر تحقیقاتی که در حوزه شادي انجام  به نظر می. کیفیات روحی فردي نخواهد بود

شده است در بین پژوهشگران بر اساس مقیاس فردي و مبتنی بر مقیاس آرگایل و فورتیس  

ه بومی و شناسی مقیاسی اجتماعی قوي براي مفهوم نشاط با توجه به ساز است، در جامعه

اند و در بیشتر تحقیقات  محلی وجود ندارد و جامعه شناسان این واژه را از روانشناسی گرفته

عوامل . اند بر بخش اجتماعی نظریه آرگایل آن را در تحقیقات ارزیابی کرده با تکیه

گوناگونی در شادي جامعه مؤثر هستند، یکی از عواملی که با شادکامی رابطه دارد سرمایه 

اعیاجتم
1

  . است 

سرمایه اجتماعی طبق تعریف استرام و آهن
2

هاي  متشکل از سه بخش اعتماد، شبکه

ها بر نشاط در تحقیقات متعددي،  اجتماعی و نهادهاست، اثرگذاري هرکدام از این مؤلفه

بارتونلی و سارسینو
3

، دون2014و 
4

، بیکاتی2014و همکاران  
5

. نشان داده است... و

رسد که سرمایه اجتماعی حتی بیش از سرمایه انسانی با نشاط داراي  یطورکلی به نظر م به

هاي مختلف سرمایه اجتماعی با شادکامی داراي رابطه  رابطه معناداري است و جنبه

:lambert, 2017(معناداري است بنا به گزارش رویتزر ).73
6

بندي  ترین رده در تازه

 117کشور، ایران داراي رتبه  157ان کشورهاي جهان از نظر شاخص نشاط در می) 2020(

:Bazurto, 2020(تر از میانگین جهانی است  و پایین طور مشترك  بندي را به این رده. )64
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1مؤسسه مطالعاتی 
SDSN  وابسته به سازمان ملل و مؤسسه زمین در دانشگاه کلمبیاي

و چهارچوب  شادي و نشاط از منظر اجتماعی عضوي از خانواده. اند آمریکا تعیین کرده

مندي اجتماعی، امنیت اجتماعی، سالمت اجتماعی،  مفهومی کیفیت زندگی، رضایت

  . اند نوعی متناظر با شادي و شادمانی این مفاهیم به. رفتارهاي جمعی و فراغت است

هاي اجتماعی در گسترش احساس  ترین شاخص عنوان یکی از مهم چنین شادي به هم

امالت اجتماعی سازنده، رشد اعتماد و مشارکت رضایت عمومی از زندگی، بحث تع

کننده در آمارها  نکته نگران). 1396:160زاده و همکاران،  شریف(رود  اجتماعی، بکار می

یافته  نمره نشاط در ایران کاهش 2020-2015این است که در بررسی روند نشاط طی دوره 

نمره شادي  2020، و 2015تا 2013و  2007تا  2005سه دورهروند شادي طیاست، نمره 

در بین کشورهاي منطقه امارات با نمره  .درصد کاهش پیداکرده است 5,7در ایران حدود 

ترین میزان شادکامی را دارا هستند و ایران نمره  بیشترین و کم 4,151و مصر با نمره  6,791

رکیه و لبنان و تر از امارات، عربستان، ت در رتبه نهم جاي گرفته است درواقع پایین 4,672

  ).Bazurto, 2020:64(باالتر از مصر و فلسطین است 

مسئله پژوهش حاضر این امر است که با توجه به آمارهاي جهانی شادي و نشاط،  

چنین روند نزولی آن در میان جامعه وضعیت کلی شادمانی در ایران مناسب نیست، اگر  هم

زمه آن داشتن شهروندانی با نشاط است، پیشرفت و توسعه دست یابد ال اي بخواهد به جامعه

هاي مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست  تا در این صورت به اهداف مهم در حوزه

هاي  ریزي هاي اخیر موجب شکل گرفتن برنامه اهمیت یافتن موضوع نشاط در سال. یابد

. تپژوهشی گوناگون و افزایش توجه محققان داخلی به این موضوع اجتماعی شده اس

هاي اخیر موجب تزاید میزان تحقیقات علمی در کشور شده  توجه به موضوع نشاط در سال

و این امر خود موجب ایجاد آشفتگی و ابهام درباره عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط شده 

شده در رابطه با است، لذا در تحقیق حاضر سعی شده با بررسی موشکافانه تحقیقات انجام

                                                  
هاي پایدار شبکه توسعه حل مؤسسه راه - 1
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مند نشان داده شود تا  صورت نظام ها به اعی بر نشاط چکیده و ماحصل آنتأثیر سرمایه اجتم

  . ریزان این موضوع قرار دهد گیري کلی در اختیار برنامه یک نتیجه

 5کشور نروژ، دانمارك، کانادا، فنالند و استرالیا ) 2020(طبق گزارش مؤسسه لگاتوم 

را در  111و کشور ایران جایگاه کشور اول و باالترین میزان سرمایه اجتماعی را دارند 

، در )1397(طبق پژوهش و نظرسنجی جهاد دانشگاهی ). 2020لگاتوم، (جهان دارا است 

آمده رابطه معنادار بین وضعیت  دست رابطه با میزان شادي مردم ایران بر اساس نتایج به

نظر  به. شده است شغلی، سطح درآمد، سرمایه اجتماعی و سالمت با شادکامی مشاهده 

کننده سطح شادي باشد و عواملی چون اعتماد،  تواند تعیین رسد تنها عامل اقتصادي نمی می

هاي سرمایه اجتماعی هستند در تعیین سطح  هنجارهاي همیاري، روابط اجتماعی که مؤلفه

  ).1397:410منتظري و همکاران، (شادي اثرگذار هستند 

ه بررسی موضوعات حوزه سالمت شناختی ب امروزه بخش وسیعی از مطالعات جامعه

هاي مهم و مؤثر براي رسیدن به  یافته است، نشاط از مقوله روانی اعضاي جامعه اختصاص

نشاط و شادي کارکردي چندوجهی دارند و . شود سالمت روانی در جامعه محسوب می

 .گذارد فزونی و کاستی آن مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اجتماعی و توسعه کشور اثر می

درواقع شادي از نظر اجتماعی عضوي از خانواده و چهارچوب مفهومی کیفیات زندگی، 

رضایتمندي اجتماعی، امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سالمت اجتماعی، رفتارهاي 

مسئله مهم با توجه به آمارهاي . این مفاهیم متناظر با شادمانی هستند. جمعی و فراغت است

یران این است که وضعیت کلی شادي در جامعه ایران مناسب جهانی مربوط به نشاط در ا

  .نیست

هاي تحقیقات  یافته. هاي روشی تحقیق استوار است اهمیت تحقیق حاضر بیشتر بر جنبه

ریزي و اداره جامعه عامل مهمی است که اهمیت این روش را نشان  مختلف براي برنامه

توان به موارد  روش فرا تحلیل میهاي پژوهشی در قالب  دهد؛ ازجمله ضرورت پروژه می

هاي گوناگون پژوهشی که بالتکلیف و بدون استفاده در  استفاده از گزارش: زیر اشاره کرد

هاي تحقیقات پیشین و مواردي از  مانده است، یافتن تشابهات و تفاوت مراکز پژوهشی باقی
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آمده از وجود هاي بر هاي کمی فرا تحلیل پاسخگوي چالش صورت کلی روش به. این قبیل

توان عنوان کرد که بیشتر  می. ها است هاي گوناگون به یک پرسش واحد در پژوهش پاسخ

دهی  هاي علوم اجتماعی کمتر نیازمند انجام تحقیقات بیشتر هستند و نیازمند سازمان حوزه

تحقیقات موجود هستند؛ تا از ایجاد نتایج ضدونقیضی که ممکن است به وجود آید 

  .تواند مفید باشد به همین دلیل استفاده از روش ترکیبی در این رابطه می جلوگیري شود،

هاي اخیر درزمینۀ مفاهیم سرمایه اجتماعی و شادي مطالعات متعددي صورت  در سال

. اند هاي مختلف به بررسی رابطه این دو مفهوم پرداخته این مطالعات در حوزه. پذیرفته است

تر نسبت به این موضوع و  براي رسیدن به یک تصویر جامعاین امر لزوم فرا تحلیلی منسجم 

هاي علمی در  هاي حوزه پژوهش و ارائه تصویري یکپارچه ا ز یافته یابی به کاستی دست

شده  لذا در مقاله حاضر تالش شده است تا مطالعات انجام . این حوزه را ایجاب کرده است

. وتحلیل قرار گیرد ها مورد تجزیه آنشده و نتایج  آوري  جمع 1398تا  1390هاي  در سال

شده درزمینۀ رابطه سرمایه اجتماعی بر نشاط  هدف تحقیق حاضر فرا تحلیل مطالعات انجام 

 -1در این پژوهش درصدد پاسخ به دو سؤال هستیم؛ . است 1398تا  1390هاي  در سال

هاي  شده طی سالاندازه اثر و تأثیر سازه سرمایه اجتماعی بر شادي، در مطالعات انجام 

چگونه بوده است؟ نقش متغیرهاي تعدیل گر، بستر تحقیق و جامعه آماري  1398تا  1390

  چه مقدار است؟

  

  ها مرور پیشینه

دهد که در رابطه با فرا تحلیل رابطه بین سرمایه  شده نشان می مروري بر تحقیقات انجام 

رابطه با فرا تحلیل عوامل  اي صورت نگرفته است؛ ولی در اجتماعی و شادي هیچ مطالعه

شده  صورت مجزا تحقیقاتی به شرح زیر انجام  شادي، و فرا تحلیل سرمایه اجتماعی به

  :است
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، پژوهشی با عنوان فرا تحلیل عوامل مؤثر بر نشاط )1396(زاده و همکاران  شریف

با  1394تا 1384اند؛ جامعه آماري این تحقیق مقاالت معتبر  اجتماعی در ایران انجام داده

هاي تحقیق نشان داده است که متغیرهاي  یافته. موضوع نشاط اجتماعی بوده است

نفس، دینداري و ارتباط اجتماعی نسبت به سایر متغیرها، تأثیر زیادي بر نشاط  عزت

  .اجتماعی در ایران دارند

، در تحقیق خود به فرا تحلیل مطالعات دینداري و سرمایه )1395(نیازي و همکاران 

-1383هاي  شده در سال جامعه آماري تحقیق مطالعات انجام . اند جتماعی در ایران پرداختها

بوده است، نتایج حاصله نشان داده است که ضریب تأثیر دینداري بر سرمایه  1394

  .شود اجتماعی، در حد متوسط ارزیابی می

ی در ایران ، تحقیقی با عنوان فرا تحلیل مطالعات سرمایه اجتماع)1387(پوش  سیاه

متناسب با  1387انجام داده است؛ جامعه آماري، تمامی تحقیقاتی که در کشور تا سال 

هاي  نتایج تحقیق نشان داده است که در حوزه. باشد گرفته است می موضوع تحقیق انجام

هاي سرمایه اجتماعی  گوناگون وضعیت سرمایه اجتماعی یکسان نیست، و در میان مؤلفه

  .ه خانواده، نظام سیاسی و نیز میزان ارتباط اجتماعی باال استمیزان اعتماد ب

اند اما تنها  شناسی در حیطه فرا تحلیل صورت گرفته مطالعات یادشده از منظر روش

اند و به ارائه فراوانی مقاالت بر  هاي مرتبط با موضوع پرداخته مند از پژوهش مرور نظام به

افزار تخصصی براي  چنین از نرم هم. اند پرداخته اساس روش، حوزه مطالعاتی، جامعه آماري

تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات پیشین این .اند بررسی و انجام فرا تحلیل استفاده نکرده

یک از  است که، در تحقیق حاضر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته است که در هیچ

گنی یا ناهمگنی مطالعه چنین در مطالعه حاضر، هم نشده است؛ هم مطالعات پیشین انجام

موردبررسی قرار گرفته است و با توجه به ناهمگنی مطالعات در خصوص تفاوت مطالعه 

شده  ها استفاده  حاضر از متغیر تعدیل گر براي مشخص کردن واریانس و محل این تفاوت

که، فرا تحلیل به صورتی  مند هستند درصورتی بسیاري از تحقیقات نوعی مرور نظام. است

هاي  از ضرورت. طور جامع موردبررسی قرار دهد تر یک موضوع خاص را باید به صصیتخ
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کننده، تعیین اندازه اثر متغیر مستقل بر متغیر  تحقیقات فرا تحلیل تشخیص متغیرهاي تعدیل

باشد که در  اند می هاي تحقیقاتی که محققان گذشته به آن نپرداخته وابسته، تشخیص حوزه

زیرا هدف فرا تحلیل تنها خالصه کردن مجموعه . شده است داخته تحقیق حاضر بدان پر

شناسی مطالعات و عوامل  هاي روش کاملی از ادبیات تحقیق نیست بلکه چگونگی ویژگی

  . دخیل در اندازه اثر مهم است

در پژوهش حاضر سعی بر آن است با در نظر گرفتن این عامل به ارزیابی مطالعات  

شده  مایه اجتماعی و نشاط پرداخته شود تا بتوان به اهداف بیان صورت گرفته در حیطه سر

ریزي اجتماعی استفاده  آمده در جهت افزایش رفاه و برنامه دست یافت و از نتایج به دست

هاي توسعه باید موردتوجه  سرمایه اجتماعی در ارتباط با شادي در بررسی شاخص. کرد

هاي معیشتی و  دي خواهند بود که شاخصقرار گیرند، فرد و جامعه هنگامی داراي شا

هاي اخیر  در سال. قبول برسند رفاهی و فرهنگی، علمی، سیاسی در کنار هم به رشد قابل

نشاط موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته و اهمیت این شاخص به این دلیل است که 

  .طلبد زم را میاي توجه ال ها در اعمال هرگونه برنامه توسعه گذاري ها و سیاست ریزي برنامه

  

نظريمبانی 

با توجه به . گرفته است انجام 1970و  1960اولین مطالعات در رابطه با نشاط در طول دهه 

توان گفت که شادکامی افراد در جامعه تک  نظرات اندیشمندان در حوزه شادکامی، می

ذار علتی نیست و عوامل روا نشناختی، اجتماعی، فرهنگی و دموگرافیگی بر آن تأثیرگ

هایشان نشان  کنند که یافته به مطالعاتی اشاره می) 1999(طور مثال دینر و لوکاس  به. است

 20تا  8متغیرهایی مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت، درآمد و نژاد تنها : دهد می

عالوه بر این، عوامل فردي مانند ژنتیک، حس . کند درصد از واریانس شادمانی را تبیین می

باوجوداین، عوامل فردي . گرایی با شادکامی رابطه دارند نفس و برون شخصی، عزتکنترل 

کند؛ رابطه ضعیف عوامل جمعیت  نیز بخش زیادي از واریانس شادکامی را تبیین نمی
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هاي مهم  شناختی، فردي و شخصیتی با شادکامی، محققان بسیاري را ترغیب کرد تا مؤلفه

ها نقش سرمایه اجتماعی را که تا همین اواخر  خی از آنبر. دیگري را موردتوجه قرار دهند

در . عاملی مفقود بود، در باال بردن سطح شادمانی برجسته دانسته و به بررسی آن پرداختند

عنوان یک عامل  اینجا سعی شده است که نظریات مربوط به عامل سرمایه اجماعی به

  ).1391:47امیر کافی و زارع، (اجتماعی مهم بررسی شود 

هاي اجتماعی، هنجارها و اعتماد متقابل  سرمایه اجتماعی ناظر بر ارتباطات و شبکه

سرمایه اجتماعی بر قابلیت جامعه براي ایجاد انواع «هاست، از نظر پاتنام  ناشی از آن

هاي داوطلبانه داللت دارد که افراد را به همکاري با یکدیگر و در نتیجه حفظ  انجمن

مضمون سرمایه اجتماعی در بعد عینی و . »کند تشویق می تکثرگرایی دموکراتیک

، بعد ذهنی و شناختی آن در سطح )1359(ساختاري در سطح کالن موردتوجه دورکیم 

و در بعد ارتباطی و تعاملی آن در سطح شبکه ) 1967(، و مید )1373(خرد مورد نظر وبر 

  ).1386:199عبداللهی و موسوي،(روابط موردعنایت زیمل قرار گرفته است 

پیر بوردیو
1

مند از سرمایه اجتماعی را  اولین کسی بود که یک تحلیل نظام) 1985(

از نظر وي سرمایه اجتماعی یک مجموعه از منابع موجود یا بالقوه است که منتج . ارائه کرد

وبیش نهادي شده در باب آشنایی و شناخت  از یک شبکۀ بادوام متشکل از روابط کم

بوردیو سه شکل از سرمایه را . دیگر، ناشی از عضویت در یک گروه است بیان هدوطرفه، یا ب

تبدیل به پول است و  درنگ و مستقیمًا قابل سرمایه اقتصادي که بی -1: کند معرفی می

سرمایه فرهنگی که در شرایط معین  -2ممکن است به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود 

ممکن است به شکل مدارك تحصیلی نهادینه شود  تبدیل است و به سرمایه اقتصادي قابل

شده،  ساخته(پیوندها و ارتباطات ) سرمایه اجتماعی که از تکالیف و تعهدات اجتماعی  -3

تبدیل است، ممکن است به شکل اصالت  و در برخی شرایط به سرمایه اقتصادي قابل

  . نجابت خانوادگی نهادینه شود

                                                  
1. Bourdieu
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گیرد بر گستره پیوندها  سرمایه اجتماعی در نظر میبنابراین بوردیو جایگاهی که براي 

. هاي برجسته این پیوندها است خانواده یکی از نمونه. هاي اجتماعی متمرکز است یا شبکه

تواند جایگاه یک گردش غیررسمی سرمایه  اي از روابط خانوادگی می بر این اساس شبکه

گونه که  را به سرمایه اقتصادي آن بوردیو تقلیل سرمایه).1394:87جعفروند و فتحی، (باشد 

داند و از نظر وي توضیح کارکرد جهان اجتماعی و ساختار  نگاه مارکس بود درست نمی

. پذیر است که تمامی اشکال سرمایه را مورد ارزیابی قرار دهیم اجتماعی در صورتی امکان

  .عی داردوي در تعریف خود از سرمایه اجتماعی تأکید بر تعهدات و ارتباطات اجتما

سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است که مانند دیگر اشکال ) 1988(1از نظر کلمن 

باشند  نیافتنی می آن مولد بوده و امکان دستیابی به اهداف معینی را که در نبود آن دست

طور ذاتی در ساختار روابط بین  هاي دیگر سرمایه به سازد، ولی برخالف گونه فراهم می

هاي دستیابی به  شود تا هزینه زعم وي، سرمایه اجتماعی سبب می به. دارد کنشگران وجود

ها تنها با  اهداف معینی کاهش یابد، اهدافی که در نبود سرمایه اجتماعی دستیابی به آن

به اعتقاد وي، عواملی که سبب ایجاد و گسترش . شود پذیر می هاي زیاد امکان صرف هزینه

  اطالعات - 3ایدئولوژي  -2کمک  -1رت است از شوند، عبا سرمایه اجتماعی می

به اعتقاد کلمن هرچه افراد به یکدیگر بیشتر کمک کنند، مقدار سرمایه . هنجارها-4

او به ارائه تعریفی کارکردي از سرمایه . تر خواهد شد شود بیش اجتماعی که ایجاد می

ازجمله . شود خته میپردازد و معتقد است سرمایه اجتماعی با کارکردش شنا اجتماعی می

هاي گروهی  کارکردهاي سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن اعتماد، مداري، همبستگی

دوستی دانست که اعتماد به بارزترین و  هایی چون ترحم، دلسوزي و نوع ارزش

  ).1387:30نوابخش و همکاران، (ترین آنهاست  مشخص

داند که به افراد جامعه  می کلمن سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی   

کلمن و بوردیو .خواهند دست یابند کند با استفاده از آن به منافع و منابعی که می کمک می

هردو به مشارکت فرد در گروه اهمیت . تقریبًا تعریف مشترکی از سرمایه اجتماعی دارند

                                                  
1. Coleman
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البته کلمن  آورد، داده و این عضویت در گروه به همراه خود نوعی سرمایه به همراه می

داند و بوردیو سرمایه اقتصادي، کلمن سرمایه  بیشتر سرمایه انسانی را هدف نهایی می

  .داند براي رسیدن به سرمایه انسانی اي می اجتماعی را وسیله

فوکویاما
1

تر  پرداز دیگر این حوزه، معتقد است سرمایۀ اجتماعی بیش نظریه) 1997(

سادگی  از نظر او سرمایۀ اجتماعی را به. ه داردهاي غیررسمی تکی بر هنجارها و ارزش

هاي غیررسمی تعریف کرد که اعضاي  توان وجود مجموعۀ معینی از هنجارها یا ارزش می

ها مجاز است، در آن سهیم هستند مشارکت در  گروهی که همکاري و تعاون میان آن

د؛ زیرا ممکن است شو خود موجب تولید سرمایۀ اجتماعی نمی خودي ها و هنجارها به ارزش

اساساً باید شامل . کنند هنجارهایی که سرمایۀ اجتماعی را تولید می. ها منفی باشند ارزش

فوکویاما دو نکته را دربارة . سجایایی مانند صداقت، اداي تعهد و ارتباطات دوجانبه باشند

ست نه افراد؛ ها سرمایۀ اجتماعی متعلّق به گروه: دهد سرمایۀ اجتماعی مورد تأکید قرار می

دهند در صورتی معنی  دیگر، هنجارهایی که شالودة سرمایۀ اجتماعی را تشکیل می عبارت به

هاي  همکاري و همیاري براي همۀ فعالیت. دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشند

توانند  ها و هنجارهاي غیررسمی می ضروري است، بنابراین، ارزش) خوب یا بد) اجتماعی 

  ).1394:147نصرتی نژاد و همکاران، (ا منفی باشند مثبت ی

پاتنام
2

سرمایۀ اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، «)2002(

توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارآیی جامعه را بهبود  هاست که می هنجارها و شبکه

و امکان دستیابی به اهداف  ها مولّد است سرمایۀ اجتماعی نیز مانند سایر سرمایه. بخشند

به تعبیر پاتنام جایی . »دسترس خواهند بود کند که بدون آن غیرقابل مشخص را فراهم می

هاي تعهد  که ذخیره و انباشت اساسی از سرمایۀ اجتماعی در قالب قواعد مبادله و شبکه

درواقع این . گیرد آسانی صورت می مدنی وجود داشته باشد، همکاري و تعاون داوطلبانه به

عنوان منبعی باارزش اشاره  مفهوم سرمایۀ اجتماعی به پیوندهاي میان اعضاي یک شبکه به

                                                  
1. Fukuyama
2. Putnam
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ازکیا و ) شود  هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقّق اهداف اعضا می: دارد که با خلق

عنوان همبستگی اجتماع محلی حاصل  پاتنام سرمایه اجتماعی را به). 1380:278غفاري، 

ها و  اي متراکم از سازمان وجود مجموعه -1: داند، ازجمله هایی می راي ویژگیشده دا 

هاي اجتماعی  سطوح باالي تعهد مدنی یا مشارکت در شبکه -2. هاي اجتماع محلی شبکه

هویت محلی قوي و مثبت و نیز احساس تجانس و برابري با اعضاي اجتماع  -3. محلی

مربوط به اعتماد و کمک متقابل بین اعضاي اجتماع یافته محلی  هنجارهاي تعمیم -4. محلی

هاي  شبکه -5. شناسند یا خیر محلی و اینکه آیا آنها یکدیگر را به لحاظ شخصی می

توانند همچون  آمیز گذشته هستند که می هاي موفقیت مشارکت مدنی تجسم همکاري

  ).1390:34نیازي و همکاران، (هاي آتی عمل کند  الگویی فرهنگی براي همکاري

پردازان مثل کلمن و بوردیو که سرمایه را در سطح فردي  پاتنام برخالف برخی نظریه

بردند سرمایه اجتماعی را در رژیم سیاسی که بر جامعه حاکم است و در سطوح  بکار می

دهد و هدف نهایی را رسیدن به توسعه اقتصادي  اي و ملی موردبررسی قرار می کالن منطقه

تواند وارد باشد این است که وقتی  نقدي که به رویکرد جمعی پاتنام می .داند و سیاسی می

شود و  برد نوعی پیچیدگی ایجاد می وي سرمایه اجتماعی را در یک مقیاس عام بکار می

آید که چگونه امکان دارد سرمایه اجتماعی به نتایجی منتهی شود که  این نکته پیش می

  .مفید باشد اي براي همه در سطح کالن ملی و منطقه

لین
1

نظران عرصه سرمایه اجتماعی، بر منافع سرمایه اجتماعی  از دیگر صاحب) 1999(

گذاري در روابط  ترین عامل اقدام افراد به سرمایه متمرکزشده و انگیزه کسب سود را مهم

مثابه سرمایه  وي در قالب نظریه منابع اجتماعی، سرمایه اجتماعی را به. داند اجتماعی می

  ).Lin, 1999: 7(ه در ساختار اجتماعی تعریف کرده استنهفت

گیدنز معتقد است که اعتماد، موجد احساس امنیت وجودي است که موجود انسانی 

ها و در حال و هواي آکنده از خطرهاي احتمالی قوي  ها، در بحران وانتقال را در نقل

ر ذاتی در معرض خطرهاي طو از نظر گیدنز، شیرازه زندگی به. برد پیش می بخشد و به می

                                                  
1. Lin



  

  

  

  

105   |همکارانو  نیازي، ... شادي رابطه سرمایه اجتماعی وفراتحلیل   

گیرد، از نظر وي  شدت تحت تأثیر تجربۀ باواسطه قرار می رفتار آدمی به. احتمالی قرار دارد

آمیز ناشی از صنعتی شدن،  تهدیدهاي خشونت: اند از عوامل تهدیدکننده شادي عبارت

به نظر ).65-1387:63گیدنز، (هاي اعتماد، احساس ناامنی  جنگ، متزلزل شدن ریشه

هاي سرمایه اجتماعی است  رسد گیدنز احساس عدم امنیت و اعتماد را که خود از مؤلفه می

دهد، وقتی کنشگر در جامعه از امنیت  داند که احساس نشاط را کاهش می از عواملی می

یابد، و این احساس  کافی برخوردار نباشد احساس اعتماد وي به افراد و جامعه کاهش می

  .گذارد تأثیر می در شادي و نشاط جامعه

از نظر . شناسانی است که به مسئله شادي توجه داشته است زیمل نیز از اولین جامعه

. پردازد زیمل، شادي یک حالت کلی ذهن است که به توصیف شخصیت عاطفی انسان می

کند که در ورطه زندگی  زیمل شادي را انعکاس حرکت مستمر زندگی توصیف می

:Zingerle, 2000(افتد می توان گفت، نگاه زیمل به موضوع شادي به دو  می). 466

صورت است، نشاط کیفیتی از عمل است که و حالتی ذهنی که افراد نسبت به خودشان 

  .دارند، از طرفی هم شادي هدف و غایتی است که انسان به دنبال آن است

دورکیم
1

د، دان رضایت از زندگی را تابع نوع شدت و چگونگی روابط اجتماعی می

هاي جمعی تضعیف  بستگی ارگانیک ارزش بستگی مکانیک به هم در جریان انتقال از هم

کند تا تمایالت شخصی  یابد و هر فردي سعی می شوند؛ تعهد افراد به جامعه کاهش می می

دورکیم درواقع مفهوم آنومی را بیان و مشکل جامعه جدید را خصلت . خود را دنبال کند

ر او اولویت دادن به منافع عمومی هرچه باشد همیشه خصلت اخالقی به نظ. داند اخالقی می

درواقع اخالق را برخاسته از گروه و جمع دانسته از طریق روابط متقابل، صمیمیت و . دارد

).1396:164زاده و همکاران،  شریف(شود  احساس مشترك تعهد و نشاط ایجاد می

گونه است که هرچه  وي به موضوع به این آید نگاه گونه که از نظریات دورکیم برمی همان

تر شده و افراد  تر و پررنگ در جامعه همبستگی اجتماعی افراد افزایش یابد روابط نیز قوي

  .دهد شوند و این امر خود حس نشاط را نیز افزایش می تر می به هم نزدیک

                                                  
1. Durkheim
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آلتسون و دودلی
1

ز گویند شادي عبارت است از، توانایی لذت بردن ا می) 1987(

دیگر، شادي یک احساس و یا حالت  عبارت اي از هیجان به هاي فردي همراه با درجه تجربه

 :Lin & Partners, 2010(شود ذهنی است که با احساس لذت و رضایت مشخص می

کار). 1083
2

مندي از زندگی، سطح باالي  شادي را حالت روانی مثبت که با سطح رضایت 

:1387کار، (کند  شود، تعریف می منفی مشخص میعاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه 

از نظر . گویند پیوند اجتماعی سالم براي شادي ضروري است داینر و بیسواس می). 104

تر، گرایش بیشتر به جامعه، اعتماد  ها ویژگی افراد شاد، داشتن دوستان بیشتر و صمیمی آن

  ).301-1391:71س، داینر و بیسوا(باشد  ها می بیشتر به دیگران و کمک به آن

هاي  دهد که روابط دوستانه و فعالیت در تأیید مطالب یادشده تحقیقات نشان می

تنها روابط مثبت با همساالن باعث افزایش  شدت با شادي در ارتباط است و نه اجتماعی به

شود، بلکه تعامالت اجتماعی منفی ممکن است شادي را کاهش دهد و سپس  شادي می

مثال، تجارب منفی با دیگران ازجمله داشتن  عنوان به. دهد ی را کاهش میتعامالت اجتماع

دوستان و خانواده با شادي در ارتباط . درگیري در روابط، با کاهش شادي همراه است

همچنین، لونگ و همکارانش به . ها ممکن است نقش علی مهمی را ایفا کنند هستند، آن

توانند بدون  یابد و افراد می رون جامعه توسعه میاین نتیجه رسیدند زمانی که روابط قوي د

 Holder and(د شو اي رفتار یکدیگر را نظارت کنند، شادي بیشتر می هیچ هزینه

Coleman, 2007: 5 .(  

گونه که مشاهده شد اندیشمندان گوناگون در رابطه با مسئله سرمایه اجتماعی و  همان

ها اشاره  اند، که در اینجا به برخی از آن داختهپردازي پر هاي مختلف به نظریه شادي از نگاه

تواند تحت تأثیر عوامل  شد، تمامی نظریات دال بر این امر هستند که موضوع شادي می

گوناگون ازجمله عوامل اجتماعی قرار گیرد، که در این میان سرمایه اجتماعی نیز نقش 

ي مذهبی و اجتماعی، ها هاي اجتماعی، مشارکت مهمی دارد، افزایش روابط و فعالیت

.هاي اجتماعی که همه از ابعاد سرمایه اجتماعی هستند حمایت

                                                  
1. Altson & Dudly
2. Carr
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شناسی که بررسی شد، استدالل اساسی این است که شادي  در رویکردهاي جامعه

. رود شود و در همان بستر نیز از بین می مثابۀ امري اجتماعی، در بستر اجتماع حاصل می به

تأثر از ساختارهاي اجتماعی و نظامات اجتماعی است، لذا هیجاناتی چون احساس شادي م

در بحث از تأثیر ساختارهاي اجتماعی بر مقولۀ شادي، ) 2006(که هالر و هادلر  طوري به

هاي  همبستگی و وابستگی. 2ها و روابط اساسی،  شبکه. 1پیوسته یعنی  هم چهار حوزة به

شغلی و وضعیت پایگاه اجتماعی مشارکت و موفقیت . 3دوستی،  اجتماعی و فرهنگی و نوع

ربانی و (کنند  بافت هاي نهادي و کالن اجتماعی و سیاسی را از هم متمایز می. 4و 

سرمایۀ اجتماعی نوعی حمایت و فرصت سهیم شدن با دیگران را فراهم ). 1390همکاران، 

 تواند در سطح فردي همبستگی مستقیمی با شادي درونی داشته کند و بدین طریق می می

توانند به دست  سرمایۀ اجتماعی را افراد و گروها از طریق پیوند با یکدیگر می. باشد

گذاري در روابط اجتماعی است که افراد با درگیر  سرمایۀ اجتماعی نوعی سرمایه. آوردند

آورند که در بیشتر تحقیقات  شدن در شبکه و تعامالت اجتماعی، منافع آن را به دست می

شده است، براي تدوین چهارچوب نظري رابطه سرمایه  ین رابطه انجام موردبررسی که در ا

اجتماعی با شادي از نظریات بوردیو، دورکیم، پاتنام و گیدنز براي تبیین رابطه این دو متغیر 

  .شده است استفاده 

  شناسی روش

ر د. شده است در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف، روش فرا تحلیل به کار گرفته 

هاي اجتماعی  شده ترکیب و روابط تازه میان پدیده هاي انجام  این روش نتایج پژوهش

هاي آماري براي  اي از روش فرا تحلیل را مجموعه1لیپسی و ویلسون . شود کشف می

ترکیب نتایج کمی از چندین مطالعه باهدف تولید یک خالصه کلی از دانش تجربی در 

در ). 1396:167زاده و همکاران،  شریف(کنند باشد، تعریف می اي خاص می حوزه

اي از تحقیقات در قالب مفاهیم  هاي توده ها و یافته پژوهش فرا تحلیل، محقق با ثبت ویژگی

                                                  
1. Lipsey- Wilson
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کند و نتایج جدید و منسجم  هاي نیرومند آماري می ها را آماده استفاده از روش کمی، آن

  ).1394:12نیازي و همکاران، (کند  یهاي نیرومند آماري استخراج م را با استفاده از روش

ها  روش اصلی فرا تحلیل مبتنی بر ترکیب نتایج است، که معموًال پس از تبدیل آماره

). 1395:20نیازي و همکاران، (گیرد  مورداستفاده قرار می 1به شاخص و برآورد اندازه اثر 

از رویکرد هانتر و اشمیت  هاي پژوهشی با استفاده الزم به ذکر است در این فرا تحلیل آماره

ها ابتدا به بررسی  تبدیل شد در این مقاله براي تحلیل استنباطی به شاخص داده rبه شاخص 

  .شده است مفروضات فرا تحلیل پرداخته 

جامعه آماري . هاي کمی است تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردي و جزء پژوهش

باشد  بطه سرمایه اجتماعی و شادي میشده داخلی درزمینۀ را پژوهش کلیه مقاالت انجام 

ها عواملی  گرفته است، براي انتخاب این پژوهشانجام 1398تا  1390هاي  که در طی سال

مثل عنوان پژوهش، روایی و اعتبار ابزار سنجش تحقیق، روش انجام تحقیق، روش 

مقاله که از  18د اثر تعدا 25که در نهایت از میان . شده است در نظر گرفته ... گیري و  نمونه

  .شده است هاي مناسب براي پژوهش حاضر برخوردار بودند، براي ارزیابی انتخاب  مالك

گونه بوده است که ابتدا، چک لیستی که شامل اطالعات  روش انجام تحقیق به این

هاي سنی،  گیري، حجم نمونه، گروه نام محقق، سال انجام پژوهش، روش نمونه(الزم بود 

ها از اهمیت  تهیه شد، چهار مالك براي انتخاب پژوهش) نوع پژوهش جامعه آماري،

از نظر محدوده زمانی در -2شده باشند،  ها در ایران انجام  پژوهش-1باالیی برخوردار بود 

متغیر مستقل پژوهش سرمایه اجتماعی و متغیر -3شده باشند،  انجام  1398تا  1390هاي  سال

گام بعدي به . ت الزم براي گرفتن اندازه اثر را داشته باشنداطالعا - 4وابسته شادي باشد، 

شده را کدبندي کرده تا براي ورود اطالعات به  این صورت بود که اطالعات استخراج 

قوت رابطه، که (افزار اندازه اثر  ها به نرم آماده باشد، پس از ورود داده CMA2افزار  نرم

براي تحلیل استنباطی . محاسبه گردید) ستدهندة میزان حضور پدیده در جامعه ا نشان

که به کمک همبستگی  نحوي هاي فرا تحلیل بررسی گردید به ها نیز ابتدا، فرضیه داده

                                                  
1. Effect size
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اي بگ و مزومدار به بررسی خطاي انتشار و ارزیابی اعتبار تحقیق پرداخته و با آزمون  رتبه

Q اهمگونی بین مطالعات سپس، با توجه به ن. به بررسی ناهمگونی مطالعات پرداخته شد

. اندازه اثر استفاده شد شده از مدل اثرات تصادفی براي ترکیب نتایج و رسیدن به استفاده 

  شده است براي تفسیر نتایج، از نظام تفسیري کوهن بهره گرفته 

شده در رابطه  هاي انجام  اي از اطالعات مربوط به پژوهش خالصه 1در جدول شماره  

  .شده است سرمایه اجتماعی با شادي نمایش داده  با بررسی رابطه بین

  

  شده هاي انجام خالصه پژوهش -1جدول

ضریب 

  همبستگی
  گیري نمونه  نوع مقاله

جامعه 

آماري

حجم 

  نمونه
هاي سنی گروه محقق و سال  سال

ف
ردی

512/0
- علمی

  پژوهشی
در دسترس 373  ساوه دانشجویان زن

139

8  
رادان 1

57/0
- علمی

  پژوهشی

- يا خوشه

اي چندمرحله
400  دهلران 18-30جوانان 

139

7  

کالنتري و 

همکاران
2

750/0
- علمی

  پژوهشی
تصادفی ساده 384  همدان شهروندان

139

7  

منصوري و 

همکاران
3

77/0  
- علمی

  پژوهشی
سیستماتیک 370  تهران معلمان

139

7  

سمیعی اصفهانی 

و همکاران
4

419/0
- علمی

  پژوهشی

اي  خوشه

اي چندمرحله
371  نتهرا شهروندان

139

6  

میکائیلی و 

همکاران
5

357/0  
- علمی

  پژوهشی

تصادفی 

اي طبقه
333  تبریز

کودکان و 

12- 18نوجوانان 

139

5  

سالمتی و ابراهیم 

پور
6

552/0
- علمی

  پژوهشی
اي طبقه 400  تهران جوانان

139

5  

امیرمظاهري و 

فخاریان
7

200/0
- علمی

  پژوهشی

- اي خوشه

اي چندمرحله
300  تبریز شهروندان

139

5  

عباس زاده و 

همکاران
8  
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750/0
- علمی

  پژوهشی
تصادفی ساده 384  همدان شهروندان

139

5  

سهراب زاده و 

همکاران
9  

32/0   نامه پایان
- اي خوشه

اي چندمرحله
376  تهران شهروندان

139

4  
فرزعلیان 10  

32/0
- علمی

  پژوهشی
تصادفی 384  تهران 18-30جوانان 

139

4  

نصرتی نژاد و 

مکارانه
11  

782/0
- علمی

  پژوهشی

تصادفی 

سیستماتیک
300  تهران دانشجویان

139

4  

جعفروند و 

فتحی
12  

207/0
- علمی

  پژوهشی
اي خوشه 384  تهران 18-29جوانان 

139

2  

مهدي زاده و 

همکاران
13  

417/0
- علمی

  پژوهشی

متناسب در 

منطقه
200  اصفهان 25-24زنان 

139

2  

ابراهیم 

آبادي و  نجف

مسام آرا

14

413/0
- علمی

  پژوهشی

- اي خوشه

اي چندمرحله
380  بابلسر 15-29جوانان 

139

2  

اکبر زاده و 

همکاران
16

616/0  
- علمی

  پژوهشی

- اي خوشه

اي چندمرحله
376  کرمان

 18شهروندان 

سال به باال

139

1  
امیر کافی و زارع 17

44/0  
علمی 

  پژوهشی

اي  خوشه

  اي چندمرحله
شهروندان  412  تهران

139

0  

موسوي و 

  همکاران
18  

  

مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است، از نظر بازه زمانی  18، تعداد 1طبق جدول 

مقاله سال  1، 1390مقاله در سال  1اند، تعداد  شده انجام 1395ها در سال  بیشترین پژوهش

در  مقاله 1و  1397مقاله  3، 1396مقاله  1، 1394مقاله سال  3، 1392مقاله سال  3، 1391

هاي سنی مورد ارزیابی توسط محققین متغیر بوده و  شده است، گروه انجام  1398سال 

بیشترین . شهروندان، جوانان، زنان، دانشجویان، معلمان و کودکان را در برگرفته است

مقاله  9گیري در  روش نمونه. مقاله بوده است 9جامعه آماري در شهر تهران با تعداد 
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اي بوده که متناسب با روش پیمایش و جامعه آماري  ندمرحلهاي چ گیري خوشه نمونه

نوع همه مقاالت با توجه به اینکه جامعه آماري پژوهش حاضر، . تحقیقات بوده است

بستگی  ضرایب هم. باشد هاي علمی پژوهشی بوده، علمی پژوهشی می بررسی فصلنامه

  .دارد شده مقاالت نیز نشان از رابطه معنادار بین متغیرهاي بررسی 

هـاي منتخـب مبتنـی بـر یـک مقیـاس        انـدازه اثـر تفکیکـی تحقیـق     2در جدول شماره 

  .مشترك، اثرات ترکیبی ثابت و تصادفی کلی مشخص شد

  

نمونههاي پژوهشرويبرفرا تحلیلبهمربوطاطالعات -2جدول 

p 
Value  

Z Value  محقق  سال  اندازه اثر  حد پایین  حد باال

ف
ردی

001/0  363/44  527/0  490/0  417/0  1392  
آبادي و  ابراهیم نجف

سام آرام
1

افشانی  1392  385/0  494/0  531/0  168/44  001/0 2

001/0  013/44  530/0  492/0  
413/0  

  
اکبر زاده و همکاران  1392 3

امیر کافی و زارع  1391  616/0  479/0  517/0  685/42  001/0 4

د و فتحیجعفرون  1394  782/0  469/0  507/0  861/41  001/0 5

سالمتی و ابراهیم پور  1395  357/0  494/0  531/0  385/44  001/0 6

رادان  1398  512/0  487/0  524/0  429/43  001/0 7

001/0  608/43  526/0  489/0  478/0  1395  
سهراب زاده و 

همکاران
8  

عباس زاده و همکاران  1395  200/0  500/0  536/0  069/45  001/0 9  

کالنتري و همکاران  1397  570/0  482/0  520/0  910/42  001/0 10  

امیرمظاهري و فخاریان  1395  552/0  484/0  521/0  044/43  001/0 11  

001/0  396/41  505/0  467/0  750/0  1397  
منصوري مرادیان و 

همکاران
12  

مهدي زاده و همکاران  1393  207/0  503/0  540/0  125/45  001/0 13  
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موسوي و همکاران  1390  440/0  491/0  529/0  775/43  001/0 14  

نصرتی نژاد و همکاران  1394  499/0  487/0  525/0  473/43  001/0 15  

میکائیلی و همکاران  1396  419/0  492/0  529/0  997/43  001/0 16  

001/0  300/41  504/0  465/0  770/0  1397  
سمیعی اصفهانی و 

همکاران
17  

فرزعلیان  1394  320/0  497/0  534/0  535/44  001/0 18  

001/0  769/44 524/0 487/0   اثرات ترکیبی تابت    506/0

0001/0  591/9 584/0 415/0 504/0 اثرات ترکیبی تصادفی  

  

ها در جامعه و برابر با  دهندة میزان حضور پدیده طور که بیان شد اندازه اثر نشان همان

تک  براي تک 2در جدول شماره . نسبت سطح معناداري به شاخصی از حجم نمونه است

طبق . شده است ها بر اساس یک مقیاس مشترك اندازه اثر ثابت و ترکیبی مشخص  پژوهش

مطالعه اندازه اثر براي ارتباط میان سرمایه اجتماعی و شادي با  18جدول فوق براي تمامی 

  .شده است درصد انتخاب  95فاصله معناداري 

و ) روند و فتحیجعف(مربوط به مطالعه  782/0ترین مقدار اندازه اثر  بزرگ

. است) عباس زاده و همکاران(مربوط به مطالعه  200/0ترین مقدار اندازه اثر  کوچک

اندازه . شود هر دو اثرات ثابت و اثرات تصادفی معنادار شده است طور که مشاهده می همان

توان گفت،  طورکلی می دهنده میزان یا درجه حضور پدیده در جامعه است، به اثر نشان

مشارکت، اعتماد، شبکۀ روابط، انسجام و آگاهی (اجتماعی در ابعاد متفاوت  سرمایۀ

.اي براي ایجاد زندگی اجتماعی همراه شادي در جامعه دارد نقش ویژه) اجتماعی

دوستی، همکاري و مشارکت باال باشد، افراد در عین انجام  اي نوع هر چه در جامعه

هاي جمعی نیز مشارکت  امفعالیتکارهاي شخصی، در پیشبرد کارهاي دیگر و انج

کنند، مشارکت نوعی احساس رضایت به خود و زندگی اطراف ایجاد کرده و درنتیجه  می

اي همراه با توسعه و  این امر موجب ایجاد جامعه. برد میزان شادي سطح جامعه را باال می

بین  عنوان تأکید بر پیوندهاي ذهنی و عینی سرمایه اجتماعی به. پیشرفت خواهد شد
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متغیرهایی مثل روابط، اعتماد و . تواند کارایی جامعه را افزایش دهد کنشگران اجتماعی می

باشند  حمایت اجتماعی جزء ذهنی سرمایه اجتماعی هستند که در احساس شادي مؤثر می

  ).1390:66رسولی و پاك طینت، (

  

  تعریف مفهومی متغیرها

  تعریف مفهومی  نام متغیر

، شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی اطالق )1988(وینهوون   شادي

معتقد ) 1984(داینر . شادمانی به این معناست که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد. گردد می

عاطفه مثبت، عاطفه منفی و : اند از است که شادمانی حداقل داراي سه جزءاست که عبارت

عاطفه مثبت داراي ارتباط قوي با برونگرایی و عاطفه منفی با . ت از زندگیمتغیرهایی مانند رضای

  ).1381:52و همکاران،  جعفري میرشاه(روان رنجوري ارتباط دارد 

سرمایه 

  اجتماعی

ها از طریق  شده است که افراد و گروه عنوان سرمایه و منابعی تعریف  سرمایه اجتماعی اغلب به

اندیشه اصلی مطرح در این مفهوم این است که خانواده، . د به دست آورندتوانن پیوند با یکدیگر می

تواند در شرایط بحرانی  دهند که یک فرد می دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی را تشکیل می

ها را به کار گرفته یا براي کسب منافع مادي مورداستفاده قرار دهد، سرمایه اجتماعی سه بعد،  آن

  ).2002:9پاتنام و گاس، (شود  ی، ارتباط و اعتماد اجتماعی را شامل میمشارکت اجتماع

  

هاي تحقیق یافته

ترین  شده با روش فرا تحلیل است، ابتدا به بررسی مهم که مطالعه انجام  با توجه به این

  .پردازیم فرض یعنی همگن بودن مطالعات صورت گرفته و بررسی خطاي انتشار می پیش

  

  شده انجاممطالعاتگنیهمبررسی فرضیه

یکی از مفروضات اصلی فرا تحلیل، آزمون همگنی مطالعات است، براي تعیین مدل نهایی 

شده که نتیجه در  کننده آزمون ناهمگنی انجام  و اطمینان یافتن از وجود متغیرهاي تعدیل

تایج ن. شود استفاده می Qمنظور بررسی این فرض از آزمون  به. جدول زیر آورده شده است

  .شده است حاصل از بررسی این آزمون در جدول زیر ارائه 
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Qآزمون ازحاصلنتایج -3جدول

Df(  (P-Value)I2(درجه آزادي   )Q(مقدار آزمون   شاخص آماري I-Squared  

397/95  000/0  17  306/369  نتایج

  

رصد د 99، با اطمینان )>Q  ،000/0P= 306/369(با توجه به نتایج حاصل از آزمون 

شده رد شده و فرض ناهمگونی میان  فرض صفر مبنی بر همگن بودن مطالعات انجام 

دهندة وجود ناهمگنی  نشان Qبه بیانی دیگر معنادار بودن شاخص . شود ها تأیید می پژوهش

هاي اولیه است؛ اما ازآنجاکه این شاخص به افزایش تعداد اندازه اثر  در اندازه اثر پژوهش

رود،  افزایش تعداد اندازه اثر توان این آزمون براي رد همگنی باال میحساس بوده و با 

ضریب . گیرد شاخص دیگري است که به همین منظور مورداستفاده قرار می Iمجذور 

صورت  درصد است و درواقع مقدار ناهمگنی را به100داراي مقداري از صفر تا Iمجذور 

دهندة  تر باشد، نشان درصد نزدیک100هرچه مقدار این ضریب به. دهد درصد نشان می

مؤید  Iنتایج حاصل از ضریب مجذور. هاي اولیه است ناهمگنی بیشتر اندازه اثر پژوهش

ها مربوط  درصد از تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی آن 96این مطلب است که حدوداً 

آثار تصادفی  ها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باید از مدل است؛ بنابراین تلفیق آن

  .منظور ترکیب نتایج استفاده کرد به

شدت به  گوید که رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادي، به درواقع این آزمون به ما می

ها و مشخصات مطالعات متفاوت است، به عبارتی متغیرهاي موردبررسی  لحاظ ویژگی

عنوان  رده است و بههاي دیگر است که بر رابطه دو متغیر ورود ک متأثر از برخی ویژگی

لذا متغیرهاي . کند وزیاد می کننده تأثیر سرمایه اجتماعی بر نشاط را کم یک عنصر تعدیل

گردند که باعث ایجاد اندازه اثر  هاي پژوهش قلمداد می میانجی عمومًا آن دسته از ویژگی

نتال و به اعتقاد روز. شوند که علت اندازه اثر کوچک هستند هایی می بزرگ و نیز ویژگی

هاي مبتنی بر فرا تحلیل هم  ، بررسی شناسایی این دسته از متغیرها در پژوهش)2002(ماتئو 

برد و هم  کند و غناي مطالعات تجربی را باال می ها کمک می بر رشد و گسترش تئوري
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هاي اجتماعی و رفتاري  ها و پیوندهایی است که براي درك واقعیت نوعی مبین پیوستگی به

با توجه به این موضوع از ). 57: 1396نیازي و همکاران، (مفید هستند موردبررسی 

  .شود ها استفاده می متغیرهاي تعدیل گر براي مشخص کردن واریانس و محل این تفاوت

  

  انتشار) تورش(بررسی مفروضه خطاي 

هاي دیگر فرا تحلیل بررسی خطاي انتشار است که دلیل آن انتشار  یکی از بخش

شده و در نهایت انواع خطاها  هاي چاپ  شده و یا عدم انتشار پژوهش  هاي چاپ پژوهش

شود عدم  دار شدن اعتبار نتایج فرا تحلیل می ازجمله مشکالتی که باعث خدشه. است

هایی است که در فاصله زمانی خاص در موضوع مورد دسترسی محقق به همه پژوهش

روش رگرسیونی اگر، روش همبستگی براي بررسی این مفروضه از . اند شدهبررسی انجام

اي بگ و مزومدار رتبه
1

  .شده است استفاده  

  

  مزومداروبگاي رتبههمبستگینتایج

بین اندازه اثر ) تاوکندال(اي  اي بگ و مزومدار، همبستگی رتبه آزمون همبستگی رتبه

ت است تفسیر این ضریب به این صور. کند استاندارد و واریانس این اثرات را مشخص می

که در آن مقدار صفر، دال بر نبود رابطه بین اندازه اثر و دقت است و انحراف از صفر از 

اگر عدم تقارن ناشی از سوگیري انتشار باشد، انتظار این . کند وجود رابطه حکایت می

نتایج حاصل . تر، خطاي استاندارد بیشتر مشاهده شود است که در ارتباط با اندازه اثر بزرگ

منظور بررسی سوگیري انتشار شرح جدول  سی روش همبستگی بگ و مزومدار، بهاز برر

  .زیر است

  

  

                                                  
1. Begg&Mazumdar
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  مزومداروبگاي رتبههمبستگیروشبررسیازحاصلنتایج-4جدول

  tau)(  Z-Value  (P-Value)مقدار ضریب کندال   شاخص آماري

  410/0  227/0  039/0  نتایج

  

است، و با  039/0ئو کندال بی برابر با ، مقدار تا4بر طبق اطالعات جدول شماره  

بین اندازه اثر دقت رابطه وجود دارد، اما این رابطه ) =410/0P(توجه به مقدار معناداري 

توان نتیجه  پس می. شود معنادار نیست و فرض صفر نمودار عدم سوگیري انتشار تأیید می

الل، تورش انتشار و ها، عدم استق گرفت مشکالتی مانند گزارش ناقص و ناکامل داده

در اینجا سوگیري . توان به نتایج آن اطمینان کرد تورش پژوهش صورت نگرفته و می

شده است، منظور از سوگیري انتشار این است که یک فرا تحلیل شامل تمام  انتشار ارزیابی 

شده در مورد موضوع موردبررسی نیست؛ ممکن است برخی از مطالعات به  مطالعات انجام 

. شده باشدسازي نشده منتشر ها نمایه نشده باشد یا حداقل در فصلنامهل مختلف منتشردالی

گیرد و نتایج  که سوگیري انتشار وجود دارد، نتایج نهایی تحقیق تحت تأثیر قرار می وقتی

هاي اولیه یک فرا تحلیل  سوگیري انتشار در گام. نهایی داراي تورش و خطا خواهد شد

  .اعتبار نتایج افزایش یابدشود تا  شناسایی می

  

  1اگرخطیرگرسیونروشنتایج

رود در تحقیقات کوچک اثر استاندارد کوچک و در  در نبود سوگیري انتشار، انتظار می

این امر حالت خط رگرسیونی را ایجاد . تحقیقات بزرگ، اثر استاندارد بزرگ مشاهده شود

خط رگرسیونی با سطح مورد  اگر برش. کند که برشی از خط رگرسیون اصلی است می

نتایج حاصل از . انتظار تفاوت داشته باشد، علت آن ممکن است سوگیري انتشار باشد

منظور بررسی سوگیري انتشار به شرح جدول شماره  بررسی روش رگرسیون خطی اگر، به

  .پنج است

                                                  
1. Egger
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  نتایج حاصل از بررسی روش رگرسیون خطی اگر -5جدول

شاخص 

  آماري
)B(برش 

استاندارد خطاي 

)SE(

T-Value  
  

p-value  

دو دامنهیک دامنه

  850/0  425/0  192/0  067/15  895/2  نتایج

  

اي، سوگیري موجود را بررسی کرده و  این روش همانند آزمون همبستگی رتبه   

در آزمون اگر اثر استانداردشده . گیرد ها را به کار می مقدار واقعی اندازة اثر و دقت آن

شود در  مربوط می) عکس خطاي استاندارد(دقت  به) بر خطاي استاندارد اثر تقسیم اندازة(

رود در تحقیقات کوچک، اثر استاندارد کوچک و در  نبود سوگیري انتشار انتظار می

این حالت خط رگرسیونی را ایجاد . تحقیقات بزرگ، اثر استاندارد بزرگ مشاهده شود

اگر برش خط رگرسیونی با سطح مورد .. ی استکند که برشی از خط رگرسیون اصل می

:1397موسوي چلک، (انتظار تفاوت داشته باشد، علت ممکن است سوگیري انتشار باشد 

توان اذعان داشت که اگرچه بین اندازة اثر و دقت  با توجه به نتایج جدول فوق می). 102

ر عدم سوگیري انتشار رابطه وجود دارد، اما این رابطه معنادار نیست و فرض صفر مبنی ب

  .گردد تأیید می

درصد  95و فاصله اطمینان  895/2بر اساس نتایج رگرسیون خطی اگر، برش برابر با 

. باشد می 85/0و دو دامنه  42/0یک دامنه  Pدرصد است، ازآنجاکه مقدار  192/0برابر با 

. شود ید میبنابراین بیانگر این مطلب است که فرض مبنی بر عدم سوگیري انتشار تأی

آمده از آزمون تورش انتشار براي مطالعات واردشده  دست توان گفت با توجه به نتایج به می

لذا در تحقیقاتی که به بررسی رابطه .اعتماد هستند ها تا حد زیادي قابل وجود ندارد و یافته

ی شده است و این رابطه در نمونه کوچکی موردبررس سرمایه اجتماعی با شادي پرداخته 

هایی که به بررسی رابطه بین  اند، اندازه اثر این رابطه، کوچک بوده و در پژوهش ه قرار داد

اثر استاندارد . اند اند و این رابطه را در نمونه بزرگی موردبررسی قرار داده دو متغیر پرداخته

  .شده است بزرگ مشاهده 
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  اثراندازهضریب

شده که باید از مدل  تحلیل این نتیجه حاصل  با توجه به اینکه پس از بررسی مفروضات فرا

منظور ترکیب نتایج براي گزارش اندازه اثر استفاده شود، بنابراین در جدول  اثر تصادفی به

  .شده است شده در مدل تصادفی ارائه  گزارش اندازه اثر مطالعات انجام  6شماره 

  

  احساس شاديباسرمایه اجتماعیبینرابطهمطالعاتاندازه اثر -6جدول

رابطه بین 

سرمایه 

اجتماعی با 

شادي

تعداد 

  مطالعات

اندازه اثر 

)r(  
  Z-ValueP-Value  حد باال  حد پایین

18  504/0  415/0  584/0  561/9  001/0  

  

بار ضریب تعیین با در نظر گرفتن تأثیر متغیر مستقل  در بررسی اندازه اثر درواقع یک

بر اساس اندازه اثر . شود ف این تأثیر محاسبه میشود و سپس با حذ مورد نظر محاسبه می

، )قوي(35/0متوسط و (15/0، )ضعیف(02/0، میزان این شاخص به ترتیب )1988(کوهن 

به . تواند بر شادي مؤثر باشد شود؛ بنابراین سرمایه اجتماعی در سطح باالیی می تفسیر می

انگین اندازه اثر سرمایه رسد محاسبات آماري بیانگر این مطلب هستند که می نظر می

که اندازه برآورد شده در  ازآنجایی. است 504/0اجتماعی بر شادي در نمونه مورد پژوهش 

محدوده اطمینان است، بنابراین باید اذعان داشت که تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس 

ار کوهن آمده بر مبناي معی دست اي به الزم به ذکر است برآورد نقطه. شود شادي تأیید می

باشد؛ رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد  جدول شماره هفت حاکی از اثر در حد زیاد می

آن چون مشارکت، اعتماد، همبستگی و حمایت اجتماعی با شادي در سطح باالیی است؛ 

هاي انسانی تولید و یا بازتولید  که این منابع خود به دالیل مختلفی در محیط با توجه به این

از طرفی عوامل اثرگذار و یا یک محرك نقش اساسی و سازنده در تعامالت  شوند می

انسانی ازجمله کیفیت، نوع، ابعاد و شعاع روابط اجتماعی در فضاي اجتماعی دارند که 

هایی  با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی داراي ویژگی. خود بازتولید شادي را به همراه دارد
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و . هاي تعاونی شود تواند موجب تسهیل کنش ها است، می چون، اعتماد، هنجارها و شبکه

سطح (بسیاري همچون ریچاردز معتقدند که سرمایه اجتماعی بیش از سرمایه انسانی 

امیر (، بر میزان شادکامی افراد جامعه تأثیر دارد )تحصیالت، درآمد و موقعیت اجتماعی فرد

  ).1395:11مظاهري، 

  

کوهناثراندازهتفسیرنظام-7جدول

  rD  اندازه اثر

  2/0  1/0  کم

  5/0  3/0  متوسط

  8/0  5/0  زیاد

  

با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات و تصدیق مفروضات فرا تحلیل سعی بر  

کننده استفاده شود تا  این است که در راستاي مشخص کردن این ناهمگنی از متغیر تعدیل

هاي نوین تنها  ن مطالعات پرداخت؛ چراکه فرا تحلیلاز این طریق بتوان به تعیین واریانس بی

هاي پژوهش که  شود تا آن دسته از ویژگی پردازند، بلکه تالش می به تعیین اندازه اثر نمی

شود که علت اندازه اثرهاي کوچک  هایی می باعث ایجاد اندازه اثر بزرگ و نیز ویژگی

  .است، نیز موردسنجش قرار گیرد

  

  گرمتغیر تعدیل

شده است سعی شد شده فرض ناهمگونی متغیرها تأیید که در تحقیقات انجام  توجه به اینبا 

کننده استفاده شود، تا شاید از این روش واریانس میان  براي این قسمت از متغیر تعدیل

در پژوهش حاضر متغیرهاي، جامعه آماري و بستر تحقیق براي . مطالعات مشخص شود

  .شده است  کننده استفاده متغیر تعدیل

  کنندگی متغیر جامعه آماري بررسی نقش تعدیل) الف
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  جامعه آماريبه تفکیکشاديبااجتماعیسرمایهرابطهبهمربوطترکیبیاثرهاي اندازهنتایج- 8جدول

مدل اثرات تصادفی

Z-Value  P-Valueاندازه ترکیبی  تعداد اندازه اثر  جامعه آماري

  001/0  913/6  508/0  8  جوانان

  001/0  384/6  501/0  10  بزرگساالن

  409/9001/0  505/0  18  کل

  

هاي اثر ترکیبی مدل اثرات ثابت و تصادفی  که اندازه 8نتایج مندرج در جدول شماره 

دهد،  مربوط به رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادي را به تفکیک جامعه آماري ارائه می

و در گروه  508/0اثر در مدل تصادفی حاکی از این است که در بین جوانان اندازه 

طورکلی  معنادار هستند، همچنین به 00/0است، که هر دو در سطح  501/0بزرگساالن 

به بیانی دیگر، سرمایه . است 505/0اندازه اثر در هر دو گروه جوانان و بزرگساالن 

. اشته استها به نسبت گروه بزرگساالن د اجتماعی گروه جوانان تأثیر بیشتري بر شادي آن

توان گفت احساس شادي گروه جوانان بیشتر از گروه بزرگساالن متأثر از  درواقع می

هاي مشترك، انگیزه قوي  سرمایه اجتماعی اشاره به آرمان. ها است سرمایه اجتماعی آن

هاي علمی و  براي پیشرفت، اعتماد احترام به یکدیگر در اجتماع دارد؛ این عوامل در محیط

یکی از فضاهاي قوي براي گسترش این خصوصیات که کارکرد پنهان  دانشگاهی که

خورد، که بیشتر نسل جوان در این مکان حضور پررنگ  آموزش است، بیشتر به چشم می

ها تأثیر دارد، زیرا  طبق جدول فوق سرمایه اجتماعی در قشر جوان بیشتر در شادي آن. دارند

هاي دوستی و یا فضاهاي علمی به سر  گروههاي زیادي از عمر خود را در  این گروه سال

هاي بارز  سازند، و یکی از راه جا قوي می برند، حتی سرمایه اجتماعی خود را در همین می

  .هاست ها کسب شادي در همین گروه آن

، میرشاه جعفري )1394(شده نصرتی و همکاران  طبق برخی تحقیقات انجام   

مایه اجتماعی جوانان در شرایط مطلوبی قرار ، سر)1390(، خوش فر و همکاران )1381(

هاي شادکامی نشان از  و بررسی شاخص. ابعادي مثل میزان انسجام اجتماعی باال است. دارد
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. یابد آن است که با افزایش سطح سرمایه اجتماعی میزان شادکامی نیز افزایش می

ارد و اعتماد و انسجام مثال، مشارکت اجتماعی تأثیر زیادي بر شادکامی جوانان د عنوان به

دورکیم روابط اجتماعی را عاملی براي ارتقاء . اجتماعی نیز بر شادي اثرگذار هستند

هاي گروهی که در میان جوانان وجود  فعالیت. داند احساس شادکامی و رضایت زندگی می

شود که خود  دارد عالوه بر داشتن نفع براي جامعه موجب کنترل فردگرایی و آنومی می

.شود ث رضایت خاطر فردي نیز میباع

  

  کنندگی متغیر بستر تحقیق بررسی نقش تعدیل

  

  بستر تحقیقبه تفکیکشاديبااجتماعیسرمایهرابطهبهمربوطترکیبیاثرهاي اندازهنتایج-9جدول

مدل اثرات تصادفی

Z-Value  P-Valueاندازه ترکیبی  تعداد اندازه اثر  بستر تحقیق

  001/0  158/10  478/0  1  آران بیدگل

  001/0  528/8  413/0  1  بابلسر

  902/12001/0  570/0  1  دهلران

  233/6001/0  417/0  1  اصفهان

  001/0  991/18  750/0  1  همدان

  001/0  877/13  616/0  1  کرمان

  001/0  876/10  512/0  1  ساوه

  001/0  387/3  281/0  2  تبریز

  001/0  923/7  385/0  1  یزد

  001/0  651/5  528/0  8  تهران

  001/0  488/32  526/0  18  کل
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و ثابتاثراتمدلترکیبیاثرهاي اندازهکه9شماره جدولدرمندرجنتایج

ارائهتفکیک بستر تحقیقاتبهراشاديواجتماعیسرمایهبینرابطهبهمربوطتصادفی

اثراندازهان باساکنین شهر همدبیندراست که باالترین اندازه اثراینازدهد، حاکی می

در تبریز است، که هر  281/0و کمترین اندازه اثر در مدل تصادفی  750/0مدل تصادفی در

همه شهرها دوهردراثراندازهطورکلی بهمعنادار هستند، همچنین 001/0دو در سطح 

ها شادي آنبربیشتريتأثیردر شهر همداناجتماعیدیگر، سرمایهبیانیبه. است 506/0

احساس شادي در همدان بیشترگفتتوان میدرواقع. استداشتهنسبت سایر شهرهابه

ها از فرهنگ موجود در هر محیط اجتماعی  انسان .استها آناجتماعیسرمایهازمتأثر

هاي مبتنی بر سرمایه  بسا در برخی شهرها ارزش گیرند، چه که در آن زیست دارند تأثیر می

رسد و  احترام با توجه به فرهنگ موجود بسیار ارزشمند به نظر میاجتماعی مثل اعتماد و 

تبع آن احساس شادي را در افراد بیشتر به  همین عامل موجب سالمت روان بیشتر شده و به

  . گذارد نمایش می

تواند عاملی براي ارتقاء و توسعه احساس  طورکلی وجود سرمایه اجتماعی می به 

اختالل مذکور . شود اي می انواع اختالل اجتماعی و رابطه شادي شود و فقدان آن منجر به

تواند  دهد؛ زیرا می پذیري فرد را افزایش می دار کرده و آسیب استحکام اجتماعی را خدشه

بدون تردید انزواي اجتماعی، افراد را از مشارکت . موجب انزواي اجتماعی و یأس، شود

دهد  بستگی اجتماعی را کاهش می ه و دلرسمی و غیررسمی در جامعه محروم ساخته، مبادل

به تعبیري سرمایه اجتماعی . شود و باعث تضعیف یا قطع مبادالت گرم و روابط گفتمانی می

توان ریشه آن را نیز در  که می. کنندگی در روابط اجتماعی دارد نوعی ویژگی تسهیل

تواند  ت میفرهنگ و هنجارهاي رسمی و غیررسمی جامعه یافت که در هر شهر و موقعی

  ).1394:12نیازي و همکاران، (متفاوت باشد 

ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی عوامل مهمی هستند که بر میزان شادکامی اثرگذار  

تواند اطالعات فراوانی در رابطه با آن جامعه  اي می هستند، توجه به بستر فرهنگی هر جامعه

ه در بین افراد این جامعه وجود دارد سرمایه اجتماعی ک. در اختیار پژوهشگران قرار دهد
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مندي اجتماعی  زیرا وجود عالقه. تواند احساس شادکامی را در میان افراد افزایش دهد می

مندي و امیدواري  زمینه ایجاد احساس ارزشمندي را افزایش داده که پیامد آن رضایت

مینه فرهنگی آن به نسبت به زندگی است که خود زمینه شادکامی را بین افراد با توجه به ز

دوستی به  رسد در این جامعه میزان مشارکت، همکاري و نوع به نظر می. وجود آورده است

دلیل بستر فرهنگی که وجود دارد نقش بسزایی در افزایش رضایت زندگی و احساس 

.شادکامی ایجاد کرده است

  

  گیري بحث و نتیجه

متنوع تجلیاتووجوهدارايکههستندانسانیعواطفازجملهنشاطوشادياحساس

کهاي کننده نقش تعیینعلتبهوبودهعاطفیشناختیوجسمانیاجتماعی، روانیفردي

رازندگیغایتآغاز، هدف وازبشريدارند، تمدن بر عهدهجامعهوفردسالمتتأمین

مینهدلیلبه .بوده استکردنزندگیشاددنبالبههموارهودانستهآنهابهرسیدن

مشکالتایجادوهاي رشد زمینهتقویتوتوسعهدرشاديدار دامنهوجانبه همهتأثیرات

درمقولهگرفتن ایننظرآن، درفقدانصورتدراجتماعیوروانیعدیدة

وعوامل اجتماعیباألخصوآندقیقبررسیوشناختمستلزمها گذاري سیاست

دستخوش موجودیتبشريهیجاناتسایروشاديکهاست، چراآنبرمؤثرفرهنگی

هاي اخیر نسبت به مسئله شادي داده  اهمیتی که در سال .هستندانسانیفرهنگیواجتماعی

عنوان  اجتماعی بهسرمایهسازهنقشکند تا شده است ذهن ما را به این موضوع معطوف می 

جامعه، اعضايهاناذدرآنادراكودر شاديیکی از عوامل مهم اجتماعی تأثیرگذار

  .را بیشتر مورد کنکاش قرار دهیم

هاي طرحوپژوهان شادي، موردتوجه دانشتأمیندراجتماعیسرمایهرفیعجایگاه

وقويهاي و متناقض، همبستگیمتشابهبعضًانتایج. گرفته استقرارمتعدديپژوهشی

اثرچونهایی را تحلیلفتدوینساز ها، زمینه این بررسیازحاصلمختلفنتایجوضعیف

رویکرداینمفروضاتازآگاهیبابه فرا تحلیلنوینرویکرديباکهگشتهحاضر



  

  

  

1400، تابستان 47شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  124

نتایج ازتر جامعدرکیارائهبهمطالعاتانتشارخطايوو بررسی ناهمگونیتحلیلی

همگننظر، نتایج مبنی برموردپژوهش18همگنیِمفروضاتبررسیدر.پردازد می

قرار تأییدموردها پژوهشاثراندازهناهمگونیفرضوشده رد شد انجام تمطالعابودن

شادي، بهواجتماعیسرمایهبینرابطهکهگوید ما میبهآزمونایندرواقع .گرفت

متغیرهاي ازبایدوضعیتایندرواستمتفاوتمطالعاتمشخصاتوها لحاظ ویژگی

تحلیل در. شوداستفادهها تفاوتاینلمحوواریانسکردنمشخصبرايتعدیل گر

شادي، برسرمایه اجتماعیسازهتأثیرواثراندازهمیانگینکهمشخص شدها یافته

درمؤثرعاملیسرمایه اجتماعیمتغیریعنی.استباالسطحدراثرياندازهدهندة نشان

شناختی در  هاي جامعهها با نتایج پژوهش این یافته .شود میارزیابیجامعهمیاندرشادي

، امیرمظاهري و فخاریان )1397(، کالنتري و همکاران )1398(این حوزه از قبیل رادان 

  .، مطابقت دارد)1397(و منصوري و همکاران ) 1395(

صورت کلی ابعاد مختلفی ازجمله شبکه روابط، انسجام، اعتماد،  سرمایه اجتماعی به 

واند نقش مهمی در ایجاد یک زندگی اجتماعی ت و می. مشارکت و آگاهی اجتماعی دارد

اگر در جامعه زمینه براي مشارکت و روابط بین افراد . همراه با شادي اجتماعی داشته باشد

چنین سرمایه  آورد، هم ایجاد شود این روابط نوعی احساس مشترك در افراد پدید می

که در نهایت باعث  دهد اجتماعی دسترسی به منابع و اطالعات را در افراد گسترش می

افزایش توانایی افراد در حل مسائل گوناگون شده که خود موجب افزایش سالمت روان و 

شود و نوعی حس مثبت در جامعه و ایجاد رضایت و شادي را شکل  حس شادي می

از نظر . کند جمعی اشاره می هاي دسته دورکیم نیز در تبیین شادي و نشاط به جشن. دهد می

  .دهد ها را کاهش می دهد و کشمکش ا روابط بین افراد را گسترش میه وي این جشن

تعیینبرايقويکنندهبینی پیشیکاجتماعی، نیز، سرمایه)2002(پوتنام نظراز 

شاديسطحافزایشبرايلذاواستاجتماعدرزندگیو کیفیتافرادشاديمیزان

اقتصاديهاي گذاري از سرمایهندترارزشمبسیاراجتماعیسرمایهدرگذاري سرمایهمردم

امنیتاحساساعتماد، باعثطبق نظریه گیدنز). 32: 1390نیازي و همکاران، (است 
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ازآکندههوايوحالدروها بحرانها، در وانتقال نقلدرراانسانیموجودکهشود می

خطرهايمعرضدرذاتیطور بهبخشد، شیرازه زندگی میقوتاحتمالیخطرهاي

از نظر وي عوامل گوناگونی در جوامع انسانی شادي افراد را تهدید .داردقراراحتمالی

کند که احساس ناامنی یکی از این عوامل است و امنیت و اعتماد از ابعاد سرمایه  می

: 1387گیدنز، (گیرد  ها شادي تحت تأثیر قرار می اجتماعی هستند و در صورت نبود آن

هاي  گیدنز احساس عدم امنیت و اعتماد را که خود از مؤلفه رسد به نظر می).65- 63

پس این . دهد داند که احساس نشاط را کاهش می سرمایه اجتماعی است از عواملی می

خوبی مورد نشان  آمده است را بین دو متغیر به دست نظریات اندازه اثر باال که از نتایج به

  .دهد می

کهرسد ناهمگنی این پژوهش، به نظر میهاي تحلیلطور که بیان شد، طبق همان 

اي نیز وجود دارد که بر  کننده سرمایه اجتماعی و شادي متغیرهاي تعدیلمتغیردورابطۀ

اند، البته باید این نکته را مدنظر داشت که ناهمگنی بین  رابطه این متغیرها اثر گذاشته

هاي  د به دلیل عواملی ازجمله، روشتوان هاي اثر دو متغیر موردبررسی نخست می اندازه

هاي عملیاتی متفاوت،  سنجش، ارائه متغیرهاي مستقل و وابسته به طرق مختلف، تعریف

شناختی، نتایج تحقیق در برخی  هاي مختلف از نظر روش چنین پژوهش ها باشد، هم آن

ه چنین بستري ک به همین دلیل نقش متغیر جامعه آماري و هم. موارد متفاوت هستند

.گر مورد ارزیابی قرار گرفته است عنوان متغیرهاي تعدیل اند به شده ها انجام تحقیقات در آن

باالترینکههایی پژوهشدراجتماعیسرمایههاي توصیفی شاخصارزیابی 

میان و شادمانی دراجتماعیسرمایهمیزانکهدهد میاند، نشان دادهبه دستراهمبستگی

هایی مثل دانشگاه  ح خوبی برخوردار بوده است؛ به عبارتی در محیطجوانان دانشجو از سط

جوانان از روابط، شبکه اجتماعی قوي و مشارکت اجتماعی بیشتري برخوردار هستند و این 

اما . ها تأثیرگذار بوده است ها را افزایش داده و در نشاط آن عوامل سرمایه اجتماعی آن

شده مثل پژوهش عباس زاده و  تري ارائه  ی پایینهایی که همبستگ هاي پژوهش طبق یافته

همکاران در بین شهروندان عالوه بر سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادي نیز در تبیین 
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پوشی کرد که تحقیقاتی که  البته نباید از این نکته مهم چشم. شان مؤثر بوده است شادي

اند  ا مورد ارزیابی قرار دادههاي سنی ر تمامی گروه. شان شهروندان بوده است جامعه آماري

. رسد که سرمایه اجتماعی در گروه بزرگساالن کمتر از جوانان بوده است و به نظر می

اي که جوانان آن احساس شادي داشته باشند  جوانی فصل مهم زندگی افراد است، و جامعه

  . جامعه سالم و پرطراوت است

هاي مثبت اجتماعی در  هاي صورت گرفته احساسات خوب و گرایش طبق بررسی 

، )1391(هاي سنی بوده است، طبق نظریه بیسواس و داینر  میان جوانان بیشتر از سایر گروه

اکثر مردم در اکثر شرایط تا حدودي شاد هستند، در دنیاي امروزي علی رغم مشکالت 

راي ها دا رسد جوانان به دلیل میانگین باالتر شادي نسبت به سایر گروه زندگی به نظر می

هاي احسان و  ها، جشن احساس مسئولیت به دیگران، تمایل به کمک به مردم در بحران

ها اثرگذار  نیکوکاري سرمایه اجتماعی باالتري نیز کسب کرده که در میزان شادي آن

هاي نزدیک از  ، و مایرز معتقدند روابط اجتماعی و دوستی)2007(هودلر و کلمن . است

زاده و همکاران، مهدي(مثبت در افراد نسبت به خود هستند  شناسانه احساس عوامل روان

معتقد هستند که افزایش کیفیت روابط اجتماعی باعث ) 1391(داینر و بیسواس ). 22: 1393

شود؛ وقتی جوانان به میزان بیشتري روابط  افزایش احساس مثبت و رضایت از زندگی می

یابد  ها افزایش می هاي مثبت در آن اجتماعی در محیط خارج از خانه دارند این گرایش

  ).77: 1391داینر و بیسواس، (

تواند زمینه ورود جوامع به توسعه را گسترش دهد و افزایش نشاط  نشاط اجتماعی می 

توان گفت عوامل اجتماعی همچون  در جامعه تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که می

زمینه الزم براي ایجاد آن را فراهم سرمایه اجتماعی در آن نقش پررنگی دارد پس باید 

و نیزمردمیمشارکتهاي زمینهافزایشدر راستايمدنینهادهايتشکیل و تقویت. نمود

پیوندهایی براي ایجاداي رسانهابزارهايکاربردبااجتماعیبه مشارکتشهروندانتشویق

چنین  جتماعی و همافزایش شادي ادرعنوان عاملی بهاجتماعیسرمایهتوسعهمنظور به

بامتناسبهایی برنامهانواعتولیدمثلبافت شهريدرآفرین شاديهاي برنامهتنظیم
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همسوقالبیدرمحالتاعضايمدیریتومشارکتبامردمهنجاريوفرهنگیسالیق

از.رسد میمناسب به نظراجتماعیروابط و مشارکتبهبودواجتماعیارتقاي سرمایهبا

برقراريهاي قبیل مهارتاززندگیهاي مهارتتوان، آموزش میهاي مفید لیتفعادیگر

تواند میو کارآمدسالمارتباطاتهمینکهنهادي اشاره کردبینوفرديبینارتباط

.کندتأمیننشاط مردموشاديبرايرابستري

باالترینکههایی پژوهشدراجتماعیسرمایههاي توصیفی شاخصارزیابی

میان و شادمانی دراجتماعیسرمایهمیزانکهدهد میاند، نشان دادهبه دسترامبستگیه

شهروندان همدانی از سطح خوبی برخوردار است، نکته مهم این است که در این پژوهش 

شده و در برخی مناطق که سرمایه  میزان سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر ارزیابی 

رسد عوامل گوناگونی  ادي شهروندان نیز بیشتر بوده است، به نظر میاجتماعی باالتر بوده ش

غیررسمی، اعتماد اجتماعی، انسجام و روابط اجتماعی در این ورسمیچون مشارکت

مناطق بیشتر از سایر مناطق بوده است، وینهوون و کالمیجن، مایزر، هیلز معتقدند وجود 

هاي اجتماعی که در  ها در انجمن انهاي مذهبی، روابط اجتماعی، حضور انس مشارکت

مهدي زاده و (هاي افراد وجود دارد موجب افزایش شادي نیز خواهد شد  فرهنگ و ارزش

  ).20: 1393همکاران، 

نبوددرکهرامعینیاهدافبهامکان دستیابیاجتماعیسرمایهمطابق با نظریه کلمن 

. داردوجودکنشگرانبینروابطارساختسازد که در میفراهمباشند مینیافتنی دستآن

یابد، بهکاهشمعینیاهدافبهدستیابیهاي هزینهتاشود اجتماعی سبب میسرمایه

وي، عواملی مانند کمک و هنجارهاي خاص هر جامعه موجب افزایش سرمایه اعتقاد

ایهسرمکنند، مقدارکمکبیشتریکدیگربهافرادهرچهبه اعتقاد کلمن. شود اجتماعی می

ازاجتماعیسرمایهکارکردهايازجمله. خواهد شدبیشترشود میایجادکهاجتماعی

. استدوستی نوعچونهایی گروهی و ارزشهاي مداري، همبستگیاعتمادکلمندیدگاه

د سرمایه اجتماعی باالیی نیز نها وجود داشته باش ها و فرهنگ پس اگر جوامعی با این ارزش

صورت  هاي خاص خود در رابطه با عوامل اجتماعی و به نوز فرهنگبرخی مناطق ه.دارند
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کلی شهروندان به دلیل عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی از سرمایه اجتماعی باال و به 

شده و تنوع در  به عبارتی با توجه به تحقیقات انجام . دنبال آن شادي بیشتري برخوردارند

رسد وجود عوامل فرهنگی و  جود دارد به نظر میهاي اثر میان شهرهاي گوناگون و اندازه

تواند نقش بسزایی در این  قومی مختلفی که در شهرهاي مختلف کشور وجود دارد می

هاي فرهنگی و اجتماعی مختلف در شهرها موجب ایجاد اشکال  تنوع. موضوع داشته باشد

  .شود جتماعی میهاي سرمایه ا گوناگون مشارکتی، روابط اجتماعی، اعتماد و سایر مؤلفه

که تحقیقات  طورکلی با توجه به نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمد و این به

شود به  اند، پیشنهاد می تر به شناسایی و تأثیر متغیرهاي میانجی پرداخته صورت گرفته کم

چنین با توجه به ماهیت پژوهش که به رابطه میان سرمایه  هم. این عوامل توجه بیشتري شود

هاي کمی براي  ماعی و شادي پرداخته است به بررسی این رابطه با روشی غیر از روشاجت

  .هاي گمشده رابطه این دو متغیر پرداخته شود پی بردن به حلقه

  

  پیشنهادهاي تحقیق

کننده  عنوان یک متغیر تعدیل با توجه به اینکه در پژوهش حاضر متغیر جامعه آماري به

که میزان شادي در گروه سنی جوانان باالتر است پیشنهاد  ارزیابی شد، و نشان داده شد

کنند  هاي سنی مختلف بررسی می هایی که متغیرهاي تأثیرگذار را در گروه شود پژوهش می

  .انجام شود تا به غناي بیشتر در تبیین شادي و عوامل آن در میان اقشار مختلف دست یابیم

نظریه در تحقیقاتی که با روش پیمایش هاي مناسب و متناسب با  استفاده از فرضیه-

صورت کامل از  زیرا تعداد زیادي از تحقیقات براي تدوین فرضیات به. شوند انجام می

  .اند مند نشده چارچوب نظري قوي بهره

تالش براي افزایش پیشنهادهاي کاربردي در تحقیقاتی که درزمینۀ موضوع مورد -

ها از سطح خرد و فردي  حلیل کالن تا پژوهشاستفاده از سطح ت. گرفته است نظر انجام

  .فراتر رود
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هایی مثل موضوع  هاي کیفی در رابطه با موضوع افزایش انجام تحقیق با روش-

شده در رابطه با سرمایه  زیرا تعداد اندکی از مقاالت انجام . شود تحقیق حاضر احساس می

  .ت گرفته استاجتماعی و شادي با روش کیفی، تحلیل ثانویه و تطبیقی صور

هایی در نهادها، حکومت و در میان مردم براي افزایش  کارگیري سیاست اتخاذ و به-

هاي  اي از اعتماد اجتماعی افراد که آر مؤلفه مثال بخش عمده عنوان سرمایه اجتماعی، به

گیرد  هاي گوناگون شکل می ها و ارگان سرمایه اجتماعی است در فرایند تعامل با سازمان

عنوان عامل مهم اثرگذار در نشاط اجتماعی شکل  ید این اعتمادسازي در افراد بهپس با

  .گیرد

آفرین  هاي شادي با توجه به وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادي، تنظیم برنامه-

هایی متناسب با سالیق فرهنگی و هنجاري مردم براي  هاي شهري مثل تولید برنامه در بافت

چنین آموزش  هم. رسد ماعی و بهبود روابط اجتماعی ضروري به نظر میارتقاي سرمایه اجت

تواند بستري را  هاي زندگی همچون برقراري ارتباط بین فردي و بین نهادي که می مهارت

  .براي شادي مردم تأمین کند

منظور  نهاد به هاي مردم ایجاد شرایط مناسب براي گسترش نهادهاي مدنی و سازمان

هاي  جتماعی و تشویق افراد مخصوصًا اقشار مختلف جامعه در گروهافزایش مشارکت ا

سنی متفاوت که موجب افزایش احساس رضایت نسبت به زندگی و افزایش شادکامی 

.خواهد شد
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). 1392. (بستی، حیدر اکبر زاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید؛ خوشفر، غالمرضا؛ جانعلی زاده چوب-

شناسی  جامعه، »جوانانبررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بر شادي «

  .88-2467شماره : سال اول، کاربردي

مطالعه (بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادکامی «، )1391(زارع، بهنام . امیر کافی، مهدي-

  .77-41: 5، سال دوم، شماره ، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی»)موردي شهر کرمان

نقش سرمایه اجتماعی در شادي جوانان «، )1395.(امیرمظاهري، امیرمسعود و فخاریان، منا -

مطالعات ، »)موردمطالعه دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی تهران مرکز(

  .33-7:24، سال نهم، شماره شناسی جامعه

بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت «).1380. (ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا-

کشاورزي و اقتصاد ، »روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشانیافته  اجتماعی سازمان

  .206-175: 36سال نهم، شماره ، توسعه

حسن : ، ترجمهشناختی ثروت بیکران روان شادي، )1391. (داینر، ادبیسوا و داینر، رابرت-

انتشارت آذرین مهر، کلک زرین، : تهران. معصومه باقر پور. طاهر محبوبی. عبداهللا زاده

  .اپ دومچ

تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و شادي در «، )1394. (جعفروند، فرشاد و فتحی، سروش-

مجله مطالعات ، »)دانشجویان واحد علوم تحقیقات تهران: موردمطالعه(زندگی دانشجویی 

  .95-82: 7، سال سوم، شماره توسعه اجتماعی ایران
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بر اساس سرمایۀ اجتماعی دانشجویان زن بینی نشاط اجتماعی  پیش«، )1398. (رادان، فاطمه-

  .236-219: 6، سال دوم، شماره مدیریت سرمایه اجتماعی، »شهر ساوه

شناختی به احساس  رویکردي جامعه«، )1390.(ربانی، علی؛ ربانی، رسول؛ گنجی، محمد-

: 1سال دوم، شماره مسائل اجتماعی ایران، ، »شادمانی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان

39-73.  

هاي جمعی در  بررسی نقش رسانه«). 1390. (رسولی، محمدرضا و پاك طینت، داود-

سال فصلنامه فرهنگ ارتباطات، ، »گیري سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد شکل

.69-55: 1اول، شماره 

ا بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی ب«، )1395. (سالمتی، رقیه و ابراهیم پور، داوود-

سال مقیم مراکز تحت حضانت  18-12میزان نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان 

، سال شناسی مجله مطالعات جامعه، »بهزیستی و کودکان و نوجوانان تحت حضانت اقوام

  .96-73: 5اول، شماره 

. سهراب زاده، مهران؛ امامعلی زاده، حسین؛ سخایی، ایوب  و حسینی زاده، سید حسین-

سرمایه و شادي؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با «، )1395(

ریزي رفاه  فصلنامه برنامه، »)شهروندان شهرستان آران و بیدگل: موردمطالعه(احساس شادي 

  .149-118: 28سال هفتم، شماره ، و توسعه اجتماعی

عوامل اجتماعی مؤثر «، )1397. (سمیعی اصفهانی، علیرضا؛ پور دانش، سامر و دانش، حسین-

، وپرورش شناسی آموزش جامعه، »)مطالعه موردي شهر تهران(بر نشاط اجتماعی معلمان 

  .200-186: 6سال اول، شماره 

، سال راهبرد فرهنگ، »فرا تحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران«، )1387. (پوش، امیر سیاه-

  .124-100: 1سوم، شماره 

سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود، «، )1386. (وي، میر طاهرعبداللهی، محمد و موس-

- 195: 25، سال ششم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی، »در نماي آینده و امکان شناسی گذار

233.  
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بررسی ارتباط بین اشکال «، )1395. (زاده، داوود و صالح، نوشین عباس زاده، محمد؛ قاسم-

فصلنامه ، »)موردمطالعه شهر تبریز(نشینان  ینان و غیر حاشیهنش سرمایه و شادي در بین حاشیه

  .183-158: 28، سال هفتم، شماره ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامه

بررسی موردي شهروندان ) نامه بررسی عوامل مؤثر بر شادي پایان«، )1394. (فرزعلیان، الهه-

  .اعی، دانشگاه کاشان، رشته علوم اجتم»المللی مدیریت کنفرانس بین(شهر تهران 

رابطه بین سرمایه اجتماعی و «، )1397. (کالنتري، عبدالحسین؛ کشاورز، امراله و مؤمنی، حسن-

- 43: 10، سال سوم، شماره پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، »نشاط اجتماعی جوانان دهلران

73.  

صر ، ناجامعه و هویت شخصی در عصر جدید: تجدد و تشخص). 1387. (گیدنز، آنتونی-

  .نشر نی، چاپ دوازدهم: موفقیان، تهران

حسن : ترجمه، هاي انسان شناسی مثبت، علم شادمانی و نیرومندي روان، ).1387(کار، آلن -

  .انتشارات سخن، چاپ نهم: پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران

هاي  تبیین شاخص«، )1397. (منصوري مرادیان، سمیه؛ شمس، مجید و ملک حسینی، عباس-

مطالعه موردي (ایه اجتماعی در راستاي ارتقاء نشاط اجتماعی و سالمت روان شهروندانسرم

، سال اول، هاي نو در جغرافیاي انسانی پژوهشی نگرش-فصلنامه علمی، »)شهر همدان

  .299-284: 11شماره 

مطالعۀ رابطۀ بین «، )1393. (آبادي، فاطمه مهدي زاده، شراره؛ گنجی، محمد و زارع غیاث-

، سال مطالعات راهبردي ورزش و جوانان، »و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شادي

  .29-1: 26سیزدهم، شماره 

بررسی ارتباط بین سرمایه «، )1390. (زاده، داوود موسوي، میر طاهر؛ رفیعی، حسن و قاسم-

، سال شناسی مطالعات جامعه، »اجتماعی برون گروهی و شادي در بین شهروندان تهران

  .137-125: 12اره سوم، شم

بررسی نقش «، )1396. (میکائیلی، جعفر؛ خورسندي، مرتضی و همایونی، فاطمه السادات-

، »مطالعه موردي جمعیت فعال شهر تهران(اقتصادي مؤثر بر شادي -عوامل اجتماعی

  .58-40، :12سال سوم، شماره ، پژوهشنامه مددکاري اجتماعی
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شادمانی و «، )1381. (و دریکوندي، هدایت اهللا میرشاه جعفري، ابراهیم؛ عابدي، محمدرضا-

  .25-10: 4، سال دوم، شماره هاي علوم شناختی تازه، »عوامل مؤثر بر آن

فرا «، )1397. (موسوي چلک، افشین؛ عالئی آرانی، محمد؛ سالمی، مریم و سهیلی، فرامرز-

، »العات علمیهاي اط سنجی بر اساس شیوع استفاده از پایگاه هاي حوزة علم تحلیل پژوهش

  .112-89: 24، سال اول، شماره علوم و فناوري اطالعات

اصغر؛ مظفري کرمانی، رامی؛ نقی زاده  منتظري، علی؛ طاووسی، محمود؛ حائري مهریزي، علی-

 20شادکامی زنان و مردان ایرانی «).1397. (موغاري، فاطمه؛ عنبري، مهدي و هاشمی، اکرم

، مرکز تحقیقات سنجش سالمت »یک مطالعه ملی: ساله و عوامل مرتبط با آن 40تا 

، سال چهارم، شماره ، نشریه پایشپژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

17 :409-420.  

مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ «، )1394. (نصرتی نژاد، فرهاد؛ شریفی، حجت و سخایی، ایوب-

 - فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی، »)رانشهر ته(اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان 

  .167-143: 4، سال دوم، شماره فرهنگی

بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در «، )1387. (نوابخش، مهرداد و فدوي، جمیل-

سال اول، پژوهشنامه علوم اجتماعی، ، »)تهران 5مطالعه موردي منطقه ) توسعه شهري، 

  .47-25: 1شماره 

، )1394. (حسینی زاده آرانی، سید سعید؛ سخایی، ایوب و امام علیزاده، حسیننیازي، محسن؛ -

انتظام ، »فرا تحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی«

  .34-1:1، سال اول، شماره اجتماعی

 فرا تحلیل مطالعات«، )1395. (نیازي، محسن؛ شاطریان، محسن و پاك زمان قمی، محمدامین-

-82: 1، سال اول، شماره دین و سیاست فرهنگی، »دینداري و سرمایه اجتماعی در ایران

109.
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