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  چکیده

هاي مهم سالمت روانی در جامعه بوده و از مفاهیم و  عنوان یکی از شاخص زه شادکامی بهامرو

در این پژوهش، مطالعه شادکامی از نگاه . رود هاي اساسی در زندگی جوانان به شمار می مؤلفه

و ) و اقتصاديسرمایه اجتماعی، فرهنگی(اي  شناختی مطمح نظر بوده و عوامل سرمایه جامعه

با آن مورد بررسی قرارگرفته  در ارتباط) امید به آینده، دینداري و رضایت از زندگی(اي  غیرسرمایه

ساله استان  29تا  15گرفته و جامعه آماري جوانان  پژوهش حاضر به شیوه پیمایش انجام. است

گیري  نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه 613آذربایجان شرقی هستند که 

میانگین شادکامی در دهد که هاي پژوهش نشان می یافته. اند شده اي انتخاب اي چندمرحله وشهخ

دهد شادکامی از وضعیت  که نشان میباشد  درصد می 31/60برابر با میان جوانان موردمطالعه 

هاي  نتایج آزمون فرضیه. متوسط به باالیی در میان جوانان استان آذربایجان شرقی برخوردار است

دهد که میانگین شادکامی به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل متفاوت نبوده، ولی  تحقیق نشان می

داري داشته  به تفکیک سطح تحصیالت جوانان، شهر محل سکونت، وضعیت اشتغال تفاوت معنی

سرمایه اجتماعی همچنین شادکامی با متغیرهاي امید به آینده، دینداري، رضایت از زندگی،. است

دهد که، از میان  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می. دارد داري دي ارتباط مثبت و معنیو اقتصا

متغیرهاي تحقیق، سه متغیر امید به آینده، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، رضایت از زندگی و سرمایه 

  .کنند درصد واریانس متغیر شادکامی را تبیین می 43اقتصادي حدود 

اي، جوانان اي، متغیرهاي غیرسرمایه رهاي سرمایهشادکامی، متغی: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و بیان مسئله

هاي فطري و نیازهاي روانی انسان به  ترین خواسته 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 درصدد ایجاد یک  مروزه بسیاري از ملل بها. ذهن بشر را به خود مشغول کرده است

ها را براي  رسد احساس شادي از یکسو انسان جامعه سالم و بانشاط هستند، زیرا به نظر می

کند و از سوي دیگر به دلیل ویژگی مسري بودن آن،  زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده می

شهروندان احساس شادي کنند، که  مادامی. کند هاي فرد را با محیط گسترده می بستگی

شادي ). 13: 1379مظفر، (ورزند  همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتري می

معانی متفاوتی دارد که دربرگیرنده لذت زودگذر، لذت ماندگار و لذت از کل زندگی 

انسان و هاي  ترین انگیزه براي تالش شادي یکی از نیازهاي اصلی انسان و اصلی. باشد می

باشد که خالقیت را تقویت کرده و  ترین نقاط قوت براي موجود انسان می یکی از اساسی

گیري وي را بهبود  کند و توانایی تصمیم افراد را در رسیدن به اهدافشان کمک می

هاي اخیر، توجه زیادي به منافع  پژوهش). Khosrojerdi et al, 2018: 283(بخشد  می

هاي روانشناسی مثبت نشان  هاي جدید در رشته پیشرفت. اند اشتهحاصل از تجربه شادي د

اند که افراد شاد در فرآیند زندگی خود موفق هستند و سالمت و امید به زندگی باالیی  داده

  ).Zhu & Fan, 2018: 43(دارند 

در حالت کلی، شادي دربرگیرنده همه چیزهاي مثبت است، چیزي است که بشر 

. آید یافتن بدان بوده است و هدف غایی وي به شمار میهمیشه در آرزوي دست 

. بخش باشد تواند رضایت تنهایی می دیگر، شادي یک هدف نهایی است که به عبارت به

دهد که اصطالح شادي بسیار نزدیک با مفهوم  مرور مطالعات مرتبط با شادي نشان می

صورت  ردي بهرضایت از زندگی و بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی و حتی در موا

مثابه احساس کلی از  شادي به). Chitchai et al, 2018: 338(روند  جایگزین به کار می

). Edraki et al, 2018: 325(بهزیستی، لذت، موفقیت و رشد به ذهنیت مرتبط هست 

 & Kim(باشد  بینی و روابط بین فردي همبسته می نفس، خوش شادي با افسردگی، عزت
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Kim, 2012: 152 .(آوري باال و  ادي همچنین با سطح پایینی از استرس و تابش

).Kim et al, 2016: 301(باشد  نفس مرتبط می اعتمادبه

اي در تأمین سالمت  کننده عنوان یکی از هیجانات مثبت، نقش تعیین شادي و نشاط به

ن از بین گرفته، ایرا انجام 2018بندي جهانی شادکامی که در سال  در رتبه. فرد و جامعه دارد

شود که  این مسئله وقتی بااهمیت می. قرار داشته است 106شده در رتبه  کشور بررسی 156

ترین سرمایه  عنوان مهم متغیرهاي جوان بودن جمعیت کشور و ضرورت نشاط جوانان به

مطالعه کشوري سنجش میزان شادي در سال ). 5: 1397نوفرستی، (انسانی را در نظر بگیریم 

هاي  دهد که توزیع جغرافیایی شادي در استان سال نشان می 65-18افراد  بر روي 1388

هاي این پژوهش، شهر محل سکونت نیز با ارزیابی  بر اساس یافته. مختلف یکسان نیست

وضعیت شادکامی در افراد ارتباط داشته و شهروندان شهرهاي کوچک شادکامی بهتري را 

سو، نتایج مطالعات کمی و کیفی حاکی از  یکاز . کنند نسبت به شهرهاي بزرگ تجربه می

هاي  وضعیت نامطلوب شادي و نشاط در کشور دارد و از سوي دیگر، نتایج گزارش

هاي مرتبط با نشاط و  دهنده رتبه پایین ایران در شاخص المللی هم نشان هاي بین موسسه

).1390علیزاده اقدم، (شادي دارد 

شادي در کنار دیگر نیازها، از نیازهاي  طورکلی ظهور و بروز احساس شادي و به

از سوي دیگر، با . اي است ضروري براي دوام و استحکام و همچنین کارآمدي هر جامعه

گسترش شهرها و جمعیت آن، همواره شاهد کمی شدن و عددي شدن جوامع و شهرها و 

ران، عباس زاده و همکا(عنوان یک آسیب هستیم  ها به در نهایت تقلیل عواطف و شادي

هاي و خصوصیات خاص دوره جوانی نظیر  رسد با توجه به ویژگی به نظر می). 159: 1395

هاي  طلبی، خشونت، استرس و اضطراب، انرژي جوانی و با توجه به یافته هیجان

ریزي اجتماعی مبتنی بر نشاط جوانان، ضرورت دارد  هاي قبلی و نبود برنامه پژوهش

در . ط جوانان استان آذربایجان شرقی انجام گیردهایی در خصوص شادي و نشا پژوهش

این راستا، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی در شادکامی جوانان استان 
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اي در تبیین  اي و غیر سرمایه کننده هستند؟ نقش عوامل سرمایه آذربایجان شرقی تعیین

  شادکامی جوانان استان آذربایجان شرقی چه بوده است؟

  

  ت و مبانی نظري پژوهشادبیا

دهخدا، (نامه دهخدا به معناي خرمی، کامروایی و خوشحالی آمده است  شادکامی در لغت

کند؛ در  فیتزپتریک دو تعریف سطحی و عمیق از شادکامی ارائه می). 13/1987: 1377

کند،  مثابه یک تجربه خاص روانی یا جسمانی قلمداد می تعریف سطحی، شادکامی را به

در تعریف . دهد حساسی که فرضًا به هنگام پیروزي در یک مسابقه به ما دست میمانند ا

کند؛ حالتی که لزوماً به احساس  تر نیز شادکامی را به حالتی عمومی و غالب تعبیر می عمیق

پذیر نباشد و غالباً با عنوان رضایت یا خرسندي از آن یاد  سرخوشی یا نشاطی خاص کاهش

هوون شادکامی را ارزیابی کلی ذهنی فرد از کیفیت  وین). 20: 1381فیتزپتریک، (شود  می

دیگر، فرایند خود ارزیابانه احساسی و شناختی فرد  عبارت کند؛ به زندگی خود تعریف می

ول و پاتنام شادکامی را هدف غایی  هلی). Veenhoven, 2010(از محیط انگیزشی خویش 

  ).Helliwell & Putnam, 2004(کند  زندگی انسان تعریف می

داینر و همکارانش در تشریح شادکامی و اجزاي آن، آن را ارزشیابی احساسی و 

دانند و اجزاي شادي را رضایت زندگی، وجود خلق و  شناختی افراد از زندگی خود می

هاي منفی و عوامل دیگري چون  هاي مثبت و خوشایند، نبود خلق یا هیجان هیجان

هاي  در این نظریه آنها ویژگی. کنند وفایی معرفی مینفس و احساس شک بینی، عزت خوش

تر، برخورداري از روابط اجتماعی  افراد شادکام را داشتن دستگاه ایمنی قوي، عمر طوالنی

هاي سخت و دشوار، خالقیت و موفقیت بیشتر و  بهتر و مفیدتر، مقابله مؤثرتر با موقعیت

  ).16: 1394بخارایی و همکاران، (کنند  گرایش زیاد براي کمک به دیگران معرفی می

شود که در  اي کنشگران فردي تشکیل می ازنظر پارسونز، نظام اجتماعی از مجموعه

این کنشگران برحسب گرایش به . یک موقعیت فیزیکی، با یکدیگر کنش متقابل دارند
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واسطه یک  شان با موقعیت و با همدیگر به شوند و رابطه ارضاي حد مطلوب برانگیخته می

وي در کتاب نظام . شود ظام ساختاربندي شده فرهنگی و نمادهاي مشترك مشخص مین

دهد که چگونه روابط نقش بر اساس انتظارات مشترك در مورد رفتار و  اجتماعی نشان می

این انتظارات خود نتیجه فرآیندهاي مشترك . آید هاي افراد دیگر به وجود می نگرش

دو نوع رضایت در جامعه براي . ماعی شدن هستنددرونی ساختن هنجارهاي جامعه و اجت

رضایت ابزاري در سطح سازمان، رضایت ) رضایت درونی و ب) الف. افراد وجود دارد

درونی دربرگیرنده تأیید فرد از جانب دیگران، تصدیق موفقیت شغلی و تأمین شغلی است 

هاي  ز نوع پاداشهاست که اساساً ا هاي موجود در سازمان و رضایت ابزاري شامل پاداش

که نظام فرهنگی بتواند بین نظام شخصیتی و انتظارات  بنابراین، درصورتی. مادي است

توانند به  روانی و مادي آنها و اهداف سازمانی، ارتباط منطقی ایجاد کند، کنشگران می

  ).139: 1392کیا و امیري، (احساس رضایتمندي دست یابند 

پژوهشگران زیادي به . باشد ی، سرمایه اجتماعی میهاي مؤثر در شادکام یکی از مؤلفه

داري را بین این  اند و رابطه معنی مطالعه سرمایه اجتماعی و رضایت کلی از زندگی پرداخته

دو متغیر دریافتند و به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه اجتماعی و رضایت کلی از زندگی 

داري دارد  لف رابطه مثبت و معنیهاي مخت ها و شکل واسطه کانال در سطح فردي به

)Leung et al, 2010: 10 .(هاي اصلی و  عنوان یکی از همبسته ها به سرمایه اجتماعی به آن

مثابه متغیري  کنند و عالوه بر آن، به سرمایه اجتماعی به قوي براي بهزیستی ذهنی نگاه می

کنند  اشاره می هاي رضایت از زندگی هاي اقتصادي در تبیین تفاوت مهم از تفاوت

)Helliwell & Barrington-Leigh, 2010: 14 .(  

چیز جز  ازنظر گیدنز، در جامعه سنتی، زندگی مبتنی بر ایمان و قطعیت است و هیچ

ولی در زندگی مدرن بر احتماالت و عدم قطعیت بنا . کند عامل خارجی آن را مختل نمی

ی توأم شده که ذاتی زندگی مدرن شده و لذا اعتماد او با نوعی اضطراب و دلهره درون

از نوعی سرمایه اجتماعی » دگردیسی صمیمیت«گیدنز در یکی از آثارش با عنوان . است

کند که در آن افراد، عاري از هر  یا رابطه به خاطر رابطه یاد می» رابطه ناب«جدید با عنوان 
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دت، دوستی، عشق نوع وابستگی اقتصادي، سیاسی، ایدئولوژیک و غیره، صرفاً به خاطر مو

کنند که در آن همفکري، همدلی،  اي اقدام می متقابل و با هم بودن به تشکیل خانواده

مندي و احساس لذت متقابل جاي هرگونه نابرابري  همکاري و اعتماد، احترام و بهره

کند  وي عنوان می). 1397زاده،  موسوي و قاسم(گیرد  اجتماعی و تبعیض جنسیتی را می

حال خطرها و  ها کاهش داده، ولی درعین احتمال خطر را در بعضی حوزهکه مدرنیته 

  .هاي دیگر را جایگزین کرده است ناامنی

آمیز  تهدیدهاي خشونت: اند از ازجمله عوامل تهدیدکننده شادي ازنظر گیدنز عبارت 

هاي انتزاعی و احساس  هاي اعتماد به نظام ناشی از صنعتی شدن جنگ، متزلزل شدن ریشه

سرمایه اجتماعی به معناي ). 161: 1395عباس زاده و همکاران، (امنی و اضطراب وجودي نا

گروهی و در  شبکه روابط، تعهد و اعتماد اجتماعی را در جوامع سنتی محدود و درون

هاي  اعتماد عام به اصحاب تخصص یکی از مؤلفه. داند یافته می جوامع مدرن وسیع و تعمیم

نوظهور در جوامع مدرن است که پایه اصلی حیات اجتماعی سرمایه اجتماعی جدید و 

شدن، بازاندیشی و از جاکندگی و تهی  گیدنز مدرنیته متأخر را با فرآیندهاي جهانی. است

هاي از راه دور، تعامالت  ساز کنش شدن ظروف زمان و مکان در قالب مفهوم فضا زمینه

این امر مفهوم سرمایه اجتماعی را از سطوح  .داند یافته می گسترده، و اعتماد انتزاعی و تعمیم

او سرمایه اجتماعی جدید را با قدیم متفاوت . دهد محلی و ملی به سطح جهانی گسترش می

  .داند می

چیزي جز عامل خارجی  در جامعه سنتی، زندگی مبتنی بر ایمان و قطعیت است و هیچ 

ت و عدم قطعیت است و لذا اش بر احتماال ولی انسان مدرن زندگی. کند آن را مختل نمی

گیدنز .درونی است که ذاتی زندگی مدرن است ◌ٔ اعتماد او توأم با نوعی اضطراب و دلهره

از نوعی سرمایه اجتماعی جدید با عنوان » دگردیسی صمیمیت«در یکی از آثارش با عنوان 

وع وابستگی کند که در آن افراد، عاري از هر ن یا رابطه به خاطر رابطه یاد می» رابطه ناب«

، سیاسی، ایدئولوژیک و غیره، صرفاً به خاطر مودت، دوستی، عشق متقابل و با هم اقتصادي

کنند که در آن همفکري، همدلی، همکاري و اعتماد،  اي اقدام می بودن به تشکیل خانواده
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مندي و احساس لذت متقابل جاي هرگونه نابرابري اجتماعی و تبعیض  احترام، و بهره

  ). 45: 1390زاده،  قاسم(گیرد  می جنسیتی را

ها کاهش داده است، اما  کند که مدرنیته احتمال خطر را در بعضی حوزه وي عنوان می

ازجمله عوامل تهدیدکننده . هاي دیگر را جایگزین ساخته است حال خطرها و ناامنی درعین

ن جنگ، آمیز ناشی از صنعتی شد تهدیدهاي خشونت: اند از شادي ازنظر گیدنز عبارت

. هاي انتزاعی و احساس ناامنی و اضطراب وجودي هاي اعتماد به نظام متزلزل شدن ریشه

توان اعتماد همراه با احتیاط نسبت  کننده شادمانی ازنظر گیدنز را می همچنین، ازجمله تأمین

هاي تخصصی، و دگردیسی  هاي انتزاعی، اعتماد و وانهی امور زندگی به دست نظام به نظام

دهند یکی از عواملی که  ها نشان می پژوهش. گیري رابطه ناب دانست ت و شکلصمیمی

دهد، روابط اعتماد  بدون واسطه دیگر متغیرها، شادمانی افراد را تا حد زیادي افزایش می

این عامل در سطح خرد از طریق متغیر انزواي اجتماعی و در سطح کالن از . آمیز است

در نظر آنها هر اندازه میزان اعتماد افراد به . یردگ طریق سرمایه اجتماعی صورت می

یکدیگر کاهش یابد، افراد احساس انزواي بیشتري کرده، در نتیجه، احساس شادمانی 

  ).38: 1387چلپی و موسوي، (کمتري خواهند داشت 

هاي گذشته، سرمایه فرهنگی هم بر شادي در سطوح  بر اساس مطالعات و یافته پژوهش 

ها و  تواند حاصل مهارت سرمایه فرهنگی می. باشد ن تأثیرگذار میمختلف خرد و کال

. ها فراهم سازد هایی را براي شخص و گروه هایی باشد که مجوز ورود به عرصه تجربه

. ها بستگی دارد ها و موفقیت رضایت و شادي فرد نیز تا حدودي به استفاده از این مهارت

لکه از انجام کار ماهرانه رضایت درونی حاصل این صرفًا به خاطر دریافت پاداش نیست، ب

هاي ارزیابی و تفسیر متفاوت رویدادها و به  طورکلی، سرمایه فرهنگی افراد زمینه به. شود می

هاي  کند که این مقوله بر اساس دیدگاه هاي متفاوتی را براي آنان فراهم می عبارتی دانش

سیر او از رویدادها و انسان، نوع تفکه بروز و ظهور هیجانات را تولید تفکر  –شناختی 

هیجانات متفاوتی در افراد و  –دانند  طورکلی بازتاب نوع ادراك او از وقایع می به

  .کند هاي متعدد ایجاد می گروه



  

  

  

1400، پاییز 48شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  72

هاي فرهنگی موجب احراز نوع خاصی از  بنابراین، میزان دسترسی افراد به سرمایه 

ک زندگی افراد مجموعه تفکرات، که سب چنان آن. شود ها می سبک زندگی توسط آن

...) شادي، غم و (دهند و آن بر بروز هیجانات خاص  تفاسیر و ادراکات آنها را تشکیل می

از سویی دیگر، باومن معتقد است ). 102: 1394خوش فر و همکاران، (شود  مؤثر واقع می

امري . دده تر کردن مردم از طریق صرفًا افزایش درآمدشان جواب نمی راهبرد خوشحال

سازد و احتماًال براي شادي هرکسی ضروري است  که بسیاري از افراد را خوشحال می

. و با زیردستی، هوشمندي و مهارت است» درستی انجام دادن کار به«افتخار کردن به 

) شده نهادینه(واسطه سرمایه فرهنگی  دیگر، بخشی از برآورده شدن شادي افراد به عبارت به

  ).Bauman, 2009: 7(کند  می ها تحقق پیدا آن

بسیاري از . باشد هاي تأثیرگذار در شادکامی، سرمایه اقتصادي می یکی دیگر از مؤلفه 

دهند  المللی نشان می اگرچه مطالعات بین. پندارند، ثروت کلید شادي بیشتر است مردم می

دهند  یکه بین ثروت و رضامندي همبستگی مثبتی وجود دارد ولی همین مطالعات نشان م

تري نظیر آلمان غربی از  که مردم کشورهاي فقیرتري نظیر ایرلند از مردم کشورهاي غنی

نیز معتقد است بین درآمد و ) 1999(آرگایل . شادي و رضامندي بیشتري برخوردارند

دهد که این ارتباط در بین  هاي وي نشان می شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد، اما پژوهش

اي که نیازهاي مادي افراد را برطرف  بیشتر است یعنی درآمد تا اندازهدرآمد  اقشار کم

دهد  ازحد موردنیاز شادمانی را افزایش نمی سازد بر شادمانی تأثیر دارد ولی درآمد بیش می

توان استنباط کرد که سرمایه اقتصادي  بنابراین می). 160: 1390دهقانی و همکاران، (

دیگر، درآمد و ثروت  عبارتی به. شود ر به شادي بیشتر نمیعلیرغم تصور و تخیل اولیه، منج

عنوان عوامل تأثیرگذار بر شادي عمل کنند ولی تداوم و استمرار آن به  تواند به می

  ).1397زاده،  موسوي و قاسم(متغیرهاي ذهنی مهم دیگر وابسته است 

دهد متغیر یکی از متغیرهاي دیگر که شادکامی جوانان را تحت تأثیر خود قرار می

دینداري یا عمل به باورهاي دینی، اشاره به اعمال و مناسک و رفتارهایی . دینداري است

، مذهب نیز تأثیر )1991(از دیدگاه برگین . باشد دارد که مخصوص یک دین یا مذهب می
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که افراد با مذهب  درحالی. مثبتی بر سالمت روانی افراد، با گرایش مذهب درونی دارد

به دلیل . شود ها می گیر آن برند، بلکه نتایج منفی دامن تنها سودي از مذهب نمیبیرونی، نه

ها رویدادها را  گیري مذهبی درونی دارند، آن سبک زندگی خاصی که افراد داراي جهت

منزله فرصتی براي رشد و  کنند، یا پس از بروز استرس، آن را به زا ارزیابی می کمتر استرس

دانند و یا آن را برنامه و تدبیر الهی گریزناپذیر تعبیر  د میتقویت معنوي و روحی خو

سوي کمال و تعالی و در نتیجه،  توانند فرد را به باورهاي دینی می: توان گفت می. کنند می

طور خودانگیخته و با بصیرت و شناختی  اي که فرد به گونه سالمت روانی هدایت کنند، به

).148: 1394حسین ثابت و مومی پور، (ملتزم گردد  منطقی، به اعتقادات و باورهاي دینی

  

  پیشینه تحقیق

در پژوهشی تدوین الگوي بومی خانواده شـادي محـور   ) 1397(سادات چاوشی و همکاران 

با استفاده از نظریه مبنایی با استفاده از رویکرد کیفی در بین فرهنگیـان شـاغل اسـتان قـم بـا      

مقولـه در   98هاي شـاد   وتحلیل مصاحبه با خانواده تکنیک مصاحبه عمیق پرداختند از تجزیه

وتحلیل مصاحبه با متخصصـان   مقوله در کدگذاري محوري و از تجزیه 13کدگذاري باز و 

وتحلیـل   مقوله در کدگذاري محـوري و از تجزیـه   11مقوله در کدگذاري باز و  87خانواده 

مقوله بـه دسـت آمـد     23ه، هاي مرتبط با عوامل مؤثر بر شادي خانواد کیفی متون و پژوهش

در نهایـت  . که در کدگذاري محوري در ده مقوله بر اساس شباهت موضوعی قرار داده شد

هـاي مـرتبط، مصـاحبه بـا      هـاي متـون و پـژوهش    با استفاده از مثلث سازي و بر اساس مقوله

هاي شاد، الگوي بومی خانواده شـادي محـور در ده بعـد تـدوین شـد       متخصصان و خانواده

  ).1397ات چاوشی و همکاران، ساد(

شـناختی تعـامالت همسـایگی و تـأثیر      اي با عنوان تبیین جامعه در مطالعه) 1396(خطیبی 

آن بر احساس نشاط اجتماعی شهروندان در شهر همدان با استفاده از روش پیمایشی به ایـن  

. دارد داري وجـود  نتیجه رسیدند که بین تعامالت همسایگی و نشاط اجتمـاعی رابطـه معنـی   
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هاي تعامالت همسایگی، شبکه روابـط   نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مؤلفه

  ).1396خطیبی، (باشد  کننده اصلی نشاط اجتماعی می تبیین

اجتمــاعی دانشــگاه پیــام نــور بــر نشــاط اجتمــاعی  -هــاي فرهنگــی نقــش توســعه برنامــه

. شـده اسـت   ه از روش پیمـایش انجـام  عنوان پژوهشی است که با استفاد) 1396(دانشجویان

نتایج این مطالعه نشان داده است که متغیرهاي سـن، جـنس، پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي،      

اعالیـی  (عملکرد فرهنگی و اجتماعی همبستگی باالیی با نشاط اجتمـاعی دانشـجویان دارد   

  ).1396بوسجن و بشیري گیوي، 

نوان بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و در پژوهشی با ع) 1395(عباس زاده و همکاران 

نشینان شهر تبریز با استفاده از روش پیمایشی در بین  نشینان و غیر حاشیه شادي در بین حاشیه

نفر از شهروندان به این نتیجه رسیدند که میزان شادي در بین افراد موردمطالعه در حـد   300

داري  ، فرهنگی و اقتصادي رابطه معنیاجتماعی(باشد و اشکال سرمایه  متوسط رو به باال می

با شادي دارند، با این تفسیر که سرمایه اجتماعی و فرهنگی واریانس بیشتري از میزان شادي 

  ).1395عباس زاده و همکاران، (کند  را تبیین می

در پژوهشی بـا عنـوان شـادي در بـین دانشـجویان سـال دوم       ) 2019(کامتان و همکاران 

آن بـا اسـتفاده از پرسشـنامه آکسـفورد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه          هـاي   پزشکی و همبسـته 

درصـد از دانشـجویان پزشـکی کـه      85. دانشجویان پسر از دانشـجویان دختـر شـادتر بودنـد    

 ,Kamthan et al(احساس شادي داشتند، هرگز سیگار یا مواد مخدر مصرف نکرده بودند 

2019.(  

) 2018(شواهدي از سیستم کاست در هند  :پژوهشی با عنوان ارتباط بین پایگاه و شادي

نتایج مطالعه نشـان داده اسـت در منـاطق روسـتایی، کاسـت همچنـان       . به انجام رسیده است

هـایی کـه در قـرار داشـتند      به ایـن معنـی کـه کاسـت    . هاي زندگی است کننده فرصت تعیین

Van Landeghem(هـاي سـطح پـایین و متوسـط بودنـد       طور واضح شادتر از کاسـت  به & 

Vandeplas, 2018.(  
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در پژوهشی با عنوان ارتباط بین رضایت از زندگی ) 2016(نعمتی و مهدي پور ماراالنی 

آوري به این نتیجه رسیدند که رضایت از زندگی تأثیر مستقیم  و شادي با متغیر میانجی تاب

آوري  بگري تا رابطه بین رضایت از زندگی و شادي با میانجی. داري بر شادي دارد و معنی

صـورت   دهد که رضایت از زندگی بر شادي به در کل، نتایج نشان می. صورت گرفته است

 ,Nemati & Mehdipour Maralani(گـذارد   آوري تـأثیر مـی   مسـتقیم و باواسـطه تـاب   

2016.(  

مـدت چگونـه    در پژوهشـی بـا عنـوان شـادي در طـوالنی     ) 2014(بارتولینی و سـاراچینو  

. گـذارد  تماعی و رشد اقتصادي بر شادي در طول زمان تأثیر میباشد؟ چگونه سرمایه اج می

نویسـندگان در ایـن تحقیـق بـه همبسـتگی رونـدهاي بهزیسـتی ذهنـی بـا رونـدهاي سـرمایه            

هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـرمایه         آن. انـد  اجتماعی و تولید ناخـالص داخلـی پرداختـه   

، رونـدهاي بهزیسـتی ذهنـی را    صورت گسترده در روند مدت طوالنی و متوسط اجتماعی به

مـدت،   در واقع، در کوتـاه . باشد مدت این ارتباط ضعیف می کند ولی در کوتاه بینی می پیش

هـاي   تغییرات در سرمایه اجتماعی قسمت کمـی از تغییـرات بهزیسـتی ذهنـی بیشـتر از دوره     

  ).Bartolini & Sarracino, 2014(کند  بینی می مدت را پیش طوالنی

  

  تحقیقهاي  فرضیه

.بین امید به آینده و شادکامی جوانان استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار وجود دارد- 

.بین دینداري و شادکامی جوانان استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار وجود دارد-

بین رضایت از زندگی و شادکامی جوانان اسـتان آذربایجـان شـرقی رابطـه معنـادار      -

.وجود دارد

جتماعی و شـادکامی جوانـان اسـتان آذربایجـان شـرقی رابطـه معنـادار        بین سرمایه ا-

.وجود دارد

.وشادکامی جوانان استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار وجود داردبین سرمایه فرهنگی- 
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بین سرمایه اقتصـادي و شـادکامی جوانـان اسـتان آذربایجـان شـرقی رابطـه معنـادار         -

.وجود دارد

سـتان آذربایجـان شـرقی برحسـب متغیرهـاي جمیعـت       میـانگین شـادکامی جوانـان ا   -

شناختی شامل جنسیت، وضعیت تأهل، سن، شهر محل سکونت، سطح تحصیالت، وضعیت 

.باشد اشتغال آنها متفاوت می

  شناسی تحقیق روش

تحلیلی است، یعنی هم، وضعیت  –با توجه به اهداف تحقیق، این مطالعه از نوع توصیفی 

شود و هم رابطۀ بین متغیرهاي  نندگان توصیف میک شرکتمتغیرهاي تحقیق در میان 

باشد چرا که  این تحقیق ازنظر اجرایی، از نوع تحقیق کاربردي می. شود تحقیق آزمون می

در این نوع . صورت تجربی مورد آزمون قرار دهد کند مباحث نظري را به محقق سعی می

آید و محقق در اندیشه کاربرد ژوهش رابطه منطقی میان کار پژوهش و جامعه پدید می پ

همچنین به لحاظ بررسی زمانی، در زمره تحقیقات مقطعی یا عرضی . باشد هایش می یافته

عالوه بر این، تحقیق حاضر از . گیرد باشد که در یک برهه زمانی خاصی صورت می می

نوع پیمایشی
1

صورت بررسی مطالعه نظرات پاسخگویان  است چرا که اطالعات به 

توان گفت این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی  همچنین، می. ي خواهد شدگردآور

بین، نقش آنها را در تبیین واریانس  است که درصدد هست که با شناسایی متغیرهاي پیش

  .مورد بررسی قرار دهد) شادکامی(متغیر مالك 

. ستندساله استان آذربایجان شرقی ه 29تا  15جامعه آماري این پژوهش، کلیه جوانان 

. شهرستان بوده است 21داراي  1390استان آذربایجان شرقی بنا بر تقسیمات کشوري سال 

لذا، با توجه به تعداد زیاد شهرستان و وسعت جامعه آماري و محدوده جغرافیایی پژوهش، 

صورت تصادفی و با  شهرستان به 5بنابراین، . مطالعه همه جامعه آماري مقدور نخواهد بود

صورت  بدین. اند شده هاي استان انتخاب عنوان نمونه شهرستان عیت جغرافیایی بهتوجه به موق

                                                  
1. Survey method
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شهرستان از شمال و جنوب و  5هاي استان آذربایجان شرقی  که، بر اساس نقشه شهرستان

غرب و شرق و مرکز استان انتخاب و وارد مطالعه شدند که این پنج شهرستان شامل 

  .شوند نه و مراغه میهاي تبریز، اهر، مرند، میا شهرستان

، جمعیت کل آذربایجان 1390بنا بر نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

سال  29الی  15نفر در سن  1102825بوده است که از این تعداد  3724620شرقی برابر با 

حجم نمونه آماري پژوهش موردمطالعه از بین جوانان استان آذربایجان شرقی با .قرار دارند

البته الزم به ذکر . آمده است دست گیري کوکران، به شرح ذیل به از فرمول نمونه استفاده

است که در این تحقیق براي جبران مشکالت احتمالی و قابلیت تعمیم بخشی باال حجم 

  .نفر ارتقا یافته است 613نمونه به 

  
  

با توجه به اینکه هیچ فهرسـتی از جامعـه آمـاري در دسـت نیسـت، لـذا انتخـاب نمونـه         

بنـابراین  . گیري تصادفی سـاده یـا سیسـتماتیک از افـراد میسـر نیسـت       احتمالی با روش نمونه

. اي اسـت  اي چندمرحلـه  گیري خوشه گیري براي این تحقیق، نمونه ترین روش نمونه مناسب

ــه    بــراي اســتفاده از ایــن شــیوه، بــا در نظــر گــرفتن ایــن نکتــه و پــس از تعیــین حجــم نمون

سـپس  . ها تخصیص یافتند هاي موردمطالعه و به نسبت جمعیت هر شهرستان، نمونه شهرستان

شـده و در مرحلـه آخـر از هـر بلـوك،       صورت تصادفی انتخـاب  هایی به از هر منطقه بلوك

بنا بر ماهیت موضوع پـژوهش  در این پژوهش، . صورت تصادفی انتخاب شدند هایی به خانه

هـایی   پرسشـنامه . شـده اسـت   ها استفاده و روش انجام آن، از پرسشنامه براي گردآوري داده

هاي موردنیاز در این پژوهش به کـار خواهـد رفـت بـه شـرح زیـر        که براي گردآوري داده

  :اند از عبارت
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ان از براي سنجش شادکامی در میان جوان :پرسشنامه شادکامی آکسفورد)الف

  .شده است گویه اي شادکامی آکسفورد استفاده 29پرسشنامه 

گویه در  24این پرسشنامه از  ):ADHS(پرسشنامه گرایش به امیدواري اسنایدر)ب

براي سنجش میزان . شده است اي استفاده گزینه 6صورت  سطح طیف لیکرت و به

  .شده است تفادهاس ADHS(1(امیدواري از مقیاس گرایش به امیدواري اسنایدر 

شامل متغیرهاي سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، :هاي محقق ساخته پرسشنامه)ج

شده  هاي پیشین استفاده سرمایه اقتصادي، دینداري و رضایت از زندگی که در پژوهش

  .شده است وتعدیل است و با توجه به جامعه آماري موردنظر جرح

مل جنسیت، منطقه محل سکونت، وضعیت تأهل، شا :اي پرسشنامه متغیرهاي زمینه)د

سن، میزان تحصیالت، وضعیت اشتغال، میزان درآمد ماهیانه خانوار و طبقه اجتماعی 

  .باشد پاسخگویان می

  

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي تحقیق

. شود شادکامی به قضاوت فرد از درجه مطلوبیت کیفیت زندگی اطالق می: شادکامی

برد  ر، شادمانی به این معناست که فرد چقدر از زندگی خود لذت میدیگ عبارت به

)Veenhoven, 2010 .( برادبورن معتقد است شادکامی عبارت است از میزان احساسات

مثبت منهاي میزان احساسات منفی و احساسات مثبت یعنی خوشی، لذت بردن و احساسات 

براي عملیاتی کردن متغیر ). 1384عابدي، (منفی همانند ترس، اندوه، دلهره و نگرانی 

 شده که توسط آرگایل و لو ساخته اي آکسفورد استفاده گزینه 29شادکامی از پرسشنامه 

.شده است انجام) 1387(شده و روایی و پایایی آن در ایران توسط علی پور و نورباال 

راه است و یا امید عبارت است از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت هم: امید به آینده 

خواهد که به وقوع بپیوندد  دیگر، ارزیابی مثبت ازآنچه فرد متمایل است و می عبارت به

                                                  
1. Adults Dispositional Hope Scale (ADHS)
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براي سنجش میزان امیدواري از مقیاس گرایش ). 122: 1388: هزارجریبی و آستین فشان(

گویه در  24این مقیاس در قالب . شده است استفاده) ADHS(به امیدواري اسنایدر 

  .اي است گزینه 6صورت  و به سطحطیف لیکرت

رضایت از زندگی، به رضایت کلی فرد از شرایط فعلی زندگی : رضایت از زندگی

رضایت از زندگی یک فرایند داوري است که افراد، کیفیت زندگی خود . شود اطالق می

رضایت از زندگی، یک صفت . کنند فرد خودارزیابی می هاي منحصربه را بر اساس مالك

ینی و نیست بلکه به تغییرات موقعیتی حساس بوده و بر اساس برداشت و دیدگاه پایدار و ع

براي سنجش متغیر ). 20: 1394سجودي و همکاران، (شود  خود افراد در نظر گرفته می

ام  ها، زندگی در بیشتر جنبه. شده است رضایت از زندگی از پنج گویه به شرح ذیل استفاده

. ام راضی هستم از زندگی. ام عالی ست شرایط زندگی. هایم نزدیک است به ایده آل

توانستم بار دیگر  اگر می. ام ام، رسیده خواسته ام می تاکنون به چیزهاي مهمی که در زندگی

.دادم چیزي را تغییر نمی زندگی کنم، تقریباً هیچ

ازنظر مفهومی تقید به دین عبارت است از اعتقادات فرد نسبت به خدا، روز : دینداري

رستاخیز، انبیا و هدفمندي جهان هستی، دارا بودن حاالت متعادل و هماهنگ با اعتقادات و 

ازنظر عملیاتی، تقید به ). 1378سراج زاده، (آمادگی براي عمل در جهت اعتقادات خویش 

بر اساس الگوي گالك و استارك ) 1378(دین با پرسشنامه دینداري که سراج زاده 

  .نجیده شده استکرده است، س تهیه) 1965(

به تمام عواید و منابعی که مجموعه افراد از قبل موقعیت اجتماعی و : سرمایه اجتماعی

آورند،  ها، نهادها و سازمان به دست می عضویت و ارتباط تنگاتنگ خود با انواع شبکه

ازنظر بوردیو، پاتنام، کلمن، ). 14: 1387غفاري، (شود  سرمایه اجتماعی اطالق می

سرمایه اجتماعی شامل روابط متقابل، وجود هنجارهاي مشترك، اعتماد و  فوکویاما،

براي سنجش متغیر ). 37: 1386جواهري و باقري، (مشارکت در سطح گروه اجتماعی است 

اگر فردي مشکلی داشته باشد و از من . شده است گویه استفاده 22سرمایه اجتماعی از 

  ...و . وآمد خانوادگی هم دارم با دوستانم رفت. کنم کمک بخواهد کمکش می
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سرمایه فرهنگی دربرگیرنده تمایالت پایدار فرد است که در خالل : سرمایه فرهنگی

بوردیو تحصیالت را نمودي از سرمایه فرهنگی . شوند اجتماعی شدن در فرد انباشته می

دانست، لیکن، گرایش به اشیاي فرهنگی و جمع شدن محصوالت فرهنگی در نزد فرد  می

همچنین وي سرمایه نمادین را جزئی از سرمایه فرهنگی . خواند ا سرمایه فرهنگی میر

شده  هاي زیر استفاده براي سنجش سرمایه فرهنگی از معرف). 37: 1382فاضلی، (داند  می

مندي و وقت گذاشتن براي کار با اینترنت، مطالعه روزنامه، نشریات و  میزان عالقه: است

ها و سمینارها، رفتن به موزه، یادگیري  ه سخنرانی، کنفرانسمجالت، خواندن رفتن ب

  ...هاي خارجی و  زبان

سرمایه اقتصادي شامل درآمد و بقیه انواع منابع مالی است که در : سرمایه اقتصادي

گیري سرمایه  براي اندازه). 37: 1382فاضلی، (کند  قالب مالکیت، جلوه نهادي پیدا می

درآمد، ارزش ریال منزل مسکونی، ارزش : شده است استفادهاقتصادي از گویه هاي زیر 

هاي عمومی، ارزش ریالی امالك غیر از خانه  ریالی اتومبیل شخصی غیر از اتومبیل

 6منظور تلفیق گویه هاي سرمایه اقتصادي، ابتدا همه موارد فوق در طیفی  به. مسکونی

  .اند شده و بعداً با هم جمع شده اي طراحی گزینه

  

  سی اعتبار و پایایی ابزارهاي تحقیقبرر

یعنی . در پژوهش حاضر اعتبار سؤاالت پرسشنامه از طریق اعتبار صوري برآورد شده است

پرسشنامه بعد از طراحی در اختیار اساتید متخصص در حوزه موضوع پژوهش قرارگرفته و 

. است شده بعد از گردآوري و اصالح و تعدیل نظرات آنها پرسشنامه نهایی طراحی

براي . شده است اي از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده منظور برآورد اعتبار سازه همچنین، به

هاي موجود را تقلیل، و به چند  توان داده انجام تحلیل عاملی باید بررسی شود که آیا می

و بارتلت  KMOفرض، از دو آزمون  عامل پنهانی کاهش داد؟ براي برآورده شدن این پیش

و  70/0باشد که اگر مقدار آن  بین صفر و یک می KMOمقدار آزمون . گردد ه میاستفاد

مشاهده ) 1(همچنان که در جدول شماره . باشد باالتر باشد انجام تحلیل عاملی مطلوب می
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دهنده حد مطلوب  است که نشان 944/0براي متغیر شادکامی  KMOشود مقدار آزمون می

انجام تحلیل عاملی براي گویه هاي مربوط به متغیر آماره براي کفایت تعداد نمونه و 

  .شادکامی است

ها  کند تا پس از فراهم کردن امکان تقلیل داده آزمون کرویت بارتلت به ما کمک می

هاي پنهانی، بتوان ساختار جدیدي را بر اساس همبستگی بین متغیرها و  به یک سري عامل

کند که آیا ماتریس  را آزمون می آزمون بارتلت این فرض صفر. ها کشف کرد عامل

ها یک ماتریس واحد یا همانی است یا نه؟ بنابراین با اجراي آزمون بارتلت  همبستگی داده

طور که از جدول  همان. قصد داریم فرض صفر مبنی بر همانی بودن ماتریس را رد کنیم

داري  عنیآمده براي این آزمون با سطح م دست مشخص است مقدار احتمال به) 1(شماره 

گیریم که  بنابراین نتیجه می. باشد دار بودن این آزمون می دهنده معنی است که نشان 000/0

باشد، و سؤاالت مندرج در هر عامل همبستگی  ها همانی نمی ماتریس همبستگی داده

همچنین . گرفته است درستی انجام ها به اي باالیی با همدیگر دارند و تفکیک عامل ریشه

گیري بر اساس چارچوب نظري و ادبیات  دهد که وسیله اندازه آمده نشان می ستد نتایج به

اي پرسشنامه تحقیق  دهنده برآورد شدن اعتبار سازه شده که نشان تحقیق توسعه داده

  .باشد می

مؤلفه  5گویه مربوط به شادکامی در  29، )1(آمده در جدول شماره  دست طبق نتایج به 

داراي بیشترین مقادیر ویژه  26/9هاي اول با مقدار ویژه  املاند که ع عامل بندي شده

درصد بیشترین میزان تبیین واریانس را در میان  50/13همچنین، عامل اول با . باشند می

درصد  64/54اند حدود  مؤلفه توانسته 5در کل، . ها به خود اختصاص داده است عامل

شده، به روش  رهاي عاملی چرخش دادهبا. واریانس مربوط به این متغیر را تبیین کنند

  .گرفته است واریماکس انجام
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  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گویه هاي مربوط به متغیر شادکامی -1جدول 

  گویه ها و سؤاالت مربوطه  ابعاد
بار 

  عاملی

مقادیر 

  ویژه

واریانس 

  شدهتبیین

واریانس کل 

  تبیین شده

  رضایت

  734/0  .العاده خوشحالم فوق

26/9  50/13  

64/54  

  658/0  .کنم آینده سرشار از امیدوخوشحالی است احساس می

کنم زندگی سرشار از دلگرمی و تشویق  احساس می

  است

593/0  

  568/0  .ام ام راضی چیز زندگی درمجموع از همه

  .برم از وضعی که در آن هستم، کامالً لذت می

  .ارمام د همیشه تأثیر خوبی روي وقایع زندگی

560/0  

535/0  

  450/0  .به دیگران عالقه بسیار زیادي دارم

  444/0  .ورزم به زندگی عشق می

  

  خودکارآمدي

  681/0  .شوم همواره با احساس راحتی از خواب بیدار می

61/1  16/12  

  647/0  .کنم توانایی انجام هر کاري را دارم احساس می

  636/0  .ام ام، انجام داده هر چیزي را که خواسته

  588/0  .گیري برایم آسان است هر نوع تصمیم

  581/0  .کنم همیشه وقتم را بسیار خوب تنظیم می

  527/0  .همیشه حالت لذت و شادي دارم

  سالمت

  630/0  .دارمخوبیتأثیردیگرانرويهمیشه

19/1  24/11  

  589/0  .کنم میشوخیدیگرانباهمیشه

  567/0.دارمپایانی بیانرژيکنم میاحساس

  561/0.زیباستنظرمبهجهانهمه

  542/0.هستمهشیارکامًالکنم میاحساس

  حسن خلق

  759/0  .شوم میسرگرمچیزيهربا

13/1  99/10  
  754/0  .هستمجذاببسیارکنم میفکر

  659/0  .خندانمهمیشه

  540/0.استعالیجاییدنیانمک میفکر

  هدفمندي

  740/0.همیشه متعهد و پایبند هستم

  586/0.استهدفمندودار معنیکامًالام زندگی  76/6  01/1

  410/0.هستندخوشایندبرایمگذشتهوقایعهمه

KMO=0/944 Chi-square=5965/305 DF=325 Sig=0/000  
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گیري را  س از آلفاي کرونباخ که انسجام درونی ابزار اندازهبراي محاسبه پایایی مقیا

نتایج مربوط به آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق و . شده است کند، استفاده محاسبه می

شود میزان آلفاي  طور که مشاهده می همان. هاي آنها در جدول زیر آمده است مؤلفه

قبول  باشد که نشان از پایایی قابل می 7/0کرونباخ متغیرها و ابعاد آنها همگی باالتر از 

  .متغیرها است

  هاي مربوط به متغیرهاي تحقیق نتایج محاسبه ضریب پایایی مؤلفه -2جدول 

  آلفاي کرونباخ کل  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  ابعاد  متغیر

  شادکامی

  

    830/0  8  رضایت) 1(

927/0  

  

  815/0  6  خودکارآمدي) 2(

  769/0  5  سالمت) 3(

  761/0  4  حسن خلق) 4(

  655/0  3  هدفمندي) 5(

    90/0  15  بینانه به آینده نگرش خوش) 1(  

  88/0  85/0  4  نگر تفکر آینده) 2(  امید به آینده

    81/0  5  نگرش بدبینانه به آینده) 3(  

    836/0  7  اعتقادي) 1(  

  898/0  853/0  6  عاطفی) 2(  دینداري

    ---   6  پیامدي) 3(  

    867/0  7  مناسکی) 4(  

    907/0  9  انسجام اجتماعی) 1(  

  936/0  873/0  5  اعتماد بین فردي) 2(  سرمایه اجتماعی

    857/0  5  مشارکت اجتماعی) 3(  

    816/0  3  اعتماد نهادي) 4(  

    ---   9  بعد عینی) 1(  

  934/0  ---   9  بعد ذهنی) 2(  سرمایه فرهنگی

    ---   4  بعد نهادي) 3(  

  828/0  -- -  5  ---   رضایت از زندگی
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  هاي تحقیق یافته

نفر از آنان زن هستند  300نفر از کل پاسخگویان مرد و  313آمده،  دست طبق اطالعات به

درصد آنان را زنان تشکیل  9/48درصد کل پاسخگویان را مردان و  1/51دیگر،  عبارت به

ی سال بوده و میانگین سن 29و حداکثر سن آنان  17حداقل سن پاسخگویان . دهند می

باشد و چولگی و کشیدگی سن پاسخگویان هر دو منفی  سال می 32/23پاسخگویان 

درصد در  1/48ساله،  15-19درصد پاسخگویان در گروه سنی  7/13همچنین، . باشد می

محل . ساله بودند 25-29درصد پاسخگویان در گروه سنی  2/38ساله و  20- 24گروه سنی 

 2/66(نفر  402خگویان شهر تبریز بوده و از کل پاس) درصد 8/33(نفر  208سکونت 

نفر  613از . اند از پاسخگویان در شهرهاي اهر، مراغه، مرند و میانه سکونت داشته) درصد

نفر مطلقه  6، )درصد 8/40(نفر متأهل  250، )درصد 1/58(نفر مجرد  356نمونه آماري، 

  . بودند) درصد 2/0(شده  نفر همسر فوت 1و ) یک درصد(

به اینکه در تحقیق حاضر، جامعه آماري محدود به قشر جوانان بوده، بنابراین  با توجه

به لحاظ سطح تحصیالت، بیشتر پاسخگویان از . تعداد مجردها بیشتر از متأهلین بوده است

بعد از کارشناسی بیشترین ). درصد 2/35(سطح تحصیالت کارشناسی برخوردار بودند 

در رتبه بعد . درصد است 5/30مدرك تحصیلی دیپلم با  تعداد فراوانی مربوط به دارندگان

همچنین کمترین فراوانی . دیپلم از بیشترین فراوانی برخوردار هستند دارندگان مدرك فوق

از کل نمونه آماري . درصد حجم نمونه را داشتند 5/0مربوط به حوزوي بود که 

 9/25(نفر  159تعداد فراوانی  دار با اند، زنان خانه نفر بوده 613بر  موردمطالعه که بالغ

دانشجویان با تفاوت اندکی در مرحله دوم قرار دارند که . بیشترین فراوانی را دارند) درصد

رود بیشتر بودن  احتمال می. اند را به خود اختصاص داده) نفر 145(درصد حجم نمونه  7/23

مشاغل دیگر،  تعداد فراوانی دانشجویان به علت منزلت اجتماعی آن است که صاحبان

جوانان . کنند عنوان شغل اصلی خود قلمداد می را به) دانشجو بودن(گهگاه شغل دوم خود 

درصد  5/0نفر یعنی  3. داراي شغل آزاد در مرتبه بعدي بیشترین تعداد فراوانی قرار دارند

  .هاي مختلف داشتند هم ازکارافتاده بودند که کمترین میزان فراوانی را در میان گزینه
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میلیون تومان بوده  اکثر پاسخگویان درآمد ماهیانه خانوارشان بین پانصد هزار تا یک 

کمترین میزان . شود درصد پاسخگویان را شامل می 5/37نفر،  230است که با فراوانی 

فراوانی مربوط به جوانانی است که درآمد ماهیانه خانوار آنها دو و نیم تا سه میلیون و بیشتر 

درصد پاسخگویان  8/0حدود  5تومان بوده است که هرکدام با تعداد فراوانی از سه میلیون 

نفري که به این سؤال پاسخ  613آمده حاکی است که از  دست نتایج به. دهند را تشکیل می

از میان . طبقه متوسط به پایین را انتخاب کرده بودند) درصد 3/53(نفر  327داده بودند 

درصد  2/0تماعی بسیار باال را انتخاب کرده بودند که با نفر طبقه اج 1پاسخگویان فقط 

با توجه به نتایج توصیفی، نما در این متغیر . ترین میزان را به خود اختصاص داده است پایین

.باشد طبقه متوسط به پایین می

  هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق آماره

گیري  گویه مورد اندازه 26قالب  عنوان متغیر وابسته در پژوهش حاضر در شادکامی به

مؤلفه مورد  5آمده از تحلیل عاملی اکتشافی در  دست قرارگرفته است و بر اساس نتیجه به

 118تا  26میانگین متغیر شادکامی در میان پاسخگویان در دامنه . بررسی قرارگرفته است

ان پاسخگویان در باشد که بیانگر آن است که میانگین شادکامی در می می 40/78برابر با 

  .باشد حد متوسط می
  

  خیلی کم  کم  تا حدودي    زیاد  خیلی زیاد

130  104  40/78  78  52  26  

  طیف سنجش متغیر شادکامی -1پیوستار 

  

. دهد هاي توصیفی مربوط به ابعاد متغیر شادکامی را نشان می آماره) 3(جدول شماره 

فه متغیر شادکامی میانگین متوسط به دهد هر پنج مؤل آمده نشان می دست چنانچه نتایج به

قرار ) تا حدودي و زیاد(4و  3هاي  اي لیکرت بین گزینه باالیی دارند و در طیف پنج گزینه

.گیرند می
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 گویه در پرسشنامه بررسی 24بعد است که با استفاده از  3متغیر امید به آینده متشکل از 

شده و  براي سنجش این متغیر استفاده اي گزینه 5به این منظور از طیف لیکرت . شده است

گذاري  ارزش 5تا  1هاي از کامًال مخالفم تا کامًال موافقم در پرسشنامه با کدهاي  گزینه

هاي  بر اساس یافته. را بپذیرد 120تا حداکثر  24تواند مقادیر حداقل  شده است لذا عمالً می

آمده است که بیشتر از میانگین  تدس به 68/74تحقیق، میانگین این متغیر براي پاسخگویان 

درصد بیشترین نمره قابل اکتساب در این  23/62شده است و معادل  محدوده تعریف

. دهد، امید به آینده جوانان کمی بیشتر از حد متوسط است مقیاس است؛ این نتیجه نشان می

نگرانه داراي  آیندهدهد که، مؤلفه تفکر  آمده براي ابعاد امید به آینده نشان می دست نتایج به

ترین میانگین در میان جوانان بوده و مؤلفه نگرش بدبینانه داراي باالترین میانگین در  پایین

  .اند میان جوانان استان آذربایجان شرقی بوده

بعد  4گویه و  26باشد که در قالب  دینداري یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحقیق می

 54میانگین متغیر دینداري در میان پاسخگویان در دامنه  .گیري قرارگرفته است مورد اندازه

باشد که بیانگر آن است که میانگین دینداري در میان پاسخگویان  می 04/86برابر با  129تا 

هاي توصیفی مربوط به ابعاد متغیر دینداري نشان  آماره. باشد باالتر از حد متوسط می

اي  سط به باالیی دارند و در طیف پنج گزینهدهد هر چهار مؤلفه دینداري میانگین متو می

  .گیرند قرار می) بینابین و موافق(4و  3هاي  لیکرت بین گزینه

گویه  22باشد که در قالب  سرمایه اجتماعی یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحقیق می 

ی آمده از تحلیل عاملی اکتشاف دست گیري قرارگرفته است و بر اساس نتیجه به مورد اندازه

میانگین متغیر سرمایه اجتماعی در میان . در سه مؤلفه مورد بررسی قرارگرفته است

باشد که بیانگر آن است که میانگین  می 09/85برابر با  126تا  48پاسخگویان در دامنه 

آمده براي  دست نتایج به. باشد سرمایه اجتماعی در میان پاسخگویان باالتر از حد متوسط می

دهد هر چهار مؤلفه سرمایه اجتماعی میانگین متوسط به  تماعی نشان میابعاد سرمایه اج

که بعد انسجام اجتماعی داراي باالترین میانگین و بعد اعتماد بین  طوري باالیی دارند به

  .باشد فردي داراي کمترین میانگین در میان ابعاد سرمایه اجتماعی می
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گویه  22باشد که در قالب  یق میسرمایه فرهنگی یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحق 

میانگین متغیر سرمایه فرهنگی در میان پاسخگویان در . گیري قرارگرفته است مورد اندازه

باشد که بیانگر آن است که میانگین سرمایه فرهنگی در  می 95/73برابر با  131تا  22دامنه 

مربوط به ابعاد متغیر  هاي توصیفی آماره. باشد تر از حد متوسط می میان پاسخگویان پایین

دهد در میان سه مؤلفه سرمایه فرهنگی میانگین بعد ذهنی داراي  سرمایه فرهنگی نشان می

  .باشد بیشترین میانگین و بعد نهادي داراي کمترین میانگین می

گویه  4باشد که در قالب  سرمایه اقتصادي یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحقیق می 

میانگین متغیر سرمایه اقتصادي در میان پاسخگویان در . گرفته استگیري قرار مورد اندازه

باشد که بیانگر آن است که میانگین سرمایه اقتصادي در میان  می 54/8برابر با  23تا  4دامنه 

گویه مورد پرسش قرارگرفته  5متغیر رضایت از زندگی با .باشد پاسخگویان خیلی کم می

دهد، رضایت از زندگی در بین جوانان در حد  شان میآمده ن دست نتایج توصیفی به. است

 4/54، معادل 30تا  5در دامنه  32/16آمده برابر با  دست متوسط بوده است، میانگین به

  .دهد خوبی این موضوع را نشان می درصد بیشترین نمره مقیاس، به

  

  اطالعات توصیفی متغیرهاي تحقیق و ابعاد آنها -3جدول 

تعداد   متغیر

  سؤال

امنه د

  تغییرات

میانگین   میانگین

  درصدي

  وضعیت پاسخگویان

  زیاد - تا حدودي   31/60  40/78  26- 118  26  شادکامی

  زیاد - تا حدودي   87/60  35/24  8- 39  8  رضایت) 1(

  زیاد - تا حدودي   90/59  97/17  6- 28  6  خودکارآمدي) 2(

  زیاد - تا حدودي   60/59  90/14  5- 23  5  سالمت) 3(

  زیاد - تا حدودي   80/59  96/11  4- 20  4  حسن خلق) 4(

  زیاد - تا حدودي   33/61  20/9  3- 14  3  هدفمندي) 5(

  موافقم - نظري ندارم   23/62  68/74  44- 112  24  امید به آینده

  نظري ندارم –مخالفم   52/59  94/44  19- 71  15  بینانه به آینده نگرش خوش) 1(

  نظري ندارم –مخالفم   8/58  76/11  4- 20  4  نگرانه تفکر آینده) 2(
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  موافقم - نظري ندارم   92/71  98/17  7- 25  5  نگرش بدبینانه به آینده) 3(

  موافق –بینابین   18/66  04/86  54- 129  26  دینداري

  موافق –بینابین   11/71  89/24  15- 35  7  بعد اعتقادي) 1(

  موافق –بینابین   06/65  52/19  10- 30  6  بعد عاطفی) 2(

  موافق –بینابین   56/65  67/19  13- 29  6  بعد پیامدي) 3(

  بینابین  68/62  94/21  7- 35  7  بعد مناسکی) 4(

  تاحدي موافق –تا حدي مخالف   46/64  09/85  48- 126  22  سرمایه اجتماعی

  موافق –تا حدي موافق   41/66  19/37  17- 54  9  انسجام اجتماعی) 1(

  موافق تاحدي –تا حدي مخالف   63/58  59/17  6- 29  5  اعتماد بین فردي) 2(

  تاحدي موافق –تا حدي مخالف   76/62  83/18  5- 30  5  مشارکت اجتماعی) 3(

  تاحدي موافق –تا حدي مخالف   88/63  50/11  3- 18  3  اعتماد نهادي) 4(

  تا حدي کم –کم   71/47  95/73  22- 131  22  سرمایه فرهنگی

  تا حدي کم –کم   88/70  77/29  9- 52  9  بعد عینی) 1(

  تا حدي کم –کم   09/78  80/32  9- 63  9  بعد ذهنی) 2(

  تا حدي کم –کم   53/35  37/11  4- 22  4  بعد نهادي) 3(

  کم - خیلی کم     24/8  4- 19  4  سرمایه اقتصادي

  در حد متوسط  4/54  32/16  5- 25  5  رضایت از زندگی

  

  هاي تحقیق نتایج مربوط به آزمون فرضیه

عنوان متغیر وابسته  شادکامی به براي آزمون وجود رابطه بین: شادکامی و امید به آینده

نتایج . شده است تحقیق با متغیر امید به آینده از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

درصد، این  99دهد، در سطح اطمینان  نشان می) 4(آمده مندرج در جدول شماره  دست به

یش امید به آینده، ترتیب که با افزا این دو متغیر با هم ارتباط مثبت و معنادار خطی دارند، به

بوده  516/0شده معادل  ضریب همبستگی محاسبه. کند شادکامی جوانان نیز بهبود پیدا می

و بیانگر آن است که با افزایش امید به آینده، شادکامی جوانان با شیبی معادل ضریب 

  .یابد شده افزایش می محاسبه
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دهد  ینده با شادکامی نشان مینتایج بررسی آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد امید به آ

یعنی با . داري با شادکامی دارند که، هر سه بعد متغیر امید به آینده با ارتباط مثبت و معنی

در . یابد هاي شادکامی نیز افزایش یا کاهش می افزایش یا کاهش امید به آینده، میزان مؤلفه

بینانه است که داراي  خوشمیان این ابعاد بیشترین ضریب همبستگی متعلق به مؤلفه نگرش 

باشد و کمترین میزان ضریب همبستگی متعلق به بعد نگرش  می 479/0ضریب همبستگی 

  .باشد می 120/0بدبینانه به آینده با مقدار 

با براي آزمون فرضیه در مورد وجود ارتباط بین شادکامی: شادکامی و دینداري

آمده  دست ضریب همبستگی به. ده استش دینداري نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

با توجه به مقدار ضریب . داري وجود دارد و دینداري رابطه معنیدهد شادکامی نشان می

جوانان توان گفت دینداري یکی از عوامل همبسته با شادکامی ، می)409/0(آمده  دست به

دهد در میان  میهاي سازنده متغیر دینداري نشان  شده براي مؤلفه محاسبات انجام. است

بعد . بیشتر از سایر ابعاد استابعاد دینداري، شدت همبستگی بعد اعتقادي با شادکامی

  .جوانان را داشته استمناسکی دینداري داراي کمترین میزان همبستگی با شادکامی

براي آزمون فرضیه در مورد وجود ارتباط بین : شادکامی و سرمایه اجتماعی

ضریب . شده است ماعی نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفادهبا سرمایه اجتشادکامی

و سرمایه اجتماعی برحسب ابعاد در نظر دهد بین شادکامی آمده نشان می دست همبستگی به

 با توجه به مقدار ضریب محاسبه. داري وجود دارد شده در این تحقیق رابطه معنی گرفته

جوانان یکی از عوامل همبسته با شادکامی توان گفت سرمایه اجتماعی ، می)486/0(شده 

دهد در  هاي سازنده متغیر سرمایه اجتماعی نشان می براي مؤلفهشده  محاسبات انجام. است

بیشتر از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، شدت همبستگی بعد اعتماد بین فردي با شادکامی

شده کمترین  ررسیمؤلفه مشارکت اجتماعی نسبت به سایر ابعاد ب. سایر ابعاد است

  .داردهمبستگی را با شادکامی

با متغیر مستقل سرمایه براي آزمون ارتباط بین شادکامی: شادکامی و سرمایه فرهنگی

طبق جدول شماره . شده است فرهنگی و ابعاد آن، نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
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. داري وجود ندارد رتباط معنیو متغیر سرمایه فرهنگی اشود بیـن شادکامی مشاهده می) 4(

دهد در میان ابعاد سرمایه فرهنگی، بین بعد نهادي سرمایه فرهنگی با  ها نشان می یافته

داري با  داري وجود دارد ولی بعد عینی و بعد ذهنی ارتباط معنی ارتباط معنیشادکامی

  .شادکامی ندارند

عنوان متغیر  شادکامی بهبراي آزمون وجود رابطه بین : شادکامی و سرمایه اقتصادي

شده  وابسته تحقیق با متغیر مستقل سرمایه اقتصادي از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

داري بین شادکامی و سرمایه اقتصادي  دهد، ارتباط معنی آمده نشان می دست نتایج به. است

ستگی باشد که نشان از همب می 179/0وجود دارد و میزان همبستگی بین این دو متغیر 

  .ضعیف بین این دو متغیر است

براي آزمون وجود رابطه بین شادکامی و رضایت از : شادکامی و رضایت از زندگی

آمده مندرج در  دست نتایج به. شده است زندگی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

، دهد، این دو متغیر با هم ارتباط مثبت و معنادار خطی دارند نشان می) 4(جدول شماره 

. کند ترتیب که با افزایش رضایت از زندگی، شادکامی جوانان نیز بهبود پیدا می این به

و بیانگر آن است که با افزایش رضایت از  460/0معادل شده  ضریب همبستگی محاسبه

  .یابد افزایش میشده  زندگی، شادکامی افراد با شیبی معادل ضریب محاسبه

  ون بین شادکامی با متغیرهاي مستقل تحقیق و ابعاد آنهانتایج آزمون همبستگی پیرس -4جدول 

  متغیر
امید به 

  آینده

بینانه  نگرش خوش) 1(

  به آینده

تفکر ) 2(

  نگرانه آینده

نگرش بدبینانه به ) 3(

  آینده

  شادکامی

ضریب 

  *همبستگی
516/0  479/0  398/0  120/0  

  000/0  000/0  000/0  000/0  داري معنیسطح

  دینداري  متغیر
بعد  )1(

  اعتقادي

بعد ) 2(

  عاطفی

بعد ) 3(

  پیامدي
  بعد مناسکی) 4(

ضریب 

  *همبستگی
409/0  349/0  333/0  324/0  287/0  
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  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  داري معنیسطح

  متغیر
سرمایه 

  اجتماعی

انسجام ) 1(

  اجتماعی

اعتماد ) 2(

  بین فردي

مشارکت ) 3(

  اجتماعی

اعتماد ) 4(

  نهادي

ضریب 

  *بستگیهم
486/0  410/0  450/0  340/0  398/0  

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  داري معنیسطح

  متغیر
سرمایه 

  فرهنگی
  بعد ذهنی) 2(  بعد عینی) 1(

بعد ) 3(

  نهادي
    

ضریب 

  *همبستگی
048/0  064/0  020/0-  174/0      

      000/0  621/0  113/0  231/0  داري معنیسطح

          سرمایه اقتصادي  متغیر

ضریب 

  *همبستگی
179/0          

          000/0  داري معنیسطح

          رضایت از زندگی  متغیر

ضریب 

  *همبستگی
460/0          

          000/0  داري معنیسطح

          سن  متغیر

ضریب 

  *همبستگی
067/0-          

          100/0  داري معنیسطح

  

از آزمون یر شادکامیبراي آزمون ارتباط بین سن جوانان با متغ: شادکامی و سن

دهد بین سن جوانان با متغیر  ها نشان می یافته. شده است همبستگی پیرسون استفاده

عنوان یک عامل همبسته  دیگر، سن به عبارت به. داري وجود ندارد همبستگی معنیشادکامی

  .شود جوانان محسوب نمیبا شادکامی
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زمون تفاوت شادکامیبراي آ: تفاوت شادکامی برحسب جنسیت و وضعیت تأهل

ها براي دو متغیر مستقل  برحسب جنسیت و وضعیت تأهل جوانان از آزمون تفاوت میانگین

)T-TEST (پاسخگویان برحسب دهد شادکامی ها نشان می یافته. شده است استفاده

باوجوداینکه شادکامی زنان بیشتر . داري ندارد جنسیت و وضعیت تأهل آنها تفاوت معنی

ها بیشتر از مجردها است ولی، جنسیت و وضعیت تأهل جوانان در شادکامی تأهلمردان و م

  .آنها تأثیري ندارد

  متغیر شادکامی به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل tنتایج آزمون  -5جدول 

متغیر  

  وابسته

متغیر 

  مستقل

  میانگین  تعداد
tمقدار 

درجه 

  آزادي

  داري سطح معنی

  امید به آینده

  مرد

  زن

313  

300  

34/77  

50/79  
937/1-  611  053/0  

  مجرد

  متأهل

356  

250  

98/77  

37/79  
229/1-  604  220/0  

  

تفاوت شادکامی برحسب سطح تحصیالت جوانان، شهر محل سکونت، وضعیت 

تحصیالت، شهر محل  جوانان به تفکیک میزانبراي بررسی تفاوت شادکامی: اشتغال

شده است  طرفه استفاده اریانس یکسکونت، وضعیت اشتغال آنها از آزمون تحلیل و

برحسب میزان تحصیالت، دهد میانگین نمرات میانگین متغیر شادکامی ها نشان می یافته

  .داري با هم دارند شهر محل سکونت، وضعیت اشتغال تفاوت معنی
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نتایج آزمون تحلیل واریانس شادکامی به تفکیک سطح تحصیالت، شهر محل سکونت، -6جدول 

تغالوضعیت اش

منبع     متغیر

  تغییرات

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

F سطح

  داري معنی

  شادکامی

سطح 

  تحصیالت

  161/1151  6  964/6906  بین گروهی

  096/182  606  116/110350  گروهی درون  000/0  322/6

    612  080/117257  کل

شهر محل 

  سکونت

  812/3848  4  249/15395  بین گروهی

  812/166  605  974/100920  گروهی درون  000/0  073/23

    609  223/116316  کل

وضعیت 

  اشتغال

  692/635  7  843/4449  بین گروهی

  گروهی درون  001/0  409/3

  کل

237/112807  605  458/186  

080/117257  612  

  

  تحلیل رگرسیونی متغیر شادکامی

ستقل شامل امید به آینده، دینداري، رضـایت از زنـدگی،   براي سنجش میزان اثر متغیرهاي م

سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بر شادکامی، از تحلیل رگرسیونی چند متغیره بر اساس 

روش حداقل مربعات
1

گام به و با استفاده از روش گام
2

گام،  به در روش گام. شده است استفاده

بین اختیار محقق نیست و اولین متغیر پیش وارد شدن متغیرها به تحلیل رگرسیونی در
3

بر اساس 

شـود و سـپس سـایر     باالترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته وارد تحلیـل رگرسـیونی مـی   

بینی کننده برحسب میزان همبسـتگی جزئـی یـا نیمـه جزئـی در تحلیـل وارد        متغیرهاي پیش

  .را رعایت کردهاي خاصی  فرض براي انجام تحلیل رگرسیون باید پیش. شوند می

هـاي مورداسـتفاده در تحلیـل رگرسـیون مسـتقل بـودن خطاهـا یـا          فـرض  یکـی از پـیش   

دیگر الزم است همبسـتگی بـین خطاهـاي ممکـن در      عبارت ها از همدیگر است به مانده باقی

                                                  
1. OLS
2. Stepwise Regression
3. Predictor
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گیري تأثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته وجود نداشته باشـد؛ ایـن امـر از طریـق آزمـون       اندازه

شده این آزمون مقادیر بین صفر  دامنه کمیت محاسبه. گیرد صورت می 1»سونوات -دوربین«

 5/2تـا   5/1در مطالعات علوم اجتمـاعی معمـوالً مقـادیر در محـدوده بـین      . پذیرد را می 4تا 

دهد، شرط استقالل خطاها مورد قبول است که نشان می
2

از یکدیگر براي متغیرهاي مسـتقل   

  .ام تحلیل رگرسیونی هستیمبرقرار است و ما مجاز به انج

فرض دیگر براي صحت انجام تحلیل رگرسیونی عدم وجود هم خطی چندگانه در  پیش

مدل رگرسیونی
3

عدم هم خطی، داللت به این موضوع دارد که بین متغیرهاي مستقل . است 

همبستگی وجود ندارد؛ به این منظور میزان ضرایب همبستگی بـین متغیرهـاي مسـتقل نبایـد     

  .باشد 7/0بیش از

. در مدل رگرسیونی حاضر کلیه متغیرهاي مسـتقل وارد معادلـه رگرسـیونی شـده اسـت     

انـد،   از میـان متغیرهـاي مسـتقل کـه وارد معادلـه شـده      : آمده نشانگر آن اسـت  دست نتایج به

متغیرهاي امید به آینده، دینداري، رضایت از زندگی، سرمایه اجتماعی، سـرمایه فرهنگـی و   

شـود   مشاهده مـی ) 7(چنانچه در جدول شماره . اند مانده ي در مدل نهایی باقیسرمایه اقتصاد

و مجـذور آن یعنـی ضـریب     656/0ضریب همبستگی چندگانه براي این مـدل رگرسـیونی   

چنین . است 425/0شده معادل  و ضریب تبیین تعدیل 430/0تبیین معادله رگرسیونی معادل 

درصـد از واریـانس متغیـر وابسـته را تبیـین       43موع شود که این پنج متغیر درمج استنباط می

درصد از تغییرات شادکامی جوانان توسط این پـنج متغیـر کـه در معادلـه      43یعنی . کنند می

بر ایـن اسـاس مـدل رگرسـیونی متغیـر شـادکامی بـه        . شود اند تبیین می مانده رگرسیونی باقی

  .شرح زیر خواهد بود

  

  شادکامی= 630/3+ 341/0)امید به آینده+ (299/0)اجتماعیسرمایه + (161/0)سرمایه فرهنگی(

  +175/0)رضایت از زندگی+ (078/0)سرمایه اقتصادي(

                                                  
1. Durbin-Watson
2. Independence of residuals
3. Multicollinarity & Singularity
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شود که متغیر شـادکامی بـیش از هـر چیـز از امیـد بـه        بر اساس معادله فوق، مالحظه می

در نهایـت رضـایت از زنـدگی، سـرمایه     . پـذیرد  آینده و سپس سـرمایه اجتمـاعی تـأثیر مـی    

  .رهنگی و سرمایه اقتصادي تأثیر را در بین متغیرهاي مورد بررسیبر شادکامی جوانان داردف

  

  نتایج تحلیل رگرسیونی متغیر شادکامی -7جدول 

T  بتا  متغیر  656/0  ضریب همبستگی چندگانه
سطح 

  داري معنی

  000/0  392/8  341/0  امید به آینده  430/0  ضریب تبیین

  000/0  565/8  299/0  سرمایه اجتماعی  425/0  شده ضریب تبیین تصحیح

  000/0  557/4  161/0  سرمایه فرهنگی  682/1  کمیت دوربین واتسون

تحلیل 

  واریانس

  000/0  692/4  175/0  رضایت از زندگی  f592/75کمیت 

سطح 

  داري معنی
  021/0  311/2  078/0  سرمایه اقتصادي  000/0

  

  گیري بحث و نتیجه

کننده شادکامی در بین جوانان  است که سهم عوامل تعیین در این پژوهش سعی بر این بوده

هاي توصیفی پژوهش، میانگین  بر این اساس، مطابق یافته. مورد بررسی و تبیین قرار گیرد

دهد شادکامی در میان  درصد برآورد شده که نشان می 31/60شادکامی در بین جوانان 

نیز در پژوهش ) 1389(ري شالی هزارجریبی و صف. جوانان کمی بیشتر از حد متوسط است

درصد پاسخگویان شادکامی خود را در حد متوسط  7/61اند که  خود گزارش کرده

 156، در بین 2018بندي جهانی شادکامی در سال  همچنین، در رتبه. اند ارزیابی کرده

این رتبه به  2020را به خود اختصاص داده است و در سال  106کشور جهان، ایران رتبه 

تنزل پیداکرده است که حاکی از این امر است که شادکامی جوانان دچار ضعف 118

با توجه به اینکه، مبناي . عنوان مسئله اجتماعی موردتوجه قرار گیرد شدید است و باید به

، »سرانه تولید ناخالص داخلی«مطالعه در سنجش وضع شادي کشورها، شش مؤلفه 



  

  

  

1400، پاییز 48شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  96

، »آزادي انتخاب زندگی«، »در بدو تولد امید به زندگی سالم«، »حمایت اجتماعی«

.است» ادراك فساد«و » هاي خیرخواهانه فعالیت«

هاي  حمایت«هاي اجتماعی مانند  طبق این بررسی، برداشت عمومی از واقعیات و پدیده

تأثیر بیشتري روي سطح نشاط عمومی در مقایسه » اجتماعی، آزادي انتخاب زندگی و فساد

و شاید به دلیل میانگین . دارد» امید به زندگی«و حتی » اقتصادي رشد«هایی مثل  با شاخص

دهنده شادکامی هست که میانگین شادکامی را در حد  هاي تشکیل پایین کشور ما در مؤلفه

گیري شده در  گانه شادکامی اندازه هاي پنج مؤلفه. تر از آن تنزل داده است متوسط و پایین

هم تقریباً وضعیت ) مت، حسن خلق و هدفمنديرضایت، خودکارآمدي، سال(این پژوهش 

  .درصد دارند 60مشابهی دارند و میانگین در حدود 

داري با امید به آینده در میان  هاي پژوهش، شادکامی ارتباط مثبت و معنی بر اساس یافته

امید به خود و زندگی و آینده را یکی از ) 2013(لیوبومیرسکی و الئوس . جوانان دارد

به دو ) 1393(جدیدي و همکاران . کند ي اصلی و مهم در احساس شادي معرفی میها زمینه

مسائل اجتماعی، . کنند دسته عامل بیرونی و فردي در ایجاد شادي و یاس اجتماعی اشاره می

اقتصادي، خانوادگی، اشتغال، ازدواج، تعامالت بین فردي، تفریح و سرگرمی، امنیت 

وامل بیرونی و نگرش مثبت و امیدواري و سالمتی و ساالري جزء ع اجتماعی و شایسته

  .شده است عنوان عوامل فردي معرفی تحرك جسمانی و داشتن هدف و رضایت درونی به

شناختی مثبت تلقی کرده و معتقدند که  هاي روان روان شناسان امید را یکی از سرمایه

. زندگی استامید یک حالت انگیزشی مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن براي 

سوي اهداف و از طرف دیگر  سو انگیزه خواستن یا اراده براي حرکت به امیدواري از یک

نتایج تحقیق ). Snyder, 2000(هاي مناسب براي حصول اهداف نهفته است  بررسی راه

نشان داد که داشتن امید در افراد باعث به وجود آمدن سازگاري ) 2014(ماتیو و همکاران 

بینی مرتبط  امیدواري با خودکارآمدي و خوش. شود ط مختلف زندگی میبهتر در شرای

نیز در پژوهشی به ارتباط مثبت و ) 2015(ساریکام ). Feldman & Kubota, 2014(است 

  ).1395رشیدي کوچی و همکاران، (یافت  دار بین امید و شادکامی دست معنی
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ي این پژوهش به اثبات ها یکی از متغیرهاي دیگر که همبستگی آن بر اساس یافته

داري با شادکامی جوانان  دینداري ارتباط مثبت و معنی. رسیده است متغیر دینداري است

. که بعد اعتقادي دینداري بیشترین همبستگی را با شادکامی نشان داده است طوري داشته به

 حسین ثابت و) 1393(اکبري دهکردي و همکاران  علی) 1389(هزارجریبی و صفري شالی 

ازنظر برخی پژوهشگران، دین با تأثیر بر . به نتیجه مشابهی دست یافتند) 1394(مومی پور 

هاي ارزشی به دو سؤال اساسی انسان درباره هدف  سبک زندگی و چگونگی حل تعارض

دهد و در نتیجه به انسجام  ها و استعدادهاي او پاسخ می زندگی و معناي فعالیت

دین . کند تبع آن به شادکامی کمک می م دهی انسان و بهشناختی و معنوي و خود نظ روان

اکبري  علی(کند  ها مواضع مبهم فراهم می و مذهب بستر مناسبی براي پاسخ به خواسته

  ).134: 1393دهکردي و همکاران، 

عنوان یکی از  سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهایی هست که در این پژوهش به 

برایان ترنر معتقد است . دمطالعه و تأیید قرارگرفته استهاي شادکامی جوانان مور همبسته

که در جوامعی که روابط و پیوندهاي اجتماعی در سطح مطلوبی قرار ندارند و افراد از 

گیري و رشد سرمایه اجتماعی به کندي  کنند شکل تعامالت اجتماعی عقالیی اجتناب می

ردگرایی خودخواهانه رشد گیرد و در نتیجه در این گوجه جوامع پدیده ف صورت می

کاهش سطح تعامالت اجتماعی . یابد کند و متعاقب آن همبستگی اجتماعی کاهش می می

کند و احساس انزوا و احساس تنهایی در سطح جامعه  افراد را دچار انزواي اجتماعی می

کند  باید و تقویت چنین وضعی حاالت روانی منفی را در افراد جامعه ایجاد می گسترش می

دهد که در نهایت تأثیر چشمگیري در کاهش شادمانی  سالمت روانی آنان را کاهش می و

هاي این  یافته). 163: 1395عباس زاده و همکاران، (افراد جامعه به همراه خواهد داشت 

و عباس زاده و همکاران ) 1394(هاي پژوهش نصرتی نژاد و همکاران  پژوهش با یافته

نیز به نتایج ) 2010(و بارتولینی و دیگران ) 2004(و پوتنام  هلی ول. مطابقت دارد) 1395(

داري با شادکامی  سرمایه اقتصادي هم همبستگی مثبت و معنی. اند مشابه دست پیداکرده

نیز در پژوهش خود بر یافته مذکور ) 1395(عباس زاده و همکاران . جوانان داشته است

  .اند صحه گذاشته
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م با شادکامی متغیر رضایت از زندگی است که در این یکی دیگر از عوامل همبسته مه

کرمانی مامازندي و همکاران . دار آنها به اثبات رسیده است پژوهش ارتباط مثبت و معنی

نیز در پژوهش خود به ارتباط مثبت و ) 1394(، کیخسروي بیگ زاده و همکاران )1398(

ا سطح باالیی از رضایت از زندگی، افراد ب. اند دار بین این دو متغیر دست پیدا کرده معنی

هاي مثبت بیشتري را تجربه کرده، از گذشته و آینده خود و دیگران، رویدادهاي  هیجان

تري دارند و آنها را خوشایند  مثبت بیشتري را به یاد آورده و از پیرامون خودارزیابی مثبت

).Thimm, 2010(کنند  توصیف می

در ارتباط با تبیین شادکامی جوانان به دست آمد  بر اساس نتایجی که از پژوهش حاضر 

با توجه به اینکه امید به آینده یکی از متغیرهاي مهم و ) 1. گردد هاي زیر مطرح می پیشنهاد

گردد  شود لذا پیشنهاد می کلیدي همبسته مستقیم با شادکامی جوانان محسوب می

ظور افزایش امید به آینده جوانان من هاي الزم را به گذاران و مسئوالن اجرایی زمینه سیاست

ازآنجاکه امید به آینده نوعی انتظار مثبت و ارزیابی مثبت فرد از رخدادهاي . فراهم سازند

هاي  هاي اجتماعی بیشتر به جوانان آنها را در ارزیابی توان با اعطاي مسئولیت آینده است می

جهه اجتماعی بیشتر و در نتیجه مثبت مشارکت داد که این امر باعث ایجاد تعهد بیشتر و موا

کننده شادکامی جوانان  دینداري هم از متغیرهاي تعیین) 2. امید به آینده بیشتر خواهد شد

هاي فرهنگی متنوع و  اندرکاران مربوطه با ایجاد برنامه گردد دست لذا پیشنهاد می. است

. گردد نان فراهم میهاي شادکامی جوا تولید محتواي دینی و ارائه آن به نسل جوان، زمینه

باشد سرمایه  هاي دیگر شادکامی جوانان سرمایه اجتماعی می بینی کننده یکی از پیش) 3

هاي مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی است  اجتماعی حاصل مؤلفه

مواردي . هاي فوق، شادکامی جوانان بهبود پیدا خواهد کرد که با ارتقاي آر کدام از مؤلفه

هاي مدیریتی و اجتماعی به جوانان،  هاي اجتماعی، تفویض مسئولیت نظیر ایجاد شبکه

توانند با افزایش سرمایه  مواردي هستند که می... هاي تیمی و جمعی و تأکید بر مسئولیت

  .اجتماعی، نقش مؤثري در ارتقاي شادکامی جوانان داشته باشند
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