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 )جوانان شهر اصفهان: مطالعه موردي(عوامل فرهنگی شادمانی اجتماعی 

  

  ١محمدي اصغر

  2علی سیف زاده

  

  

 ٢/١٠/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ

 ٧/١١/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 ،هاي اجتمـاعی، فرهنگـی زنـدگی او تـأثیر داشـته باشـد       تواند در جنبه انسان که مییکی از نیازهاي اساسی 

نی در ساکنان شهر پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر در احساس شادما .احساس شادمانی و نشاط است

که حجم نمونه بـا  است  سال اصفهان 29تا  15جمعیت پژوهش شامل جامعه آماري  .اصفهان پرداخته است

 و حجـم  بـا  متناسـب  اي گیري سـهمیه  روش نمونهبا استفاده از نفر،  600تعداد به استفاده از فرمول کوکران 

البتـه   الیسون دورکم، بوردیو، سیلگمن ونظریات  چارچوب نظري شامل. قی انتخاب شدتصادفی اتفا سپس

 هـاي  شاخص و پرسشنامه کل براي کرونباخ ايآلف مقادیر ،پایایی کلدر محاسبه  .نظریه غالب بوردیو است

 )5/75(نمونه آماري  بیشترنتایج تحقیق نشان داد میزان احساس شادمانی  .است بیشتر 7/0 مقدار از پژوهش

هـاي جمعـی    هـاي رسـانه   ، برنامـه =41/0r، سرمایه فرهنگـی  =38/0r داري ین بین دیننچمتوسط بود و هم

47/0r=  63/0و امکانات تفریحی و رفاهیr=      ،همبستگی مثبت و متوسط وجـود دارد و بـین جـنس، سـن

نتایج تحلیل رگرسـیون نشـان داد کـه     .دیده می شودتحصیالت، درآمد، شغل و احساس شادمانی نیز رابطه 

دار هسـتند   معنـی  05/0در مدل رگرسیونی بـرازش شـده، در سـطح خطـاي      مستقل متغیرهاي  کلیهب یضرا

)05/0 p <( را تبیین نموده و بیشـترین   شادمانیدرصد تغییرات  9/28لی و مستقل تحقیق و چهار متغیر اص

  .هاي جمعی بوده است داري و رسانه تأثیر نیز مربوط به متغیر مستقل دین

  

  رسانه، امکانات رفاهی و تفریحی و جوانان داري، شادمانی، سرمایه فرهنگی، دین :ديیواژگان کل 
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  مقدمه

از چگونگی داوري فـرد دربـاره نحـوه     است عبارتکه  می باشدیکی از خلقیات اساسی در زندگی  ،نشاط

عواطف مثبت است کـه   تجربه احساسات و از ادراکات شخصی فرد و متأثرنوع داوري  این .گذران زندگی

در برقـراري اصـول بهداشـت روانـی و      تأثیرگـذار از علل  یکی .گذارد میاو اثر  گیري تصمیمبر قضاوت و 

یکـی از ابعـاد اصـلی تجربـه بـوده و       نشاط .گذارد میاثر خوشبختی است که بر فضاي شناختی و رشد آن 

 )8: 2002، ١سلیگمن و دانر(.گذارد می جا بهمطلوب است که کارکرد مناسبی  هاي پاسخپی ایجاد  در معموالً

کند؛ در غیر این صورت، از منظـر نـاظر بیرونـی،     نشاط در فرایند رابطه فرد با جامعه و گروه تحقق پیدا می

اگر این کیفیـات  . انگیز فردي نخواهد بود هاي طرب اي از کیفیات روحی و هیجان نشاط چیزي جز مجموعه

ت نابهنجـار روحـی   ، واجد معانی اجتماعی و اهداف جمعی نباشـند، تعریفـی جـز برخـی حـاال     بخش فرح

بنابراین، نشاط اجتماعی همان سطح برخورداري از مواهب زندگی عمومی همراه  .آمیز نخواهند داشت جنون

عنبـري،  (مقـارن باشـند    باهمبا اقناع ذهنی و اجماع عینی است؛ یعنی باید تعریف فردي و بیرونی از نشاط 

1391 :35.( 

انسـانی دارد و   مکانیزهشناختی و روانی  جسمانی، کارهايژرفی بر سازو تأثیرنوعی هیجان است که  شادي

، گرا انسانشناسان  روان) 1993(وینهوون  گفته به بنا. بخشد میمختلف بهبود  هاي زمینهعملکرد آدمی را در 

و ایجـاد   کند میوي را تقویت  خالقیت ،افزاید میآگاهی او  بر ،انگیزد برمیمعتقدند که شادي فعالیت فرد را 

  دربـاره کـه شـخص    کنـد  مـی را میزانی اطالق  شادي) 1984(وینهوون . نماید میروابط اجتماعی را تسهیل 

  )3:1382نصوحی،( .کند میمطلوبیت کیفیت زندگی خود قضاوت 

جوامع بوده است تا جایی که بعضاً گاهی  موردتوجهشادمانی اریخ و عصرهاي گذشته تا به امروز، در طول ت

تحقیقـات   .شـده اسـت   برده  نامبنیادي  –یک میل انسانی عنوان بهو از آن  دانند میآن را هدف وجود انسان 

اعتقادات مـذهبی   از و ي دارندترباال نفس اعتمادبهعزت و که افراد شاد احساس امنیت بیشتر و دهد مینشان 

 ؛همچنین فقدان شادمانی نیز نتایج منفـی بسـیاري را بـه دنبـال خواهـد داشـت      . برخوردار هستند معناداري

   .به کار، اعتیاد به مواد مخدر و گرایش به فرهنگ بیگانه عالقگی بی، بدبینی افسردگی، ازجمله

و در آن شـاخص   شده  انجام المللی بیندر سطح ) 1392، به نقل از اکبرزاده و همکاران،2009( مینکوتحقیق 

 در ،1997_2007 هاي سالنشان داده که رتبه شادي ایران در طول  او. شادي کشورها را محاسبه نموده است

                                                           
١  -  Seligman & Danner 
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نقـل از اکبـرزاده و    بـه  .163:2009مینکـو، ( اسـت  تـر  پـایین اسـت کـه از متوسـط     56 رده کشـور،  97بین 

صفهان نیز حاکی از بـاال نبـودن آن در   شادمانی در شهر ا موردنتایج برخی از تحقیقات در ). 1392همکاران،

شهر اصفهان یکـی از مراکـز    که اینبا توجه به ). 1390ربانی و همکاران، ( باشد میبین خانوارهاي اصفهانی 

بـر مشـکالت گونـاگون آن     تأثیرگـذار پی بردن بـه عوامـل    ،ایران است اجتماعی وفرهنگی  ،مهم اقتصادي

  .حائز اهمیت باشد تواند میاحساس شادمانی  ازجمله

استفاده بهینه از نیروي انسانی و توجه به آن است، امروزه بحث شـادمانی   درگروتوسعه انسانی  که ازآنجایی

نشـانگر   تواند میشادمانی و نشاط اجتماعی . است شده  تبدیلبه یکی از مباحث بسیار مهم در جوامع مدرن 

مبتکر، خالق و کارآمـد   تواند مینشاط است که  حساسا باانسان  چراکه ،سالمت اجتماعی یک جامعه باشد

 دهد میو نتایج برخی تحقیقات نشان  آید نمیبه دست  راحتی بهو  خود خودي بهاما شادمانی اجتماعی  .باشد

، )1390 همکـاران اکبـرزاده و  ؛ 1381میر شاه جعفري،(، اقتصادي )1381کرمی نوري،( فرهنگیکه فشارهاي 

ــوري،(اجتمــاعی  ــاب ;1388و همکــاران، هزارجریبــی( شــناختی روان، خــانوادگی، )1381کرمــی ن و  کامی

کاهش رضایت و شادي افـراد   باعث توانند میو جمعیتی در جامعه وجود دارند که همگی ) 1388همکاران،

 شناختی روان هاي بررسیدر در حالی است که  این ).1390اکبرزاده و همکاران،( شهري شوند هاي محیطدر 

مربوط به  هاي مقاله برابر 13و افسردگی حدود  اضطراب مربوط به خشم، هاي مقالهکه تعداد  شده دادهنشان 

  .و رضایت از زندگی بوده است شادمانی احساسات مثبت،

صـادي،  با تحوالت ساختاري همانند افـزایش سـاالنه جمعیـت، مسائل اقت شدن مواجهجامعۀ ایران به لحاظ 

گذر از جامعـۀ سـنتی بـه جامعـۀ مـدرن و در آستانۀ ورود به عرصۀ دنیـاي   همچنین واجتماعی و سیاسی 

اجتماعی است که این موضوع نشاط  هاي آسیبامنیـت و  حوزهمختلفـی در  هاي پدیده، شاهد بروز فنّاوري

شـهر  ( مطالعـه  مـورد و شـادي جامعـۀ ایـران را بیشـتر از گذشـته تحت تـأثیر قـرار داده اسـت و جامعـۀ     

ضروري است در مورد میزان نشاط اجتمـاعی جوانـان  ،رو ازاین. نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت) اصفهان

میزان شادمانی افراد و فاکتورها یا عـواملی کـه در    ،دیگر رتعبا به .پـژوهش علمـی درخـوري صورت گیرد

باشـد نیـاز بـه     مـؤثر در افزایش شادمانی  تواند میمختلف  رسوم و  آداببا توجه به فرهنگ و  اي جامعههر 

این اسـت کـه نشـاط اجتمـاعی در بـین      پژوهش  مسئله. کند میتحقیق و پژوهش در این زمینه را مشخص 

  ؟اند کدمشهر این  جوانان بر شادمانی اجتماعی مؤثرعوامل فرهنگی جوانان شهر اصفهان به چه میزان بوده و 
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  پژوهشپیشینه 

 طـور  بـه  72/3که میانگین نشاط عمومی با مقـدار   اند دادهتحقیقی نشان  در) 1393(و فرنام  وحیدا، ودادهیر

در حـد متوسـط    این شـهر کیفیت اجتماعی در  چنینهم. در شهر اردبیل از حد متوسط باالتر بود داري معنی

 در) 1392( همکـاران و  اکبرزاده .بود دار معنیکیفیت اجتماعی و نشاط عمومی نیز  ارزیابی شد و رابطه بین

تصور عمـومی، میـزان    رغم علی. بودندسرمایه اقتصادي بر شادي جوانان  تأثیربررسی  خود به دنبال تحقیق

سـهم ضـعیف سـرمایه اقتصـادي در تبیـین شـادي را       . سرمایه اقتصادي بر شادي ضعیف است تأثیرگذاري

محققان در این . زیادي داشته باشد تأثیردر شادي افراد  تواند نمی تنهایی بهچنین توضیح داد که پول  توان می

ی یمردم درآمد و دارا بیشتر ،ثانیاً ؛کنند میخود عادت  افراد خیلی زود به سطح درآمد ،اوالًمعتقدند که  مورد

. انسان نیازهایی دارد که با پول قابل خریداري نیست ،اًثالث ؛کنند میی دیگران مقایسه یخود را با درآمد و دارا

وجـود   داري معنیتفاوت  تأهلدیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین شادي جوانان به لحاظ وضعیت 

 داري معنـی میـزان تحصیالتشـان رابطـه     برحسـب وضع فعالیت و نیز  برحسباما بین شادي جوانان  ،ندارد

نشان دادند که بین شادي جوانان بـا سـرمایه اقتصـادي آنـان      دومتغیرهنتایج تحلیل  ،همچنین. مشهود است

نشان دادند کـه اشـتغال بـر روي شـادي جوانـان      نیز متغیره  نتایج تحلیل چند .وجود دارد داري معنیرابطه 

سـرمایه اقتصـادي   . یابـد  مینیز افزایش  ها آنمیزان شادي  ،با افزایش سرمایه اقتصادي افراد. است تأثیرگذار

میـزان  « در تحقیقی با عنوان ) 1391( همکارانمنتظري و . را بر روي متغیر شادي دارد تأثیرگذاريبیشترین 

درصـد افـراد    3/39 که به این نتیجه رسیدند »بر آن از دیدگاه مردم ایران مؤثرشادکامی مردم ایران و عوامل 

افراد میزان شادکامی خود را در سطح بسـیار   درصد 4/35، »نه کم، نه زیاد«میزان شادکامی خود را در سطح 

نتـایج  . ح بسـیار زیـاد ارزیـابی کـرده بودنـد     و تنها سه درصد افراد میزان شادکامی خود را در سط »کم/کم 

اجتمـاعی از قبیـل درآمـد،     -نشان داد که عالوه بـر عوامـل اقتصـادي    لجستیکحاصل از تحلیل رگرسیون 

 هـا  آنبسـزایی در سـطح شـادمانی     تـأثیر و شهر محل سکونت، درك افراد از سالمت خود  وضعیت اشتغال

  ).467: 1391منتظري و همکاران،(داشته است 

گذران اوقات فراغـت، میـزان مشـارکت     چگونگی بین نگرش شغلی، نشان داده یپژوهشدر ) 1391(ربیعی 

اجتمـاعی، سـالمت روانـی و تحصـیالت      طبقـه  و رفتارهاي دینـی،  اعتقادات با همکاران، روابط اجتماعی،

درآمد، وضعیت ولی بین سنوات خدمت، سن، میزان  ،دارداجتماعی معلمان زن رابطه معنادار وجود  بانشاط

میانگین نشاط اجتماعی معلمان  چنینهم. دیده نمی شود، نوع مسکن و سالمت جسمانی رابطه معنادار تأهل
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 متغیرهـاي ضـریب تعیـین،    اسـاس  بـر ). درصـد  5در سطح خطـاي   4از  7/2(بیشتر بود  متوسط حد اززن 

را بر  تأثیراجتماعی به ترتیب بیشترین  موقعیت ،داري دین روانی، سالمت شغلی، نگرش مشارکت اجتماعی،

تعیـین عوامـل   « با عنوان اي مقالهدر ) 1388(دوست و همکاران  نشاط .اند داشتهنشاط اجتماعی معلمان زن 

کمی بـاالتر از حـد متوسـط    را ، میزان شادکامی پاسخگویان »در شادکامی کارکنان شرکت فوالد مبارکه مؤثر

ایت از ضـ متغیـر ر  پنجمتغیر مستقل منظور شده،  21و از بین  یافتند) 5/43در مقابل میانگین نظري  73/48(

و سـابقه بیمـاري عصـبی     بـه زنـدگی، شـادکامی همسـر     بینـی  خـوش زندگی، میزان ورزش هفتگی، میزان 

  ).113:1388نشاط دوست و همکاران، ( کردند میدرصد شادکامی پاسخگویان را تبیین  54 درمجموع

 18کـه احسـاس نشـاط در بـین      دادنـد نشان  در شهر تهران یتحقیق در) 1388( فشانو آستین  هزارجریبی

درصد از پاسخگویان از احساس نشاط  28و در مقابل  باشد میدرصد از پاسخگویان در حد کم و بسیار کم 

 ؛دیگر بیانگر متوسط بودن این احساس در بین اکثریت پاسخگویان اسـت  هاي یافته .باالیی برخوردار هستند

 نتـایج  .انـد  کـرده درصد احساس نشـاط اجتمـاعی خـود را در سـطح متوسـط ارزیـابی        54به این معنی که 

 تنهایی به متغیر این .امید به آینده وارد معادله شده است که در ابتدا متغیر دهد میرگرسیون چند متغیره نشان 

متغیـر بعـدي یعنـی     واردکـردن  با .درصد از تغییرات متغیر نشاط اجتماعی را تبیین کند 30/0توانسته است 

درصد به ضـریب تعیـین افـزوده و کـل ضـریب       15/0مقدار  به ارضاي نیازهاي عاطفی به مدل رگرسیونی،

ورود متغیـر مقبولیـت    بـا  .رسـد  می 47/0تعیین ناشی از وجود دو متغیر امید به آینده و ارضاي نیاز عاطفی 

متغیر  سه ،درمجموع که است شدهاضافه   تعیینه ضریب درصد ب 66/0اجتماعی به مدل رگرسیونی به میزان 

نشـاط   متغیـر از تغییـرات   درصـد  537/0 انـد  توانستهنیاز عاطفی و مقبولیت اجتماعی  ارضاي امید به آینده،

امید بـه   میزان احساس نشاط اجتماعی، شود میمالحظه  آمده دست بهنتایج  اساس بر .اجتماعی را تبیین کنند

مقابـل   در ومثبت به فضاي اخالق عمومی در بین پاسـخگویان متوسـط    نگرش ارضاي نیازها، میزان آینده،

 .است شده ارزیابیامنیت و احساس عدالت اجتماعی در سطح پایینی  احساس احساس همبستگی اجتماعی،

ز حاصـل ا  نتـایج  .دینی بین پاسـخگویان در سـطح بـاالیی قـرار دارد     هاي ارزشمیزان پایبندي به  همچنین

متغیر بیگـانگی اجتمـاعی رابطـه     غیراز بهبیانگر آن است که کلیه متغیرهاي مستقل تحقیق  همبستگی متغیرها

است که بین احساس محرومیـت اجتمـاعی و نشـاط اجتمـاعی      گفتنی البته .معناداري با متغیر وابسته دارند

که از بین متغیرهـاي   شود مینتایج تحلیل رگرسیونی مشاهده  اساس بر .ارتباط منفی و معکوس وجود دارد

درصد از تغییرات  50اجتماعی و ارضاي نیازهاي عاطفی بیش از  مقبولیت سه متغیر امید به آینده، ،تأثیرگذار

ضرایب بتا متغیر امید به آینـده بـاالترین همبسـتگی     اساس برو  کنند میو نوسانات نشاط اجتماعی را تبیین 
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نیازهاي عاطفی و  ارضاي مرتبه بعدي به ترتیب متغیر مقبولیت اجتماعی، در .اجتماعی دارد بانشاطرا مثبت 

  .خود را در افزایش نشاط اجتماعی دارند تأثیراحساس عدالت اجتماعی بیشترین 

 بـر  .بودنـد تحقیق خود به دنبال بررسی رابطه میان فرهنگ جوامع و شـادمانی   در) 1387( همکارانو  ربانی

میـانگین بعـد    و 23/56 ،میـزان شـادي سرپرسـتان خـانوار در شـهر اصـفهان       ،این تحقیق یافته هاي اساس

ارتباط سرمایه . بود  42/55و میانگین بعد اجتماعی آن  88/53، میانگین بعد شناختی 37/59احساسی شادي 

ر بعـد احساسـی و   ایـن ارتبـاط در بعـد شـناختی و سـپس د      بود کـه فرهنگی و شادي نیز ارتباطی مستقیم 

در بعـد   تأثیربیشترین  ،حیطه ابعاد سرمایه فرهنگی در .مشاهده شد تر قويدر بعد اجتماعی شادي  درنهایت

 در بعـد مهـارتی،   کـه   طـوري  به بود؛مدارك فرهنگی  درنهایتفرهنگی و  هاي مهارتوسایل فرهنگی سپس 

و  داري دیـن رابطـه   مـورد در . بـود بر بعد شناختی بیش از سایر ابعـاد   اثرگذاري و وسایل فرهنگی، مدرکی

این ارتباط ابتدا در بعد شناختی سپس در بعـد   که بود رابطه مثبت بین متغیرها نتایج تحقیق حاکی از ،شادي

زمینه اوقات فراغت خانوادگی نتـایج تحقیـق    در .مشاهده شد تر قويدر بعد احساسی  درنهایتاجتماعی و 

فرهنگـی داراي کمتـرین    -داراي بیشترین میانگین و اوقات فراغـت علمـی   حاکی از آن است که این متغیر

. هنري بیشترین و اوقات فراغت خانوادگی کمترین اسـت  -میانگین است و نابرابري اوقات فراغت فرهنگی

از  -از آن ابعـاد بـر شـادي    هرکـدام  تأثیرگـذاري غت با شادي ترتیـب  نحوه ارتباط ابعاد اوقات فرا مورددر 

 بعـد  فرهنگـی،  -علمـی  بعـد  تفننـی و سـرگرمی،   بعـد  بعد خـانوادگی، : از اند عبارت -تر ضعیفبه  تر قوي

رابطه ابعاد اوقات فراغت با ابعاد شادي نیز نتایج حاصله حـاکی از   زمینهدر . ورزشی بعد وهنري  -فرهنگی

فرهنگی بـا   -علمی بعد تفننی با بعد اجتماعی شادي، بعد بعد خانوادگی با بعد احساسی شادي،که  آن است

هنري با بعد شناختی شادي و بعد ورزشی اوقات فراغت با بعد احساسی  -فرهنگی بعد بعد شناختی شادي،

  .از سایر ابعاد شادي هستند تري قويشادي داراي رابطه 

بر  توانند میکاري  هاي محیطاعتماد در  ازجمله غیرمادي هاي ارزشکه  دادنشان  تحقیقی در) 2005(هلیول 

با یک درجه تغییـر در رضـایت شـغلی، ده     ،مثال  عنوان به .احساس شادمانی تأثیرات بسزایی را داشته باشند

کـاري دارنـد،    هاي محیطو در مورد کسانی که درآمد مساوي در  گردد میدرجه به احساس شادمانی افزوده 

اعتمـاد   همچنـین  .رضایت و یا اعتماد تأثیر عمیقـی را بـر احسـاس شـادمانی دارد     ازجمله غیرماديعوامل 

تأثیرات عمیقی بر احساس شادمانی دارند و از بین  )به کارکنان دیگر، روسا و غیره(عمومی و اعتماد شغلی 
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 در) 2005( 1و همکاران توجرسن .است شده  گزارشتماد عمومی بیشتر این متغیرها تأثیر اعتماد شغلی از اع

در  را) بدن شخص، روابط کاري و اهـداف (احساس شادکامی  مؤلفهرابطه مشارکت ورزشی و سه  یتحقیق

ورزشی اعضاي  هاي فعالیتکه  دادنتایج تحقیق نشان . ادندقرار د بررسی مورداز کارکنان ادارات  هایی نمونه

 بیشتر کنند میصرف ورزش  ها آندارد و هر چه میزان ساعاتی که  ها آنمستقیمی بر شادي  تأثیرات سازمان،

رابطـه   پیرامـون  یتحقیقـ  در) 2010( همکارانو  2کوراي. نیز بیشتر بوده است ها آنشادمانی  احساس است،

تـالش   اجتماعی و احساس شادي در شـهر ملبـورن اسـترالیا،    محرومیت شهري، ونقل حملوضع نامناسب 

 مسـائل نوع کلیـدي از   4 ،نتایج تحقیق .دنبر احساس شادمانی را در استرالیا بررسی کن مؤثرتا عوامل کردند 

 کسـانی  ،مشهورند دیده زیان پذیر آسیباول که به نام گروه اختالل  گروه :را مشخص کرده است ونقل حمل

ایـن   .هسـتند نیازمند توجـه بیشـتري   بقیه نسبت به د و نمیزان شادي نگرانی بیشتري دار موردهستند که در 

مـک  . اسـت  یافتهمحرومیت نسبی و احساس شادي  ،شهري ونقل حملقوي میان چگونگی  اي رابطه تحقیق

 -نددادقرار  بررسی موردموضوع احساس شادمانی را در توریسم  یتحقیق در) 2013( 3اسکات و همکارش

نتایج نشانگر آن اسـت کـه   .اند متمرکزشدهتحقیقات اخیر بر رابطه میان توریسم و کیفیت زندگی از تعدادي 

) 2011( همکاران و 4آناند. میزان شادي کمتري نسبت به عموم مردم هستند داراي توریسم با شرایط مذکور،

کـه در آن   نمودنـد   ارائـه شـادي مـدلی    مـورد در ، مـدلی  در آرژانتین به مرحله اجرا درآمـد  که یتحقیق در

پنهـان مـدل    متغیرهـاي  عنـوان  بـه تجـانس اجتمـاعی    عـدم  ،تجانس رضایت از زندگی، ازجملهمتغیرهایی 

 نتـایج  .انـد  بـوده  تأثیرگذاراجتماعی در این تحقیق بر شادمانی  -و متغیرهاي اقتصادي درآمد .اند شده معرفی

متغیرهـاي   ازجملـه ، اهداف شخصی، امنیت و اسـترس  6ارزش خود،  5یکدلیتحقیق حاکی از آن است که 

بسـزایی بـر شـادي افـراد بـر جـاي        تـأثیر بر رضایت از زندگی هستند و رضایت از زنـدگی نیـز    تأثیرگذار

  .است غیرمستقیم تأثیریعنی این  -گذارد می

  پژوهشچارچوب نظري 

 عنوان برنامه شادمانی که داراي اصـول  با اي مجموعهروانشناسی شادي  نظران صاحباز ) 1997(فور دایس 

 ،شخصـیت  ژنتیـک،  :ضمن اینکه عوامـل مختلـف ازجملـه    فوردایس .داده است ارائه ،باشد می گانه چهارده

                                                           
١ Thogersen N toumani 
٢currie 
٣ Mc,Scott,Iohnson,Sarah 
٤Anand  
٥ empathy 
٦ self worth 
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خاصـی   هـاي  ویژگی ،داند می مؤثرو سایر عوامل را در میزان شادمانی  تحصیالت اجتماعی، موقعیت ،ثروت

  .داند میرا در فرد موجب اکتساب شادي 

 شـناختی  زیسـت کلـی و داراي پایـه و اسـاس     اي پدیـده در علم روانشناسی اغلب عواطف و احساسات را 

شماري از روانشناسان که داراي رویکرد فرهنگی می باشـد بـر نقـش حیـاتی مفـاهیم       تازگی به اما ،دانند می

ایـن  . انـد  نمـوده عواطف و احساسـات تأکیـد    دهی شکلو عادات کلی در کارها و امور روزمره در  عمومی

فرهنـگ را تعریـف    طـورکلی  بـه کـه   دهنـد  مـی بومی را تشکیل زندگی  هاي روش درواقعمفاهیم و عادات 

یـا   شـناختی  روان هـاي  مکانیسمنتیجه و پیامد مستقیم  ،عواطف ،پردازان نظریهعقیده این دسته از  به .کنند می

 تـوان  مـی ایـن اسـاس    بر .اند شده  دهیگنجانو ده همیشه در بافت فرهنگی خاص قرار دا بلکه ،عصبی نیستند

تحلیل به این نکتـه اشـاره    این .باشند میسرشار از معانی و مفاهیم فرهنگی  ،گفت که عواطف و احساسات

 .چشمگیري با یکدیگر دارنـد  هاي تفاوتمختلف  هاي فرهنگکه براي مثال، معنا و مفهوم شادي در  کند می

 بنـدي  طبقهمصادیق شادي  عنوان هبمتفاوتی را  کامالًوقایع و تجارب  ،مختلف هایی فرهنگافراد در  بنابراین

آمریکـاي شـمالی ماننـد فرهنـگ طبقـه متوسـط جامعـه         -اروپـایی  هـاي  فرهنگخاص در  طور به .کنند می

 -اعتقاد شدیدي به کسب استقالل و عدم وابستگی فردي وجود دارد و شادي در فرهنگ اروپایی ،آمریکایی

 ،آسـیاي شـرقی   هـاي  فرهنـگ مقابل در  در .استوابسته به اثبات خصوصیات مثبت فرد  به شدتآمریکایی 

هویت فرد بر اساس فرضیه . متقابل افراد با یکدیگر وجود دارد بستگی همفرضیه متضادي در مورد ارتباط و 

و افراد براي انطبـاق دادن و سـازگار کـردن خـود بـا       شود میموجود در مورد همبستگی متقابل افراد تعیین 

آسیاي شرقی احتمـاالً   هاي فرهنگو فرهنگ در  شادي .انگیزه باالیی دارند ،توجه به روابط اجتماعی مناسب

تا حد زیادي به تحقـق برقـراري روابـط اجتمـاعی مثبـت بسـتگی دارد کـه فـرد بخشـی از آن را تشـکیل           

  )1385به نقل از الیاسی  2004و همکاران، 1کتیاما.(دهد می

عمل  هاي شیوهسرمایه فرهنگی را شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالی، داشتن ذائقه خوب و  ٢بوردیو

 مربوط بـه  موقعیت توانند می افراد که است مدعی او). 9: 1389باینگانی و کاظمی، ( کند میمتناسب تعریف 

 سـرمایه  وي آنچـه بودن  دارا با که )رفاه /ثروت( اقتصادي سرمایه مالکیت با تنها نه را خویش اجتماعی طبقه

 ها عادت ،ها توانمندي از اي مجموعهبه  بوردیو، ازنظر فرهنگی سرمایه داللت .بخشند بهبود ،نامد می فرهنگی

 نسـلی  از اقتصادي سرمایه انتقال .است زندگی و سبک ذوق یا سلیقه زبان، دانش، شامل فرهنگی هاي طبع و

                                                           
kitayama.١ 

٢ Bourdieu  
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 تـر  پیچیـده  امـري  فرهنگی سرمایه انتقال که درحالی ،گیرد می صورت میراث و  ارث طریق از و دیگر نسل به

 ارج ،هـا  حساسـیت  از ماننـدي  قالـب  واره عادت بوردیو که است مفهومی ،این فرآیند کلیدي مفهوم  .است

  .)16: 1388، روحانی(نامد می ها کنش و ها شناسی

رسـمی و خـانوادگی در افـراد     هـاي  آمـوزش فرهنگی خاصـی کـه در رونـد     هاي شیوهبه  ١سرمایه فرهنگی

ابعـاد   کـاربرد  .گیـرد  برمـی ، اشاره دارد و نیز ظرفیت شناخت افراد در کاربرد لوازم فرهنگی را در شده تثبیت

آن  تبـع  بـه گونـاگون گردیـده و    هاي سلیقهمختلف سرمایه فرهنگی موجب تفاوت در نحوه زندگی و بروز 

فاده از امکانات مختلف از قبیل کتاب، روزنامـه، سـینما و   برتر اجتماعی و است هاي موفقیتتفاوت در کسب 

. شـود  مـی ، گلـف و ماننـد آن را موجـب    سواري اسبمانند  اجتماعی باالي طبقات خاص هاي ورزشانواع 

. گیرنـد  مـی اجتماعی، در طبقه باالي اجتمـاع قـرار    قشربنديدر  فرهنگی سرمایه از کنندگان استفاده ،درواقع

بـه ابعـاد مختلـف     راحتی به، دارندگان امتیازات اقتصادي که در طبقه باالي جامعه قرار دارند، دیگر عبارت به

 و شامل تمایالت و داشته وجود مختلف اشکال در فرهنگی سرمایه همچنین،. یابند میسرمایه فرهنگی دست 

 و تحصیلی هاي حیتصالو  نقاشی مثل ارزش با فرهنگی اشیاي انباشت فرایند در که است اي دیرینهعادات 

  )58-59: 1386نیازي و کارکنان، ( .است آمده حاصل رسمی، آموزش

مـثالً مـذهبی   . بر شادي افراد مؤثر واقـع شـود   تواند میمتعددي که دارد  کارکردهاي واسطه بهدین و مذهب 

کـه ایـن    نمایـد  برطـرف آن را  بـار  زیانمانعی در مقابل فشار روانی عمل کند و آثار  عنوان به تواند می بودن

 هـاي  دادهبا اتکـا بـه   ) 1991(الیسون . شود میبه ظهور احساسات و هیجانات مثبت منجر  درنهایتموضوع 

بـین   توجـه  قابـل آمریکا، این نتیجه را اعالم کرده که یک ارتبـاط مسـتقیم و    متحده  ایاالتپژوهش خود در 

 کـم  دستسلیگمن نیز معتقد است که مذهب  )94: 1381عابدي، (. مذهبی خاص و شادي افراد وجود دارد

یـک نظـام منسـجم      دهنـده  ارائـه نخست اینکه مـذهب  : به دو طریـق در افـزایش سـطح نـشاط مؤثر است

معنی بپردازد و براي آینده  وجوي جستتا براي زندگی به  دهد میرا  امکاناعتقادي است که به انـسان این 

 کـم  دسـت و  قبـول  قابـل تـا فـرد دالیـل     کنـد  مـی ادي مـذهبی کمـک   اعتقـ  هاي نظامامید بیابـد؛ دوم اینکه 

افـرادي کـه    کـه  ایـن و مصائب زندگی خود بیابـد؛ سـوم  ها شکست، ها ناکامیرا براي توجیه  بخشی آرامش

 انحرافاتنیرومنـد اسـت، گـرایش کمتري نسبت به  ها آنواقعاً مذهبی هستند و عنصر مذهب در اعتقـادات 

  )1388:65، شهیدي( .دهند میبیـشتري انجام   دوستانهنیکو، جامعه پسند و انسان  دارند و رفتارهاي

                                                           
١ .Cultural capital  
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 اي محترمانـه که از طریق آن فشار اجتماع  کند میاخالقی ایجاد  اي وظیفهحس  ،به نظر دورکیم دین در افراد

مناسک دینی بـه افـراد انضـباط     .کند میاجتماعی وادار  هاي خواستهاز  تبعیترا احساس کنند که آنان را به 

آنـان را بـراي    ترتیـب  ایـن  بـه و  آموزند میکه از ضروریات زندگی اجتماعی است،  را شخصی و زهدگرایی

 ها آنپیوندهاي مشترك  ،رو ازاینو  کند میمراسم دینی مردم را گرد هم جمع  کنند میزندگی اجتماعی آماده 

از میـراث اجتمـاعی    از طریق مراسـم دینـی   جامعهاعضاي . نماید میرا تثبیت و انسجام اجتماعی را تقویت 

دیـن در   کـه   ایـن سـرانجام   .مانـد  مـی عناصر وجدان جمعی زنـده   ترین و اصلی شوند میخود عمیق ا آگاه 

احسـاس ناکـامی،    درنتیجـه و  آورد میپیروانش احساس خوش سعادت و خوشبختی اجتماعی را به وجود 

دینی براي هر گروه این ارزشمند مراسم و مناسک  بی نهایتفایده  .زداید میو تردید را از دل آنان  ایمانی بی

که همه افراد و جوامـع در معـرض آن هسـتند،     مخرب اضطراب و شکست و ناکامی را پیامدهاياست که 

 .دهد میکاهش 

رابطه مستقیم بین  طورکلی به کهاجتماعی باید گفت  بانشاطدر مورد وضعیت رفاهی و تفریحی و ارتباط آن 

البته این توضیح الزم اسـت کـه ثـروت،    . است شده گزارشقدرت خرید افراد و شادي در کشورهاي متعدد 

افـراد خـود را بـا دیگـران      رسـد  مـی و به نظر  شود نمیباعث شادي واقعی  شد،  اشارهکه قبالً نیز  طور همان

و کسـانی کـه قـدرت     کنند میبیشتر احساس رضایت  ،دارند کسانی که قدرت خرید باالتر .کنند میمقایسه 

مردم پول را براي چیزها یا  )65 - 66: 1389شهیدي، (. کنند میبیشتر احساس نارضایتی  ،ین دارندیخرید پا

 .است آور لذت ها آنکرده یا براي  ارضا ها آنکه  برند میکه دوست دارند و گمان  کنند میخرج  هایی فعالیت

 .کننـد  مـی انواع تفریحـات خـرج    براي نیز و برخی یمردم پول را براي غذا یا سایر نیازهاي اساسبعضی از 

پول و ثروت در حد رفع نیاز اولیه و اساس یک زندگی راحت براي خوشبختی و  )22- 38: 1382آرگایل،(

میـزان خوشـبختی را    تنها نهولی کافی نیست و افزایش بیشتر ثروت  )البته نه در همه افراد(شادي الزم است 

 دلیـل کمتر ثروتمندي اسـت کـه بـه     -بلکه خود مخرب و آفت خوشبختی و شادي است ،دهد نمیافزایش 

  .)150:1386سادتیان،( ماندگار و مؤثرتري داشته باشد احساس خوشبختی ،داشتن پول و اموال بیشتر

شـغل و شخصـیت ماتحـت کنتـرل     تواند افراد را شاد کند و ازآنجاکه تفریح برخالف ارتباطـات،   تفریح می

بیکار وقت زیادي را بدون آنکه کار خاصـی   افراد .تواند تغییر کند، اهمیت زیادي دارد راحتی می به و ماست

، ممکـن اسـت موجـب شـادي گـردد      تفریح .ها ارتباط دارد کنند و این با ناشادمانی آن تلف می ،انجام دهند

تعدادي از ایـن نیازهـاي   . شوند زهاي اجتماعی مختلف مینیا يارضا سبببسیاري از انواع تفریحات  چون

دوسـتی،   اجتماعی شامل نیاز براي پذیرفته شدن، ارتباط نزدیک، تسلط داشتن و قدرت، مقام و شهرت، نوع
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هـایی از تفـریح را    افراد بر اساس الگوهاي فردي، نیازهاي اجتماعی شدن، شکل. باشد رقابت و همکاري می

هـاي   نمایشنامه، سیاست، تنیس، مسابقات تیمی، گـروه . ها این نیازها برآورده شود ر آنکنند که د انتخاب می

نظریـات تئـوري    )230: 1382آرگایـل،  (. سـازند  مذهبی همگی نیازهاي اجتماعی متفـاوتی را بـرآورده مـی   

هـاي اوقـات    متقابل، فعالیت روابط هاي اجتماعی، کنند که نشاط از طریق فعالیت فعالیت بر این امر تأکید می

هـاي متقابـل    هـا بـا انجـام فعالیـت     انسـان  زیرا شود، هاي خاص دیگر حاصل می فراغت و یا برخی فعالیت

. بخشـند  بـین خودشـان را قـوت مـی      رابطه دهند و را پاداش می یکدیگر دیگر عوامل اجتماعی، اجتماعی و

  )239: 2000، ١فورنهام و چن(

توانـد خـود را بـه     مـی  را کهچ ،شهروند واقعی یک اجتماع خواهد بودجمعی، رسانه هاي شخص از طریق 

او چـون   .احساسات او را از آن خود سازد و در غم و شادي دیگـران سـهیم شـود    ،جاي دیگري قرار دهد

هـا یکـی از    رسـانه . دارد داند اقدامی خاص چه انعکاسی روانی خواهد داشت، از انجام آن دست بـر مـی   می

در . هاي مرجع و تعیین کننده هستند که نقش رهبري مخاطبان و شهروندان را برعهده دارنـد  ترین گروه مهم

. امید اجتماعی تبدیل شده است ط وهاي اخیرفضاي مجازي هم به عاملی براي تخریب نشا درسال ،این میان

ها وبلوغ اجتماعی اسـت، امـا    فضاي مجازي گرچه سرمایه بزرگی براي انسجام اجتماعی و گسترش آگاهی

افتد که فقط براي شهرت یا قدرت، هـر خبـر و    وقتی بدون آگاهی از نحوه استفاده به دست شهروندانی می

تواند  میکنند  در آن منتشر می -زنند به نشاط اجتماعی می که دقت کنند که چه آسیبی بدون آن -تحلیلی را 

  ).92- 93: 1385ساروخانی، ( .ضد امید عمل کند

وضعیت رفاهی و تفریحی -3جمعی  هاي رسانه -2 داري دین -1چهار متغیر فرهنگی  ،بر اساس مبانی نظري

  .اجتماعی مشخص و انتخاب شدند نشاطدر زمینه سرمایه فرهنگی  -4

  پژوهش نظري مدل

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
١  -  Furnhm & cheng 

  نشاط

 اجتماعی

 سرمایه فرهنگی 
 دینداري

 رفاهی و تفریحی

 رسانه ها
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  شناسی پژوهشروش 

 ازنظـر . پیمایشی از نوع همبستگی است –رل شرایط پژوهش، یک بررسی توصیفیکنت ازنظرپژوهش حاضر 

 -96(مقطعـی   ،زمـان  ازنظـر و ) شـهر اصـفهان  ( نگرپهنا  ،وسعت ازنظریک بررسی کاربردي است،  ،هدف

  .است) 1395

) نفـر  522609(گانه شهر اصفهان  15ساکن در مناطق سال  29تا  15شامل کلیه افراد  پژوهش ه آماريجامع

با توجه بـه اینکـه جمعیـت    . نفر برآورد گردید 600حجم نمونه برابر با با استفاده از فرمول کوکران،  .است

درصد بود و نیازي به تصـحیح فرمـول    5کمتر از ) n/N( نسبتنفر بود، لذا  522609جوانان شهر اصفهان 

  .شد  استفاده اي مرحلهاز فرمول یک  بنابراین،. نبود
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 در اسـاس  ایـن  بـر . متناسب با حجم و سپس اتفاقی بوده اسـت  اي سهمیه ،گیري در این تحقیق شیوه نمونه

 گانـه  15 منـاطق  سـپس  .آورد دست به شهر بندي تقسیم با را يشهر مناطق نقشه ابتدامحقق  حاضر، تحقیق

 و شـهري  خـدمات  اقتصادي، هاي ویژگی به توجه بااصفهان  شهرداري پژوهش معاونت اطالعات برحسب

 هـر  درون از سـپس . دیـ گرد میتقسـ  برخـوردار  کـم و  برخوردار نیمهبرخوردار،   طبقه 3 به رفاهی امکانات

کتابخانـه یـا    ،منطقـه  هـر  از بعـد  مرحلـه  در .شـد   انتخـاب  متناسـب  اي سهمیه روش به هایی خیابان منطقه،

  .شـدنـد انـتـخـاب اتفاقی صورت به پاسخگویانی آخر مرحله در و گزینش هایی محله

 يها اطالعاتی و شبکه يها بانکآوري مبانی نظري تحقیق، فیش،  در جمع استفاده موردتحقیق، ابزار  این در

مبتنـی   محقق ساخته  پرسشنامه هاي آماري، دادهگردآوري  جهت استفاده مورد همچنین ابزار. بود کامپیوتري

سـنجش   ظـور من بـه . بر اساس پیشینه و ادبیات تحقیق تدوین شدند بود که هاي تحقیق و شاخص ها مؤلفهبر 

و سـایر   هـا  کتـاب از  برداري فیشو  از بررسی و مطالعه پس .اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شد

و  ها آن بازبینیمختلفی طرح گردید و با مرور و  هاي پرسش ،مرتبط با موضوع هاي پژوهشمنابع مکتوب و 

 براي محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه بر. اطمینان حاصل شد هانظر اساتید محترم تا میزان زیادي از اعتبار آن

 ارائـه  1مقدار آلفا در جدول و  شد  استفادهمبناي تکنیک هماهنگی درونی گویه ها از ضریب آلفاي کرونباخ 

  .گردید
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  متغیرهاي تحقیق آلفاي کرونباخ :1جدول 

  شاخص آماري

  

  متغیر

  شادمانی
سرمایه 

  فرهنگی

رفتارها و ( داري دین

  )باورهاي دینی

 هاي رسانه

  جمعی

وضعیت رفاهی 

  و تفریحی

 4 5 6 4 29  سؤاالتتعداد 

 754/0 931/0 843/0 790/0 850/0  مقدار الفا

  

 متغیرها تعاریف مفهومی و عملیاتی

  نشاط اجتماعی

بـر اسـاس   . ترین تعریف را از شادمانی ارائه کرده است ، عملیاتیحال درعینترین و  جامع) 1993(وینهوون  

مطلوبیت کیفیت کـل زنـدگی خـود اطـالق       این تعریف، شادمانی به درجه یا میزان قضاوت شخص درباره

میرشـاه  (، شادمانی به این معناست که فرد به چه میزان زندگی خـود را دوسـت دارد   دیگر عبارت به. شود می

  .)51:1381جعفري، 

شـادکامی    شده است کـه از آن میـان، پرسشـنامه    برده کار  بههاي گوناگونی  روش ،گیري نشاط براي اندازه 

توسط آرگایـل   1990این ابزار در سال . است کاررفته بهاي دارد و در چندین پژوهش  آکسفورد جایگاه ویژه

شـادکامی آکسـفورد     گیري میزان نشاط افراد از پرسشنامه در این تحقیق نیز براي اندازه. است شده  تهیهو لو 

نشاط اجتماعی در پـنج   .اي که فرد در این پرسشنامه گرفته، بیانگر میزان نشاط وي است و نمره شده اقتباس

انـرژي   -4) یـه گو 6( نفـس حرمـت   -3) گویه 6( خودرضایت از  -2) گویه 6( رضایت از زندگی -1بعد 

گویه در مقیاس طیف لیکـرت سـنجیده شـده     29، با طورکلی بهو ) گویه 6( مثبتخلق  -5 )گویه 5( مثبت

  .است

  یفرهنگ هیسرما

کـه در هـر فـرد،     یفرهنگـ  ياسـتفاده از کاالهـا   تیـ قدرت شناخت و قابل: عبارت است از یفرهنگ هیسرما

: 1381 ،یفکـوه (. شـود  میشدن در فرد انباشته  یفرد است که در خالل اجتماع داریپا التیتما دربرگیرنده

و بر اساس طیف لیکرت بـر روي یـک پیوسـتار      از چهار پرسش »سرمایه فرهنگی«در سنجش متغیر  .)300

  .خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده گردید

 براي شما یا فرزندان شما دارد؟مدرك دانشگاهی چقدر داشتن  .1
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 دارید؟ باکیفیتاصل و  ...مجسمه، تابلو فرش و نقاشی، قبیل از هنري آثار تعداد چه منزل در .2

 پردازید؟ می ها روزنامهو مجالت و یا  غیردرسی هاي کتابچقدر در طول هفته به مطالعه  .3

 ،سـازي  مجسمه نقاشی، عکاسی،( هنري هاي نمایشگاه و ها گالري موزه، چقدر در طول یک سال به .4

 روید؟ می ...) و خوشنویسی

  داري دین

بـه   یاست و نگرش خاص بندیپا نید کیکه در آن فرد بر الگوها و دستورات  ياست فرد یصفت داري، دین

 ینیداشتن اهتمام د ،يگرید يدر جا .شود می گرانیاز د زیمتما هایش کنشو  تیو شخص کند می دایپ یهست

در  ).89:1386زنـد،   یشـجاع ( گوینـد  داري دیـن را  سـازد  میفرد را متأثر  هاي کنشو  شیکه نگرش و گرا

زیر بـر اسـاس طیـف لیکـرت بـر روي یـک         گویه 6از  )رفتارها و باورهاي دینی( داري دینسنجش متغیر 

  .موافقم استفاده گردید کامالًمخالفم تا  کامالًپیوستار 

 )اعتقاد به وجود خداوند( .ندارمخدایی وجود دارد و هیچ شکی در آن  دانم می .1

 .ستاطاعت از خدا) عج( زمانامام  ویژه به) ع( معصوم امامان و) ص(حضرت محمد اطاعت از  .2

 .حقیقت محض است گوید میقران کالم خداوند است و هرچه  .3

  .دارد اهمیت من براي لقمه بودن حرام یا حالل .4

 .و روزه گرفتن نمازخواندن .5

 .)ع( بیت اهلو یا اعیاد اسالمی  روضه و عزاداريسخنرانی و  شرکت در مجالس .6

  یجمع هاي رسانه

هـا، مجـالت    روزنامـه  ،صداوسـیما  ماننـد بـه آحـاد مـردم     رسانی اطالعمراکز  هیشامل کل یجمع هاي رسانه

  )137: 1391 ان،یوریگ.(باشند می ینترنتیا هاي سایت و یو علم رسانی اطالع

  .است شده  استفادهدر نشاط اجتماعی  یجمع هاي رسانهدر این پژوهش از پنج گویه زیر براي سنجش نقش 

 .ندشاد و مفرح براي مردم موفق بوده ا هاي برنامهجمعی در تولید  هاي رسانه .1

 .باشند جذاب می سراسري هاي شبکه... جنگ، طنز و  هاي برنامه .2

 .باشند میو به نظرم جذاب  رماستان رضایت دا هاي شبکه هاي برنامهاز  .3
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 .می کنم پیداو احساس خوبی  می زنملبخند  ها رسانهطنز  هاي برنامهبا دیدن  .4

شاد و پرنشـاط   توان میکه با کمترین امکانات مالی هم  دهند میجمعی نشان  هاي رسانه هاي برنامه .5

 .زندگی کرد

  وضعیت رفاهی و تفریحی

  .بر اساس طیف لیکرت استفاده گردید مؤلفه 4از  »وضعیت رفاهی و تفریحی«سنجش متغیر  براي

  ؛خوب در خانه یامکانات بهداشتداشتن  .1

  ؛متعدد هاي مسافرتو  حاتیتفر شتندوست دا .2

  ؛خوب در خانه یحیو تفر یامکانات رفاهداشتن  .3

 .متعدد هاي مسافرترفتن به  .4

  ي پژوهشها یافته .5

 تعـداد  بیشـترین دهد که  نتایج نشان می. است شده  ارائه 2بندي مقیاس شادمانی انجام و در جدول  درجه

 20حـدود  . و خیلی نگران بودنـد ن ادرصد نیز نگر 4حدود در حد متوسط شادمان هستند و  )درصد 5/75(

  .بودند شادخیلی شاد و درصد نیز 

  شادمانی برحسبتوزیع فراوانی پاسخگویان : 2جدول 

  خالصدرصد   درصد  فراوانی  شادمانی

3/4 00/4 24  نگراننگران و خیلی   

5/75 50/69 417  متوسط  

1/20 50/18 111  شاد و خیلی شاد  

  100  92  552  جمع

  00/8 48  بدون پاسخ

  100 600  جمع

  

  )600= تعداد (پژوهش  متغیرهايمعیارهاي آماري : 3جدول 

  شاخص آماري

  متغیر

سرمایه   شادمانی

  فرهنگی

رفتارها ( داري دین

  )و باورهاي دینی

 هاي رسانه

  جمعی

وضعیت رفاهی 

  و تفریحی

 03/4 53/3 91/3 33/2 32/50  میانگین

 81/0 88/0 59/0 52/0 18/10  انحراف معیار
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 .اسـت  شـده   ارائـه پژوهش محاسبه و ) متغیرهاي کمی(هاي  میانگین و انحراف معیار سازه ،3در جدول 

تـوان گفـت شـادمانی     ست و میاز امتیاز متوسط شادمانی بیشتر ا کهبوده   32/50  مقیاس شادمانی  میانگین

 متغیرهـاي ( هاي سازه معیار انحراف و میانگین 40 .بیشتر از حد متوسط بوده است تقریباً مطالعه مورد  نمونه

  سـازه  بـه  نگـرش  بـه  مربـوط  03/4 مقـدار  بـا  میـانگین  بیشترین. است شده  ارائه و محاسبه پژوهش) کمی

 با میانگین کمترین. دهد می نشان را متوسط حد از بیشتر بسیار مقداري و است »تفریحی و رفاهی وضعیت«

 گـزارش  را متوسـط  حـد  از کمتـر  مقداري و است »فرهنگی سرمایه»  سازه به نگرش به مربوط 33/2 مقدار

  .باشد می مقادیر در اندازه هم دقت  نشانه و هستند نزدیک هم به نیز معیارها انحراف. دهد می

  )600= تعداد (نتایج آزمون همبستگی پیرسون  :4جدول 

  متغیر وابسته شادمانی

سرمایه   متغیر

  فرهنگی

رفتارها و باورهاي ( داري دین

  )دینی

 هاي رسانه

  جمعی

وضعیت رفاهی و 

  تفریحی

  433/0  470/0  389/0  570/0  ضریب همبستگی پیرسون

  P(  001/0  001/0  001/0  001/0( داري معنیسطح 

جمعـی و   هـاي  رسـانه تـوان گفـت سـرمایه فرهنگـی و     با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون می

شـدت  و دارد ) مسـتقیم (ارتبـاط مثبـت    هـا  آنشـادمانی   با وضعیت رفاهی و تفریحی ساکنان شهر اصفهان

جمعـی و   هـاي  رسـانه  هاي برنامهیعنی با بهبود وضعیت رفاهی و تفریحی،  ؛متوسط استهمبستگی در حد 

  .یابد میشادمانی نیز افزایش ) رفتارها و باورهاي دینی( داري دین افزایش سرمایه فرهنگی و

  )600= تعداد (نتایج آزمون خی دو رابطه بین جنسیت، سن، تاهل، تحصیالت و شغل  :5 جدول

  

  

  

  

  

  

بین جنسـیت، سـن، تحصـیالت و شـغل سـاکنان شـهر       ، است > p 05/0با توجه به اینکه  5در جدول 

، هـا  تـر از زن  توان گفت، مردهـا شـادمان   فراوانی متقاطع می از جداول .اصفهان و شادمانی رابطه وجود دارد

بـا تحصـیالت متوسـطه و     پاسخگویان ،تر از پاسخگویان با سنین باالتر تر شادمان پاسخگویان با سنین پایین

پاسخگویان با مشاغل هنري و فرهنگـی   همچنین،. هستند تر از پاسخگویان با سایر تحصیالت دیپلم شادمان

بیکار، کارگر ساده، کشاورز و دامـدار و راننـده و امـور خـدماتی،       ند و پاسخگویان مجموعهتر هست شادمان

  )شده بندي گروه(شادمانی 

 شاخص آماري

  متغیر

  شغل  تحصیالت  تاهل  سن  جنسیت

  09/44  07/22  92/3  07/22  12/41  دو -خی آماره مقدار

  6  6  3  6  3  آزادي درجه

  001/0  001/0  621/0  001/0  001/0  (p) داري معنیسطح 
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لـذا   می باشد، 05/0از  تر کوچک داري معنیسطح با توجه به اینکه  الزم به ذکر است .شادمانی کمتري دارند

  .ندارد وجودرابطه  ها آنساکنان شهر اصفهان و شادمانی  تأهلوضعیت  بین

  هاي خارجی توانایی مسافرت برحسبدر تعیین تفاوت در شادمانی  Tنتایج آزمون  :6جدول 

 F pآماره   انحراف معیار  میانگین شادمانی  تعداد  هاي خارجی توانایی مسافرت

 75/13 85/55 107 دارند
84/4 001/0 

 90/8 12/49 481 ندارند

هاي خارجی دارند  ی که توانایی مسافرتپاسخگویاندهد بین شادمانی  نشان می 6نتایج مندرج در جدول 

بررسـی   )> p 05/0( .داردداري وجود  هاي خارجی ندارند، تفاوت معنی ی که توانایی مسافرتپاسخگویانو 

تـر از کسـانی هسـتند کـه      هاي خارجی دارنـد، شـادمان   دهد کسانی که توانایی مسافرت ها نشان می میانگین

  .هاي خارجی ندارند توانایی مسافرت

  میزان درآمد خانواده برحسبدر تعیین تفاوت در شادمانی  Fآزمون  :7جدول 

  میزان درآمد خانواده
 میانگین  تعداد

  شادمانی
 F pآماره   انحراف معیار

 98/6 84/48 164 تومان میلیون یککمتر از 

45/21 001/0 

 13/10 99/49 179 یک تا دو میلیون تومان

 09/6 11/46 93 دو میلیون و ده هزار تا سه میلیون تومان

 08/11 18/52 56 سه میلیون و ده هزار تا چهار میلیون تومان

 33/14 75/53 48 تومانچهار میلیون و ده هزار تا پنج میلیون 

 16/12 80/66 30 پنج میلیون و ده هزار تا شش میلیون تومان

 08/5 25/47 24 بیش از شش میلیون تومان

در بررسی شادمانی ساکنان شهر اصفهان به  Fکمیت داري  سطح معنی کهدهد  نشان میفوق نتایج جدول 

شـود و تفـاوت در    کمتر است و لذا فـرض صـفر رد مـی    درصد 5میزان درآمد خانواده از خطاي  برحسب

یعنـی افـرادي کـه درآمـد      ؛گـردد  مـی  تائیـد میزان درآمد خانواده  برحسبشادمانی ساکنان شهر اصفهان به 

پنج میلیون و ده هزار تا شش میلیون تومـان در مـاه اسـت، بیشـتر از سـایر پاسـخگویان داراي        شان خانواده

  .شادمانی هستند

  )ساکنان شهر اصفهان شادمانی: متغیر وابسته( زمان همبه روش یج برآورد مدل رگرسیون نتا: 8 جدول

 VIF خطی هم  t pآماره   خطاي معیار  )بتا(ضریب استاندارد   متغیر

 26/1 024/0 26/2 877/0 282/0 سرمایه فرهنگی

 29/2 004/0 86/2 051/1 351/0 داري دین
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 36/1 001/0 21/3 372/0 341/0 1جمعی هاي رسانه

 85/1 005/0 79/2 688/0 323/0 وضعیت رفاهی و تفریحی

R2 )289/0( ضریب تعیین  Adj R2 )288/0(  شده تعدیلضریب تعیین 

  )001/0و  81/5( داري معنیو سطح  Fآماره   )89/1(ي دوربین واتسون  آماره

  

در مـدل رگرسـیونی بـرازش     مسـتقل  متغیرهاي  کلیهب یضرادهد که  نشان می 8نتایج مندرج در جدول 

سـرمایه فرهنگـی،   متغیرهـاي   تـوان گفـت   لذا می .)> p 05/0(دار هستند  معنی 05/0شده، در سطح خطاي 

تأثیر دارنـد   ها آنشادمانی بر وضعیت رفاهی و تفریحی ساکنان شهر اصفهان  جمعی و هاي رسانه، داري دین

 ساکنان شهر اصفهان شادمانی متغیرهاي مذکور، بر )غیرمستقیم( و مقدار و عالمت ضرایب بیانگر اثر مستقیم

  .باشد و کمترین اثر مربوط به سرمایه فرهنگی می داري دینبیشترین اثر مربوط به . باشدمی

جمعی،  هاي رسانه، داري دینسرمایه فرهنگی، ( درصد تغییرات کل متغیرهاي مستقل) R2( تعیینضریب 

 شده  دادهرا که از طریق مدل رگرسیون توضیح  ساکنان شهر اصفهان شادمانیبر  )وضعیت رفاهی و تفریحی

است که  289/0برابر با  شده تعدیلشود که ضریب تعیین  مشاهده می 8با توجه به جدول . کندبیان می ،است

بـا   از طریـق مـدل رگرسـیونی    سـاکنان شـهر اصـفهان    شـادمانی درصد تغییرات  9/28دهد حدود نشان می

توضـیح   )جمعـی، وضـعیت رفـاهی و تفریحـی     هـاي  رسـانه ، داري دینسرمایه فرهنگی، (متغیرهاي مستقل 

  .است شده داده

  مدل معادالت ساختاري

بخش ساختاري مدل حاکی از آن است . استفاده گردید اي مرحلهبراي رسم مدل نهایی، از رویکرد یک  

باالترین تأثیر را سرمایه فرهنگی بر نشاط اجتماعی . شده است یدیتاکه مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم مدل 

تمامی متغیرهاي تحقیق داراي اثر مثبت و غیرمستقیم بر روي نشاط اجتماعی  .داشته است) 57/0(با ضریب 

بـا   داري دیـن اثر غیرمستقیم بر نشاط اجتماعی از طریق سرمایه فرهنگی مربوط بـه متغیـر    بیشترین. اندبوده

از طریق سرمایه فرهنگـی بـر نشـاط اجتمـاعی اثرگـذار       اجتماعی هاي رسانهمتغیر . باشدمی )33/0( ضریب

. باشـد تفریحی از طریق سرمایه فرهنگی نیز بر نشاط اجتماعی اثرگذار مـی  -همچنین وضعیت رفاهی. است

 اي سـازه تبار و اع شده مشاهده هاي دادهبا  شده مطرحمدل، آزمون نیکویی برازش ساختار نظري  هاي شاخص

را  90/0تطبیقی مدل نیز مقادیر بـاالتر از   هاي شاخص اغلب .دهد میرا نشان  بحث مورد گیري اندازهوسیلۀ 

شـدن بـه یـک مـدل      نزدیـک  ومدل استقالل  یک ازکه به معناي توان مدل از فاصله گرفتن  دهند مینشان 

و  = GFI، 94/0 TLI =0/ 91 معیارهـاي  که ازآنجا. ستها آنبراي  شده تعریفمبناي معیارهاي  بر شده اشباع

                                                           
بـه عبـارت   . رسد نشان از بیشتر بودن تفاوت میانگین دارد و به همین دلیل مقدار پی به کمترین میزان خود می ،هرچقدر آماره تی بیشتر باشد - 1

  .باالبودن مقدار تی برابر با کاهش مقدار پی خواهد بود ،دیگر
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92/0IFI= 06/0 ، حاکی از برازش زیاد مدل و معیـار باشند می نزدیک به یک =RMSEA ، عملکـرد   بیـانگر

  .در مدل استها  باقیماندهضعیف 

 
P AGFI RMSEA GFI IFI NFI TLI CMIN/DF 

123/0 93/0 06/0  91/0 92/0 93/0 94/0 4/2  

 

 

  گیري نتیجهبحث و 

هاي مهمی که در دنیاي امروز توجه بسیاري را به خود جلب کرده، بحث بهزیستی ذهنی  یکی از موضوع

 تـأثیر هیجان است که  نوعی ،شادي .احساس سرزندگی با شادکامی ارتباط نزدیکی دارد. و سرزندگی است

 هـاي  زمینـه و روانی مکانیزم انسـانی دارد و عملکـرد آدمـی را در     شناختی جسمانی، سازوکارهايژرفی بر 

بـین   در 1912اولین پژوهش تجربی در مورد شادمانی در سـال  ) 16:1385,یالیاس. (بخشد میمختلف بهبود 

توضیح چنین تحـولی در زمینـه شـادمانی بایـد      در .در یک مدرسه پسرانه انجام شد دانش آموزان انگلیسی

 ،جامعـه شناسـان   بررسـی  مـورد یکی از موضـوعات   عنوان به نشاط وموضوع شادمانی  بیستمدر قرن  گفت
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کیفیـت   ،شـده  انجـام نشـاط    درزمینهکه  یاز تحقیقات بسیاري .مطرح گردیده است اقتصاددانان وروانشناسان 

 زنـدگی  و شود میزیرا کیفیت زندگی مربوط به زندگی خوب  ،قرار داده است بررسی موردزندگی افراد را 

  .)19:1387،گنجی( گردد میخوب نیز باعث شادمانی و نشاط در افراد 

 بـه  اي جامعـه  و جمع هر توفیق که دارد اهمیت دلیل این به اجتماعی نشاط پرداختن به موضوع ،درواقع

 .کننـد  می زندگی افسردگی و سستی از دور و هستند خوشحال دارند، قبول را خود که دارد نیروهایی بستگی

 اجتمـاعی و  تغییـرات  به توجه با .است اجتماعی نشاط وضعیت شناخت نیازمند جامعه هر براي ریزي برنامه

 ضـروري  ها انسان زندگی بر ماشین حاکمیت و نسلی شکاف ،ها ارزش و باورها ،ها خانواده ابعاد در فرهنگی

 جامعه مدیران بسا  چه .شود سنجیده روانی و اجتماعی فرهنگی تغییرات و اجتماعی نشاط بین روابط تا است

فرجـی و خادمیـان،   ( اقـدام نماینـد   جامعـه  اجتماعی و فرهنگی سرمایه ترمیم به جامعه افراد کمک به بتوانند

1392 :88(. 

) نفر ساکنان شـهر اصـفهان   600(میزان شادمانی نمونه آماري  بندي درجهبا تحقیق و  هاي یافتهبر اساس 

آمارهـاي پایگـاه   . مـی باشـد  در حد متوسط  )درصد 5/75( مطالعه موردجامعه  بیشترشادمانی شد  مشخص

 100از  51  دهد که ایـران بـا نمـره    نشان مینیز  2005تا  1995هاي  هاي شادمانی در جهان در بین سال داده

شادي و در ردیف ممالکی چون فیلیپین، هند، لهستان و کرده جنوبی قـرار   حاظل ازجزو کشورهاي متوسط 

  )4: 1385موسوي، ( .رددا

در این تحقیق  شده بررسیعوامل فرهنگی  .به دست آمدمتوسط  نمونه آمارياحساس شادمانی همچنین، 

کـه طبـق نتـایج     باشـند  میرفاهی و تفریحی  جمعی و امکانات هاي رسانه، داري دینشامل سرمایه فرهنگی، 

با افزایش هریـک   ،دیگر عبارت به .جود داردوهمبستگی متوسط و مثبتی بین این متغیرها و شادمانی تحقیق، 

  .یابد میشادمانی در ساکنان شهر اصفهان افزایش  ،از این عوامل

 هـاي  فعالیـت  فلـورانس  گانه چهاردهطبق اصول  ،که در چارچوب نظري تحقیق نیز اشاره شد طور همان 

سـودمند،   هـاي  سـرگرمی  .کننـد  مـی شادمانی بیشتري ایجاد  بخش لذتغیر  هاي فعالیتنسبت به  بخش لذت

روانشناسان کـه داراي   عده اي از. کنند میمبتذل ایجاد  هاي سرگرمیخشنودي و شادمانی بیشتري نسبت به 

و عـادات کلـی در کارهـا و امـور روزمـره در       بر نقش حیاتی مفاهیم عمـومی و  باشند میرویکرد فرهنگی 

نتیجـه و پیامـد مسـتقیم مکـانیزم      عواطف که معتقد هستند ،اند نمودهعواطف و احساسات تأکید  دهی شکل

 بـر  .اند شده  دهیگنجانهمیشه در بافت فرهنگی خاص قرار دارند و  بلکه ،یا عصبی نیستند شناختی روانهاي 

نتـایج   .باشـند  مـی سرشار از معـانی و مفـاهیم فرهنگـی     ،گفت که عواطف و احساسات توان میاین اساس 

وضـعیت   جمعـی و  هـاي  رسـانه ، داري دینسرمایه فرهنگی، متغیرهاي نشان داد نیز   8 رگرسیون در جدول

و  داري دیـن بیشـترین اثـر مربـوط بـه     . تأثیر دارنـد  ها آنشادمانی بر رفاهی و تفریحی ساکنان شهر اصفهان 

  .باشد جمعی می هاي رسانه بعدازآن



٢١ 
 

موکرجی  ،)1386(دیگران با تحقیقات ربـانی و و نشاط اجتماعی  داري دینرابطه  مورددر پژوهش  نتایج

 همسـو  )2010(شارما و ماله هـوترا   )2008(سنوپ ، )2001(یـارد، کـائو و فوئـا  اسـوین ،)2005(و براون 

نـوریس و  . داشـته اسـت  بـر نشـاط اجتمـاعی تـأثیر مثبـت       داري دینسطح  ها پژوهشمی باشد که در این 

بــودن امــور و    بینـی  پـیش عی احسـاس قابـل   که مـذهب نـو   اند کردهاینگلهارت در ایـن زمینـه اسـتدالل 

و بـدین   آورد مـی در شرایط عدم وجود امنیت براي افـراد فـراهم    خصوصبو احـساس امنیت را  رخدادها

 معنـا  درنیز بر نقـش مـذهب  سلیگمن .)1387نوریس و اینگلهارت، ( گذارد میأثیر نشاط ت برافزایشطریق 

و مصائب زندگی  ها شکست، ها ناکامیبه زنـدگی افـراد و همچنـین آرامـش بخـشیدن در هنگـام  بخشیدن

 کرده تعریفبین مذهبی خاص و شادي افراد  توجه قابلیک ارتباط مستقیم و ) 1991(الیسون  .کند میاشاره 

انسان اهمیـت   دلیل در افزایش سطح بهتر زیستی به سه کم دستمعتقد است که مذهب ) 2002(و سیلگمن 

  .دارد

مطابقـت  ) 1392(تحقیق افشـانی  و نشاط اجتماعی با  جمعی هاي رسانه در مورد رابطه ها یافته ،همچنین

و میـزان نشـاط اجتمـاعی رابطـۀ      جمعـی  ارتبـاط از وسایل  مندي بهرهبین میزان نیز که طی آن پژوهش  دارد

افزایش پیدا  جمعی ارتباطاز وسایل  مندي بهرهکه هر چه  بود شده مشخص و معنادار و مستقیم وجود داشت

  .کند میمیزان نشاط اجتماعی هم افزایش پیدا  ،کند می

 ؛باشـد مـی  وضـعیت اقتصـادي    تـأثیر تحـت   ها خانوادهافراد و یا و تفریحی  یرفاهامکانات  سطح البته 

نشان داد بین درآمد افراد و شادمانی نیز تفـاوت معنـاداري وجـود     7نتایج تحقیق نیز در جدول  که طوري به

نیز  1391 سال در همکاران و منتظري تحقیق نتایج .استبیشتر افراد با درآمد باالتر  و میانگین شادمانی رددا

 آسـتین  و جریبـی  هـزار  .دارد افراد شادکامی سطح بسزایی بر تأثیر اجتماعی  -اقتصادي عوامل که داد نشان

  .دارند تأثیر جامعه افراد نشاط در کاهش یا و تقویت در اجتماعی -اقتصادي وضعیت که دادند نشان نیز فشان

بیکار، کارگر ساده، کشـاورز و    پاسخگویان مجموعهو تر  پاسخگویان با مشاغل هنري و فرهنگی شادمان

نوع فعالیت و داشتن شـغل بـر روي    تأثیراین نتایج  .دامدار و راننده و امور خدماتی، شادمانی کمتري دارند

ها، پاسـخگویان بـا    تر از زن مردها شادمانکه نتایج نشان داده  ،بر این عالوه .دهد مینشان را میزان شادمانی 

تر  با تحصیالت متوسطه و دیپلم شادمان پاسخگویان تر از پاسخگویان با سنین باالتر و تر شادمان سنین پایین

شادي جوانـان   بینکه  اند کرده بیان) 1393(و همکاران  اکبرزاده .باشند می صیالتاز پاسخگویان با سایر تح

 همکـاران منتظـري و   همچنین .وجود دارد داري معنیمیزان تحصیالتشان رابطه  وضع فعالیت و نیز برحسب

 تـأثیر درك افـراد از سـالمت خـود     ، شهر محـل سـکونت و  درآمد، وضعیت اشتغال دریافته اند که) 1391(

  .داشته است ها آنبسزایی در سطح شادمانی 

بـر اعتقـادات    مـؤثر گفت با افزایش معنویات و کارهاي فرهنگی  توان میتحقیق  این هاي یافتهبر اساس 

شاد و مفرح  هاي برنامهو افزایش تولید  ریزي برنامهافزایش امکانات تفریحی و رفاهی در سطح شهر،  دینی،
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هر استان، ایجاد احساس همبسـتگی از طریـق    ورسوم آداببا توجه به فرهنگ و  -استانی هاي شبکه به ویژه

بهتـر شـدن    ،...فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و هاي فعالیت براي حضور بیشتر و شرکت مردم در ریزي برنامه

در افزایش شادمانی افـراد   توان میحل مشکالت اقتصادي کشور  الزم براي ریزي برنامهوضعیت اقتصادي و 

 .بود ؤثرم

بر نشـاط   مؤثرچهار متغیر فرهنگی  در این پژوهش فقط به کهاست نکته ضروري  ایندر پایان یادآوري 

   .پرداخته شد )امکانات رفاهی و تفریحی وجمعی  هاي رسانه ،سرمایه فرهنگی ،داري دین(اجتماعی

شـهر اصـفهان و حتـی سـایر     بـر شـادمانی در    مؤثرعوامل سایر  پیرامونتحقیقات بیشتر به بنابراین نیاز 

  .شود میاحساس  کشورکل شهرهاي استان اصفهان و 
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One the essential human needs that can affect social and cultural aspects of 
his/her life is the feeling of happiness. The research is to study the relationship 
between cultural factors and social happiness among the residents of the city of 
Esfahan. The research population consisted of all the residents above ١٠ years 
of age which totaled ١٦٦٣٨٣٤, of which, on the basis of Cochran formula and 
utilizing a quota sampling technique, ٦٠٠ individuals were chosen as the 
sample. The theoretical framework was provided by drawing on the ideas of 
Bourdieu, Fordise, Singleman, and Allison. The research questionnaire had face 
validity and the reliability coefficients were above ٦٩/٥. The results showed that 
social happiness was moderately and significantly associated with religiosity (r= 
٠/٣٨), cultural capital (r= -٠/٤١), mass media programs (r= -٠/٤٧), recreation 
and entertainment facilities (r= ٠/٦٣). The results also showed that social 
happiness was significantly related to age, sex, income, education, and 
occupation. The results of regression analysis showed that all the independent 
variables entered the equation and that all together could explain about ٢٨/٩ 
percent of the variance of social happiness. Religiosity and cultural capital had, 
respectively the highest and the lowest amount of influence on social happiness. 

Key Words: Social Happiness, Cultural Capital, Religiosity, Mass Media, 
Recreation and Entertainment Facilities  and Youth 


