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در نظـر گـرفتن شـرایط     آن را توسط نگرش ذهنـی و بـدون   تنها  توانکه نمی شادي حالتی از ذهن است   

افـزایش شـادي    کـه  طـوري  بـه  ؛ریشه در اجتماع دارد ، شاديدرواقع. مالحظه قرار داداجتماعی افراد، مورد 

در پژوهش حاضر تالش شده است تا ضمن اسـتفاده از   ،بر این مبنا. استخوب  یک جامعه شاخص ،مردم

با روش پیمـایش   کولمن و هادلر آرگایل، چلبی، گیدنز، از قبیل گیدنز، چلبی، آرگایلنظریات اندیشمندانی 

سـاله   29تـا   18جوانـان   آن با سرمایه اجتماعی در میان رابطهشناختی وضعیت شادمانی و جامعه مطالعهبه 

حجم نمونـه بـا   نفر،  2371342 به میزان آماري مورد نظر  با توجه به حجم جامعه .پرداخته شودشهر تهران 

الزم به ذکر اسـت کـه پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از       . نفر مشخص گردید 384 ،استفاده از فرمول کوکران

بعد احساسی، شناختی و اجتماعی مـورد   3مقیاس شادکامی آکسفورد و نظر داینر و ساه، شادي را در قالب 

و اعتبـار  ) 91/0( مفهوم شادي از روایی قابل قبولی ،که در نهایت دهد؛ به طوري سنجش و ارزیابی قرار می

احساسات خوشایند، گرایشات مثبت  دهد که میانگینهاي توصیفی نشان مییافته .باشدري برخوردار میصو

میزان شـادي   ،درنتیجه .اجتماعی و ارزیابی از زندگی در بین جوانان مورد تحقیق باالتر از حد متوسط است

گویاي این واقعیـت اسـت    هاي پژوهشیافته ،همچنین .در بین پاسخگویان کمی باالتر از حد متوسط است

ولی کمیـت   ،اگر چه میانگین سرمایه اجتماعی در بین افراد مورد بررسی کمی باالتر از حد متوسط است که

ن کیفیـت روابـط   یمیانگ ست کها تر از حد متوسط است؛ این در حالیروابط اجتماعی داراي میانگینی پایین

کیفیـت  میزان شـادي جوانـان بـا    بین یانگر این است که تحلیل دو متغیره ب .باشدمی 41/59اجتماعی معادل 

تحلیـل  بـا توجـه بـه     ،در نهایـت . رابطه مثبـت وجـود دارد   نیز با کمیت روابط اجتماعی روابط اجتماعی و

متغیرکیفیت روابط اجتماعی در مقایسه با کمیـت روابـط اجتمـاعی بـه      توان نتیجه گرفت کهمیرگرسیونی 

  . میزان بیشتري در افزایش شادي جوانان موثر است

   اجتماعی، سرمایه اجتماعی و جوانانشادمانی، کمیت روابط اجتماعی، کیفیت روابط  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

شـاد زیسـتن    ،در واقـع . بردبه شادي و نور پناه می گریزد وغم می و از ابتداي تمدن بشر، انسان از اندوه   

دنیاي بدون غم و سرشار از مهربانی و شادي، آرزویی است که ریشه در خلقـت  . آرزوي دیرینه آدمی است

گشـاي  ي درونـی، گـره  شادي، ایـن معجـزه  . هاستغلبه بر تمام ناکامی که مقدمهو نهاد آدمی دارد؛ آرزویی

   ).62: 1388 سرشار،(رنجهاستبسیاري از 

خوبی  فلسفه، شادمانی را بهترین نظران از متفکران و صاحب که بعضیحدي استشادي تا به اهمیت   

بلکه در ابعاد سیاسی،  ،تنها در بعد اقتصاديشناسی، شادي نهاز نظر جامعه). 1: 1391 رنجبر،(اند دانسته

 .جانبه دارد؛ زیرا شادي، زیرساخت بسیاري از مسائل و نیروي محرکه جامعه است فرهنگی، تربیتی تأثیر همه

توانند همه عناصر الزم را براي بروز شادي فراهم کنند که اگر نمیبه همین دلیل همه کشورها کوشش می

انصاري و (به سمت شاد زیستن انجام دهند جامعهبراي سوق دادن را کنند، الاقل ابتکارهایی 

هاي انسانی از  مختلف فعالیت هاي عرصه در دنیاي معاصر، سیاستگذارانبر این مبنا  ).172: 1392همکاران،

کوشند تا شادي را در  متفاوت می هاي کارگري با شیوه خدماتی و تا موسسات پژوهی و دانش علمی مراکز

هاي صنعتی و  نمایند و بدین طریق هم بر تولیدات علمی خود بیفزایند و هم بر فرآوردهنهاد آدمیان ایجاد 

مردمی شاد و امیدوار را مهیا  و خدماتی و مهم تر از همه، زندگی امن و آرام و به دور از عصبیت و پرخاش

نکه یک ضرورت البته شادي عالوه بر ای. آرام و شاد زیستن، یک ضرورت اجتماعی است ،بنابراین .نمایند

ست ا این درحالی؛ )54 :1386باقري خلیلی،(اجتماعی است، یکی از نیازهاي اساسی و روانی انسان است

شادمانی وي افزایش نیافته  اوري و تامین آسایش انسان، احساسهاي چشمگیر در فن رغم پیشرفتعلی که

 پایین سطح که دارد می خصوص اظهار در این) 1373(1رونالد اینگلهارت ).2: 1391 ،یپناهی و دهقان(است

 هاي طوالنی هاي منفی نسبت به کل جامعه منجر و دورهخوشبختی، به گرایش زندگی و احساساز  رضایت

شود که این بدبینی از نسلی به  می اي هاي بدبینانهموجب ظهور نگرش برآورده نشدن آرزوها و انتظارات

توان گفت که غم و شادي انسان فقط  می پس). 35 :1387 چلبی و موسوي،(شود نسل دیگر منتقل می

غم و  ،یعنی ؛پذیرد تمامی جامعه تأثیر می ،مربوط به خودش نیست، بلکه با شاد یا غمگین شدن یک نفر

توجه به با ).24: 1383طریقه دار،( کند ماند و به همه افراد سرایت می فردي نیست و در یک جا نمی ،شادي

  و تعالی و ایجاد مشکالت عدیده هاي رشد تقویت زمینه توسعه و دار شادي در دامنه جانبه و تأثیرات همه
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 دقیق و مطالعهعوامل ایجادکننده آن،  باید نسبت به مقوله شادي و صورت کمبود آن در ،اجتماعی - روانی

که  دده میاست، نشان  ه تاکنون در مورد شادي انجام شدهکهایی پژوهش ،در این میان .علمی انجام شود

به بیانی  .)2011،1: کیم(دنده تغییرات سطح شادي را توضیح میطور موثر شناختی به جامعه متغیرهاي

  اي از خود نشانه ،ي و اجتماعی و در واقعنشاط در زندگی، ترکیبی از شرایط فرد کهاز آنجایی ،دیگر

جامعه پس  ،کنددر آن زندگی می گرفته و فرد را فرا که است هاي مثبت نسبت به جهان و محیطی نگرش

، شتواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامساز تحقق فضایی است که فرد میزمینه

: 1388فشان، هزارجریبی و آستین( مبادرت ورزدمناسب باشند، خاطر وي براي یک زندگیامنیت و اطمینان

به  نیز اجتماعی عوامل شخصیت، عالوه بر که دریافتند) 2010( 1شارما و مالهوتراخصوص  در این). 121

و  2بسیاري از جمله لونگ تحقیقات ،تربه عبارت دقیق .است مهم ،افراد شاديتعییندر  همان اندازه

به نقش عواملی از قبیل میزان اعتماد، هنجارها، تعهدات و به ... و  )2008( 3، میلر و بویز)2011( همکاران

داینر . اندتماعی در ایجاد شادي تاکید نمودهتعامالت اج تعامالت اجتماعی و کمیت ان کیفیتمیز ،طورکلی

. ستندصمیمی براي شاد بودن مهم ه ورند که روابط خانوادگی و دوستانبر این بانیز  4و بیسواس داینر

دارند،  کمتري از زندگی که رضایتمقایسه با کسانیدهد که افراد شاد در بسیاري از مطالعات نشان می

شادي و پیوند  رابطه ،در واقع. خوردار هستندحمایتی بر خوب و روابط خانواده و دوستان بتبیشتر از موه

ها به یکدیگر ریشه در  اجتماعی چنان نیرومند است که بسیاري از روانشناسان بر این باورند که نیاز انسان

هم امشارکت، حمایت و لذت را فر که هاي اجتماعیشبکه حضور درتی در بزرگسالی هم ح. ژنتیک دارد

  .)73: 1391 داینر و بیسواس داینر،(بخشندا تا حد بسیار زیادي بهبود میر کنند، کارکرد مامی

شناختی نقش عوامل جامعهشادي و  مقولهاهمیت هاي متعددي،  پژوهشدر شود مالحظه می همانطور که   

شهري با زندگی  ست کها این درحالی؛ قرار گرفته استتوجه  نشاط موردسرمایه اجتماعی در ایجاد  به ویژه

سالمت  شادي را در بهداشت روانی، اهمیت هایی،  شدت فشارهاي روانی وارده بر انسان در چنین محیط

اکبر زاده و  ،در این میان. وري و مشارکت اجتماعی دوچندان کرده استبهره  جسمانی، کارآمدي،

 انواعمطالعه شادي جوانان به عنوان گروه در معرض خطر و رابطه آن با  بر این باورند که) 1392(همکاران

ده و اهاي سنی دیگر، خانو باعث شناخت و درك گروهاز آن جهت که  از جمله سرمایه اجتماعی سرمایه
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 ،در نتیجه .، حائز اهمیت ویژه استیابدمیجامعه از آنان شده و بدین طریق تعامالت صحیح با آنها افزایش 

بر . استشهر تهران  انجوانشاديمیزان بر  ماعیتتاثیر سرمایه اجشناخت  ،حاضرپژوهش  هدف اصلی در

   :ند ازا به آن است عبارت حاضر در پی پاسخگوییتی که پژوهشاین اساس، سواال

  منظور از شادي چیست؟  .1

  میزان تعامالت اجتماعی وجود دارد؟ میزان شادي جوانان  و اي بین چه رابطه .2

ارتباطی با میزان شادي ر کلی کیفیت تعامالت اجتماعی چه اعتماد و هنجارهاي همیاري و به طو .3

   جوانان دارد؟

گرا ن مفاهیم مطرح در روانشناسی مثبتتریت روانی، از بنیاديمشادي به عنوان مهمترین عامل سال   

هاي  در دههدر مورد مقوله شادي علمی  مطالعات نخستینکه  ؛ به طوري)30: 1391و همکاران،خنیفر (است

آمریکایی با الهام از   شناس برجسته شناس و جامعه در این دوره، چندین روان. انجام شد 1970و  1960

اسایی ا شنهاي شادي ر بلوغ رسیده بود، تالش کردند شاخصعقایدي که در طول انقالب فرهنگی به حد 

جمعیتی شاخص هايپردازد؛ از  گرفته به بررسی موضوعات مختلفی میتحقیقات صورت ادبیات. کنند

متین و زارعی(هیجانات، احساسات و سالمتیهاي فرهنگی، شخصیت، تا مولفهگرفته کننده شادي بینی پیش

 بر موثر عوامل بررسیگرفته، در میان تحقیقات صورتهاي اساسی گیريیکی از جهت ).4: 1390همکاران، 

 سرمایه اجتماعی و شادي، در حیطه رابطهانجام شده هایی اي از پژوهشنمونه که به طوري ؛است شادمانی

  : است زیر شرحبه 

سرمایه اجتماعی و شادي "عنوان  باتحقیقی  2014در سال  1آندروس رودیگز پوز و ویوالوان برلپش   

بین سرمایه اجتماعی و شادي هم در اروپا به عنوان یک  رابطهدر این مطالعه . انجام دادند در اروپا "فردي

با . جداگانه بررسی شدبه طور) شمال، جنوب، شرق،غرب(جغرافیایی آنکل و هم در چهار منطقه کالن

ن امحققکشور اروپایی،  25نفر از  48583هاي تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک براي استفاده از داده

براي ) اعتماد، تعامل اجتماعی، هنجارها و تحریم ها(دریافتند که سرمایه اجتماعی در سه بعد مورد نظر

        تعامل اجتماعی غیر رسمی، اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادي، محرك اصلی اثرات. شادي اهمیت دارد

داري در چگونگی ارتباط بین سرمایه عنیم هاي تفاوت ،عالوه بر این. باشندسرمایه اجتماعی در شادي می

که این ارتباط در کشورهاي شمال  اجتماعی و شادي در سراسر مناطق مختلف اروپا وجود دارد؛ به طوري

ها را آیا کاهش ارتباطات اجتماعی، شادي امریکایی"عنوان  پژوهشی با 2013در سال  .تر استعیفاروپا ض
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دهند ن در این پژوهش نشان میامحقق. و همکاران انجام شده است 1توسط بارتولینی "؟اندازداز رونق می

. بینی شده استتوجهی از کاهش شادي با کاهش ارتباطات اجتماعی و اعتماد به نهادها پیشکه بخش قابل

امل اول، اجراي رگرسیون شادي که ش: بارتولینی و همکاران تحقیقات خود را در سه مرحله انجام دادند

         جتماعی، اعتماد به موسسات، درآمد خود و سایر متغیرهايمختلف ارتباطات ا هاي شاخص

ارتباطات اجتماعی و اعتماد به  شاخص هايدر این مرحله دریافتند که  محققان. باشدشناختی میجمعیت

دوم شامل بررسی تحول روابط اجتماعی و  مرحله. به طور قابل توجهی با شادي در ارتباط است ،نهادها

ها روند رو به کاهش را نشان یافتهبه طور کلی  ،در این مرحله. باشداعتماد به موسسات در طول زمان می

 بینیدار پیشدر مرحله سوم، تغییرات در شادي در طول زمان توسط هریک از عوامل آماري معنی. دندهمی

توان عمدتا از طریق کاهش ارتباطات اکی از آن است که کاهش شادي را میها حیافته. گردیدشده محاسبه 

تحقیق " اي با موضوعمطالعه). 2013بارتولینی و همکاران ،( بینی کرداجتماعی و با رشد درآمد مرجع پیش

. صورت گرفته استو همکاران  لونگ با تالش "2011در سال اهمیت سرمایه اجتماعی : در مورد شادي

یک از ابعاد سرمایه اجتماعی که  توجهی بین شادي و هر این تحقیق گویاي آن است که رابطه قابلنتایج 

عالوه بر . وجود دارد )ها و هنجارها هاي اطالعاتی، تحریماعتماد و تعهدات، کانال(شده توسط کلمن مطرح

لونگ و (ه وجود دارددهد که بین شادي و احساس تعلق به جامعه رابط تحقیق مذکور نشان می نتایج ،این

 "المللیشواهد فرعی بین: تماعی و شاديسرمایه اج"عنوان با پژوهشی  2010در سال  2رم). 2011همکاران،

نقش سرمایه اجتماعی را در  ،...این مطالعه با استفاده از چند نمونه مختلف، مشخصات مدل و . انجام داد

ها نقش است که بیشترین ارزیابی آننتیجه اصلی این تحقیق . ایجاد رضایت از زندگی یا شادي بررسی کرد

آیا سرمایه اجتماعی، " ).2010رم،(دهندداري کمی را براي سرمایه اجتماعی در ایجاد شادي نشان میمعنی

 ايمطالعهعنوان  "کند؟بینی میشهري استرالیایی پیش جامعهشادي، سالمتی و رضایت از زندگی را در یک 

تجزیه و تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد . به انجام رسیده است 2008است که توسط میلر و بویز در سال 

شادي، رضایت از  )ي زندگی و احساس امنیت و اعتمادها ارزش(تنها دو عنصر از سرمایه اجتماعی که

سرمایه اجتماعی و شادي در "عنوان  با تحقیقی ).2008میلرو بویز، (کندپیش بینی می زندگی و سالمتی را

این مقاله ارتباط بین . درآمده استتحریر  به رشته 2008در سال  3با تالش بیجرن اسکو "ایاالت متحده

رمایه اجتماعی به در پژوهش فوق، س. کندسرمایه اجتماعی و میانگین شادي را در ایاالت متحده بررسی می

                                                           
1 - Bartolini 
2 - Ram  
3 - Bjørnskov 
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سنجش قرار گرفته پذیري مورد ماد اجتماعی و شاخص معاشرتچند بعدي شامل اعت عنوان یک مفهوم

 ).2008بیجرن اسکو،(اعتماد اجتماعی با شادي در ارتباط است بیانگر این است کهنتایج این تحقیق . است

در . انجام دادند "در شادي کودکان نقش روابط اجتماعی" موضوعپژوهشی با  2007هودلر و کلمن در سال 

. ساله مورد بررسی قرار گرفت 12تا  9شادي و روابط اجتماعی بین کودکان  نیب ارتباط ،این تحقیق

ارتباط  ،که روابط اجتماعی دهد یمنشان  ها افتهی .کودك و والدین آنها بودند 432شامل  کنندگان شرکت

   ).2007هودلر و کلمن، (با شادي دارد یتوجه قابل

بررسی تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادي، فرهنگی و "پژوهشی با موضوع  ،در میان تحقیقات داخلی   

براي . صورت گرفته است 1392زاده و همکاران در سال با تالش فاطمه اکبر "ناجتماعی بر شادي جوانا

نتایج . استفاده شده استسال بابلسر،  15-29نفري از ساکنان  380ي انجام این پژوهش، از یک نمونه

تحقیق گویاي آن است که متغیرهاي سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادي به ترتیب 

پژوهشی  ،"مشارکت اجتماعی و شادي دانشجویان رابطه" .اندکننده شادي در این تحقیق بودهیناهمیت، تبی

 دهد که متغیرهاي نتایج تحقیق نشان می. انجام شده است 1390هقانی در سال که توسط حمید داست 

نیازها، اوقات فراغت و اعتماد به دیگران به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روي شادي  يبینی، ارضا خوش

ی موثر بر میزان احساس شادي سرپرستان شناخت جامعهتحلیل عوامل "عنوان  با تحقیقی .دانشجویان دارد

تحقیق مورد نظر یک . به انجام رسیده است 1387 ی در سالگنج محمدتالش  با "خانوار در شهر اصفها

یزان ، ممتغیرهاي سرمایه اجتماعی: ر استبرخی از نتایج این پژوهش به شرح زی. بررسی پیمایشی است

شادي سرپرستان داراي  احساس باهفتگی و گوش دادن به موسیقی ورزش  ،شهرونديبرخورداري از حقوق

شناختی عوامل موثر بر شادمانی در سطوح خرد  بررسی جامعه"موضوع با اي مطالعه .مستقیم استهمبستگی

هاي پژوهش  یافته .صورت گرفته است 1387توسط مسعود چلبی و سید محسن موسوي در سال  "و کالن

خانواده  ،شادمانی دارند و در این میان کننده بر دهد که روابط اجتماعی توام با اعتماد اثر تعیین نشان می

  .شود شادمانی افراد محسوب می  کنندهتامین ترین عنوان عمده به

هاي پیشین، تحقیقات صورت گرفته به میزان بیشتري به عوامل رغم اینکه در دههعلیدر بررسی شادي،    

از  هاي اخیر تعداد زیادي از پژوهشگران، شادي رااند، اما در طی دههروانشناختی و شخصیتی تاکید داشته

تاثیر سرمایه  شناختی،جامعهنیز با رویکردي حاضر پژوهش. اندشناختی مورد بررسی قرار دادهجامعه زاویه

  . دهدساله شهر تهران مورد سنجش قرار می 29تا 18 جوانانبر میزان شادي را  اجتماعی

  نظري و چارچوب ادبیات
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  .واکاوي قرار می گیردمفاهیم به کار گرفته شده در ادبیات نظري مورد در ابتدا 

  :شادي. 1

، ها يماریبدر اواخر قرن بیستم، با رشد خشونت و تاثرات روانی نظیر افزایش اضطراب، افسردگی و سایر    

و  شناسان روان، شناسان جامعهیکی از موضوعات مورد مطالعه  عنوان به موضوع شادي و شادمانی بشر

. حتی در علوم پزشکی نیز مطرح گردیده استبه تازگی این موضوع . متخصصان تعلیم و تربیت مطرح شد

در گرو درك  ها پرسشولی پاسخگویی به این  ،عوامل تاثیرگذار بر شادي است ،ها یبررسمحور اصلی این 

  . )1390خوشاوي،(مفهوم شادمانی است

 ،هاي فردي تجربهتوانایی لذت بردن از " :عبارت است از شاديگویند  می) 1987(1آلتسون و دودلی   

شادي یک احساس و یا  ،دیگر عبارت به. )432 :2011حسنیان و همکاران، ("هیجان از اي درجههمراه با 

 2کار ).1083 :2010لین و همکاران، (شود احساس لذت و رضایت مشخص می که باحالت ذهنی است 

  سطح رضامندي از زندگی، سطح باالي عاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه مثبت که با شادي را حالت روانی

گویند پیوند اجتماعی  داینر و بیسواس داینر می ).104: 1387کار،(کند شود، تعریف می منفی مشخص می

گرایش  تر،شاد، داشتن دوستان بیشتر و صمیمیاز نظر آنها ویژگی افراد . سالم براي شادي ضروري است

 به ). 301،73: 1391داینر و بیسواس داینر،(باشد بیشتر به جامعه، اعتماد بیشتر به دیگران و کمک به آنها می

سوي  بهاي است تازه هاي آغاز حرکت  و دیگران و نقطهمعناي دلبستگی به خود شادي به ،دیگربیانی 

حیات با نیازهاي موافق بودن جریانري مثبت است از فرجام و تعبی داشتنی و خوش هایی دوست افق

افراد از  ارزیابی" :است ازعبارت ،حاضرپژوهشمنظور از شادي در ). 56: 1381 رستگار فسایی،(انسانی

، دلگرمی، امیدواريخوشحالی، ( خوشایند ، بروز صفات و عواطفمتعدد آن هاي زندگی و بخش کلیت

ربانی و (مثبت اجتماعی عالئق و عالئم و ظهور...) وبینی خوشذهنی، و آرامشلذت، ارزشمندي، راحتی 

  . )48: 1386،همکاران

  :سرمایه اجتماعی. 2

هاي وح باالي تعهد یا مشارکت در شبکههاي اجتماع محلی، سطاي از شبکهمجموعه ،سرمایه اجتماعی   

اعتماد و کمک متقابل بین عمیم یافته مربوط به تتجانس و برابري و هنجارهاي اجتماع محلی، احساس

 3یامافوکو). 154: 1387نقل از ایمان و همکاران،به	2000	لویچ،جوچکمپل و ( اعضاي اجتماع محلی است

؛ به هاي غیررسمی است معتقد است که سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش

هایی که هنجار. در آن سهیم هستند ،مجاز استکه اعضاي گروهی که همکاري و تعاون در بین آنها نوعی

هاي  صداقت، عمل به تعهدها و ارتباطجمله شامل سجایایی از  کند، اساسا بایداجتماعی می تولید سرمایه

                                                           
1- Altson & Dudly 
2- Carr  
3 - Fukuyama 
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از سرمایه اجتماعی تعاریف  گویدیم) 1999(1پکستون). 111: 1387سلطانی و جمالی، (دو جانبه باشد

توان تاکید بر پیوندهاي ذهنی و عینی بین کنشگران اجتماعی آنها را می است که وجه مشتركهگوناگونی شد

ساخت  بر این باور است که عضویت در شبکه روابط اجتماعی که جنبه) 1998( 2وولکاك. دانست

سازد و متغیرهایی نظیر اعتماد و حمایت اجتماعی عمدتا میاجتماعی است، جزء عینی سرمایه اجتماعی را 

دو عنصر ذهنی و عینی همزمان امکان عمل جمعی . ذهنی سرمایه اجتماعی شناخته شده است به عنوان جزء

رابرت طبق نظر  ،در پژوهش حاضر). 32: 1391رضوي زاده و همکاران،( آورندبراي نفع متقابل را پدید می

               گوناگون هاي از ارتباطات افقی بین افراد و نیز وجوهمجموع به معناي ،سرمایه اجتماعی 3پاتنام

که با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، منافع ست هاهنجارها و شبکه نظیر اعتماد، اجتماعی هاي سازمان

   ).66: 1390رسولی و پاك طینت،(دهدمتقابل و کارایی جامعه را افزایش می

تاثیر سرمایه شناختی  با رویکردي جامعه در تالش است تاپژوهش این  ،با توجه به مفاهیم ارائه شده

 یپردازاننظریهدیدگاه در راستاي این هدف، بنابراین  .را مورد توجه قرار دهد اجتماعی بر میزان شادمانی

   .گرددنظر تشریح میو سایر متفکران صاحبچلبی ، 4مانند آنتونی گیدنز

  آنتونی گیدنز) الف

ها،  موجد احساس امنیت وجودي است که موجود انسانی را در نقل و انتقال ،گیدنز معتقد است که اعتماد   

از نظر گیدنز، . برد پیش می بخشد و به ها و در حال و هواي آکنده از خطرهاي احتمالی قوت می در بحران

این واقعیت که رفتار آدمی به شدت . زندگی به طور ذاتی در معرض خطرهاي احتمالی قرار دارد  شیرازه

اي که عوامل انسانی از آن  هاي حسابگرانهگیرد، همراه با قابلیت می واسطه قرار با  ت تاثیر تجربهتح

هاي ناشی از شغل این معناست که هر فرد انسانی ممکن است در برابر اضطراب  برخوردارند، القاکننده

به نفع حالت امیدواري کلی، را  که احتماالت منفی» ناپذیريآسیب«آن مفهوم . از پاي درآید ،خطیر زیستن

 ،دیگراز سوي ). 63-65 :1387گیدنز،(گیرد در حقیقت از اعتماد بنیادین الهام می ،شمارد مردود و مطرود می

هاي اجرایی مرسوم و و تفکر نوآورانه در قیاس با روش خالقیت به معناي توانایی اقدام ،گیدنز  در اندیشه

درگیري خالق با دیگران و با دنیاي عینی به طور تقریبا مسلم . نزدیک داردبا اعتماد بنیادین پیوندي  جاافتاده

بند  و پشتحائل  ،روزمره اي عنوان پدیده خالقیت بهتجربه. باشد می روانیهاي اساسی رضایتیکی از مولفه

زندگی  خالقانهکه افراد نتوانند روانی است و هرجا شخصی و بنابراین براي سالمت ارزشنیرومندي براي 

توان  می). 67: 1384گیدنز،(شیزوفرنیایی ظاهر خواهند شد هايهاي مالیخولیایی یا گرایشکنند، افسردگی

انی و رضایت چنین استنباط کرد که وجود اعتماد و خالقیت منجر به کاهش افسردگی و افزایش سالمت رو

                                                           
1 -Paxton 
2- Woolcock, 
3 - Putnam 
4- Anthony Giddens 
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از پس اعتماد  ،استشادي هاي اساسیطور کلی یکی از مولفه که رضایت از زندگی بهباشد و از آنجایی می

  . شود شادي می و در نهایت، رضایتمنجر به  طریق ایجاد احساس امنیت وجودي

  چلبی) ب

اي و نظام شخصیت  شادي و خرسندي کنشگران فردي را در شبکه مبادالت بین نظام جامعه ،چلبی   

عنوان نظام  به(شخصیت فرد به معتقد است که با مراجعه  وي). 38: 1387و موسوي،  چلبی(کند جستجو می

کند مثل هوش و ظرفیت  اي فراهم می ها یا عواملی که نظام شخصیت براي نظام جامعه توان داده می) تماس

به لحاظ نظري الزم است  ،همچنین. اجرا، اراده، وفاداري و بینش را در حد اولین تقرب به واقع سنجید

شخصیت در ابعاد چهارگانه مثل احساس بهبودي، احساس عدالت و امنیت، احساس  هاي نظام ستانده

توان میزان احساس  با این کار می ،بنا به نظر چلبی. همبستگی اجتماعی و احساس عزت و احترام را سنجید

هاي چهارگانه جامعه سنجید و در همان حال ممکن است در حد  رضایت و خشنودي هر فرد را در حوزه

عنا به یک م. ن تقرب به واقع احساسات جمعی را در ابعاد چهارگانه جامعه به طور متوسط برآورد نموداولی

اي بهبود احساسات جمعی المقدور در راست هاي آن حتیرود که تمامی فعالیتاز هر جامعه سالمی انتظار می

) در ابعاد چهارگانه( ات جمعیکه متقابال با بهبودي در احساس ضمن اینکه نباید فراموش نمودقرار گیرد، 

مقبولیت و مشروعیت براي نظام حاکم بر  رزندگی و بالندگی جامعه و در نتیجه،زمینه براي پویایی، نشاط، س

جامعه تا   پیامد مثبت عملکرد هر حوزهالزم به ذکر است که ؛ البته )58 -59: همان(شود آن فراهم می

تواند در  متوازن و همگون هر چهار حوزه می  یعنی توسعه هاست؛ حدودي موکول به عملکرد سایر حوزه

همین طور چنانچه در اثر تحوالت سریع و  .ساز احساسات مثبت در هر چهار حوزه شود سطح فردي سبب

ناموزون اجتماعی، شرایط آنومی اجتماي در جامعه فراهم آید، در این حالت افراد احساس سرگشتگی و 

شد گیري و رمحیط اجتماعی براي شکل ،نتیجه ت و نادرست کرده و درتمییز درس ابهام در تشخیص و

ع نفع الشعانفع جمعی تحت ،در این صورت. گرددردي مهیا میهاي ففردگرایی خودخواهانه و خودسري

     همچنین نهادهاي اجتماعی فراهم اعتمادي و سوءظن نسبت به دیگران و نوعی بی فردي قرار گرفته،

         ایجادزمینه براي بروز ناخرسندي و ناشادمانی اجتماعی براي اکثریت  ،چنین شرایطیدر . شودمی

  ).40-38: 1387چلبی و موسوي، (شودمی

با میزان را سرمایه اجتماعی و ابعاد آن  رابطه ویژهندان متعددي به طور ، اندیشمیعالوه بر گیدنز و چلب   

ر بحث تاثیر ساختارها بر د 1هالر و مارکز هادلرماکس ،مثال ؛ به عنواناندمورد بحث قرار دادهشادي 

آن چهار حوزه . نمایندمرتبط با هم را از یکدیگر متمایز می حوزهو به طور خاص شادي، چهار  هیجانات

  : اند ازعبارت

 بافت اجتماعی خرد(روابط اساسی شخصی  ها وشبکه(  

                                                           
1 - Max Haller & Markus Hadler  
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 بافت اجتماعی خرد(فرهنگی و نوع دوستی –هاي اجتماعیها و وابستگیهمبستگی(  

 بافت اجتماعی خرد(هاي شغلی و وضعیت پایگاه اجتماعیها و موفقیتمشارکت(  

 بافت اجتماعی کالن(سیاسی –بافت نهادي و کالن اجتماعی (  

شامل پیوندها و تعامالت  کنند،خرد بر آنها تاکید میاجتماعی فتآنچه هالر و هادلر در با ،واقعدر    

کلی طورو بهوستی د، نوعاجتماعیيهاها و تعلقوابستگی اجتماعی،پذیرياجتماعی، تعهد و مسئولیت

  ). 49: 1390ربانی و همکاران،(اشخاص است اجتماعی سرمایه

ی صورت حایلهاي اجتماعی به که وجود شبکه شبکه بر این باورند نظریهفداران طر ،تردقیق به عبارتی   

  ها و هاي عاطفی، دوستیفراهم آوردن حمایتبه نحوي که  ؛کنددر مقابل فشارزاي درونی عمل می

، اثر بسیار مهم و موثري بر عزت نفس قالب سرمایه اجتماعی دار درهایی براي اعمال اجتماعی معنیفرصت

 احساس سالمت روانی منجر  ایت بهها دارد و در نهتوان مقابله با مشکالت و افسردگیافراد و افزایش 

پوتنام و همکاران در تحقیقی که با همکاري خصوص در این  ).39-40: 1388کامران و ارشادي، (شودمی

دانشگاه ایندیانا انجام دادند، دریافتند افرادي که از نظر روابط اجتماعی  بشردوستیدانشگاه هاروارد و مرکز 

تر، ولی نظر مالی غنی که از به افرادي با مردم رابطه برقرارکنند، نسبت توانند می مهارت بیشتر دارند و بهتر

از نظر داینر و بیسواس  .)53: 1381جعفري و همکاران، (تر هستندروابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان

روابط به ما . کند یامکان دوست داشتن و دوست داشته شدن را براي ما فراهم م) اجتماعی( رابطه نیز  داینر

فرانسیس ). 78: 1391داینر و بیسواس داینر،(تا احساس ایمنی، اهمیت و ارزشمندي کنیمدهد  امکان می

توانیم صمیمیت خود را با آنها تقسیم کنیم، دو اثر که ما میپیوند با دوستانیمعتقد است که ) 1625(1بیکن

مظفري و هادیان (دهدو اندوه و غصه را به نصف تقلیل می کندشادمانی را دو برابر می: باشد تواند داشتهمی

  ). 87: 1383فرد، 

هاي اجتماعی به شدت با شادي  دهد که روابط دوستانه و فعالیت در تایید مطالب فوق تحقیقات نشان می   

بلکه تعامالت اجتماعی  ،شود در ارتباط است و نه تنها روابط مثبت با همساالن باعث افزایش شادي می

تجارب  ،عنوان مثال به. دهد منفی ممکن است شادي را کاهش دهد و سپس تعامالت اجتماعی را کاهش می

ها نشان  نتایج پژوهش. با کاهش شادي همراه است ،منفی با دیگران از جمله داشتن درگیري در روابط

ش علی مهمی را بلکه آنها ممکن است نق ،ستنددهد که نه تنها دوستان و خانواده با شادي در ارتباط ه می

لونگ و همکارانش به این نتیجه رسیدند زمانی که روابط  ،همچنین). 5، 2007: کولمنهودلر و(ایفا کنند

 اي رفتار یکدیگر را نظارت کنند، شادي توانند بدون هیچ هزینه یابد و افراد می قوي درون جامعه توسعه می

، 1هیلز، 4، آرگایل3، مایزر2پولنر :چوناندیشمندانی ،عالوه بر این ).155: 1998وولکوك،(شود بیشتر می

                                                           
1 - Francis Bacon 
2 - Pollner 
3 - Myers 
4 - Argyle 
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تماعی در اج –هاي مذهبیتاثیر روابط اجتماعی و مشارکت رنیز هرکدام ب 3و وینهوون و کالمیجن 2برواح

دانسته و ها را اصل  ها به انجمن ، ورود انسانکالمیجنکه وینهوون و تا جایی اندافزایش شادي تاکید کرده

بیشتر ) تحمل دیگران، اعتماد به مردم وفعالیتهاي داوطلبانه(ها  ها به انجمن قدند هرچه ورود انسانمعت

: 1390نقل از ربانی و همکاران، به 2005وینهوون و کالمیجن ( داشت شود، مردم زندگی شادتري خواهند

50 .(  

 4وایتفورد اندیشهدر . دیگر از ابعاد سرمایه اجتماعی است یکی ،ت اجتماعی و هنجارهاي همیاريحمای   

هرچه  ،از سالمت روانی کمتري برخوردارند و برعکس ،تر باشندمنزوي هرچه افراد به لحاظ اجتماعی

معتقد است  5لو ).149 :1387ایمان و همکاران،(بودتر خواهدن جامعه سالمآ ،پیوستگی اجتماعی بیشتر باشد

- بخشی(انجامدکند و به تجربه عواطف مثبت میرویدادهاي استرس زا را تعدیل می اثراتاجتماعی حمایت

اعتقاد بر این است که حمایت ": نویسدمی دیماتئودر این راستا، ). 147: 1384همکاران،  رودسري وپور 

خانواده، دوستان اوال، اعضاي : اجتماعی به سه طریق در برخورد با تنیدگی و استرس به فرد کمک می کند

. مادي در اختیار یک شخص قرار دهندتوانند مستقیما حمایت ملموسی را به شکل منابع و سایر افراد می

توانند با پیشنهاد اقدامات متنوعی، فرد را از حمایت اطالعاتی خود اجتماعی می شبکهثانیا، اعضاي 

این . جب تنیدگی و استرس شده، کمک کندتواند به حل مشکلی که موبرخوردار سازند و این اقدامات می

آن را حل کرده یا  ،دین ترتیبب .کند تا به مشکل از دیدگاه جدیدي نگاه کندپیشنهادها به شخص کمک می

بخشی دوباره به توانند با اطمیناناجتماعی می شبکه، افراد ثالثا. هاي ناشی از آن را به حداقل برساند آسیب

عمل عاطفی به، از وي حمایت ، با ارزش و محترم استعالقهشخص مورددر خصوص اینکه او فرد، 

یکی از سازوکارهایی که حمایت اجتماعی از طریق آن  ،دیگربیانیبه). 95: 1389ریاحی و همکاران، ( آورند

گذارد عبارت است از برداشت از خود و مفهوم خود که به آن اثر می شاخص هايبر کیفیت زندگی و 

 دیگر، حمایتاز سوي. زاي زندگی استهاي استرسناختی منبع مهمی براي انطباق با موقعیتلحاظ روان ش

سالمت کمک  سطحامور به ارتقاي خود ارزشمندي و کنترل بر روي اجتماعی از طریق افزایش احساس

مثبتی براي  تواند کارکردهاياجتماعی می دهد که حمایتتجربی نشان می هاي تحقیقاتیافته. کندمی

   ).6: 1390گروسی و شبستري، ( جسمانی داشته باشد انی و سالمتسالمت رو

اي، این نکته را خاطر شاخص سرمایه اجتماعی در هر جامعهبا تاکید بر عامل اعتماد به عنوان  6کاکس   

، همسایگانعضاي خانواده، دوستان و ، ارتباط اصورت وجود اعتماد در میان افراد سازد که درنشان می

در صورتی که فقدان اعتماد، با عدم پیروي از قوانین، رفتار ضد اجتماعی، . شودموثرتر می... مکاران وه

                                                                                                                                                                                     
1- Hills 
2 - Borooah 
3 - Veenhoven & KALMIJN 
4 - Whiteford 
5 - Lu 
6
 - Cax 
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که جماعتی  بسیار مشکل است ،به نظر او. خودکشی، خشونت و سایر مشکالت اجتماعی همراه خواهد بود

تري در پیش که سبک زندگی سالم م متقاعد کنیمرا بدون آنکه اعتمادشان را جلب کرده باشیم، بتوانی

آن  عضاي یک جامعه، غناي سرمایه اجتماعی و به تبعاگسترش شعاع اعتماد و همکاري  ،از این رو .بگیرند

به اعتقاد  ).50: 1381بهزاد،(هاي روانی واجتماعی را در پی خواهد داشتکاهش اختالالت و نابه سامانی

تواند در شرایط نتیجه گسترش دامنه روابط اجتماعی، فرد میان افراد و در با گسترش اعتماد می 1ترنر

شود فشار روانی برآمده از چنین ط مقابله کند و همین امر باعث میبا آن شرای نامطلوب، به کمک این افراد

کند مشارکت اجتماعی ناشی از اعتماد، احساس شادابی فرد را تقویت می ،نهمچنی. شرایطی را کاهش دهد

آبادي و نجف نوریانبه نقل از  2003ترنر،(کندجسمی و روانی او کمک میود سالمته به بهبو از این را

جب مشارکت بیشتر ، اگر اعتماد اجتماعی در حد مطلوبی باشد، مو2کاواچی از نظر ).44: 1390جهانگیر،

بهداشتی و  فاهی،شود و مشارکت بیشتر هم به دستیابی به امکانات رهاي اجتماعی میافراد در فعالیت

، برعکس. یابدی و روانی افراد بهبود میسطح سالمت جسم ،به این ترتیب .انجامدآموزشی بیشتر می

باري براي سالمتی و اي مصیبتاعتمادي، پیامدههنگامی که مشارکت افراد ضعیف است، سطح فراگیري بی

در ) 2008(3الن و همکاراندو ).43: 1390نوریان نجف آبادي و جهانگیر، (بهداشت روانی افراد دارد

پژوهش، اعتماد را توسط یک تنوع روشی از قبیل اعتماد بیشتر به دیگران و اعتماد  100مروري بر بیش از 

داینر  و 4وتا ،عالوهبه. قویا با شادي رابطه دارداعتماد که  کردند و نشان دادندگیريعمومی، اندازهبه نهادهاي

 یافته، حضور داوطلبانه درگروهتعمیمشادتر، امتیاز باالتري در اعتمادکشورهايکه  اندنشان داده) 2007(داینر 

   ).74: 1392ان،اکبر زاده و همکار(اندآوردهدستتر بههاي دموکراتیکها و گرایش

    :، فرضیات زیر شکل گرفتفوقنظري باتوجه به مباحث ،در نهایت

  وجود دارد میزان سرمایه اجتماعی رابطهمیزان شادي  و بین.  

  رابطه وجود دارد) اعتماد و هنجارهاي همیاري(میزان کیفیت روابط اجتماعیمیزان شادي و بین.  

  کمیت روابط اجتماعی رابطه وجود داردمیزان شادي و بین .	

سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با هریک از ابعاد  رابطههاي فوق، فرضیات دیگري از قبیل فرضیه عالوه بر

	.شادي یعنی میزان بعد احساسی، اجتماعی و شناختی شادي مورد سنجش قرار گرفته است

   

  

  

  

                                                           
1- Turner 
2 - Kawachi 
3 - Dolan et al 
4 - Tov 
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  مدل نظري پژوهش  

  

  

  

  

  

  

  روش شناسی پژوهش

در مطالعه . با روش پیمایش مقطعی و با استفاده از تکنیک پرسش نامه انجام گرفته است ،این پژوهش   

مطابق سرشماري که  ساله شهر تهران می باشد29تا  18شامل جوانان  نظرجامعه آماري مورد  ،حاضر

تعیین حجم نمونه از فرمول لذا به منظور . نفر گزارش شده است 2371342، 1390نفوس مسکن عمومی 

درصد،  95حجم نمونه با ضریب اطمینان  که در نهایت به طوري ؛استفاده شده استکوکران نمونه گیري 

الزم به . جوان تعیین شد 384برابر با  d=05/0 دقت برآوردو  P=0/5 احتمال وجود صفت معین در نمونه

  . اي انتخاب گردیدها روش خوشهذکر است که براي توزیع پرسش نامه

اعتبار ابزارها بوسیله اعتبار صوري، توسط چند تن از اساتید جامعه شناسی بررسی و  ،در پژوهش حاضر   

  .جدول زیر نشانگر روایی مناسب متغیرهاي تحقیق است. پایایی آنها بوسیله آلفاي کرونباخ تعیین شده است

  

  بر اساس آزمون کرونباخ میزان روایی مفاهیم اصلی پژوهش: 1جدول

  ضریب آلفا  تعداد گویه  متغیرها 

60/0 4  بعد کمیت روابط اجتماعی   

59/0 12  بعد کیفیت روابط اجتماعی   

60/0  16  مفهوم سرمایه اجتماعی   

83/0 11  بعد احساسات مثبت  

66/0 6  بعد گرایشات مثبت اجتماعی   

87/0 5  ارزیابی مثبت از زندگی   

91/0 22  مفهوم شادي   

  

  

 شادي سرمایه اجتماعی

کیفیت                   

 روابط اجتماعی

کمیت                

 روابط اجتماعی

 بعد شناختی

  اجتماعیبعد 

 بعد احساسی
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  ریف عملیاتی و نحوه سنجش متغیرهاتعا

  شادي) الف

بعد  3پژوهش حاضر با استفاده از مقیاس شادکامی آکسفورد و نظر داینر وساه، شادي را در قالب    

 ،که در این پژوهش شایان ذکر است .دهد احساسی، شناختی و اجتماعی مورد سنجش و ارزیابی قرار می

نامه آکسفورد با اندکی تغییرات در قالب طیف لیکرت با گزینه هایی از قبیل اصال، خیلی کم، کم،  پرسش

سه بعد  در قالبشادي  يها مؤلفه ،در این مطالعه .گیرد مورد استفاده قرار می تاحدودي، زیاد و خیلی زیاد،

  :.قرار گرفته اندسنجش مورد احساسی، شناختی و اجتماعی 

 ی مانند احساس خوشحالی، احساس امیدواري به آینده، شاخص هایها و  مؤلفه با بعد احساسی

  ... بینی و مثبت نگري و هاي زندگی، احساس خوش احساس کنترل بر تمام جنبه

  رضایت از زندگی، رضایت از بخش هاي متعدد زندگی و  :یی چونها مؤلفه بابعد شناختی...   

 هاي دیگر و دوست داشتن آنها، تاثیر  عالقه داشتن به انسانهایی از قبیل  بعد اجتماعی با مؤلفه

 ... طبعی و خوب و مثبت بر وقایع، شوخ

  :سرمایه اجتماعی) ب

کمیت و  سرمایه اجتماعی در دو بعد... پاتنام، فوکویاما، پاکستون و بر اساس نظراتدر این بررسی    

 ابعاد و از هریک از مختصري توضیح به زیر در. گرفته استکیفیت روابط اجتماعی مورد سنجش قرار

  .شود اجتماعی پرداخته می سرمایه هاي مؤلفه

  )ساختار روابط اجتماعی( یاجتماعبعد کمیت روابط  .1

هاي افراد پیوندهاي عینی بین افراد است که داللت بر ارتباطات و تماس ،از اجزاي سرمایه اجتماعییکی    

ي با یکدیگر در ارتباط ا شبکهها و دیگر انواع روابط  یدوستتوانند از طریق  یمافراد . با یکدیگر دارد

از قبیل میزان ارتباط  یشاخص هایدر پژوهش حاضر این بعد از طریق ). 166-165: 1389میرزابیگی،(باشند

  .گرفته استمورد سوال قرار  ...ها و یهمکالس، ، دوستانخانوادهبا اعضاي

  یفیت روابط اجتماعی بعد ک .2

  .است شده اعتماد و هنجارهاي همیاري سنجش بعد کیفیت روابط اجتماعی با دو مولفه ،در این پژوهش   

  یف نظري و عملیاتی اعتمادتعر -2-1

اقوال یا  صحت یا صداقت به اطمینان یا اتکا براي شخص قابلیت کریستوفر مور اعتماد را عبارت از   

مفهوم ) 1380(طبق نظر پاتنامدر پژوهش حاضر . )135: 1390نیازي و همکاران،(داند میرفتار دیگري 

  .شده استاعتماد در دو بعد اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی سنجش 

  نظري و عملیاتی هنجارهاي همیاريتعریف  -2-2
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 بلندمدتشخصی و نفع مدت کوتاهی دوست نوعترکیبی از  معموالًهر عمل در یک نظام همیاري  مشخصه  

هاي مختلف در حسین پور پس از بررسی پژوهش). 123 :1386نقل از جلیلیان، به 179: 1993پاتنام، (است 

 و مورد سرمایه اجتماعی، براي سنجش هنجارهاي همیاري به دو رویکرد رفتارهاي عینی و عمل متقابل

 يهنجارها یزندر این پژوهش  ).1389پور،حسین(استرویکرد رفتارهاي ذهنی یا فرهنگ متقابل رسیده 

  .و رفتارهاي ذهنی یا فرهنگ عمل متقابل سنجیده شده است دوستانه نوعهاي عینی  فعالیت همیاري با مولفه

هاي پژوهش یافته  

  یتوصیفیافته هاي ) الف

  هاي فردي و خانوادگی پاسخگویان  ویژگی. 1

ه توجه ببا . باشدسال می 29تا  18پاسخگو از جوانان سنی طیف نتایج پژوهش حاکی از این است که   

. دهندزنان تشکیل میرا  پاسخگویاننیمی از از یش بتوان گفت که میپاسخگویان بر حسب جنسیت  توزیع

 20,6ترك با درصد و سپس قومیت 66,7فارس با قومیت دهد که نشان می بررسیقومیت جوانان مورد 

گویاي این واقعیت است سطح تحصیالت پاسخگویان . انددادهاختصاصوانی را به خود ایشترین فربدرصد 

 30,2 ،عالوه بر این. دارندرا وانی افر بیشترینسپس افراد داراي مدرك لیسانس مدرك دیپلم و  دارندگان که

 6,2 که تنها درحالی ،هستندتحصیلی دیپلم اند که پدرشان داراي مدركدرصد از پاسخگویان اظهار داشته

، همچنین. هستندباالتر  و لیسانسفوق تحصیالتسطحکه داراي دارند  اند که پدرانیگفتهآنها درصد از 

 از افراد نمونهدرصد  20,1دیپلم و  تحصیالت مادرشان، گزینه سطحدر بیاندرصد از پاسخگویان  33,1

   .اندرا انتخاب نموده سیکل گزینه

  :شاديتوصیف . 2

  ) متغیر وابسته(توصیف ابعاد و مفهوم شادي: 2جدول 

  میانگین  ابعاد مفاهیم و

)0-100(  

انحراف 

  استاندارد

  حداکثر    حداقل  دامنه

 100.00 00. 100.00 19.07935 58.3333  بعد احساسی

 100.00 00. 100.00 17.48105 65.0208  بعد اجتماعی

 100.00 00. 100.00 19.29853 60.5729  بعد شناختی

 100.00 00. 100.00 17.38501 59.7997  مفهوم شادي
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، بعد گرایشات مثبت اجتماعی و سپس توان گفت که در میان ابعاد شاديمیفوق نطبق با اطالعات جدول م

ن میانگین را به بیشتری) 60.5729(و ) 65.0208(بعد شناختی یا ارزیابی از زندگی به ترتیب با میانگین 

احساسات  اینکه در بین پاسخگویان، میزانبا توجه به  ).در بازه صفر تا صد( اندخود اختصاص داده

میزان  ،میانگینی باالتر از حد متوسط استداراي ثبت اجتماعی و ارزیابی از زندگی خوشایند، گرایشات م

  . شادي در بین جوانان مورد تحقیق کمی باالتر از حد متوسط است

  :توصیف سرمایه اجتماعی. 3

  ) متغیر مستقل(و مفهوم سرمایه اجتماعیها توصیف ابعاد، مولفه :3جدول 

  میانگین  ابعاد مفاهیم و

)0-100(  

انحراف 

  استاندارد

  حداکثر  حداقل  دامنه

 100.00 00. 100.00 22.65887 38.6126  بعد کمیت روابط اجتماعی

 100.00 00. 100.00 16.00085 50.6511  بعد کیفیت روابط اجتماعی

 100.00 00. 100.00 17.94292 45.3693  اعتمادمولفه 

 100.00 00. 100.00 19.10340 59.4113  مولفه هنجارهاي همیاري

 100.00 00. 100.00 16.42081 51.5298  مفهوم سرمایه اجتماعی

     

. استکیفیت روابط اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده ،در پژوهش حاضر

     همیاري سنجیده  طریق دو مولفه اعتماد و هنجارهايروابط اجتماعی از  یتدر این مطالعه، متغیر کیف

میانگین کیفیت روابط اجتماعی در بین افراد  رغم اینکهعلیدهد هاي پژوهش نشان مییافته. شودمی

کیفیت روابط اجتماعی، هاي به عنوان یکی از مولفهاعتماد میانگین ولی  ،باشدپاسخگو در حد متوسط می

دوستانه و فرهنگ همیاري که شامل رفتارهاي عینی نوعاي هو هنجار است میانگین شاخصتر از پایین

   .باشدمیباالتر از حد متوسط برخوردار  و 59.4113معادل  از میانگینی ،استهمیاري 

هاي اجتماعی است که با توجه به داده، یکی دیگر از ابعاد سرمایه کمیت روابط اجتماعی پژوهش،در این    

سرمایه میانگین توان نتیجه گرفت که به طور کلی می. از سطح متوسط استتر پایینداراي میانگینی  3جدول

  .یزان کمی باالتر از حد متوسط استباشد و این ممی 51,52برابر  اجتماعی

  یافته هاي تحلیلی) ب

   تحلیل دو متغیره. 1
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 ها و مفهوم سرمایه اجتماعی و میزان شادي و ابعاد آنهمبستگی پیرسون بین ابعاد، مولفه :4جدول 

مفهوم  بعد شناختی بعد اجتماعی بعد احساسی آماره متغیر

 شادي

 **161. **160. *129. *116. ضریب همبستگی مولفه اعتماد

 002. 002. 012. 024. سطح معناداري

 **259. *124. **250. **238. همبستگیضریب  مولفه هنجارهاي همیاري

 000. 015. 000. 000. سطح معناداري

 **264. **177. **239. **223. ضریب همبستگی بعد کیفیت روابط اجتماعی

 000. 001. 000. 000. سطح معناداري

 **167. **167. **218. 078. ضریب همبستگی بعد میزان تعامالت اجتماعی

 001. 001. 000. 129. سطح معناداري

 **279. **209. **287. **207. ضریب همبستگی مفهوم سرمایه اجتماعی

 000. 000. 000. 000. سطح معناداري

  :ند ازا استنباط کرد، عبارت توان از جدول فوق نکاتی که می ترین مهم

  شدت . گردد تأیید می 0,00با سطح معناداري اعتماد شادي جوانان وفرض وجود رابطه معنادار میان

با  معناست که بدین این جهت رابطه نیز مثبت است؛و  16/0با  معادلهمبستگی در این رابطه 

پژوهش  هايیافته ،بر اینعالوه. شودز افزوده میافزایش میزان اعتماد جوانان، بر میزان شادي آنها نی

احساسات خوشایند، گرایشات مثبت ، افزایش واقعیت است که افزایش میزان اعتماد نحاکی از ای

  .به همراه خواهد داشترا  اجتماعی و ارزیابی مثبت از زندگی

  هنجارهاي همیاري و همچنین هریک از ابعاد آن میزان شادي و بین معنادار با توجه به وجود رابطه

 متقابل عملفرهنگ  و) کمک به مستمنداناز قبیل (دوستانه رفتارهاي نوعهرچقدر توان گفت که می

در بین  و به طور کلی هنجارهاي همیاري ...)و عضو يهمچون تمایل به شرکت در طرح اهدا(

 عالئقبه میزان بیشتري وجود داشته باشد، افراد به میزان بیشتري از عواطف خوشایند، اشخاص 

تجربه را مثبت اجتماعی و رضایت از زندگی برخوردار خواهند بود و در نهایت شادي بیشتري 

  .کنندمی

 کیفیت روابط میزان شادي و اي مثبت بین رابطهشود، مشاهده میفوق  همانطورکه در جدول

این نکته در مورد هریک از ابعاد شادي یعنی بعد احساسی، اجتماعی . جوانان وجود دارداجتماعی 

شدت الزم به ذکر است که کیفیت روابط اجتماعی داراي بیشترین . و شناختی نیز صادق است

این بدان معناست که هرچقدر کیفیت روابط . باشدبعد گرایشات مثبت اجتماعی می همبستگی با

تماد به نزدیکان، دوستان، دیگران، تر اعتماد و هنجارهاي همیاري از قبیل اعور دقیقاجتماعی و به ط
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هاي احسان و نیکوکاري، احساس مسئولیت در مقابل دیگران، تمایل به کمک به شرکت در جشن

 ماعی مانند عالقه داشتن به انسانافزایش یابد، عالئق و عالئم مثبت اجت ...و مردم در مواقع بحران

  ،طبعی ان، شوخراف و اطرافیدیگر و دوست داشتن آنها، تأثیر خوب و مثبت بر وقایع اط هاي

ها و  ، عالقه به شرکت در مهمانینبودن در ارتباطات اجتماعیعصبی رو یا متبسم بودن،خنده

 .ظهور خواهد کردبه میزان بیشتري  ها جشن

 ولی بر اساس  ،اري وجود نداردمعناد رابطهچه بین میزان روابط اجتماعی و احساسات مثبت اگر

گرفت که با افزایش میزان تعامالت اجتماعی، بر میزان عالئم تیجهتوان نهاي جدول فوق میداده

  . در نهایت شادمانی جوانان افزوده می شود مثبت اجتماعی، رضایت از زندگی و

 این نکته در مورد . دنبال دارد، افزایش میزان شادي جوانان را به افزایش میزان سرمایه اجتماعی

 عالئق و عالئمکه  به طوري ؛مشاهده استنیز قابل و هریک از ابعاد شادي سرمایه اجتماعی رابطه

با سرمایه  در رابطه در مقایسه با سایر ابعاد شادي بیشترین شدت همبستگی رامثبت اجتماعی 

  . اجتماعی به خود اختصاص داده است

  تحلیل چند متغیره.2

  بی متغیرهاي مستقل بر میزان شاديمشارکت نس -2-1

داري شکل رگرسیونی براي آزمون معنی تحلیل واریانس: 5جدول    

مجموع   شکل

 مجذورات

میانگین   درجه آزادي

 مجذورات

F معنی داري سطح 

 000b. 16.498 6.690 2 13.380  رگرسیون

   405. 378 153.274  باقیمانده

    380 166.654  کل

 

گام به رگرسیونی به روش گام  متغیرهاي مستقل واردشده در معادله: 6جدول  

 سطح معناداري 1ضرایب استاندارد  متغیرهاي واردشده

 000. 237.  کیفیت روابط اجتماعی

 038. 106.  کمیت روابط اجتماعی

نتایج 

  همبستگی

  

  ضریب همبستگی

  چندگانه

 ضریب تعیین

 

  ضریب تعیین

 شده اصالح

  سطح Fمقدار 

 Fداري  معنی

مقدار 

  ثابت

.283b .080 .075 16.498 .000b 2.522 

                                                           
1 - Beta 
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یزان شادي کنندگی هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی بر ممنظور تبیین میزان تاثیر و تعیینبه  ،در این مرحله   

که دو بعد کیفیت روابط اجتماعی و کمیت  به گام استفاده شده است؛ به طوري از تحلیل رگرسیونی گام

هاي جدول فوق نشان که داده همانطور. روابط اجتماعی به عنوان متغیرهاي مستقل وارد رگرسیون شدند

ضریب تعیین این خروجی نیز . است 0,28دهد میزان همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر شادي برابر با می

درصد از  0,080بدین معنا که کیفیت روابط اجتماعی و کمیت روابط اجتماعی ؛باشد می 0,080برابر 

 0,00داري  باشد و سطح معنی می 16,49رابطه نیز برابر  Fمیزان . نمایند تغییرات در میزان شادي را تبیین می

ی از معناداري وجود دارد و این حاک رابطهاصلی و وابسته  یعنی اینکه بین متغیرهاي مستقل - باشد می

برابر  توان گفت اثر کیفیت روابط اجتماعی بر میزان شادي با توجه به بتا می. دار بودن رگرسیون است معنی

متغیر کیفیت روابط اجتماعی  ،بنابراین. درصد است 0,10درصد و اثر کمیت روابط اجتماعی برابر  0,23

  . داراي بیشترین تاثیر مستقیم بر شادي جوانان است

  :مسیرتحلیل -2 -2

                                      

                                                                          

                                                                    

                                              

)شادي(تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته :7جدول  

  مجموع اثرات   تأثیر غیرمستقیم  تأثیر مستقیم  متغیر

  23/0  -  23/0  کیفیت روابط اجتماعی 

  15/0  )0,25(×) 0,23(= 0,057 10/0  کمیت روابط اجتماعی 

    

 درصد بر شادي 23/0 به طور مستقیممتغیرکیفیت روابط اجتماعی  که توان گفتمی 2شماره  مدلبر اساس  

بر  10/0به میزان  مستقیمبه صورت عالوه بر اینکه روابط اجتماعی  کمیتکه  حالی؛ دراثر گذار است

منجر به از طریق افزایش کیفیت روابط اجتماعی  نیز به طور غیرمستقیم ،گذاردجوانان تاثیر میشادمانی

  . افزایش شادي می شود

باشد؛ می 15/0مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر کمیت روابط اجتماعی برابر فوق، طبق جدول    

کیفیت روابط  متغیر ،راینبناب .میزان شادي تاثیر داردبر  23/0ط اجتماعی رواب کیفیتست که ا این درحالی

 شادي

 کیفیت روابط اجتماعی

 کمیت روابط اجتماعی

٢۵/٠  

٢٣/٠  

١٠/٠  
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طبق  .موثر استافزایش شادي جوانان  به میزان بیشتري در در مقایسه با کمیت روابط اجتماعی اجتماعی

 ها شبکه و ترین جز سرمایه اجتماعی است یاديبنروابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر نظر پاتنام، 

توسلی و (باشدیمهمیاري مطرح اجتماعی یعنی اعتماد و هنجارهاي دیگر سرمایه  مؤلفهخاستگاه دو  عنوان به

کیفیت روابط اجتماعی و در ، افزایش متغیر میزان تعامالت اجتماعیافزایش  لذا). 15: 1384 موسوي،

سرمایه اجتماعی بر ) 2005(و پوتنام  1در راستاي پژوهش هلیول .را به همراه داردشادي افزایش  ،نهایت

  . )75: 1392به نقل از اکبر زاده و همکاران،  2008 برونی و استنکا،( تاثیر مثبت و افزایشی داردروي شادي 

  گیرينتیجهبحث و 

جوانی به عنوان مهم ترین فصل زندگی هر فرد است که می توانند روند آینده زندگی و سرنوشت او را    

. نشان از جامعه سالم و پر طراوت دارد ،وجود احساس شادي در میان جوانان. عمر رقم بزنندتا انتهاي 

ساله شهر  29تا  18انان جامعه شناختی وضعیت شادي در بین جو مطالعه ،محور اصلی پژوهش حاضر

دهد که نشان می ،ه در راستاي این محور اصلیگرفتنظري و تجربی صورت مطالعات. باشدتهران می

داینر و بیسواس داینر، فرانسیس بیکن، چلبی، گیدنز،  نظران و پژوهشگران از قبیلبسیاري از صاحب

- اجتماعی و به اعتماد، هنجارهاي همیاري، روابط :به نقش عواملی همچون ...وینهوون و کالمیجن، ترنر و 

تالش است تا عالوه بر  پژوهش حاضر نیز در. انداشاره نمودهطور کلی سرمایه اجتماعی در ایجاد شادي 

به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان شادمانی  ،شادي در بین جوانان مقولهشناختی تحلیل جامعه

  . بپردازد

احساسات خوشایند، گرایشات مثبت اجتماعی و ارزیابی از زندگی در بین  در بین پاسخگویان، میانگین   

میزان شادي در بین پاسخگویان کمی باالتر از حد  ،درنتیجه .استمتوسط  جوانان مورد تحقیق باالتر از حد

دهد که اکثر مردم د تحقیقات نشان مینگویمی) 1391(در این خصوص داینر و بیسواس داینر. متوسط است

که محققان مختلف،  حتی زمانی این نتیجه بارها مشاهده شده است، .در اغلب مواقع تا حدودي شاد هستند

، اکثر اندتحقیق نمودههاي مختلف و حتی تعاریف متفاوت از شادي  هاي متفاوت، روشز نمونهبا استفاده ا

  . اند که در اغلب مواقع تا حدودي شاد هستندها گزارش کردهآزمودنی

 ،وکمی باالتر از حد متوسط است 52/51اگر چه میانگین سرمایه اجتماعی در بین افراد مورد بررسی برابر    

ست که کیفیت ا این در حالی ؛تر از حد متوسط استپایینداراي میانگینی ولی کمیت روابط اجتماعی 

توان در این خصوص می .باشدبرخوردار می 41/59معادل  تر از حد متوسطی باالینگمیاناز روابط اجتماعی 

فرساي روزانه و  هاي طاقت فعالیتبا وجود در دنیاي کنونی، علی رغم اینکه  به این نکته اشاره کرد که

فرصت کمتري براي ایجاد روابط و تعامالت اجتماعی  ها انسانهاي دشوار زندگی،  وخمحرکت در پیچ

                                                           
1- Helliwell 
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، به نشاط و شادمانی يبه دلیل عواملی از جمله میانگین باالجوانان ، طبق نتایج این پژوهش ولی ،دارند

کنند و داراي احساس مسئولیت در مقابل دیگران، شرکت میهاي احسان و نیکوکاري در جشن زیادي میزان

  .می باشند ...تمایل به کمک به مردم در مواقع بحران و

از قبیل سن، جنس، منطقه سکونت، سطح  و خانوادگی عوامل جمعیتی ،بر اساس نتایج پژوهش حاضر

معتقد ) 1384(خصوص آلزیک در این. ان شادمانی جوانان نداردهیچ تاثیري بر میز... تحصیالت خود و

به نتیجه  ،است هنگامی که محققان به بررسی عوامل جمعیتی موثر بر شادتر بودن برخی از مردم پرداختند

موقعیت اقتصادي و نژاد یتی اصلی مانند سن، جنس، درآمد، جمع ز عواملهیچ یک ا. شگفت آوري رسیدند

 کانورس وکمپل و فلیپجمعیتی بر شادي را آگنوس ي عواملتاثیربی. میزان شادي نداشت زیادي با رابطه

اي که نکته": نویسدمی) 1388(مایزر. )157: 1389 نژاد،بابایی و خوئی(اندویالرد راجرز به وضوح نشان داده

این است که پس از به  ،کنندبسیاري از پژوهشگران نظیر رونالد اینگلهارت در آثار خود به آن اشاره می

اي قابل توجه به همراه تواند بازدهنمی هاي زندگی، پول بیشتر و بیشتر دست آوردن حداقل نیازمندي

نفر مجله  100 فهرستحتی افراد بسیار مرفهی که در هاي به عمل آمده در بررسی ،بیاورد؛ به عنوان مثال

  .اندا اندکی شادمانی بیشتري داشتهفوریس حضور دارند،  نسبت به افراد متوسط جامعه تنه

گانه شادي یعنی بین میزان اعتماد و ابعاد سهدهد که حاضر نشان میجزیه و تحلیل دو متغیره در پژوهشت   

شادي رابطه مثبت و  معواطف خوشایند، گرایشات مثبت اجتماعی، ارزیابی از زندگی و به طور کلی مفهو

 دامنه گسترش ،ماد میان افراد و در نتیجهمعتقد است که با گسترش اعت) 2003(ترنر .معنادار وجود دارد

با آن شرایط مقابله کند و همین امر  شرایط نامطلوب، به کمک این افرادتواند در روابط اجتماعی، فرد می

بیجرن  نتایج تحقیق ،همچنین. شود فشار روانی برآمده از چنین شرایطی را کاهش دهدباعث می

  . بیانگر این است که اعتماد اجتماعی با شادي در ارتباط است) 2008(اسکو

بعد (با افزایش میزان هنجارهاي همیاري، بر میزان شادي و به طور ویژه هریک از ابعاد شادمانی    

هاي یافتهبر این باورند که  )1985(آبی و آندریوس. افزوده می شود) ی و بعد شناختیاحساسی، بعد اجتماع

کسانی که از روابط  به عنوان مثال،کند؛ ت اجتماعی و بهزیستی را تایید میهمبستگی بین حمای ،تحقیق

هادیان (آیندبهتر کنار می... دست دادن شغل و ، از هاي مختلف مثل سوگ برند، با استرسنزدیک بهره می 

  ). 87 :1383و مظفري، فرد

؛ به ها حاکی از تایید رابطه استاجتماعی و میزان شادي، یافتهابط در خصوص رابطه بین کیفیت رو   

افزایش میزان احساسات مثبت، ، )پیوندهاي ذهنی بین افراد(افزایش کیفیت روابط اجتماعی ،ترعبارت دقیق
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به این ) 1391(داینرو بیسواس داینر  .عالئق و عالئم مثبت اجتماعی و رضایت از زندگی را به همراه دارد 

خواري ماشاره می نمایند که توانایی ما در مواجهه با لحظات دشوار زندگی تنها با حمایت هیجانی و غنکته 

ه معتقد است ک) 1987(باتسون ،عالوه بر این). 78: 1391داینر و بیسواس داینر،(عزیزانمان حاصل می شود

 از هیجان مثبت استکند که منبعی ع دوستی ایجاد می، تجربه نوکمک به دیگران در موقع پریشانی

  ).123: 1386آرگایل(

رابطه یا تعامل داشته ... هرچقدر جوانان به میزان بیشتري با دوستان، خانواده وطبق نتایج این پژوهش،    

باشند، به میزان بیشتري از گرایشات مثبت اجتماعی، ارزیابی مثبت از زندگی و به طور کلی شادي بیشتري 

عین حال هرچقدر افراد جوان داراي عالئق مثبت اجتماعی و رضایت از زندگی برخوردار خواهند بود و در 

داینر و بیسواس داینر، بودن  اندیشهدر  .به میزان بیشتري با دیگران رابطه برقرار خواهند کرد ،بیشتري باشند

توجه  لآیا تا به حا. شوخی و مزاح محصول تعامل اجتماعی هستند ،مثال نبه عنوا. با مردم مفرح است

 ،به اشتراك گذاشتن تجارب با دیگران. اما نه خودتان را ،توانید دیگران را سرحال بیاوریداید که میکرده

 2007هودلر و کلمن در سال  ).80: 1391داینر و بیسواس داینر،(دهدها افزایش می لذت ما را از فعالیت

بر اساس نظارت ": نویسدمی) 1388(یرزما. ی با شادي داردتوجه قابلدریافتند که روابط اجتماعی ارتباط 

نوان نیاز گسترده به ی هستیم که روان شناسان اجتماعی از آن به عیاهداراي ویژگیها  انما انس ،کارشناسان

توانیم به آنچه که از آن به ، میهاي نزدیک و یا یک ازدواج متعهدانهکنند و با داشتن دوستیتعلق یاد می

  ".دست پیدا کنیم شود،احساس خوشحالی زیاد یاد می انعنو

سرمایه اجتماعی در میزان شادي و کلی پژوهش مبنی بر رابطه  گرفت که فرضیهتوان نتیجهمی ،در مجموع 

یک از  یزان شادي و هرم رابطهاست که این نکته در مورد  الزم به ذکر .تایید می گردد 00/0سطح معناداري 

متعددي از  این رابطه مؤید مباحث و نظرات اندیشمندان و پژوهشگران .قابل مشاهده استنیز ابعاد شادي 

... قبیل گیدنز، چلبی، آرگایل، طرفداران نظریه شبکه، پوتنام، داینر و بیسواس داینر، دیماتئو، کاکس، ترنر و

    به این نکته اشاره 1392کاران زاده و هماکبر. استسرمایه اجتماعی شادي و میان رابطه  وجودمبنی بر 

اي را هاي ویژهیان کنشگران برقرار می شود، فرصترشد سرمایه اجتماعی در شبکه روابطی که مکنند که می

ین گرفتن از اتوانند با بهرهاین کنشگران می. آورده پدید میبراي همه کنشگران حاضر و فعال در آن شبک

. پیگیر شوند ،شخصی خود را در شبکه روابط و در جمعهاي ا و نیز پشتوانه همان روابط، هدفه فرصت

احتمال بخشد و ن را در تحقق اهدافشان ارتقا میي فردي آناها قابلیت ها و توانمندي ،ها فرصتاین 
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اي که به گونه افزایش آن توان گفت که سرمایه اجتماعی وبدین طریق می. دهدرا افزایش می انموفقیت آن

   .گردداد و افزایش شادمانی در افراد میاست باعث ایجدر تحقیقات نیز آمده 

هاپیشنهاد  

 هاي مستقل در گروه هاي سنی انجام پژوهش هاي جداگانه براي مطالعه تاثیر هر یک از متغیر

 گوناگونبه منظور غناي بیشتر نتایج پژوهش و تبیین تشابهات یا تفاوت ها در میان اقشار  مختلف

  ؛در زمینۀ شادي و عوامل موثر بر آن 

 سایر نظریۀ پردازان و  يضرورت انجام پژوهش هاي دیگري در این زمینه بر پایۀ استفاده از آرا

به منظور رسیدن به شناخت بهتر  و بیشتري  در مورد پدیدة  بر متغیرهاي واسطه محققان با تکی

  . مورد مطالعه
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  منابع 

 بررسی ") 1392(بستی، حیدرچوبزادهجانعلی وخوشفر، غالمرضا ؛دهقانی، حمید ؛اکبرزاده، فاطمه

 .کاربرديشناسیجامعه ."تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بر شادي جوانان

  .، شماره اول)49(سال بیست و چهارم، شماره پیاپی

 -بررسی عوامل موثر ") 1392(یتاآز  مینا و مکوندي،  فرهمندیان، ؛غضنفري، احمد ؛انصاري، ابراهیم

فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه  ."بر شادي در محیط کار شرکت ملی حفاري ایران

  .20شماره ، 7سال .آزاد اسالمی واحد شوشتر

 سرمایه تطبیقی  بررسی" )1387(رودبارکی، سکینهایمان، محمدتقی، مرادي، گلمراد، حسینی

 .رفاه اجتماعی ."اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان غیربومی دانشگاه هاي تهران و شیراز

   .31و  30سال هشتم، شماره

 انتشارات جهاد دانشگاهی  .فاطمه بهرامی و دیگران .شادي یشناس روان )1386(آرگایل، مایکل

  واحد اصفهان

 دو فصلنامه شوراي اسالمی شهر "مشهد پژوهی" )1389(خوئی نژاد، غالمرضا مرضا وبابایی، غال ،

  .5سال سوم، شماره . مشهد

 سال  .فصلنامه مطالعات ملی ."شادي در فرهنگ و ادب ایرانی" )1386(اکبر یباقري خلیلی، عل

   .2هشتم، شماره

 بررسی رابطه میان رضایت " ،)1384(عابدیان، احمد پور رودسري، عباس، پیروي، حمید وبخشی

 .فصلنامه اصول بهداشت روانی. "حمایت اجتماعی با سالمت روان در دانشجویاناز زندگی و 

  .28و 27سال هفتم، شماره 

 شماره  ."رفاه اجتماعی، سرمایه اجتماعی بستري براي ارتقاي سالمت روان" )1381(بهزاد، داود

6.   

 دانشجویان با تاکید بررسی عوامل موثر بر شادي" )1391(دهقانی، حمید ی، محمدحسین وپناه

   .، شماره سوم)47(سال بیست و سوم، شماره پیاپی  .کاربرديشناسیجامعه ."بر مشارکت اجتماعی

 مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدید با " )1384(مرضیه موسوي، توسلی، غالمعباس و

 .26شماره  .علوم اجتماعی ي نامه ."سرمایه اجتماعی هاي یهتاکید بر نظر

  ،شادمانی و عوامل" )1381(عابدي، محمدرضا و دریکوندي، هدایت الهجعفري، ابراهیم میرشاه-

  .3، شماره 4سال  .شناختیعلوميها تازه ."موثر بر آن
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 در اعتیاد در بین  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان درگیري" )1386(جلیلیان، فرشته

ي جامعه رشته ،پایان نامه کارشناسی ارشد ." سال مراکز ترك اعتیاد شهر تهران 18 -35جوانان 

  .دانشگاه الزهرا ،شناسی

 ،در موثر بر شادمانیعواملیشناخت جامعهبررسی" )1387(محسن موسوي، و مسعود چلبی

  .2و 1شماره  دوره نهم، .ایران یشناس جامعهمجله ."خرد و کالنسطوح

 طرح : تهران .هاي ایرانیانها و نگرش پیمایش ارزش: چارچوب مفهومی )1383(چلبی، مسعود

  هاي ملی وزارت و ارشاد اسالمی 

 بررسی رابطه میزان مصرف رسانه و میزان سرمایه اجتماعی " )1389(پور، جعفرحسین

   .المه طباطباییدانشگاه ع ،دکتري علوم ارتباطات نامهپایان ."شهروندان تهرانی

 ها و میزان بررسی رابطه میزان مصرف رسانه " )1390(، جعفر و معتمد نژاد، کاظمپورحسین 

  .6شماره   .رفاه و توسعه اجتماعی یزير فصلنامه برنامه ."سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی

 هویتی بین سبک رابطهبررسی " )1391(فروغی قمی، فریبا ر، حامد وخنیفر، حسین، بردبا

: مورديمطالعه(دانشجویان با شادي و ارائه راهکارهاي عملی براي ارتقاي شادي دانشجویان

  .1سال دوم، شماره. اسالمی فرهنگ در دانشگاه .")دانشجویان پردیش قم دانشگاه تهران

 دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی هویترابطه" )1390(خوشاوي، فاطمه

آموزش بزرگساالن، دانشکده علوم تربیتی  ي رشته ،کارشناسی ارشد نامه یانپا ."آباد نجفشهرستان

    .، دانشگاه بهشتییشناس و روان

  حسن عبداله زاده،  .شناختی شادي ثروت بیکران روان )1391(و بیسواس داینر، رابرتداینر، اد

  .انتشارت آذرین مهر :تهران. عصومه باقر زادهطاهر محبوبی، م

 دوره  نامه یانپا ."رابطه مشارکت اجتماعی و شادي دانشجویان" )1390(دهقانی نژاد، حمید

  .، دانشگاه عالمه طباطبایییشناس کارشناسی ارشد جامعه

  رویکردي : فرهنگ و شادي )1386(گنجی، محمدربانی، رسول، ربانی، علی، عابدي، محمدرضا و

مطالعات فرهنگی و  .اصفهان خانوار در شهرنظري و تجربی در زندگی روزمره سرپرستان 

  )8(3 .ارتباطات

 به احساس شادمانی  یشناخت رویکردي جامعه" )1390(محمد ،ربانی، علی، ربانی، رسول و گنجی

  .1سال دوم ، شماره   .فصلنامه مسائل اجتماعی ایران ."سرپرستان خانوار در شهر اصفهان

 ي  مجموعه مقاالت درباره(شناسی ایرانیهویتفردوسی و  ")1381(رستگار فسایی، منصور

  انتشارات طرح نو  :تهران . ")شاهنامه ي فردوسی
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 یريگ جمعی در شکل يها بررسی نقش رسانه )1390(، داودینتط رسولی، محمدرضا و پاك 

   .سال اول، شماره اول .فصلنامه فرهنگ ارتباطات .سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد

 روان رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت" )1391(یوسفی، علی نوغانی، محسن و ندا، زاده،رضوي

مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ."در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

  25 -51 .دانشگاه فردوسی مشهد

 شادکامی با تاکید بر رویکرد نظریه بازکاوي یشناس بررسی جامعه" )1391(، مهنازرنجبر". 

   .دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، ،کارشناسی ارشد نامه یانپا

 رابطهبررسی  )1389(پور حسین، سیده زینب رعلی وریاحی، محمد اسماعیل، وردي نیا، اکب 

   .39سال دهم، شماره . رفاه اجتماعی .روانحمایت اجتماعی و سالمت

 تاثیر شخصیت  بررسی )1390(، ثریادوستیافتخاري غریب و زارعی متین، حسن، بحیرانی، صدیقه

  .1سال دوم، شماره .فرهنگ در دانشگاه اسالمی ،در میان دانشجویان

 دوره دوازدهم،  .رشد علوم اجتماعی ."شادي و نشاط در فرهنگ ایرانی" )1388(سرشار، مرضیه

   .3شماره

 روانی، مورد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت" )1387(جمالی، مژده لطانی، طاهره وس

  .68- 69شماره . فرایند مدیریت و توسعه ."دانشگاه شیراز: مطالعه

 فقهی درباره رقص، دست زدن و شادي هاي یدگاهد(شرع و شادي )1383(دار، ابوالفضلطریقه(. 

  موسسه فرهنگی انتشاراتی حضور  :قم

  اشا حسن پ ي ترجمه .)علم شادمانی و نیرومندي هاي انسان(مثبت یشناس روان )1387(کار، آلن

  انتشارات سخن :تهران .شریفی، جعفر نجفی زند

 روانشبکه و سالمتبررسی رابطه سرمایه اجتماعی" )1388(ان، فریدون، ارشادي، خدیجهکامر". 

   .سال دوم، شماره سوم .فصلنامه پژوهش اجتماعی

 سرمایه اجتماعی و سالمت روان در بین  رابطهبررسی " )1390(شبستري، شیماروسی، سعیده و گ

  .)13پیاپی ( 1شماره ، سال پنجم .مطالعات اجتماعی ایران ."زنان سرپرست خانوار در شهر کرمان

 سرپرستان شناختی موثر بر میزان احساس شادي  امعهجعوامل تحلیل " )1387(گنجی، محمد

دانشکده  شناسی گرایش مسائل اجتماعی، ي جامعه نامه دکتري رشته پایان ."خانوار در شهر اصفهان

   .دانشگاه اصفهان ادبیات و علوم انسانی، 

 ناصر  ي ترجمه .جامعه و هویت شخصی در عصرجدید: تجدد و تشخص )1387(گیدنز، آنتونی

  نی نشر :تهران .موفقیان
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 نشر مرکز :تهران .محسن ثالثی ي ترجمه .پیامدهاي مدرنیته )1384(گیدنز، آنتونی  

 60شماره  .سیاحت غرب: علوم سیاسی .راز شادمانی: فرهنگ و اجتماع )1387(مایرز، دیوید.   

 33شماره  .اندیشهمکاتبه و : ايمیان رشته ."راز شادمانی" )1388(مایرز، دیوید.  

 حوزه و  .مروري بر شامانی و همبسته هاي آن" )1383(هادیان فرد، حبیب ، شهباز ومظفري

   .41شماره  "دانشگاه

 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اخالق شهروندي در جوانان "، )1389(میرزا بیگی، نازنین

   .دانشگاه الزهرا ،یشناس جامعه  رشته ،کارشناسی ارشد نامه یانپا ".سال شهر تهران 29 تا  18 
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Happiness is a mental status that can’t be merely considered by mind attitude 

and regardless social conditions of people. Indeed, happiness is rooted in 

society, so that people happiness increase is an index of a good society. 

Accordingly, scientists views such as Gidnz, Chelbi, Argail, Turner, Danger and 

Bisvas Dayner… have been used to sociological study of youth happiness status 

and it’s relationships with social capital. It would be searched by survey method 

on 18 -29 aged youth in Tehran. Descriptive findings show that pleasantness 

feelings mean, positive social trends and evaluation of life between studied 

youth are upper than medium .As a result, rate of happiness between 

respondents is higher than average slightly. Also, findings show that although, 

mean of social capital between studied youth is higher than average slightly, but 

quantity of social relationships have mean lower than medium. While average 

of quality of social relationships is equal to 59.41, Bivariate Analysis shows that 

there’s a positive relation between quality of social relationships and youth 

happiness. Also there’s a positive relation between quantity of social 

relationships and youth exhilaration. At last, according to Regression analysis,  

it can be concluded that quality variable of social relationships in compared 

with quantity of social relationships is more affectivein increase of youth 

happiness. 

Keywords: Happiness, Quantity of Social Relationships, Quality of Social 

Relationships, Social Capital and Youth   

 


