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چکیده
شادکامی بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر و به دلیل تأثیرات زیادی که بر زندگی افراد
دارد ،همواره مورد توجّه بوده است .شادی مادّهی اوّلیّهی تغییر ،تحوّل و تکامل حیات اجتماعی
انسانهاست و تحتتأثیر عوامل اجتماعی متعدّدی قرار دارد .یکی از این عوامل اجتماعی که بر سطح
شادکامی جوانان اثرگذار است ،سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن است .بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد بررسی
رابطهی میان سرمایهی اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان است .این پژوهش با استفاده از روش
پیمایش در یک نمونهی تصادفی  80نفری از جوانان  8تا  9سال شهر تهران در سال 0

انجام شده

است .ابزار جمعآوری اطّالعات پرسشنامهی محقّقساخته است که از اعتبار صوری و سازه ( )KMO=988
برخوردار و ضریب پایایی آن  981است.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد میان سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن و میزان
شادکامی رابطهی معنادار ،مستقیم و مثبت وجود دارد .میزان مشارکت اجتماعی دارای قویترین رابطه
( )r=98508با شادکامی است و پس از آن اعتماد اجتماعی ( )r=980 5و انسجام اجتماعی (

 )r=98قرار

دارند .بر پایهی نتایج این پژوهش ،ابعاد سرمایهی اجتماعی  5درصد از تغییرات متغیّر شادکامی را تبیین
میکنند؛ بهگونهای که مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر و انسجام اجتماعی کمترین تأثیر را بر شادکامی
دارد و در میان متغیّرهای زمینهای ،سن و وضعیّت تأهّل نیز از رابطهی معناداری با شادکامی برخوردارند.
واژههای کلیدی :شادکامی ،سرمایهی اجتماعی ،جوانان ،شهر تهران.
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بیان مسأله
شادی و نشاط بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر و به دلیل تأثیرات عمدهای که بر
زندگی افراد دارد ،همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .انسان از دیرباز در پی این
مسأله بوده که چگونه میتواند بهتر زندگی کند؛ چه چیزی رضایت او را بیشتر فراهم میآورد و
مهمترین نیازهای جوامع بشری است؛ زیرا شهروندان بهویژه ساکنان کالنشهرها فرصت کمتری
برای اندیشیدن به خود و نیازهایشان دارند و بهشدّت مستعدّ افسردگی هستند.
احساس شادکامی به احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط میشود
(آرجیل  .)8 : 99 ،مطالعات نشان میدهد شادکامی هم به عواطف مثبت ،تعادل عاطفی و
رضایت خاطر که متغیّرهای فردی هستند ،وابسته است (همان ) 1 :و هم به متغیّرهای اجتماعی
(هزارجریبی و آستینافشان: 88 ،

) .یکی از عوامل اجتماعی که بر سطح شادکامی جوانان

اثرگذار است ،سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن است (خوشفر و همکاران .)15 : 09 ،به عقیدهی
ریچاردز ( ) 999سرمایهی اجتماعی بیشتر از سرمایهی انسانی میتواند شادی و نشاط ایجاد کند.
پاتنام و همکاران نیز نشان دادهاند افرادی که دارای روابط اجتماعی باالتری هستند ،از شادی و
نشاط بیشتری برخوردارند (به نقل از میرشاهجعفری و همکاران .)5 : 8 ،مفهوم سرمایهی
اجتماعی به دلیل ماهیّت و محتوایی که دارد ،تقریباً با همهی موضوعات و مسائل مطرح در
حوزهی انسانی و اجتماعی ارتباط مییابد و تأثیر آن بر پدیدههای اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی مشهود است .این مفهوم میتواند با هر حوزهی اجتماعی پیوندی معنادار داشته باشد و
بهعنوان یک عامل اجتماعی مؤثّر ،بر شادکامی جوانان نیز اثرگذار باشد.
دربارهی ضرورت و اهمّیّت تحقیق نیز باید گفت شادی و نشاط ،مادّهی اوّلیّهی تغییر ،تحوّل و
تکامل حیات اجتماعی انسانهاست .در جامعهی خوشحال و خرسند ،تولید ،بهتر و اشتغال،
بیشتر و اقتصاد ،سالمتر خواهد بود .در محیط شاد است که ذهن انسانها پویا ،زبانشان گویا و
استعدادهای آنها شکوفا میشود و جامعه به سوی تعالی و پیشرفت گام برمیدارد .از سوی دیگر،
شادی و نشاط در میان جوانان که نیروی فعّال جامعه را تشکیل میدهند ،میتواند زمینهی افزایش
بهرهوری را فراهم آورد .از بعد سیاستگذاری اجتماعی نیز شادی مسألهی بسیار مهمّی است؛ زیرا
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هر قدر ملّتی شادتر باشد ،احساس رفاه بیشتری خواهد داشت (صیّادیفر و دوستی .)8 : 80 ،از
این منظر ،شادکامی به باور برخی اندیشمندان حوزهی سیاست اجتماعی ،خود از مؤلّفههای رفاه
اجتماعی (فیتز پتریک ) 9 : 8 ،و از منظر برخی ،غایت سیاست اجتماعی است؛ به این معنا که
رفاه اجتماعی در نهایت ،وضعیّتی است که در آن ،نیازهای فرد تأمین و مسائل او مدیریّت و مرتفع
توجّه به آن چه گفته شد ،پژوهش حاضر درصدد است به بررسی میزان شادکامی جوانان
و بهرهمندی از شاخصهای سرمایهی اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل اجتماعی تعیینکنندهی آن
بپردازد.
مالحظات نظری
شادکامی
شادکامی در لغتنامهی دهخدا به معنای خرّمی ،کامروایی و خوشحالی آمده است (دهخدا،
: 11

 .) 081/ماتلین و گارون ( ) 010و نیز آرجیل ،مارتین و لو ( ،) 005شادکامی را هیجان

مثبت ،رضایت از زندگی و نبودِ هیجان منفی نظیر افسردگی و اضطراب ،میدانند .آنان روابط مثبت
با دیگران ،هدفمند بودن زندگی ،رشد شخصیّت و دوست داشتن دیگران و طبیعت را بخشی از
شادکامی دانسته و نشان دادهاند افراد به سبب ارزیابی مثبت از رویدادها شادتر هستند (به نقل از
بخشایش و همکاران .)81 : 09 ،فیتز پتریک برای شادکامی دو تعریف سطحی و عمیق قایل
است؛ در تعریف سطحی ،شادکامی را بهمثابه یک تجربه خاصّ روانی یا جسمانی قلمداد میکند،
مانند احساسی که فرضاٌ به هنگام پیروزی در یک مسابقه یا ربودن بوسهای از نزدیکان به ما دست
میدهد .در تعریف عمیقتر نیز شادکامی را به حالتی عمومی و غالب تعبیر میکند؛ حالتی که لزوماً
به احساس سرخوشی یا نشاطی خاص کاهشپذیر نباشد و غالباً با عنوان رضایت یا خرسندی از
آن یاد میشود (فیتز پتریک .) 9 : 8 ،وینهون شادکامی را ارزیابی کلّی ذهنی فرد از کیفیّت
زندگی خود تعریف میکند؛ به عبارت دیگر ،فرایند خودارزیابانهی احساسی و شناختی فرد از
محیط انگیزشی خویش )وینهون  .) 9 9 ،پیرو شادکامی را بعد عاطفی زیست خوب میداند
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شده است و در نتیجه ،احساس شادکامی و خرسندی دارد ( .)Midgley & Livermore, 2008با
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(پیرو  ) 991 ،و هلیول و پاتنام نیز شادکامی را هدف غایی زندگی انسان تعریف میکنند (هلیول
و پاتنام .) 990 ،
سرمایهی اجتماعی
که قابل تبدیل به پول است و در شکل حقّ مالکیّت ،نهادینه میشود .سرمایهی فرهنگی 0که در
شرایط خاصّی قابل تبدیل به سرمایهی اقتصادی است و در شکل مدارج تحصیلی ،نهادینه میگردد
و سرانجام ،سرمایهی اجتماعی که تحت شرایط خاصّی قابل تبدیل به سرمایهی اقتصادی است و
ممکن است در شکل اصالت و شهرت نهادینه شود .از نظر او ،سرمایهی اجتماعی بهعنوان شبکهای
از روابط ،ودیعهای طبیعی یا اجتماعی نیست ،بلکه چیزی است که در طول زمان برای کسب آن
باید تالش کرد .به تعبیر بوردیو ،سرمایهی اجتماعی محصول نوعی سرمایهگذاری فردی یا جمعی،
آگاهانه یا ناآگاهانه است که در پی تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیماً در
کوتاهمدّت یا بلندمدّت ،قابل استفاده هستند (محمّدی.)01 : 80 ،
کلمن سرمایهی اجتماعی را برحسب کارکرد آن تعریف کرده است .بر این اساس« ،سرمایهی
اجتماعی یک عنصر مجزّا نیست ،بلکه مجموعهای از عناصر متفاوت است که دارای دو ویژگی
مشترك هستند .تمام این عناصر دارای برخی از جوانب ساختار اجتماعی بوده و برخی از
کنشهای افراد واقع در درون ساختار را تسهیل مینمایند» (کلمن .) 088 ،از نظر او ،مفهوم
سرمایهی اجتماعی نشاندهندهی آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه میتواند بهعنوان
منبعی برای افراد آن گروه عمل کند .بنابراین در توصیف سرمایهی اجتماعی از مفاهیمی مانند
روابط اجتماعی ،منابع اجتماعی و کنش استفاده کرده است (شارعپور.) 9 : 8 ،
از نظر پاتنام «سرمایهی اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و
شبکههاست که میتوانند با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارآیی جامعه را بهبود بخشند .سرمایهی
اجتماعی نیز مانند سایر سرمایهها مولّد است و امکان دستیابی به اهداف مشخّص را فراهم
میکند که بدون آن غیرقابل دسترس خواهند بود» (پاتنام .) 85 : 89 ،به تعبیر پاتنام در جایی که
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ذخیره و انباشت اساسی از سرمایهی اجتماعی در قالب قواعد مبادله و شبکههای تعهّد مدنی وجود
داشته باشد ،همکاری و تعاون داوطلبانه بهآسانی صورت میگیرد .در واقع این مفهوم سرمایهی
اجتماعی به پیوندهای میان اعضای یک شبکه بهعنوان منبعی باارزش اشاره دارد که با خلق
هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب تحقّق اهداف اعضا میشود (ازکیا و غفاری .) 18 : 8
«استفاده از سرمایهی اجتماعی که بهنظر میرسد از خصوصیّات زندگی اجتماعی -شبکهها،
هنجارها و اعتماد -است ،مشارکتکنندگان را قادر میسازد تا برای رسیدن به اهداف مشترك با
یکدیگر همکاری نمایند» (احمدی  .) 5 : 8ذخایر سرمایهی اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و
شبکهها ،خود ضامن حسن اجرای خود هستند و انباشته میشوند .همکاری موفّقیّتآمیز در یک
موضوع ،پیوندها و اعتماد یعنی داراییهای اجتماعیای را ایجاد میکند که همکاریهای آتی را در
زمینهی موضوعاتی که ارتباطی با آن موضوع ندارد ،تسهیل مینماید .صاحبان سرمایهی اجتماعی
نیز همچون صاحبان سرمایههای متعارف ،سعی در افزایش آن دارند (تاجبخش.)00 : 80 ،
فوکویاما ،نظریّهپرداز دیگر این حوزه ،معتقد است سرمایهی اجتماعی بیشتر بر هنجارها و
ارزشهای غیررسمی تکیه دارد .از نظر او سرمایهی اجتماعی را بهسادگی میتوان وجود
مجموعهی معیّنی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری
و تعاون میان آنها مجاز است ،در آن سهیم هستند (شارعپور .) 9 : 8 ،مشارکت در ارزشها
و هنجارها بهخودی خود موجب تولید سرمایهی اجتماعی نمیشود؛ زیرا ممکن است ارزشها
منفی باشند .هنجارهایی که سرمایهی اجتماعی را تولید میکنند ،اساساً باید شامل سجایایی مانند
صداقت ،ادای تعهّد و ارتباطات دوجانبه باشند .فوکویاما دو نکته را دربارهی سرمایهی اجتماعی
مورد تأکید قرار میدهد:
) سرمایهی اجتماعی متعلّق به گروههاست نه افراد؛ به عبارت دیگر ،هنجارهایی که شالودهی
سرمایهی اجتماعی را تشکیل میدهند در صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم
باشند.
) همکاری و همیاری برای همهی فعّالیّتهای اجتماعی (خوب یا بد) ضروری است.
بنابراین ،ارزشها و هنجارهای غیررسمی میتوانند مثبت یا منفی باشند (عالقهبند.)08 : 80 ،
در مجموع اندیشمندان برحسب دیدگاههای خود ،نظرات مختلفی (نه متناقضی) در زمینهی
سرمایهی اجتماعی ابراز کردهاند .فصل مشترك این نظرات ،آن است که سرمایهی اجتماعی،
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پتانسیل نهفته در روابط میان افراد (و گروههای) یک جامعه است که موجب انجام امور آنها
میشود (سعادت ) 11 : 81 ،و خود را به صورت اعتماد در روابط اجتماعی ،داشتن روابط
انجمنی یا پیوندهای اجتماعی بروز میدهد .از این منظر ،میتوان سرمایهی اجتماعی را وضعیّتی
دانست که در آن اعتماد اجتماعی (اعمّ از بین فردی و نهادی) ،انسجام اجتماعی و مشارکت

اعتماد اجتماعی
هنجار اعتماد ،جزئی اصلی از سرمایهی اجتماعی است .مفهوم اعتماد همهی جنبههای زنددگی
بشری را شکل میدهد .واژهی « »Trustدر فرهنگ آکسفورد بهعندوان اتّکدا یدا اطمیندان بده ندوعی
کیفیّت یا صفت یک شخص یا یک چیز ،یا اطمینان به حقیقت یک گفته ،توصیف میشود (گیددنز،
 .) 1 : 11اعتماد اجتماعی را میتوان داشتن حسنظن به دیگران در روابط اجتمداعی ،کده دارای
دو طرف اعتمادکننده و اعتمادشونده (فرد یا گروه) است ،دانسدت .ایدن اعتمداد تسدهیلکننددهی
روابط اجتماعی است و امکان سود یا زیان را در خود نهفتده دارد (امیرکدافی: 89 ،

) .تئدوری

سرمایهی اجتماعی ،اعتماد را منبع جامعهی مدنی و زمینهساز تعهّد مددنی و دموکراسدی مدیداندد.
چنانکه پاتنام مطرح میکند اعتماد ،بنیان سرمایهی اجتماعی است و شرایط را بدرای عمدل متقابدل
فراهم میکند؛ به تعبیری ،اگر شما خوب رفتار کنید ،من هم خوب خواهم بود .هنگامی که مردم به
یکدیگر اعتماد دارند ،بر مشکالت کنش متقابل فائق میآیند و دیگر هزینههای زیادی صرف جلب
اعتماد افرد نمیشود (احمدی8 ،

.) :

انسجام اجتماعی
این واژه به لحاظ مفهومی ،احساس مسؤولیّت متقابل میان چند نفر یا چند گروه است که از
اراده و آگاهی برخوردار باشند .در واقع ،این مفهوم دربردارندهی معنایی اخالقی است که متضمّن
وجود اندیشهی یک وظیفه یا الزام متقابل است .همچنین یک معنای مثبت از آن برمیآید که
وابستگی متقابل کارکردها ،اجزا یا موجودات را در یک کلّ ساختیافته ،میرساند .به زبان
جامعهشناسی ،انسجام ناظر به وضعیّتی است که بر پایهی آن در سطح یک گروه یا یک جامعه،
1
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اعضا به همدیگر وابسته و بهطور متقابل نیازمند یکدیگرند (بیرو .) 5 : 15 ،این پدیدهی
اجتنابناپذیر ،سیّال و نسبی ،با همفکری ،همیاری و هماهنگی داوطلبانه و حضور ارادی
شهروندان در انجام وظایفی که در حیطههای گوناگون مناسبات فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی پیش روی آنان قرار میگیرد ،شکل مییابد (صالحی امیری.) 05 : 88 ،
کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلّق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در میان
افراد جامعه است (ازکیا و غفاری.) 8 : 89 ،
مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی بر آن دسته از فعّالیّتهای ارادی داللت دارد که از طریق آن ،اعضای یک
جامعه در امور محلّه ،شهر و روستا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در شکلدادن به حیات اجتماعی
مشارکت دارند (محسنی تبریزی .) 98 : 19 ،مشارکت اجتماعی مبیّن گسترش روابط بین
گروهی در قالب انجمنهای داوطلبانه ،باشگاهها ،اتّحادیّهها و گروههایی است که معموالً خصلتی
محلّی و غیردولتی دارند و در قالب سیاستهای اجتماعی ،مشارکت و درگیر ساختن مردم در
فرایندهای گوناگون اجتماعی را هدف خود میدانند (غفاری .) 9 : 89،انجمنهای داوطلبانه
مهمترین عرصهی شکلگیری و ساماندهی فعّالیّتهای مشارکتی در جامعه محسوب میشوند .از
این منظر ،مشارکت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با جامعهی مدنی دارد .مشارکت اجتماعی ریشه در
ساخت و روابط گروهی در سطوح محلّی و ملّی دارد و در نهایت ،مبتنی بر یک فرایند است؛
فرایندی که طی آن ،اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار میشود (محسنی و جاراللهی: 8 ،
).
پیشینهی تحقیق
خوشفر و همکاران ( ) 09پژوهشی با عنوان «تأثیر سرمایهی اجتماعی بر شادی جوانان شهر
بابلسر» انجام دادهاند .روش پژوهش در این تحقیق ،پیمایشی بوده است و برای انجام آن 89 ،نفر
از افراد  5تا  0سال شهر بابلسر بهطور تصادفی انتخاب شدهاند .یافتههای تحقیق نشان میدهد
میان متغیّر مستقل سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن و شادی جوانان همبستگی مستقیم وجود دارد.
بیشترین همبستگی شادی با ارتباط اجتماعی و کمترین همبستگی آن نیز با مشارکت رسمی بوده
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است .بر پایهی نتایج این پژوهش ،در مجموع از میان سه بعد سرمایهی اجتماعی ،ارتباط اجتماعی
و اعتماد اجتماعی و از میان متغیّرهای زمینهای نیز پایگاه اقتصادی -اجتماعی 5 ،درصد از
پراکنش متغیّر وابستهی شادی را تبیین میکنند .چلبی و موسوی ( ) 81نیز مقالهای با عنوان
«بررسی جامعهشناسی عوامل مؤثّر بر شادمانی در سطوح خرد و کالن» ارائه دادهاند .در این مطالعه
یزد ،اردکان و میبد و با استفاده از پرسشنامهی شادمانی آکسفورد انجام شده و دیگری روش
تطبیقی کمّی که با استفاده از دادههای ثانویّه صورت گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد
روابط اجتماعی توأم با اعتماد ،اثر تعیینکنندهای بر شادمانی دارند و در این میان ،خانواده
عمدهترین تأمینکنندهی شادمانی افراد محسوب میشود .میرشاهجعفری (  ) 8در مقالهای با
عنوان «شادمانی و عوامل مؤثّر بر آن» ،با بررسی متون داخلی و خارجی نشان داده شخصیّت ،عزّت
نفس ،اعتقادات مذهبی ،سرمایهی اجتماعی ،فعّالیّتهای اوقات فراغت و  ...از جمله عواملی
هستند که تأثیر بهسزائی بر شادکامی دارند.
یافتههای پژوهش بارتولینی و دیگران ( ) 998تحتعنوان «آیا کاهش سرمایهی اجتماعی از
شادی آمریکاییها میکاهد؟» ،حاکی از آن است که میان شاخصهای سرمایهی اجتماعی و میزان
شادی و نشاط رابطهی معناداری برقرار است؛ بدین صورت که با افزایش سرمایهی اجتماعی،
میزان نشاط افزایش مییابد .کوپیر و همکاران در پژوهش خود با عنوان «فعّالیّت اجتماعی و
نشاط» به این نتیجه دست یافتهاند که فعّالیّتهای اجتماعی و مشارکت در کارهای گروهی ،زمینه
را برای افزایش نشاط افراد فراهم میکند و هرچه دامنهی فعّالیّتهای افراد گستردهتر باشد ،میزان
شادی و نشاط آنان نیز بیشتر خواهد بود (کوپیر ،به نقل از کشاورز .)08 : 80 ،بر اساس نتایج
تحقیق ناتاووده ( ،) 991روابط همسایگی با سالمت روانی و شادکامی از طریق تماس اجتماعی
و سرمایهی اجتماعی رابطه دارد ،امّا میان سالمت روانی و رضایت از همسایگان رابطهی
معنیداری بهدست نیامده است (به نقل از کیومرثی و مؤمنی: 0 ،

).

هان سه هی در پژوهشی با عنوان «سرمایهی اجتماعی و شادکامی؛ کدام متن دارای اهمّیّت
است؟» ،با استفاده از دادههای مطالعهی پانل رفاه سئول 0که در سال  998انجام شده ،به بررسی
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نقش سرمایهی اجتماعی در شادکامی پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد متن اجتماعی
همسایگی برای فهم تفاوت در شادکامی فرد بسیار اهمّیّت دارد .همچنین سطح فردی سرمایهی
اجتماعی بر شادکامی و کار داوطلبانه اثرگذار است و حسّ سودمندی و مشارکت سازمانی در
سطح همسایگی ،تأثیری مثبت بر شادکامی دارد (هان سه هی  .) 9 0 ،گراویک و گراویک در
سرمایهی اجتماعی بر شادکامی در کشورهای مرکزی و شرقی اروپا» که با استفاده از دادههای
پیمایش ارزشهای جهانی در سال  999انجام شده ،به این نتیجه رسیدهاند که سرمایهی اجتماعی
شبکهای و پیوندی ،تأثیری مثبت بر شادکامی فردی دارد (گراویک و گراویک ،

.) 9

رودیگز پوز و ون برلپش در پژوهشی که به «سرمایهی اجتماعی و شادکامی فردی در اروپا»
میپردازد ،با استفاده از دیدگاه کلمن دربارهی سرمایهی اجتماعی و با در نظر گرفتن سه بعد آن
یعنی اعتماد ،تعامل اجتماعی و هنجارها و مجازاتها ،و تقویت آن با دیدگاههای پاتنام و اولسون،
به بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر یک نمونهی  0858نفری در  5کشور اروپایی پرداختهاند.
نتایج مطالعهی آنان سه یافتهی مهم داشته است؛ نخست آن که سرمایهی اجتماعی عاملی برای
شادکامی اجتماعی در کشورهای اروپایی است .دوم آن که پیامد اصلی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر
شادکامی ،در تعامالت اجتماعی غیررسمی ،تعامالت اجتماعی عام و اعتماد نهادی آشکار میشود.
بر اساس یافتهی سوم ،تفاوتهای مهمّی در زمینهی چگونگی ارتباط سرمایهی اجتماعی با
شادکامی در نواحی مختلف اروپا ،وجود دارد (پوز و ون برلپش ،

 .) 9کریستین بورنسکو 0نیز

در پژوهشی با عنوان «رابطهی سرمایهی اجتماعی و شادکامی در ایاالت متّحدهی آمریکا طی
سالهای  » 008- 08که به صورت تحلیل ثانویّهی دادههای پانل نُه مرکز آمارگیری انجام شده،
نشان داده است که اعتماد تأثیری مثبت بر شادکامی دارد (بورنسکو.) 998 ،5
چارچوب نظری
اگرچه شادکامی حالتی روانی است ،عوامل اجتماعی متعددّی آن را تحتتأثیر قرار میدهند.
این پدیده همانند بسیاری از پدیدههای روانی ،بهغایت اجتماعی است و متنهای اجتماعی شدیداً
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پژوهش «به کسانی اعتماد کنید که میشناسید ،تنها آنها که به ایشان اعتماد دارید :تأثیر همزمان
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بر آن اثر میگذارند .از این منظر و با قرار دادن شادکامی در متن اجتماعی ،میتوان متغیّرهای
بسیاری را بر آن مترتّب دانست .از سوی دیگر ،این پدیده تحتتأثیر وضعیّتهای اقتصادی است و
رفاه اقتصادی میتواند تا اندازهی زیادی بر آن اثر بگذارد؛ به این معنا که شرایط مطلوب اقتصادی
موجبات افزایش شادکامی را فراهم میکند ،امّا ادبیّات حوزهی رفاه اجتماعی حاکی از آن است که
فراهم سازند (فیتز پتریک ،پیشین)؛ بهعبارت دیگر ،غایت رفاه اجتماعی ایجاد نوعی شادکامی است
که البتّه فقط تابع خدمات رفاهی نیست .به همین سبب در ادبیّات سالمت اجتماعی که خود یکی
از زیرشاخههای رفاه اجتماعی است ،توجّه به سرمایهی اجتماعی از اهمّیّتی روزافزون برخوردار
شده و سرمایهی اجتماعی یکی از تعیینکنندههای اجتماعی سالمت بهشمار آمده است .مطالعات
انجامشده در این حوزه (هان سه هی 9 0 ،؛ گراویک و گراویک،
برلپش،

 9؛ رودیگز پوز و ون

 9؛ هلیول و پاتنام 990 ،؛ بورنسکو 998 ،؛ چلبی و موسوی ) 81 ،نیز همگی

نشاندهندهی آن است که سرمایهی اجتماعی یکی از عوامل و متغیّرهای مهم و اثرگذار بر شادکامی
است.
صرفنظر از مطالعات تجربی انجامشده که بیانگر اثرپذیری شادکامی از سرمایهی اجتماعی
است ،از منظر تئوریک و تحلیلی نیز میتوان مکانیسم اثرپذیری شادکامی از سرمایهی اجتماعی را
توضیح داد .اگر چنانکه نظریّهپردازان این حوزه تأکید دارند ،مؤلّفهی سرمایهی اجتماعی را متشکّل
از اعتماد ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی بدانیم ،میتوان اذعان داشت که شادکامی شدیداً
متأثّر از کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم سرمایهی اجتماعی است .سرمایهی اجتماعی از طریق
توسعه و گسترش اعتماد اجتماعی ،مناسبات انسانی را در جامعه بیشتر میکند و موجب
شکلگیری شبکههای اجتماعی و در نتیجه انسجام اجتماعی میشود که این دو از مهمترین
تبیینکنندههای اجتماعی شادکامی هستند؛ بهویژه اگر به این نکتهی مهم توجّه داشته باشیم که
شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی ،عواملی اساسی در ایجاد حمایتهای اجتماعی هستند که
خود نقش بسیار مهمّی در شادکامی دارد .از این منظر ،شادکامی تا اندازهی زیادی تابعی از
حمایتهای اجتماعیای است که افراد از محیط پیرامون خود کسب میکنند .به همین سبب
افرادی که وضعیّتهای اقتصادی مناسبی دارند ،امّا از شبکههای اجتماعی خوب و حمایتگر
برخوردار نیستند ،خود را چندان شادکام نمییابند و هم از این روست که شبکههای اجتماعی
بهخصوص در دنیای جدید که افراد بهشدّت اتمیزه شدهاند ،اهمّیّتی اساسی یافته است.
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عالوه بر تأثیر غیرمستقیم سرمایهی اجتماعی بر شادکامی از طریق ایجاد شبکهها و انسجام
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی نیز که مهمترین مؤلّفهی سرمایهی اجتماعی است ،تأثیر بسیار زیادی بر
شادکامی دارد .از نظر اندیشمندان این حوزه ،سرمایهی اجتماعی از طریق توسعه و گسترش اعتماد
اجتماعی زمینهی تعامل افراد را با کسانی که شناختی از آنها ندارند ،فراهم میکند .اغلب
منجر به زندگیهای شادتر میشود (بورنسکو: 991 ،

) .از این منظر ،سرمایهی اجتماعی با

توسعهی اعتماد تعمیمیافته ،زمینهی کنشهای متقابل اجتماعی را بیش از پیش فراهم میآورد؛
کنشهایی که بنیان همهی مناسباتی است که در جامعه جریان دارد .از این رو ،حتّی اگر به کارکرد
شبکهسازی که بنیان حمایتهای اجتماعی را برای افراد فراهم میکند ،نظر نداشته باشیم ،سرمایهی
اجتماعی با فراهم کردن زمینهی کنشهای اجتماعی و به تبع آن ،ایجاد ارتباط انسانی ،زمینهی
اثرگذاری بر شادکامی را فراهم میسازد؛ بهویژه اگر از منطق کنش ارتباطی هابرماس مدد جوییم و
به این نکته توجّه داشته باشیم که نفس ارتباط برای آدمی مهم است و اساساً شأن انسانی از طریق
ارتباط تجلّی و بروز مییابد ،اهمّیّت و نقش سرمایهی اجتماعی در شادکامی بیش از پیش برجسته
میشود .به همین سبب هابرماس برخالف مارکس ،جوهرهی انسان را نه در کار که در ارتباط
میجوید و از همین روست که ارتباط برای انسان مدرن اهمّیّتی بنیادین یافته است.
مدل مفهومی تحقیق
با استناد به نظریّههای سرمایهی اجتماعی ،پیشینهی مورد بررسی و چارچوب نظری ،رابطهی
میان سرمایهی اجتماعی و شادکامی را میتوان به شیوهی زیر صورتبندی کرد.
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فرضیّههای تحقیق
فرضیّهی اصلی تحقیق
میان سرمایهی اجتماعی و میزان شادکامی جوانان رابطه وجود دارد.
فرضیّههای فرعی
 میان انسجام اجتماعی و میزان شادکامی جوانان رابطه وجود دارد. میان مشارکت اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان رابطه وجود دارد. میان متغیّرهای زمینهای (جنس ،سن ،وضعیّت تأهّل و تحصیالت) و میزان شادکامی جوانان رابطهوجود دارد.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر که در زمرهی تحقیقات کمّی است ،از حیث هدف کاربردی ،از حیث ماهیّت
توصیفی -تحلیلی و از حیث معیار زمان پیمایشی بهشمار میآید و به صورت مقطعی انجام شده
است .همچنین برای جمعآوری اطّالعات از دو روش اسنادی و پیمایشی و برای مطالعهی نظریّهها
و کسب اطّالعات ،از منابع و اسناد استفاده شده است .تکنیک مورد استفاده در بخش میدانی نیز
پرسشنامهی محقّقساخته ،بوده است.
جامعهی آماری پژوهش ،همهی جوانان  8تا  9سال شهر تهران در سال 0

است و برای

انتخاب حجم نمونهی تحقیق در میان افراد جامعه آماری ،از فرمول عمومی کوکران استفاده شده
است .بنابراین حجم نمونهی تحقیق ،طبق فرمول مذکور برابر است با:
(1.96) 2 0.5 * 0.5
n
 384
(0.05) 2

بدین ترتیب بر اساس محاسبهی فرمول کوکران ،تعداد  n = 80نفر بهعنوان حجم نمونه
بهدست آمده است .برای دسترسی به جامعهی آماری از دو روش نمونهگیری خوشهای و
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .در روش نمونهگیری خوشهای در وهلهی نخست،
شهر تهران بر اساس مناطق چندگانهی شهرداری ،به  5پهنه تقسیمبندی شد .مبنای این تقسیمبندی
سطح توسعهیافتگی فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی مناطق بوده است (موسایی) 81 ،؛ بدینمعنا
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که مناطق  ، ،و  1در پهنهی اوّل ،مناطق ،5 ،0

،

و

در پهنهی دوم ،مناطق ،1

،

و  8در پهنهی سوم ،مناطق  1 ، 5 ، 0 ، 9و  9در پهنهی چهارم و مناطق  1 ،0 ،8و  0در
پهنهی پنجم قرار گرفتند .سپس از هر پهنه ،یک منطقه و در هر منطقه 5 ،بلوك به شیوهی تصادفی
ساده انتخاب گردید (مناطق ،5 ،

 1 ،و  .) 0در ادامه از هر بلوك 5 ،یا  1خانوار (در

در این مرحله بدین گونه بوده است که پرسشگران با استفاده از نقشهی بلوك ،از ضلع شمالی و
سمت راست به بلوك انتخابی وارد شده و با شمارش خانوارها ،خانوارهای دهم ،بیستم ،سیام،
چهلم ،پنجاهم و شصتم را انتخاب و اقدام به تکمیل پرسشنامه کردهاند.
ابزار جمعآوری اطّالعات در این تحقیق پرسشنامهی محقّقساخته ،بوده است .برای
اعتبارسنجیِ ابراز سنجش از اعتبار صوری (نظر کارشناسان و متخصّصان) استفاده و اصالح
محتوایی و تناسب متغیّرها با سؤاالت انجام شد .این تحقیق از اعتبار سازه نیز بهره برده است؛ زیرا
در آن از تحلیل عاملی هم کمک گرفته شده است (  .)KMO=988برای سنجش پایایی نیز از آلفای
کرونباخ استفاده شده که مقدار آن در پرسشنامهی سرمایهی اجتماعی برای همهی شاخصهای
تحقیق بزرگتر از  9819بهدست آمده است .مقدار پایایی پرسشنامهی شادکامی با روش آلفای
کرونباخ  9/09و با روش بازآزمایی پس از  1هفته 9/81 ،بوده است .همچنین در پژوهش حاضر،
از فرم فارسی پرسشنامهی شادکامی آکسفورد که با توجّه به مقتضیّات فرهنگی و اجتماعی ایران
بومی شده ،بهره بردهایم .مقدار آلفای بیشتر از 9819نشاندهندهی همبستگی درونی میان متغیّرها
برای سنجش مفاهیم مورد نظر است .بدین ترتیب میتوان گفت ابزارهای سنجش از قابلیّت اعتماد
یا پایایی الزم برخوردارند.
تعریف نظری و عملیّاتی
متغیّر وابستهی شادمانی
تعریف نظری :شادکامی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیّت کیفیّت کلّ زندگی اطالق
میشود؛ به عبارت دیگر ،شادمانی به این معناست که فرد چهقدر زندگی خود را دوست دارد (به
نقل از میرشاهجعفری.)5 : 8 ،
تعریف عملیّاتی :به لحاظ عملی ،در این تحقیق متغیّر وابستهی شادکامی از طریق متغیّرهایی
مانند احساس سرزندگی ،بهبود وضعیّت زندگی با گذشت زمان ،روشن بودن آینده ،رضایت از
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پیشامدها و روندهای زندگی ،نتیجه دادن کارها و فعّالیّتها ،مقایسهی زمان کنونی با دوران
کودکی ،احساس آرامش و  ...سنجیده میشود و برای این مقصود ،از پرسشنامهی شادکامی
آکسفورد ( )OHIاستفاده شده است.

با توجّه به نظریّههای ارائهشده دربارهی سرمایهی اجتماعی و با مبنا قرار دادن نظریّهی پاتنام،
سرمایهی اجتماعی را به سه بعد انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی تقسیم
کرده و مورد بررسی قرار دادهایم.
انسجام اجتماعی
تعریف نظری :انسجام اجتماعی بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه داللت دارد که حاصل
پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلّق جمعی و تراکمی از
وجود تعامل در میان افراد جامعه است (ازکیا و غفاری.) 8 : 89 ،
تعریف عملیّاتی :برای سنجش انسجام اجتماعی نیز از سه شاخص گرایش افراد به
یکدیگرآمیزی ،تعامل اجتماعی فرد و میزان نزاع و اختالف سیاسی ،طی طیف لیکرت پنج گزینهای
(از خیلی کم با نمرهی تا خیلی زیاد با نمرهی  )5استفاده شده است.
اعتماد اجتماعی
تعریف نظری :اعتماد اجتماعی را میتوان داشتن حسنظن به دیگران در روابط اجتماعی ،که
دارای دو طرف اعتمادکننده و اعتمادشونده (فرد یا گروه) است ،دانست .این اعتماد تسهیلکنندهی
روابط اجتماعی است و امکان سود یا زیان را در خود نهفته دارد (امیرکافی: 89 ،

).

تعریف عملیّاتی :اعتماد در سه بعد اعتماد درونگروهی و برونگروهی و اعتماد نهادی سنجیده
شده است .برای عملیّاتی کردن اعتماد درونگروهی از گویههای امانتداری اعضای خانواده نسبت
به هم ،صداقت و رو راستی دوستان ،استفادهی دوستان و خانواده از فریب و تقلدب بدرای پیشدبرد
امور ،قابل اعتماد بودن دوستان و آشنایان و اعتماد به همسایهها و ساکنان کوچه استفاده شده است.
همچنین اعتماد برونگروهی با گویههای امانتداری و صداقت و رو راستی مردم نسدبت بده هدم،
پیشبرد امور با استفاده از فریب و تقلّب ،افزایش سطح اعتماد شهروندی ،از بدین رفدتن اعتمداد بده
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سبب شیوهی رفتار فروشندگان و افزایش سطح اعتماد به علّت فراهم شدن فضا برای تعامل با افراد
بیگانه ،سنجیده شده است .اعتماد نهادی نیز با گویه های اعتماد به نهادهای دولتی مانند استانداری،
فرمانداری ،مجلس ،شورای نگهبان و شهرداری بهعنوان نهدادی عمدومی و غیردولتدی ،طدی طیدف
لیکرت پنج گزینهای (از خیلی کم با نمرهی تا خیلی زیاد با نمرهی  )5مورد سنجش قرار گرفتده

مشارکت اجتماعی
تعریف نظری :مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط بینگروهی در قالب انجمنهای
داوطلبانه ،باشگاهها ،اتّحادیّهها و گروههایی دارد که معموالً خصلتی محلّی و غیردولتی دارند و در
قالب سیاستهای اجتماعی ،مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهای گوناگون اجتماعی را
هدف خود میدانند (غفاری.) 9 : 89،
تعریف عملیّاتی :برای سنجش مشارکت اجتماعی از گویههای مشارکت در فعّالیّتهای مذهبی
و فوقبرنامهی محلّی ،شرکت در امور عامالمنفعهی محلّی و جمعی ،فرهنگی و تفریحی (شرکت
در فعّالیّتهای هنری ،علمی ،ورزشی و  )...و فعّالیّتهای سیاسی مانند انتخابات مجلس ،ریاست
جمهوری و شورای شهر ،طی طیف لیکرت (از خیلی کم با نمرهی

تا خیلی زیاد با نمرهی )5

استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
سیمای آماری پاسخگویان


جنس :نسبت پاسخگویان مرد و زن در این تحقیق برابر ( 59درصد) بوده است.



وضعیّت تأهّل :بیش از نیمی از پاسخگویان (  508درصد) متأهّل و بقیّه ( 0588درصد) مجرّد

بودهاند.


سن:

 5سال و 88

درصد از پاسخگویان در گروه سنّی  8تا

سال 58 ،درصد در گروه سنّی

درصد در گروه سنّی  1تا  9سال قرار داشتهاند و میانگین سنّی پاسخگویان

تا
08

سال با انحراف معیار  811بوده است.


تحصیالت :بیشترین میزان تحصیالت پاسخگویان در سطح لیسانس (  058درصد) بوده

است .پس از آن ،پاسخگویانِ دارای تحصیالت فوقلیسانس و باالتر ( 080درصد) و دیپلم و
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فوقدیپلم ( 088درصد) به ترتیب در رتبههای بعدی قرار داشتهاند .کمترین میزان تحصیالت نیز
مربوط به تحصیالت کمتر از دیپلم ( 585درصد) و بیسواد ( 180درصد) بوده است.
جدول شمارهی یک -توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ویژگیهای زمینهای

مرد

0

59

119

311

کل

-

-

 8تا

کل

-

-

5 /5

دیپلم
5

5/
0/

1

/8

119

311

/11

دیپلم و

تحصیالت

سن

سال

119

311

کمتر از

سال
 1تا 9

متأهّل

98

50/

کل

سال
تا 5

مجرّد

11

05/8

11

0 /8

فوقدیپلم
لیسانس

10

فوقلیسانس

05/

-

-

0 /0

و باالتر
کل

119

311

شاخصهای تحقیق
نتایج توصیفی شاخصهای تحقیق حاکی از آن است که میزان سرمایهی اجتماعی در جمعیّت
نمونهی تحقیق در حدّ متوسّطِ رو به باال است؛ زیرا میزان سرمایهی اجتماعی بیش از دو سوم
پاسخگویان ( 11درصد) در این حد ارزیابی شده است .همچنین نتایج نشان میدهد در بین ابعاد
سرمایه اجتماعی در میان جوانان شهر تهران ،مطلوبیّت میزان انسجام اجتماعی بیش از دو بعد دیگر
(اعتماد و مشارکت اجتماعی) است؛ بهگونهای که میزان انسجام اجتماعی  0درصد از جوانان در
حدّ زیاد بوده ،در حالی که میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی هریک به ترتیب

درصد و

درصد در حدّ زیادی ارزیابی شده است .با توجّه به دامنهی تغییرات و میانگین شاخصهای
بهدست آمده ،میتوان گفت وضعیّت اعتماد اجتماعی در حدّ پایین ،میزان مشارکت اجتماعی در
حدّ متوسّطِ رو به باال و میزان انسجام اجتماعی نیز در حدّ باالیی قرار دارد .شاخص شادکامی یکی
دیگر از شاخصهای مطالعهشده است که در  1درصد از جوانان جمعیّت مورد مطالعه ،در حدّ
باالیی جای دارد .جدول توزیع نسبی و شاخصهای آماری میزان شادکامی ،مؤیّد آن است که
میزان شادکامی نیز در میان پاسخگویان در حدّ متوسّطِ رو به پایین است.
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جدول شمارهی دو -توزیع نسبی پاسخگویان برحسب شاخصهای تحقیق
ردیف
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یافتههای استنباطی
جدول زیر نتایج آزمون فرضیّههای تحقیق و رابطهی میان متغیّرهای مستقل (سرمایهی
اجتماعی و ابعاد آن) و متغیّر وابسته (شادکامی) را به کمک ضریب همبستگی پیرسون با در نظر
گرفتن مالحظات آماری الزم (کمّی بودن مقیاس متغیّرها ،نرمال بودن توزیع دادهها و خطّی بودن
رابطهی میان متغیرها) سنجیده است .ضرایب همبستگی مندرج در این جدول حاکی از آن است که
میان سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن و میزان شادکامی ،رابطهی معنادار و مستقیمی وجود دارد .به
این ترتیب میتوان گفت با افزایش سرمایهی اجتماعی ،میزان شادکامی نیز افزایش مییابد .هم-
چنین دربارهی رابطهی میان ابعاد سرمایهی اجتماعی و شادکامی ،نتایج نشان میدهد میزان
مشارکت اجتماعی قویترین رابطه ( )98508را با شادکامی دارد و پس از آن ،میزان اعتماد
اجتماعی ( )980 5و میزان انسجام اجتماعی (
معناداری با شادکامی هستند.

 )98قرار دارند که دارای رابطهی مستقیم و
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جدول شمارهی سه -آزمون فرضیّههای تحقیق و میزان ضریب همبستگی پیرسون
ردیف

فرضیه
رابطهی میان میزان اعتماد اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان

**

9/0 5

رابطهی میان میزان انسجام اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان

**

9/

رابطهی میان میزان مشارکت اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان

**

9/508

رابطهی میان میزان سرمایهی اجتماعی جوانان و میزان شادکامی
آنان

**9/105

**معنادار در سطح 989
( )aآزمون رگرسیون چند متغیّره برای بررسی تأثیر ابعاد سرمایهی اجتماعی بر شادکامی
برای بررسی تأثیر ابعاد سرمایهی اجتماعی بر شادکامی از رگرسیون چند متغیّره به روش همزمان
استفاده شده است که بر اساس نتایج آن ،ابعاد سرمایهی اجتماعی  5درصد از تغییرات متغیّر
شادکامی را تبیین میکنند.
با مرور جدول زیر میتوان گفت سه بعد اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت
اجتماعی از عوامل مؤثّر بر شادکامی هستند و تأثیر هر سه بعد بر شادکامی افزاینده است .در این
میان ،مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر و انسجام اجتماعی کمترین تأثیر را بر شادکامی دارد.
ضریب  98 08مشارکت اجتماعی بدین معناست که به ازای هر واحد افزایش در مشارکت
اجتماعی 98 08 ،واحد شادکامی افزایش مییابد.
جدول شمارهی چهار -نتایج رگرسیون تأثیر ابعاد سرمایهی اجتماعی بر شادکامی
شاخص آماری
مدل رگرسیون

ضریب همبستگی
)(R

9/000

2

R

9/ 00

R2

F

تعدیلشده
9/ 0

سطح
معناداری

/005

9/99
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جدول شمارهی پنج -مشخّصکنندههای آماری ،میزان و جهت تأثیر ابعاد سرمایهی اجتماعی بر شادکامی
ضریب

خطای

بتای استاندارد

شاخص آماری

غیراستاندارد

استاندارد

شده

عدد ثابت

1 / 19

9/ 80

مدل

-

t

سطح
معنیداری

1/9

9/99

انسجام اجتماعی

9/181

9/ 99

9/ 18

/1 0

9/990

مشارکت اجتماعی

/551

9/ 9

9/ 08

5/ 18

9/99

رابطهی میان متغیّرهای زمینهای و شادکامی


میان جنس و شادکامی رابطهی معناداری وجود ندارد .البتّه جدول توزیع نسبی رابطهی میان

این دو متغیّر ،مؤیّد آن است که میزان شادکامی زنان تا حدّی بیشتر از مردان است ،امّا این تفاوت
شادکامی مردان و زنان به لحاظ آماری معنادار نیست (.)X2) ( = 08 59 ،p< .95


میان سن و شادکامی رابطهی ضعیف و معکوسی وجود دارد؛ بهگونهای که میزان شادکامی

جوانان گروه سنّی  8تا


سال ،بیشتر از سایر ردههای سنّی است (.)X2)0( = 08015 ،<p .95

میان وضعیّت تأهّل و شادکامی رابطهی ضعیف وجود دارد؛ بهطوری که میزان شادکامی افراد

مجرّد بیشتر از افراد متأهّل است (8 8 ،<p .95


= ( ).)X2

میان تحصیالت و شادکامی نیز رابطهی معناداری وجود ندارد (.)X2)1( = 08005 ،p< .95
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جدول شمارهی شش -آزمون رابطهی میان متغیّرهای زمینهای و شادکامی
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نتیجهگیری
بررسی وضعیّت سرمایهی اجتماعی در میان جوانان تهرانی حاکی از آن است که میزان
سرمایهی اجتماعی جوانان در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد .همچنین نتایج نشان میدهد در بین
ابعاد سرمایهی اجتماعی در میان جوانان شهر تهران ،مطلوبیّت میزان انسجام اجتماعی بیش از
اعتماد و مشارکت اجتماعی است .در این بین ،وضعیّت اعتماد اجتماعی جوانان چندان مطلوب
نبوده و نیازمند توجّه ویژه است .بررسی شاخص شادکامی در بین جوانان نیز بیانگر آن است که
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میزان شادکامی در میان جوانان در حدّ متوسّطِ رو به پایین است .امّا یافتههای تحقیق نشان داده
سرمایهی اجتماعی میتواند عاملی اثرگذار بر سطح شادکامی جوانان باشد؛ بهگونهای که با افزایش
سطح سرمایهی اجتماعی ،میزان شادکامی نیز افزایش مییابد .این نتیجهی تحقیق با نتایج تحقیقات
داخلی مانند خوشفر و همکاران ( ) 09و میرشاهجعفری (  ) 8و نیز تحقیقات خارجی مانند
سرمایهی اجتماعی متغیّری اثرگذار و فزایندهی سطح شادکامی بوده است.
در زمینهی رابطهی میان ابعاد سرمایهی اجتماعی و شادکامی ،نتایج نشان میدهد که مشارکت
بیشترین تأثیر را بر سطح شادکامی جوانان دارد و جوانانی که دارای سطح مشارکت اجتماعی
قویتری هستند ،از شادکامی باالتری نیز برخوردارند .متغیّرهای اعتماد اجتماعی و انسجام
اجتماعی نیز در رتبههای بعدی اثرگذاری بر شادکامی قرار دارند .شایان ذکر است که پژوهشهای
انجام شده در زمینهی سرمایهی اجتماعی و شادکامی ،همواره به تأثیر مثبت و افزایشی مؤلّفههای
سرمایهی اجتماعی بر سطح شادکامی اشاره دارند و تفاوت فقط دربارهی اثرگذارترین مؤلّفه است.
در پژوهش حاضر ،مشارکت اثرگذارترین مؤلّفه بر شادکامی بوده است ،در حالی که بر پایهی نتایج
تحقیق خوشفر و همکاران ( ) 09از میان مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی ،ارتباط اجتماعی
قویترین و مشارکت رسمی ضعیفترین رابطه را با نشاط و شادی دارد .امّا به نظر چلبی و
موسوی ( ،) 81روابط اجتماعی در صورت همراه بودن با اعتماد اجتماعی ،میتواند عاملی
اثرگذار بر سطح شادکامی باشد .کوپیر و همکاران نیز مشارکت را عاملی اثرگذار بر سطح شادکامی
میدانند.
از دیگر نتایج تحقیق حاضر این بوده که سرمایهی اجتماعی با مؤلّفههای مورد بررسی در این
تحقیق ،توانسته است حدود  5درصد از تغییرات متغیّر شادکامی را تبیین کند که این امر بیانگر
اهمّیّت بسیار زیاد سرمایهی اجتماعی در شادکامی جوانان است .همچنین بر اساس نتایج این
بررسی ،مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر و انسجام اجتماعی کمترین تأثیر را بر شادکامی دارد .در
مجموع میتوان گفت تغییرات سطح سرمایهی اجتماعی جوانان در جامعه ،تأثیر شگرفی بر سطح
شادکامی آنان میگذارد.
برای برنامهریزی در جهت تقویت سطح شادکامی همواره باید به ویژگیهای زمینهای جامعهی
هدف ،توجّه ویژهای داشت .در این باره نیز نتایج پژوهش حاضر نشان داده است میان جنس و
شادکامی رابطهی معناداری وجود ندارد .اگرچه میزان شادکامی دختران تا حدّی بیشتر از پسران
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است ،این تفاوت شادکامی مردان و زنان به لحاظ آماری معنادار نیست .امّا میان سن و شادکامی
رابطهی ضعیف و معکوسی برقرار است؛ بهگونهای که با افزایش سن ،شادکامی با شدّت ضعیفی
کاهش مییابد .میان وضعیّت تأهّل و شادکامی نیز رابطهی ضعیفی وجود دارد و میزان شادکامی
جوانان مجرّد بیشتر از جوانان متأهّل است؛ با توجّه به باال رفتن میانگین سنّی ازدواج و کاهش
تحصیالت و شادکامی رابطهی معناداری وجود ندارد.
یادداشت:
[ ] برای سنجش اعتماد اجتماعی 1 ،سوال در قالب طیف لیکرت  5درجهای تنظیم شده بود؛ به
همین سبب دامنهی تغییرات این شاخص بین  1تا  9است .دامنهی تغییرات سایر شاخصها نیز
در جدول آمده است.
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منابع
.

احمدی مهربانی ،محمّدرضا ( « ) 8مدیریّت بر مبنای اعتماد» ،توسعهی مدیریّت ،شمارهی .01

.

ازکیا ،مصطفی و غفّاری ،غالمرضا (« ) 89بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت

اجتماعی سازمانیافته روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان» ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال
امیرکافی ،مهدی (« ) 89اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثّر بر آن» ،فصلنامهی نمایهی پژوهشی ،سال

.

پنجم ،شمارهی . 8
بخشایش ،علیرضا؛ مرتضوی ،مهناز و حائری ،محمود (« ) 09بررسی تطبیقی مفهوم شادی و
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تاجبخش ،کیان ( ) 80سرمایهی اجتماعی (اعتماد ،دموکراسی و توسعه) ،ترجمهی افشین

خاکباز و حسن پویان ،تهران :شیرازه.
چلبی مسعود و موسوی ،سیّد محسن (« ) 81بررسی جامعهشناسی عوامل مؤثّر بر شادمانی در
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. 9

سعادت ،رحمان (« ) 80تجزیه و تحلیل وضعیّت و روند سرمایههای فیزیکی ،انسانی و

اجتماعی در اقتصاد ایران» ،رسالهی دکتری رشتهی علوم اقتصادی ،دانشکدهی علوم انسانی ،دانشگاه
تربیت مدرّس.
.

شارعپور ،محمود ( « ) 8ابعاد و کارکردهای سرمایهی اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش

آن» ،بررسی مسائل اجتماعی ایران ،انجمن جامعهشناسی ایران ،تهران :آگه.
.

صالحی امیری ،رضا ( ) 88انسجام ملّی و تنوّع فرهنگی ،تهران :مجمع تشخیص مصلحت نظام،
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صیّادیفر ،سمیّه و دوستی ،علی (« ) 80حفظ یا حذف شادی» ،روزنامهی همشهری،
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غفّاری ،غالمرضا (« ) 89تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثّر بر مشارکت اجتماعی،

اقتصادی سازمانیافتهی روستاییان بهعنوان مکانیزمی برای توسعهی روستایی ایران» ،پایاننامهی دکتری
رشتهی جامعهشناسی توسعه ،دانشکدهی علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
. 5
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