
  
  
  
  

  
  سرمایه و شادي؛
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و ارتبـاط ایـن متغیـر بـا     پژوهش حاضر بررسـی وضـعیت احـساس شـادي           
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 نفـر از  384حجـم نمونـه   . انـد  آوري شـده  کارگیري ابزار پرسشنامه جمع    با به 
هـا در   ارزیـابی یافتـه  .  است1394شهروندان شهرستان آران و بیدگل در سال     

 میزان احساس شادي حجم نمونۀ مـورد  بعد توصیفی نشان داد که در مجموع     
بوده و در ابعاد این متغیـر، میـزان         ) 7/58(بررسی در سطح متوسط رو به باال        

شادي در بعد عاطفی در سطح باالتري نسبت به ابعـاد شـناختی و اجتمـاعی                 
هاي اجتماعی و فرهنگی بـه ترتیـب    همچنین میانگین میزان سرمایه  . قرار دارد 

ها نشان دادند کـه رابطـۀ         هاي استنباطی، آماره    عد یافته در ب .  است 6/4 و   3/66
بـا  ) 402/0(و فرهنگـی    ) 478/0(مستقیم و معناداري میان سرمایۀ اجتمـاعی        

احساس شادي وجود دارد؛ با افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگـی، بـر      
طـور    همچنین سرمایۀ فرهنگـی بـه     . شود  احساس شادي شهروندان افزوده می    

گذاري بر سرمایۀ اجتماعی، به افـزایش احـساس شـادي         و با تأثیر   غیرمستقیم
  .شود منجر می

 احساس شادي، سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی، آران و :مفاهیم کلیدي
  بیدگل

  
  مسئلۀ پژوهش 

احساس شادي، نشاط، شادمانی یا شادکامی، چیستی شـادي، چگـونگی تـأمین و مـواد           
اي سالیان متمادي اذهان محققان را به خود مـشغول         سازندة آن از مواردي هستند که بر      

گرایـی، مـدافعان      این مسئله فیلسوفانی چون ارسطو، افالطون، مکاتب تجربـه        . اند  داشته
  انـد، بـه تحقیـق        کلی همۀ نویسندگانی که به تاریخ فلسفه پرداختـه          طور  گرایی و به    فایده

  شغول کــرده اســت در بــاب ماهیــت شــادي و شــادکامی و راهبردهــاي نیــل بــه آن مــ
)Galati, 2006:603( .گـذاري   پذیري این مقوله از ساختارهاي متعدد جامعه و تأثیر تأثیر

آن بر فرایند توسعه و تعالی جامعه، سبب شد که در نیمۀ قرن بیستم، احساس شادي و نشاط 
 شناسـان و اقتـصاددانان      شناسان، برخی جامعـه     مثابۀ یکی از موضوعات مورد بررسی روان        به
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 بـه بعـد نیـز در رویکـردِ     2000همچنین از سـال  ). 3 : 1390ربانی و همکاران، (مطرح شود  
یافتگی کشورهاي جهان  اي همچون سازمان ملل در تعیین سطح توسعه المللی هاي بین سازمان

تغییراتی صورت گرفته و متغیرهایی همچون شادکامی اجتماعی، امید به آینـده، خـشنودي و     
  .اند هاي کلیدي وارد محاسبات شده عنوان شاخص ی بهرضایتمندي اجتماع

هـاي فطـري و    ترین خواسـته  طورکلی، احساس شادي و نشاط یکی از ضروري    به
، شادي را   )) 2002برخی محققان چون سلیگمن     .روند  شمار می   نیازهاي روانی انسان به   

، شـادي را  دهنـد، برخـی چـون داینـر     هاي عالی و نسبتاً پایدار قرار مـی         در زمرة لذت  
خوشبختی ذهنی نامیده و برخی دیگر شادمانی را معادل قضاوت شخصی از مطلوبیـت            

دانند، بدین معنی که فرد به چه میزان زنـدگی خـود را دوسـت             کیفیت زندگی خود می   
ارزیابی آمارهاي جهانی پیرامون وضعیت شادي ). 36ـ35 : 1387چلبی و موسوي، (دارد 

 56 ، رتبۀ شادي ایران  2007ـ1997هاي  شور جهان در سال ک97دهد که در بین  نشان می
در سـطح  . )Minkov, 2009: 63(شـود   تر از حـد متوسـط ارزیـابی مـی     است که پایین

گرفتـه حـاکی از ایـن هـستند کـه میـانگین نـشاط در میـان                    اي مطالعات صورت    منطقه
و ) 1383،  ؛ ظهوري و فکري   42: 1383جعفري و همکاران،    ) (87ـ  0 (82/45  نوجوانان

وجـود  . اسـت ) 1390ربـانی و همکـاران،      ) (100ـ0  (23/56در میان سرپرستان خانوار     
سـاز ایجـاد انـرژي، شـور، حرکـت و       احساس شادي و نشاط در هر جامعه خود سبب        

انگیـزد،   هاي مفید انسانی را برمی ، فعالیت)8  :1386کنش،  خوش(شود   پویایی جامعه می  
ماعی را تسهیل و مشارکت اجتماعی ـ سیاسـی را رونـق    خالقیت را تقویت، روابط اجت

بخشد، موجبات حفـظ سـالمتی عـاطفی، روانـی، جـسمانی و امیـدواري را فـراهم                 می
گیري را در افراد  ، احساس امنیت، آرامش و قدرت تصمیم)8: 1380 یاسین،  آل(سازد  می

ـ             ت تعامـل بـا    تقویت کرده و احساس نزدیکی به دیگران، دوست داشتن، اعتماد و کیفی

                                                
1. Seligman 
2. Diener 
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، لذا الزمۀ توسعه و پیشرفت جامعه و نیـل    )  ،1383آرگایل(شود    سایرین را موجب می   
  .، داشتن شهروندانی شاد و با نشاط است هاي انسانی و اهداف متعالی به آرمان

 همسو با مطالعاتی که به بررسی آثار شادي و کارکردهاي یک جامعه شاد 
جانبۀ ساختارهاي اجتماعی  ازمند بررسی دقیق و همهاند، ارزیابی شادي خود نی پرداخته

هاي اجتماعی و فرهنگی اعضاي یک جامعه که در  سرمایه. و فرهنگی مؤثر بر آن است
هاي احساس شادي و شادکامی در نظر  کننده دل این ساختارها جاي دارند، اغلب تعیین

اعتماد، احترام متقابل، که ایجاد روابط سالم اجتماعی توام با  طوري اند، به گرفته شده
هاي ایجاد و تثبیت مثبت  مندي اجتماعی، زمینه کلی عالقه طور همکاري، صداقت و به

آورد که پیامدهایی همچون امیدواري،  وجود می اندیشی و احساس ارزشمندي را به
مندي، اطمینان خاطر در فرد و در مجموع احساس شادي در افراد  خوشبینی، رضایت

سرمایۀ فرهنگی نیز که خود به تعبیر بوردیو ). 163 :1386فر،  هاشمیان(ند آفری جامعه می
هاي  شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالی، داشتن ذائقۀ خوب و شیوه«حاکی از 

هاي  ها و تجربه و حاصل تحصیالت، مدارك، مهارت) 47 :1386فاضلی، (» عمل مناسب
ؤثر است، چندان که آرگایل بر این فرهنگی است، در بسط و توسعۀ یک جامعه شاد م

تر بوده و این موفقیت نیز باعث  باور است که افراد داراي سرمایۀ فرهنگی بیشتر، موفق
دلیل  ترتیب، به بدین). 72 : 1392اکبرزاده و همکاران، (شود  سرور و شادمانی آنها می

ررسی اهمیت مقوالت شادي و سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، پژوهش حاضر با هدف ب
هاي اجتماعی و فرهنگی با احساس شادي و نشاط در جامعۀ آماري  ارتباط میان سرمایه

در راستاي دستیابی به هدف مذکور، مهم . پردازد شهروندان شهرستان آران و بیدگل می
  :اند از ها هستند، عبارت ترین سؤاالتی که نگارندگان در پی پاسخگویی بدان

 فرهنگی و میزان شادي شهروندان آران و بیدگل          وضعیت سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ    . 1
 چگونه است؟

 چه ارتباطی میان سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی با احساس شادي وجود دارد؟ . 2

                                                
1. Argyle 
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  پیشینۀ تحقیق
   پیشینۀ داخلی ـ خارجی مطالعات مرتبط با انواع سرمایه و احساس شادي-1جدول 

  هاي پژوهشی یافته  پژوهشگر

ربانی و 
  )1386(  همکاران

هـاي فراغتـی فرهنگـی در بـین      اگرچه میزان سرمایۀ فرهنگـی و سـبک    
شادمانی آنها  سرپرستان خانوار میانگین پایینی دارد اما همواره با احساس     

  .یابد همبسته است و با افزایش آن، میزان شادي افزایش می
چلبی و 

  )1387( موسوي
بـر شـادمانی دارد و   اي  کننـده  روابط اجتماعی توأم با اعتماد، اثـر تعیـین       

  .شود کنندة شادمانی افراد محسوب می ترین منبع تأمین خانواده عمده
اقلیما و 

  )1390( آبادي نجف
ترتیب در ابعاد شناختی،  ارتباط مستقیمِ میان سرمایۀ فرهنگی و شادي به

  .تر است احساسی و اجتماعی شادي قوي

ربانی و 
  )1390( همکاران

اجتمـاعی     نقـشی و سـرمایۀ        دي، منزلـت  برخورداري از حقوق شـهرون    
همچنین رضایت از امکانـات و درآمـد   . بیشترین تأثیر را بر شادي دارند     

  .نیز با احساس شادي سرپرستان خانوار داراي همبستگی مستقیم است

اکبرزاده و 
  )1392( همکاران

متوسط ارزیابی شده و متغیرهاي سرمایۀ اجتمـاعی،   میزان شادي در حد   
هـاي شـادي      کننده  ترین تبیین    اقتصادي به ترتیب اهمیت، مهم     فرهنگی و 

  .اند قلمداد شده

امیرکافی و 
  )1392( زارع

هـاي مـشارکت مـدنی، حمایـت      قوي، شـبکه  متغیرهاي شبکۀ اجتماعی    
.  تعلق، اثر معناداري بر شادکامی دارند  نهادي و احساس اجتماعی، اعتماد

  .کنند ت شادي را تبیین میدرصد تغییرا 38اشکال سرمایۀ اجتماعی، 

نبوي و 
  )1394( همکاران

بین احساس نشاط و متغیرهاي عزّت نفس، احساس محرومیت نـسبی،            
امنی، رابطۀ معنـادار   شبکۀ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و احساس نا 

  .شود  متغیر نخست تبیین می 4  درصد تغییرات شادي با 40 .وجود دارد

Haller and  
)Hadler, 2006(  

هـا و   گیري اي، جهت هاي شغلی و حرفه  روابط اجتماعی خوب، موفقیت   
هاي اجتماعی و فرهنگـی و شـرایط کـالن اقتـصادي برابـر و                 مشارکت

عادالنه و وضعیت مناسب رفـاه و دمکراسـی سیاسـی بـر شـادي افـراد         
  .جامعه مؤثر است
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  هاي پژوهشی یافته  پژوهشگر
Bartolini et al. 

)2008(  
اجتمـاعی و    نزولـی سـرمایۀ   روند شادي با روند صعودي درآمد و روند  

  .شود  خود توجیه می  ابزاري اي و غیر هاي رابطه ویژه با کاهش مؤلفه به
)Chang (2009  

  
داوطلبانـه،   هـاي غیـر   مشارکت در سازمان(اجتماعی  همۀ اجزاي سرمایۀ    

  .ند ذهنی مؤثر بر روي شادي ) داوطلبانه، حضور در اجتماعات و اعتماد

  )1383( آرگایل

ت که نمودي از سرمایۀ فرهنگی است با احساس خوشـبختی و   تحصیال
هـا و تجـارب افـراد بـا           ماهرانه و مهـارت     انجام کار   . شادي ارتباط دارد  
درونی و اعتماد به نفس آنها، به شـادي بیـشتري منجـر     افزایش رضایت   

  .شود می

  
هاي اصلی پژوهش بیانگر این مطلب  ارزیابی پیشینۀ پژوهشی پیرامون متغیر

هایی پیرامون ارتباط بین سرمایۀ  هاي گذشته بررسی است که اگرچه در سال
 شادي صورت پذیرفته است، اما معدود مطالعاتی به نقش  اجتماعی و احساس

لذا پژوهش حاضر . اند سرمایۀ فرهنگی در بسط و یا تنزّل احساس شادي پرداخته
اجتماعی و سرمایۀ  رمایۀ تري از مفاهیم س در قیاس با مطالعات پیشین، ابعاد جامع

دهد، همچنین   بررسی قرار می شادي مورد فرهنگی را در ارتباط با احساس 
عنوان بخشی از  برهمکنشی متغیرهاي سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی را نیز به

سازي  رگرسیونی و تحلیل مسیر و نیز مدل پژوهش، در نظر گرفته و با ضرایب 
جزا و انباشتی متغیرهاي مستقل را در قالب ابعادشان بر معادالت ساختاري، آثار م

گذارد، امري که کمتر در مطالعات گذشته توجه  متغیر وابسته به حیطۀ آزمون می
  .پژوهشگران را به خود جلب کرده است
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  چارچوب نظري
   احساس شادي و نشاط-1

ه در مقابـل    روان و عواطف مثبت است ک        شادي یا نشاط یکی از ابعاد سالمت          احساس
جان الك و جرمی بنتـام  . گیرد  احساسات منفی از قبیل افسردگی، اندوه و یأس قرار می         

) 1995(آرگیـل و همکـاران   . بخش مبتنی اسـت  معتقداند که شادي بر تعداد وقایع لذت   
منفی و رضایت از زندگی قلمـداد   مثبت، فقدان عاطفۀ  شادي را ترکیبی از وجود عاطفۀ    

 سطح شـادي را از هـم متمـایز کـرده و زنـدگی متفکرانـه را             3  داقلارسطو ح . کنند  می
نامد و معتقد است که شادکامی به معنـی حفـظ تمـایالت و                ترین سطح شادي می     عالی

شـادکامی را  ) 1389 (وینهون). 1393وحیدا و همکاران،    (تالش براي ارضاي آنهاست     
کردن در  معناي عینی را زندگیداراي معانی متفاوت عینی و ذهنی دانسته و شادکامی در 

داند، در معنـاي ذهنـی شـادکامی          شرایط خوب از قبیل ثروت مادي، صلح و آزادي می         
عنوان یک کل، مثبـت       زندگی کنونی خود را به      مثابۀ میزانی که فرد در مجموع کیفیت          به

 کلی، احـساس    طور  به). 47  :1391امیرکافی و زارع،    (کند، تعریف شده است       ارزیابی می 
خوشحالی، (هاي متعدد آن   زندگی یا بخش توان ارزیابی مثبت فرد از کلیت شادي را می  

و در ) بینـی  امیدواري، دلگرمی، لذت، احساس ارزشـمندي، راحتـی، آرامـش و خـوش          
براي تبیین احـساس    . نهایت ظهور عالیق و عالئم مثبت اجتماعی در افراد تعریف کرد          

هاي اصـلی   ح شده که در جدول زیر اجماالً گزارههاي متعددي مطر شادي تاکنون نظریه 
  .آنها بیان شده است

                                                
1. Veenhoven 
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  تلخیص آراي رویکرهاي مطرح در تبیین شادي-2جدول 

  گزارة اصلی  نظریه
انطباق 

  )شناختی(
هاي  شادي تولید تفکر انسان و بازتاب ادراك و آگاهی از تمایز بین واقعیت

  .هاي فرهنگی و اجتماعی است آل زندگی و ایده
  ویژگی
  پایگاهی

افراد انسانی خود را حاکم بر سرنوشت خود دانسته و معتقدند که رویـدادهاي              
ریزي و کوشـش پیگیـر خـود آنهـا            مثبت زندگی ازجمله شادي در نتیجۀ طرح      

آید و هرچه افراد در منزلت نقشی باالتري جاي بگیرند، احساسات             دست می   به
  . کردمثبتی چون شادکامی را بیشتر تجربه خواهند

صفات 
  شخصیتی

 مثبت و عزّت نفس در پیوند با شـادمانی     صفات شخصیتی خاصی چون عاطفۀ    
  .یعنی افراد شاد و ناشاد صفات شخصیتی متمایزي دارند: و نشاط است

مقایسۀ 
  اجتماعی

دهند، اگر باور داشته باشند کـه   هاي اجتماعی انجام می افرادي که مکرراً مقایسه  
کنند، شـادتر خواهنـد    که خود را مکرراً با آنها مقایسه می  بهتر از کسانی هستند     

بود و اگر یک ارزیابی منفی داشته باشند، احساس محرومیـت نـسبی خواهنـد               
  .کرد 

نیازهاي 
  عینی

کننـدة    پول، مالک خانه بودن، شغل مطلوب، همسر و سـالمتی از منـابع تـأمین              
  .شادي هستند

که برخی اهداف یا نیازها و آرزوهاي افراد برآورده   آید    شادمانی زمانی پدید می     نتایج غایی
  .شود وجود آمدن عواطف مثبت می سوي اهداف سبب به شود، زیرا پیشرفت به

توسعۀ اقتصادي، خوشبختی ذهنی را با ایجاد یک فـضاي فرهنگـی کـه در آن                   فرهنگی
 و شان فراتر از تعهدات و الزامات اجتماعی تـشویق  افراد را به پیگیري شادمانی    

  .دهد کنند، افزایش می ترغیب می

  
   سرمایه و شادي-2

شناسانه به مقولۀ شادي، استدالل اساسی این است که شادي  در رویکرد جامعه
شود و در همان بستر نیز از بین  مثابۀ امري اجتماعی، در بستر اجتماع حاصل می به



   
  
  
  

 125   ...     سرمایه و شادي؛ پژوهشی در باب ارتباط

اعی و فرهنگیِ لذا هیجاناتی چون احساس شادي متأثر از ساختارهاي اجتم. رود می
در بحث از تأثیر ساختارهاي ) 2006(که هالر و هادلر  طوري نظامات اجتماعی است، به

ها و روابط اساسی،  شبکه. 1  حوزة به هم پیوسته یعنی  اجتماعی بر مقولۀ شادي، چهار
مشارکت و موفقیت . 3دوستی،  هاي اجتماعی و فرهنگی و نوع همبستگی و وابستگی. 2 

هاي نهادي و کالن اجتماعی و سیاسی  بافت) 4 اجتماعی و  ت پایگاهشغلی و وضعی
آنچه هالر و هادلر در قالب . کنند را از هم متمایز می) 1390ربانی و همکاران، (

دهند، شامل پیوندها،  مورد تأکید قرار می) سه مقولۀ نخست(هاي اجتماعی خرد  بافت
عی، وابستگی و تعلق اجتماعی، پذیري اجتما اجتماعی، تعهد و مسئولیت  تعامالت

سرمایۀ اجتماعی، نخستین مقولۀ مورد . کلی سرمایۀ اجتماعی است طور دوستی و به نوع
سرمایۀ اجتماعی نوعی . نظر مطالعۀ حاضر دربارة تبیین احساس شادي و نشاط است 

تواند در  کند و بدین طریق می حمایت و فرصت سهیم شدن با دیگران را فراهم می
  . دي همبستگی مستقیمی با شادي درونی داشته باشدسطح فر

سرمایۀ اجتماعی اغلب سرمایه و منابعی تعریف شده است که افراد و گروها از 
گذاري  سرمایۀ اجتماعی نوعی سرمایه. دست آوردند توانند به طریق پیوند با یکدیگر می

اجتماعی، منافع شدن در شبکه و تعامالت  در روابط اجتماعی است که افراد با درگیر
یر بوردیو، سرمایه  طبق استدالل پی). Lin, 2001(کنند  مورد انتظار خود را تولید می

اي نسبتاً  اي است که مربوط به داشتن شبکه انباشت منافع بالفعل و بالقوه«اجتماعی 
). 51  :1986(» شده از آشنایی و شناخت متقابل است  کم و بیش نهادي پایدار از روابط

داند که اوالً  رمایۀ اجتماعی را نه یک شیء واحد، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی میاو س
هاي افراد را که درون ساختار  اند و ثانیاً کنش اي از یک ساخت اجتماعی شامل جنبه

کند  هاي معین یاري می اجتماعی هستند، تسهیل کرده و آنها را در جهت نیل به هدف
در تفسیر سرمایۀ اجتماعی بر سه مؤلفۀ اصلی آن ) 1995(پاتنام  ).462 : 1377کلمن، (

ها، هنجارهاي همیاري و اعتماد اجتماعی انگشت گذاشته و بر این باور  یعنی شبکه
است که سه عنصر فوق همکاري متقابل و هماهنگی در جهت منافع مشترك را تسهیل 
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یل همکاري و  اجتماعی را تسه ، کارکرد اصلی سرمایۀ)1997(فوکویاما . کنند می
مشارکت گروهی براي تحقق اهداف و منافع فردي و جمعی و کمک به توسعۀ 

اي از   در مجموع سرمایۀ اجتماعی آن نوع شبکه. داند اقتصادي، سیاسی و فرهنگی می
گروهی و تعامالت افراد با  فردي و بین  اجتماعی بین هاي مبتنی بر اعتماد  روابط و پیوند
هاي اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و  گروهها و  نهادها، سازمان

ها براي تحقق  ها از حمایت و انرژي الزم براي تسهیل کنش برخورداري افراد و گروه
 .اهداف فردي و جمعی است

و نقش ) ابعادي از سرمایۀ اجتماعی( اجتماعی  توجه به شبکۀ روابط و مشارکت
توان از قرن نوزدهم در کار  اط اجتماعی را میشادي و نش  آنها در توسعۀ احساس 

هاي خودکشی  دهد که نرخ او نشان می: شناسانی چون امیل دورکیم مشاهده کرد جامعه
هاي با سطوح پایین مشارکت و انسجام اجتماعی، بیشتر و در اجتماعات  در جمعیت

هاي  انجمندر همین راستا، دورکیم به بررسی ). Halpern, 2005(تر کمتر است  منسجم
هاي جامعۀ جدید مطرح  حلی براي درمان بیماري داوطلبانه پرداخته، و آنها را راه

شوند و  هاي اختصاصی یا داوطلبانه تشکیل می در نگاه او، وقتی گروه. کند می
برد، بلکه فرد  تنها جامعه از این امر نفع می کند، نه هاي درون آنان توسعه پیدا می فعالیت

پناهی و (تر است  عبارتی شاد یابد و به ها منبع رضایت خاطر خود را می هنیز در این گرو
روابط اجتماعی و پیوندهاي اولیه در حوزة ) 2001(وینهون ). 4 : 1391دهقانی، 

. کند داند که بخشی از شادي و نشاط را تبیین می خصوصی و روابط ثانوي را عاملی می
 اجتماعی، شدیداً  شده از طریق تعامل  ایجادنیز معتقد است عاطفۀ مثبتِ) 1386(آرگایل 

. هاي دیگر است هاي اجتماعی از جانب دوستان، خانواده و گروه تحت تأثیر حمایت
پاتنام برحسب مطالعات خود اذعان داشته افرادي که از نظر روابط اجتماعی مهارت 

او معتقد .  هستندتر  کنند، شادمان توانند با مردم رابطه برقرار بیشتري دارند و بهتر می
کنندة نیرومند براي تعیین میزان شادمانی افراد و  بینی  است که سرمایۀ اجتماعی یک پیش

گذاري در   زندگی در اجتماع است و براي افزایش سطح شادمانی، سرمایه کیفیت 
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جعفري   میرشاه(گذاري در سرمایۀ اقتصادي است  تر از سرمایه سرمایۀ اجتماعی ارزشمند
هاي  کند که روابط و دوستی استدالل می) 1387:   69(  کار). 53 : 1381،  انو همکار

محدود احتماالً به سه دلیل با شادکامی همبسته هستند؛ اوالً افراد شادتر بیشتر براي 
روز معاشران   شوند و قابل اعتمادند، چراکه در مقایسه با افراد سیه دوستی انتخاب می

هاي محدود نیاز به محبت را برآورده ساخته و  وابط و دوستیتري هستند؛ ثانیاً ر جذاب
هاي نزدیک، حمایت  شوند و ثالثاً دوستی احساس شادي و رضایت را موجب می

شوند و از سویی همیاري با آشنایان، منبع بالقوة شادمانی و راهی  اجتماعی را سبب می
 روابط اجتماعی است، کلی، جامعه که بستر طور به. براي پرهیز از ناشادکامی است

توانند به تشکیل و گسترش پیوندهاي  سازد که در آن اعضا می اي را فراهم می حوزه
عضویت و روابط .  یابند اجتماعی بپردازند و از این طریق به اهداف خود دست

رسمی  هاي غیر هاي داوطلبانه و شبکه اجتماعی افراد دربرگیرندة مشارکت در گروه
یان است و درگیري افراد در این روابط، حاوي مبادالتی است که خویشاوندان و آشنا

امکانات عاطفی . دست آورند هاي مورد نیاز را به توانند روابط و حمایت طی آن افراد می
کنند، از آنجا که  از جمله منابعی است که افراد در این روابط اجتماعی مبادله می

). 6 :1394 نبوي و همکاران، (است احساس شادي و نشاط یکی از این حاالت عاطفی 
هاي تعاملی رسمی و  بنابراین گسترش روابط و تعامالت اجتماعی در قالب شبکه

  . دهد هاي ناشی از آنها، احساس شادي و نشاط را افزایش می غیررسمی و حمایت
شادي، اعتماد اجتماعی یا روابط  از دیگر ابعاد مؤثر سرمایۀ اجتماعی بر احساس 

هاي مربوط به ضرر و زیان و  بین افراد جامعه با کاهش هزینه اعتمادِ . یز استآم اعتماد
سازد، پیچیدگی تعامالت اجتماعی را  تر می بخش و پربار اطمینان، زندگی را لذّت عدم 

تر و احتماالً شادتر ایجاد  تر، آسان بینی تر، قابل پیش کم کرده و بنابراین یک زندگی امن
آمیز ناشی از  در همین زمینه گیدنز تهدیدات خشونت). Kroll, 2011: 72(کند  می

                                                
1. Carr 
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امنی و  هاي انتزاعی، احساس نا هاي اعتماد به نظام  ریشهشدن شدن جنگ، متزلزل صنعتی
کنندة احساس شادمانی و اعتماد همراه با احتیاط  اضطراب وجودي را از عوامل تهدید

،  هاي تخصصی دست نظام هاي انتزاعی، اعتماد و وانهادن امور زندگی به نسبت به نظام
کنندة  را از عوامل تعیین) 1377گیدنز، (گیري رابطۀ ناب  دگردیسی صمیمیت و شکل

بر این باورند که هر اندازه میزان اعتماد افراد ) 1387(چلبی و موسوي . داند شادمانی می
شادمانی  به یکدیگر کاهش یابد، افراد احساس انزواي بیشتري کرده و درنتیجه احساس 

مالت عبارتی بسط تعا اجتماعی و به در مجموع، توسعۀ سرمایۀ . کمتري خواهند داشت
هاي سهیم  هاي روابط اجتماعیِ مبتنی بر اعتماد و انسجام اجتماعی، فرصت و شبکه

هاي متقابل و یکپارچگی را افزایش داده و  شدن با دیگران، برخورداري از حمایت
  .شادي و نشاط اجتماعی دارد کننده در احساس  نقشی تعیین

ده از کاالهـاي فرهنگـی   شناختی و قابلیت استفا   فرهنگی در معناي قدرت       سرمایۀ  
. در هر فرد، دومین عامل مورد نظر در تبیین احساس شـادي در مطالعـۀ حاضـر اسـت               

 مفهوم سرمایۀ فرهنگی را جعل کرد تا نشان دهد براي           1960 یر بوردیو در اوایل دهۀ      پی
هاي آموزشی، تنها استفاده از مفهوم سرمایۀ اقتصادي کافی نیـست، بلکـه         تبیین نابرابري 

هاي موروثی نیز در تبیین نابرابري نقش مهمی دارنـد    هاي فرهنگی و خصلت     واره عادت
)Bourdieu and Passeron, 1979 .(   بوردیو از این مفهوم، شـناخت و ادراك فرهنـگ و

  .هـاي عمـل متناسـب را در نظـر داشـت             هنرهاي متعالی، داشتن ذائقۀ خـوب و شـیوه        
اي از نمادهاي فرهنگی، مـشترك        جموعهسرمایۀ فرهنگی را م   ) ) 1983المونت و الرو  «

کنـد    سرمایۀ فرهنگی را نوعی دارائی قلمداد مـی       ) ) 1382دانند، تراسبی   رتبه می   و عالی 
بـر هرگونـه    هـاي فرهنگـی عـالوه    کننـدة ارزش  کننـده یـا تـأمین       کننده، ذخیره   که مجسم 

این ). 6 : 1389 باینگانی و کاظمی، (» توانند داشته باشند هاي اقتصادي است که می ارزش

                                                
1. Lamont & Lareau 
2. Trasby 
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ها و تجاربی است کـه مجـوز ورود بـه            نوع سرمایه حاصل تحصیالت، مدارك، مهارت     
  : شکل اصلی دارد3هایی از نظام اجتماعی را براي شخص و گروه فراهم کرده و  عرصه

یابـد،   شکل خصائل دیرپاي فکري یا جـسمی تجلـی مـی           به: در حالت متجسد   .1
 .شود د رو به افول گذاشته و نابود میقابل انتقال نیست و به همراه عامل خو

شکل کاالها و اشیاي مادي و فرهنگی تجلـی یافتـه و      به: یافته  در حالت عینیت   .2
 . انتقال است در حالت مادیت قابل

 در شکل رسمیت بخشیدن نهادي به سرمایۀ فرهنگـی        به: شده  در حالت نهادینه   .3
: همان(کند  سب پایگاه میقالب مدارك تحصیلی و مدارج آموزشی است و براي افراد ک    

 ).13ـ10

سرمایۀ فرهنگیِ افراد، زمینۀ ارزیابی و تفاسیر متفاوت رویدادها و به عبارت دیگر، 
کنـد کـه ایـن مقولـه برحـسب رویکردهـاي        هاي متفاوت براي افراد را فراهم می        دانش

افراد به  لذا میزان دسترسی    . کند  ها ایجاد می    شناختی، هیجانات متفاوتی در افراد و گروه      
که  طوري شود، به  زندگی آنها می هاي فرهنگی موجب احراز نوع خاصی از سبک    سرمایه

اي از تفکرات، تفاسیر و ادراکات را تشکیل داده و در بروز              سبک زندگی افراد مجموعه   
آرگایـل بـر   ). 56 : 1386ربانی و همکـاران،     (هیجاناتی چون احساس شادي مؤثر است       

تر بـوده و ایـن موفقیـت     ه سرمایۀ فرهنگی بیشتري دارند، موفق این باور است کسانی ک    
هـاي متفـاوتی    از طرفی سرمایۀ فرهنگی در قالـب     . شود  باعث سرور و شادمانی آنها می     

بـسیاري از   . یابـد   ها و تجـارب نمـود مـی         چون تحصیالت و مدارج آموزشی و مهارت      
اما تحصیالت، خود   . کنند  مطالعات بر همبستگی میان تحصیالت و خوشبختی تأکید می        

شود که اگر نتوان آنها را برآورده ساخت، تاثیرات سوء بر شـادي               به انتظاراتی منجر می   
مستقیم نیز  شکل غیر از سوي دیگر، تحصیالت با میانجیگري دیگر متغیرها به   . گذارند  می

بخـش،   دسـت آوردن شـغل رضـایت    ایـن امـر از طریـق بـه    : گذارنـد  بر شادي تأثیر می   
کنـد   هـاي اجتمـاعی عمـل مـی     نترل و دستیابی بهتر به ازدواج و دیگر حمایت        ک  افزایش
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هایی   ها و تجربه    تواند حاصل مهارت    همچنین سرمایۀ فرهنگی می   ). 230 :1383آرگایل،  (
اکبـرزاده و  (شویم  نوعی رضایت درونی نائل می   نیز باشد که با فراگیري و اعمال آنها به        

هـاي مختلـف فرهنگـی بـا       تجـارب افـراد در زمینـه   ها و  مهارت). 74 : 1392همکاران،  
البتـه بـه بـاور برخـی        . کنند  افزایش عزّت نفس، رضایت بیشتري براي افراد حاصل می        

مستقیم، اثر بیشتري بر شادي و نشاط برجاي        شکلی غیر   پژوهشگران، سرمایۀ فرهنگی به   
در جهت افـزایش    سرمایۀ فرهنگی با تأثیرگذاري بر سرمایۀ اجتماعی، عاملی         . گذارد  می

این سرمایه شده، افزایش سرمایۀ اجتمـاعی نیـز خـود بـه احـساس شـادمانی بیـشتري                 
  ).8 :1390 پناهی و دهقانی،(انجامد  می

  

  
  مدل تحلیلی ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی بر احساس شادي-1شکل 

 احساس شادي

 انسجام اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 آگاهی اجتماعی

 متجسد

شده نهادینه  

یافته عینیت  

 

 سرمایۀ
 اجتماعی

سرمایۀ 
 فرهنگی

 مشارکت اجتماعی
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  فرضیات پژوهش
 .معنادار وجود دارد و احساس شادي رابطۀ بین سطوح سرمایۀ اجتماعی  .1

 . معنادار وجود دارد بین سطوح سرمایۀ فرهنگی و احساس شادي رابطۀ .2

  
  شناسی پژوهش روش

   نمونه   جامعۀ آماري و حجم- 1
ها، کمی و به لحاظ   حاضر به لحاظ اهداف، کاربردي، از منظر ماهیتِ داده پژوهش

سال به باالي  18ژوهش، کلیۀ شهروندان جامعۀ آماري ت پ. روش، پیمایشی است
جمعیت این شهرستان طبق آخرین . هستند) منطقۀ آران(شهرستان آران و بیدگل 

  اساس فرمول   نمونه بر حجم میزان .  نفر است97409، برابر با )1390( سرشماري
اي  گیري نیز از نوع خوشه روش نمونه زده شده و   نفر تخمین 384،  کوکران

گانۀ  22  ها، در ابتدا از میان محالت آوري داده به منظور جمع. اي است چندمرحله
طور تصادفی محالتی از نواحی شرقی، غربی، شمالی، جنوبی و مرکزي  نظر، به مورد

هاي موجود در  انتخاب شده، سپس محدودة هر محله تعیین شده و برحسب بلوك
  . سال هر محله توزیع شد18االي شکل تصادفی در میان ساکنان ب ها به محله، پرسشنامه

  
     و پایایی  اعتبار-2

مورد   داوران در  وفاق (صوري   شده، از اعتبار    پرسشنامۀ طراحی   تعیین اعتبار براي
 پایایی مفاهیم و ابعاد مورد  منظور ارزیابی میزان  شده و به  گرفته  بهره) ها شاخص

  :استفاده شده است نباخ  کرو آلفاي درونیِ   همبستگی  سنجش، روش  
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   ضرایب پایایی متغیرهاي مستقل و وابسته-3جدول 

  
   تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها-3

اند از سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ  متغیرهاي مستقل در این پژوهش عبارت
ها  سرمایۀ اجتماعی اغلب سرمایه و منابعی تعریف شده است که افراد و گروه. یفرهنگ

ابعاد مورد سنجش این متغیر . دست آوردند توانند به از طریق پیوند با یکدیگر می
اعتماد اجتماعی حسن ظنّ فرد نسبت به دیگر اعضاي جامعه است که این :  از اند عبارت

 براي سنجش بعد  .شود تماعی فرد با آنها میامر موجب گسترش و تسهیل روابط اج
اعتماد به محیط، اعتماد به (یافته  اعتماد، سه مؤلفۀ اعتماد در روابط متقابل، اعتماد تعمیم

هاي رسمی مورد توجه قرار  و اعتماد به نهادهاي و سازمان) یافته ها، اعتماد تعمیم غریبه
گرفتن  ست که افراد جامعه، با درنظر اي ا یافته مشارکت اجتماعی فرایند سازمان. گرفت

آلفاي  
  کرونباخ

  ابعاد
آلفاي  

  کرونباخ
  متغیر

آلفاي  
 کرونباخ

 ابعاد
آلفاي  

 کرونباخ
 متغیر

 75/0 متجسد  78/0
انسجام 
 اجتماعی

 81/0  یافته عینیت  76/0
مشارکت 
 اجتماعی

 76/0  شده نهادینه  71/0
اعتماد 
 اجتماعی

74/0    

75/0  
سرمایۀ 
  فرهنگی

78/0 
آگاهی 
 اجتماعی

سرمایۀ   78/0
 اجتماعی

 اجتماعی  77/0

 شناختی 76/0

 عاطفی 88/0

  
 ابعاد

82/0 

  
احساس 

 شادي



   
  
  
  

 133   ...     سرمایه و شادي؛ پژوهشی در باب ارتباط

هایی معین و مشخص براي سهیم شدن در منافع و منابع ارزشمند صورت  هدف
شامل مشارکت در (بعد مشارکت در قالب دو مؤلفۀ مشارکت اجتماعی رسمی . دهند می

مالقات (و مشارکت اجتماعی غیررسمی ...) هاي ورزشی و فرهنگسراها، احزاب، باشگاه
تعریف عملیاتی ) بازدید از اعضاي خانواده، خویشاوندان، دوستان، همسایگانو دید و 

یافته، تبادالت یا دوسویگی کردارها   اند از پیوندهاي نظم  اجتماعی عبارت انسجام  . شد
مندي از احساس پذیرش از سوي دیگران و احساس  ها، بهره میان کنشگران یا جمع

هایی که فرد در آنها عضویت و مشارکت  وه گر راحتی در محیط همسایگی، محلی و
کاررفته در پژوهش ازکیا و   گویۀ مقیاس به21براي سنجش انسجام اجتماعی از . دارد

اي از افکار و عقاید  آگاهی اجتماعی شامل مجموعه. استفاده شد) 224 : 1380(غفاري 
عمومی اعم از ترین معنا به امور  است نسبت به زندگی و توجه به هر آنچه که در وسیع

. گیرد تفاوتی قرار می پوشی و بی شود و در مقابل چشم سیاسی و اجتماعی مربوط می
کار گرفته شد  به) 156 :  1383(براي سنجش آگاهی اجتماعی مقیاس استاندارد علیخواه 

  .دهد ها و کتب را مورد توجه قرار می که میزان استفاده از رسانه
هاي فرد از کاالهاي فرهنگی  ها و اندوخته نایی سرمایۀ فرهنگی شامل دانش، توا

براي سنجش . سازند است که همگی با هم، وضعیت فرد را در یک حوزه و زمینه می
ِ متجسد به معلومات  بعد سرمایۀ فرهنگی: بعد درنظر گرفته شده است این متغیر سه

د در هنرهاي هایی که میزان مهارت و دانش افرا شدة افراد اشاره دارد و با گویه کسب
سنجد،  را می... خارجی، تعمیر وسایل منزل و افزارهاي آن، زبان دستی، کامپیوتر و نرم

یافته، به مصرف کاالهاي مادي اشاره داشته  سرمایۀ فرهنگی عینیت. عملیاتی شده است
هاي آموزشی، اینترنت،  دي هایی که میزان مصرف کتاب، فیلم، سی و با استفاده از گویه

اند، عملیاتی شده  هاي ادبی و علمی را سنجیده ها و نمایشگاه اجعه به موزهمیزان مر
شده سرمایۀ فرهنگی که به رسمیت بخشیدن به سرمایۀ فرهنگی در  بعد نهادینه. است

هایی در زمینۀ میزان تحصیالت  قالب مدارك تحصیلی و دانشگاهی اشاره دارد، با گویه
  .تی شده استهاي معتبر عملیا نامه و دریافت گواهی
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شادي یا احساس شادکامی، بـه  . متغیر وابستۀ مطالعۀ حاضر، احساس شادي است    
هـاي متعـدد آن، بـروز صـفات و عواطـف            ارزیابی مثبت فرد از کلیت زندگی یا بخش       

ربـانی و  (خوشایند روانی و ظهور عالیق و عالئم مثبت اجتماعی در افـراد اشـاره دارد    
 احساس شادي متشکل از سه بعد بر حسب رویکـرد   در این پژوهش  ). 1386 ،  همکاران

بعد شناختی به معناي تفکر و پردازش اطالعـات اسـت کـه      : است) 1997(داینر و ساه    
 کلی از زنـدگی   شامل ارزیابی مثبت افراد در قیاس با گذشته یا زندگی دیگران، رضایت   

یا خوشایند ، خلق و خوي مثبت      بعد عاطفی . شود  هاي متعدد آن می     و رضایت از بخش   
شود مانند احساس خوشحالی، امید به آینده، قدرت در کنترل همۀ             در افراد را شامل می    

بعد اجتماعی بیانگر . ، لذت از وضعیت موجود هاي زندگی، دلگرم بودن در زندگی     جنبه
. گسترش روابط اجتماعی فرد با دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت اجتماعی اسـت               

 و تمایالت مثبت فرد نسبت به اجتماع را شامل شده و مواردي چون        ها  این بعد گرایش  
گذاري مثبت بر آنها و بـروز صـفات مثبتـی چـون          هاي دیگر، تأثیر    مندي به انسان    عالقه
  ).19ـ18: 1386ربانی و همکاران، (گیرد  رویی را دربرمی خوش

  
  هاي پژوهش یافته

  سیماي آماري پاسخگویان  .1
درصد را مردان تشکیل  51درصد را زنان و  49ود  پاسخگو، حد384از مجموع 

 سال و 50 تا 26درصدشان بین  26سال،  25درصد آنها کمتر از  34سنِ . دهند می
میانگین سن پاسخگویان . سال بوده است 50مانده بیشتر از  درصد باقی 40نزدیک به 

سی متأهل و درصد از نمونۀ مورد برر 34همچنین، .  است76/5 با انحراف معیار 14/38
ها نشان  دربارة تحصیالت پاسخگویان نمونۀ تحقیق، یافته. اند درصد مجرد بوده 66
دیپلم، حدود  درصد دیپلم و فوق 22درصد کمتر از دیپلم،  19دهد که تحصیالت  می
  .لیسانس و باالتر است درصد فوق 15درصد لیسانس و  44
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  هاي توصیفی  یافته. 2
  هاي پژوهش یان برحسب شاخص توزیع نسبی پاسخگو-4  جدول

 باال متوسط پایین
 ابعاد مفهوم

 درصد درصد درصد
 میانگین کل

مشارکت 
 اجتماعی

2/24 9/40 9/34 100 1/52 

اعتماد 
 اجتماعی

9/12 5/34 6/52 100 2/76 

انسجام 
 اجتماعی

4/22 1/32 5/45 100 6/62 

آگاهی 
 اجتماعی

7/17 40 3/42 100 3/73 

  
  
  

سرمایۀ 
  اجتماعی

 

 3/66 100 4/44 1/36 5/19 کل

 1/40 100 5/27 8/41 7/30 متجسد

 6/38 100 7/26 7/41 6/31 یافته عینیت

 3/42 100 8/28 9/38 3/32 شده نهادینه

  
سرمایۀ 
  فرهنگی

 6/40 100 2/27 9/40 9/31 کل 

 7/50 100 6/20 7/42 7/36 اجتماعی

 2/54 100 1/27 6/38 3/34 شناختی

 7/38 100 8/33 1/39 1/27 عاطفی

  
احساس 

 شادي

 5/54 100 1/30 6/47 3/22 کل

  
 ۀکـه میـانگین سـرمای     دهنـد  نـشان مـی   4هاي توصیفی مندرج در جدول  شاخص

 است که در سطح باال و متوسط رو به بـاالیی   3/66  اجتماعی شهروندان آران و بیدگلی    
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هروندان از سـرمایۀ اجتمـاعی در سـطح         درصد از ش   5/19که   طوري شود، به   ارزیابی می 
. درصد در سطح باالیی برخـوردار هـستند   4/44درصد در سطح متوسط و   1/36پایین،  

مقایسۀ ابعاد متغیر سرمایۀ اجتماعی نیز بیانگر این است که همۀ چهار بعـد ایـن متغیـر،      
ت باالتري اند و بعد اعتماد اجتماعی، از عمومی میانگینی باالتر از حد متوسط کسب کرده

ها حکایـت از ایـن دارنـد کـه           از منظر وضعیت سرمایه فرهنگی، آماره     . برخوردار است 
کـه   طـوري  ، بـه  )6/40(میانگین میزان سرمایۀ فرهنگی در حد متوسط رو به پایین است            

درصد در  2/27درصد از شهروندان مورد بررسی در سطح پایین،  8/31  سرمایۀ فرهنگی
هاي توصیفی ابعاد  بررسی شاخص. ر سطح متوسط قرار دارددرصد د  9/40سطح باال و    

مـدارك  (شـده    دهد که میـزان سـرمایۀ فرهنگـی در بعـد نهادینـه        این متغیر نیز نشان می    
، میـانگین بـاالتري نـسبت بـه دیگـر ابعـاد را بـه خـود         )تحصیلی و مدارج دانـشگاهی   

 سـرمایۀ فرهنگـی     ترین میـزان میـانگین نیـز، بـه بعـد           ، پایین )42(اختصاص داده است    
بـا  ) مصرف کاالهـاي مختلـف فرهنگـی در میـان طبقـات مختلـف مـردم               (یافته   عینیت

دهنـد   ها نشان مـی  از منظر وضعیت احساس شادي، شاخص.  مربوط است 6/38میانگین
میـانگین  . که شهروندان آران و بیدگلی از وضعیت شادي نـسبتاً متوسـطی برخوردارنـد    

درصـد از   3/22 است و احـساس شـادي   5/54دل احساس شادي در این شهرستان معا  
در این . درصد در حد باال است 30درصد درحد متوسط و  47شهروندان در حد پایین، 

ترتیب   به7/50 و بعد اجتماعی شادي با میانگین 7/58میان بعد عاطفی شادي با میانگین 
  . اند ترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده باالترین و پایین
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  هاي استنباطی یافته. 3
  .معنادار وجود دارد بین سطوح سرمایۀ اجتماعی و احساس شادي رابطۀ  )1

  
  با احساس شادي) به همراه ابعاد آن( آزمون فرضیۀ ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی  -5  جدول

ضریب همبستگی   فرضیه  ردیف
  پیرسون

  551/0**  رابطۀ بین میزان اعتماد اجتماعی و احساس شادي  1
  425/0**  رابطۀ بین میزان انسجام اجتماعی و احساس شادي  2
  393/0**  رابطۀ بین میزان آگاهی اجتماعی و احساس شادي  3
  325/0**  رابطۀ بین میزان مشارکت اجتماعی و احساس شادي  4
  478/0**  رابطۀ بین میزان سرمایۀ اجتماعی و احساس شادي  5

  01/0معنادار در سطح **
  

سـرمایۀ اجتمـاعی و   (ج آزمون فرضیۀ ارتباط میان متغیـر مـستقل        جدول فوق نتای  
را به کمک ضریب همبستگی پیرسون بـا در         ) احساس شادي (با متغیر وابسته    ) ابعاد آن 

هـا   بودن توزیع داده کمی بودن مقیاس متغیرها، نرمال   (نظر گرفتن مالحظات آماري الزم      
ب همبستگی مندرج در این جدول ضرای. سنجیده است) بودن رابطه بین متغیرها و خطی

حاکی از این مطلب است که بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن و احساس شـادي رابطـۀ           
تـوان گفـت بـا بـاالرفتن سـرمایۀ       بـه ایـن ترتیـب مـی       . معنادار و مستقیمی وجود دارد    

همچنـین درخـصوص رابطـۀ بـین ابعـاد          . یابد  اجتماعی، احساس شادي نیز افزایش می     
دهـد کـه میـزان اعتمـاد اجتمـاعی            ، نتایج نشان مـی     عی با احساس شادي   سرمایۀ اجتما 

را با احساس شادي دارد و پس از آن میزان انسجام اجتماعی            ) 551/0(ترین رابطه     قوي
قـرار  ) 325/0(و میـزان مـشارکت اجتمـاعی    ) 393/0(، میزان آگاهی اجتماعی    )425/0(

 .ي دارنددارند که با احساس شادي رابطۀ مستقیم و معنادار
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 .معنادار وجود دارد بین سطوح سرمایه فرهنگی و احساس شادي رابطه  )2

، بین سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آن با احساس شادي 6براساس اطالعات جدول 
شکلی که با افزایش سرمایۀ فرهنگی  به). =423/0r(رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد 

همچنین . یابد طور متوسط افزایش می  نیز به، سرمایۀ فرهنگی طور متوسط و ابعاد آن به
دهد که  ، نتایج نشان می درخصوص رابطۀ بین ابعاد سرمایۀ فرهنگی با احساس شادي

  را با احساس شادي دارد و پس) 411/0(ترین رابطه  میزان سرمایۀ فرهنگی متجسد قوي
یافته  ینیت و میزان سرمایۀ فرهنگی ع )382/0(شده  از آن سرمایۀ فرهنگی نهادینه

  .قرار دارند که با احساس شادي رابطۀ مستقیم و معناداري دارند) 331/0(
  
  با احساس شادي) به همراه ابعاد آن( آزمون فرضیۀ ارتباط میان سرمایۀ فرهنگی -6جدول 
ضریب همبستگی   فرضیه  ردیف

  پیرسون
  411/0**  رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی متجسد و احساس شادي  1
  331/0**  یافته و احساس شادي  سرمایۀ فرهنگی عینیترابطۀ بین  2
  382/0**  شده و احساس شادي رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی نهادینه  3
  402/0**  رابطۀ بین میزان سرمایۀ فرهنگی و احساس شادي  4

  01/0معنادار در سطح **

  
  مدل معادالت ساختاري

 منعکس شده 2ار شمارة  و نمود8نتایج تحلیل معادالت ساختاري در جدول شمارة 
 بوده 96/1است، با توجه به اینکه ضریب معناداري فرضیات مدل پژوهش همگی باالي

به بیانی دیگر سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ . شود ، لذا همۀ فرضیات مدل تأیید می است
که با افزایش  نحوي اجتماعی بر احساس شادي تأثیر مستقیم و معناداري دارند، به
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، احساس شادي آنها نیز بیشتر  عی و فرهنگی جمعیت مورد مطالعهسرمایۀ اجتما
دهندة تأثیر مستقیم سرمایۀ اجتماعی بر  نشان) β = 57/0(ضریب استاندارد .  شود می

همچنین نتایج اجراي مدل مفهومی حاکی از این است که سرمایۀ . احساس شادي است
صورت غیرمستقیم و از  ، به )β = 50/0( بر تأثیر مستقیم بر احساس شادي فرهنگی عالوه

به . بر احساس شادي تأثیر افزاینده دارد) 35/0با ضریب (طریق متغیر سرمایۀ اجماعی 
، سرمایۀ اجتماعی نیز افزایش یافته و با افزایش  بیانی دیگر با افزایش سرمایۀ فرهنگی

  . شود ، احساس شادي نیز بیشتر می هر دوي آنها

  
تاري تأثیر سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادي  مدل معادلۀ ساخ-2شکل 

  )در حالت استاندارد(
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سازي ساختاري تأثیر سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی بر احساس   نتایج اجراي مدل  -7جدول 
  شادي

  ضریب استاندارد  فرضیه
(β) 

  داري ضریب معنا
(t-value)  

  نتیجه

  دارمعنا  68/12  62/0  سرمایۀ اجتماعی←سرمایۀ فرهنگی 
  معنادار  87/10  50/0  احساس شادي←سرمایۀ فرهنگی 
  معنادار  03/11  57/0  احساس شادي←سرمایۀ اجتماعی 

  
 ذکر شده است 7هاي برازش مدل نیز در جدول شمارة  نتایج حاصل از شاخص

 3از  تر  کوچک  df/2x  ، وجود  است14/1شده   محاسبهdf/2xکه براساس آن، مقدار 
 1تقریب مجذورات میانگین خطاي ۀریشهمچنین .  ش مناسب مدل استدهندة براز نشان

میزان .  است010/0شده این مقدار برابر   باشد که در مدل ارائه08/0بایدکمتر از 
 باشد که در 90/0نیز باید بیشتر از  RFI و IFI و CFI و NFI و AGFI و GFIهاي  مؤلفه

.  است99/0و 98/0 و 99/0 و 99/0 و 95/0 و 97/0ترتیب برابر  مدل مورد بررسی به
 باشد که در مدل تحت بررسی برابر 05/0تر از   نیز باید کوچکRMRهمچنین مقدار 

توان گفت که  افزار لیزرل می هاي نرم ها و خروجی با توجه به شاخص.   است017/0
 دهندة این موضوع  هستند که شده نشان هاي ارائه ها نسبتاً با مدل منطبق و شاخص داده

خوبی با آن  هاي تجربی اصطالحاً به شده مدل مناسبی است و داده در مجموع مدل ارائه
  .منطبق هستند

                                                
1. RMSEA 
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  هاي برازش مدل  شاخص-8جدول 
نام   معیارهاي برازش مدل  ردیف

  اختصاري
حد   مقدار

  مطلوب
  تفسیر

  مطلوب  >χ2/df  14/1  3  نسبت کاي دو به درجۀ آزادي  1
 مطلوب  <GFI  97/0  90/0  شاخص نیکویی برازش  2

 مطلوب  <AGFI  95/0  90/0  شده شاخص نیکویی برازش تعدیل  3

 مطلوب <NFI  99/0  90/0  شاخص برازش هنجارشده  3

 مطلوب <CFI  99/0  90/0  شاخص برازش تطبیقی  4

 مطلوب <IFI  98/0  90/0  شاخص برازش اضافی  5

 مطلوب <RFI  99/0  90/0  شاخص برازش نسبی  6

  مطلوب  حدود صفر  RMR  017/0  ها ریشۀ مجذور مانده  7
  مطلوب  >RMSEA 026/0  08/0  ریشۀ میانگین مربعات خطاي تقریب  8

  
  گیري بحث و نتیجه

شادي و نشاط از جمله عواطف انسانی هستند که داراي وجوه و تجلیات متنوع   احساس 
علت نقش  عاطفی بوده و به ـ  جسمانی و شناختی ـ فردي ـ اجتماعی، روانی

اي که تأمین سالمت فرد و جامعه برعهده دارند، تمدن بشري از آغاز، هدف  کننده تعیین
و غایت زندگی را رسیدن به آنها دانسته و همواره به دنبال شاد زندگی کردن بوده 

هاي  دار شادي در توسعه و تقویت زمینه جانبه و دامنه دلیل همین تأثیراتِ همه به. است
اجتماعی در صورت فقدان آن، در نظر گرفتن رشد و ایجاد مشکالت عدیدة روانی و 

ها مستلزم شناخت و بررسی دقیق آن و باالخص عوامل  گذاري این مقوله در سیاست
اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن است، چرا که شادي و سایر هیجانات بشري دستخوش 

اط بنابراین مطالعۀ حاضر به بررسی ارتب. موجودیت اجتماعی و فرهنگی انسانی هستند
اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی با احساس شادي در جامعۀ آماري  دو مقولۀ سرمایۀ 
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هاي حاصل از آن  شهروندان شهرستان آران و بیدگل اختصاص داده شده است و یافته
  :در دو بعد توصیفی و تحلیلی بدین قرارند

دهنـد کـه احـساس     هاي اصلی مطالعه نشان مـی    در بعد توصیفی ارزیابی شاخص    
مثابۀ متغیر وابسته، از وضعیت نـسبتاً مطلـوبی در میـان شـهروندان برخـوردار             هشادي ب 

و ) 7/58(کـه میـانگین احـساس شـادي بـاالتر از حـد متوسـط اسـت          طـوري  است، به 
درصد نیز در سطح باالیی در زندگی  37درصد از حجم نمونه در سطح متوسط و  6/40

یزان شادي در بعد عاطفی نسبت همچنین م. روزمره خود از احساس شادي برخوردارند  
که احساس خوشحالی، امیدواري به آینده،  طوري به دیگر ابعاد در سطح باالتري است به

 لذت، عشق به زندگی، احساس افتخـار، خوشـبینی و            کنترل بر وجود زندگی، احساس    
شـوند، نـسبت بـه ابعـاد      هاي بعد عاطفی شادي قلمداد مـی  اندیشی که از شاخص    مثبت

کلـی هـر نظـام     طـور  به. تري برخوردارند  و شناختی شادي از وضعیت مطلوب اجتماعی
اجتماعی، نیازمند شهروندان و اجتماعات شاد اسـت و پیامـدهاي چنـین احـساسات و        
هیجاناتی در جامعه چنـان بـارز و آشـکار اسـت کـه مزلـو، مؤلفـه و شاخـصۀ اصـلی                 

ـ         انسان هـاي خـویش تـالش     ديهایی را که در راسـتاي خودشـکوفایی، کمـال و توانمن
داند که کمبود و فقدان آن، افسردگی، بدبینی و ارزیابی  کنند،  احساس شادي آنان می می

 کــاري،  شــدن وجــدان عالقگــی بــه اجتمــاع و کــار، کمرنــگ منفــی از رویــدادها، بــی
افـزون  . آورد هاي اجتماعی و رواج خشونت در روابط اجتماعی را به بار مـی       ناهنجاري

هاي آماري در توصیف سرمایۀ اجتماعی نشان دادند کـه میـزان       ، یافته  شادي  بر احساس 
، )3/66(سرمایۀ اجتماعی در حجم نمونه مورد بررسـی بـاالتر از سـطح متوسـط بـوده             

اجتمـاعی در سـطح بـاالیی          درصـدي شـهروندان از سـرمایۀ         44کـه اکثریـت       طوري  به
میزان میـانگین بـه بعـد اعتمـاد         برخوردارند، همچنین در میان ابعاد این متغیر، باالترین         

ها نشان دادنـد کـه میـزان سـرمایۀ فرهنگـی              در بعد فرهنگی آماره   . اجتماعی تعلق دارد  
شهروندان مورد نظر در قیاس با سرمایۀ اجتماعی آنها، از وضعیت متوسط رو به پایینی               

در درصدي از آنها، از سرمایۀ فرهنگی        40 بدین ترتیب اکثریت  ). 6/40(برخوردار است   
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. شـان پـایین اسـت      درصـد نیـز سـرمایۀ فرهنگـی        9/31حد متوسطی برخوردار بوده و      
یافته و باالترین میزان آن در بعد  ترین میزان سرمایۀ فرهنگی در بعد عینیت عالوه، نازل  به

شـوند کـه      سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی از عناصـر قلمـداد مـی          . شده ارزیابی شد    نهادینه
حدود زیادي به وجود آنها بستگی داشته و نقش مستقیمی در پویایی و تحرك جامعه تا 

 .شادکامی قشرهاي مختلف جامعه برعهده دارند

در بعد تحلیلی، بررسی ضریب همبستگی پیرسون پیرامون فرضیۀ ارتباط میان 
 اجتماعی و احساس شادي بیانگر این مطلب است که با افزایش میزان سرمایۀ  سرمایۀ

شود  ان و بیدگلی، بر سطوح احساس شادي آنها افزوده میاجتماعی شهروندان آر 
یافتۀ ). 01/0  در سطح معناداري  478/0  رابطۀ معنادار و مستقیم با ضریب همبستگی(

، )1390(، ربانی و همکاران )1387(مذکور همسو با نتایج مطالعات چلبی و موسوي 
، هالر )1394(ي و همکاران ، نبو)1392(، امیرزارع و کافی )1392(اکبرزاده و همکاران 

است که در مطالعات ) 2009(و چانگ ) 2008(، بارتولینی و همکاران )2006(و هادلر 
طورکلی  به. اند خود بر ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و احساس تنهایی صحه گذاشته

اعتماد، مشارکت، شبکۀ روابط، انسجام و (ها و ابعاد متفاوت  سرمایۀ اجتماعی در قالب
سازي یک زندگی اجتماعیِ توأم  فردي در بستر نقش ویژه و منحصربه)  اجتماعی اهیآگ

دوستی  اي که در آن میزان مشارکت، همکاري و نوع با شادي و نشاط دارد؛ در جامعه
افراد باال باشد، افراد در عین انجام کارهاي شخصی، در پیشبرد کارهاي دیگر و انجام 

کنند، این نوع مشارکت نوعی احساس رضایت و  یهاي جمعی نیز مشارکت م فعالیت
انرژي مثبت نسبت به خود و پیرامون ایجاد کرده و درنتیجه میزان شادي و نشاط را در 

 آوردن   اخص در فراهم  طور همچنین سرمایۀ اجتماعی به. برد سطح جامعه باال می
عاطفی همچون هاي عاطفی و روانی نقش مؤثري دارد و از آنجایی که امکانات  حمایت

کنند،  شادي و نشاط از جمله منابعی هستند که افراد در روابط اجتماعی خود مبادله می
سرمایۀ . یابد  شادي و نشاط نیز افزایش می لذا با گسترش روابط اجتماعی، احساس

ها براي رسیدن به اهداف مختلف را  اجتماعی احتماالً شانس داشتن انواع متفاوت تماس
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سازد، کنترل  پذیر می ، دسترسی به اطالعات و منابع جدید را امکاندهد افزایش می
برد، و در نهایت با افزودن بر توانایی آنها در حل مسائل  واقعی مردم بر امور را باال می

در این .  شادي نزد افراد دارد روان و احساس مختلف، نقش مؤثري در بسط سالمت 
  ابعاد متغیر سرمایۀ اجتماعی، همبستگیمیان بعد اعتماد اجتماعی نسبت به دیگر 

این یافته منطبق با دیدگاه گیدنز، کرول و . با احساس شادي دارد) 551/0(تري  قوي
گیدنز در نظریۀ خود درخصوص مدرنیته و . پاتنام درمورد اعتماد اجتماعی است

ز معتقد داند و کرول نی کنندة شادمانی می پیامدهاي آن، اعتماد را یکی از عوامل تأمین
اطمینان، زندگی را لذت  هاي مربوط به عدم است که اعتماد بین افراد با کاهش هزینه

کند  تر و شادتر ایجاد می تر، آسان بینی  پیش تر، قابل سازد و یک زندگی امن تر می بخش 
امنی را افزایش داده و از  از طرفی نبودن اعتماد، احساس نا). 1394نبوي و همکاران، (

  . آورد عمل می امالت و درنتیجه توسعۀ احساس شادي در جامعه ممانعت بهگسترش تع
دومین فرضیۀ اصلی مورد بررسی، فرضیۀ ارتباط میان سرمایۀ فرهنگی و احساس 

، همبستگی )=01/0sig. ،402/0 r(شادي است که مطابق با ضریب همبستگی پیرسون 
با افزایش میزان : رقرار استمعنادار، مستقیم و در حد متوسطی میان دو مقولۀ فوق ب

این یافته همسو با نتایجِ . شود سرمایۀ فرهنگی، بر میزان شادي شهروندان افزوده می
، اقلیما و )1386(ربانی و همکاران : گرفته در این حوزه است اندك مطالعات صورت

، آرگایل )2006(، هالر و هادلر )1392(، اکبرزاده و همکاران )1390(آبادي  نجف
همچنین بعد سرمایۀ فرهنگی متجسد، باالترین میزان همبستگی را با احساس ). 1383(
عبارتی  فرهنگ و به. در میان دیگر ابعاد به خود اختصاص داده است) 411/0(شادي  

هاي عامه که  ها، آداب و رسوم، مقررات، عقاید، هنر و دانستنی همۀ ساختارها، اندوخته
هاي فرهنگی افراد و  ح اجتماعی در قالب سرمایهدهند، در سط اجزاي آن را شکل می

بسیاري از رویکردهاي فرهنگی در این زمینه بر این . شوند ها متجسم می گروه
ها  دهد از طریق قالب کند و انجام می کند، احساس می اند که آنچه انسان فکر می استدالل
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داري از شادي هاي فرهنگی متعین گشته و تفاوت جوامع در میزان برخور و چهارچوب
هاي انسانی  هاي فرهنگی است و هیجانات و کنش آنها در شاخص  به تفاوت  نیز بسته

ها و رفتارهاي فرهنگی، سرمایۀ  شادي و نشاط، متناسب با الگو همچون احساس 
هاي زندگی متفاوت  ها و ایستارهاي فرهنگی که به شیوه طورکلی نگرش فرهنگی و به

مهارت و (هاي متجسد   فرهنگی در قالب سرمایۀ. عدد هستندشوند، متغیر و مت منجر می
اي، تسلط بر زبان و  هاي حرفه هاي علمی، ورزش تجربه در هنرهاي تجسمی، رشته

یافته  و عینیت...) هاي معتبر زبان و نامه مدارك آموزشی و گواهی(، نهادي )افزارها نرم
در افراد ) هاي علمی و ادبی ها و نمایشگاه مصرف کاالهاي فرهنگی، مراجعه به موزه(

کند و درنتیجه میزان حس نشاط و  نوعی رضایت درونی و حس موفقیت ایجاد می
اما همچنان که در مبانی نظري ذکر شد، سرمایۀ . دهد شادمانی آنها را افزایش می

شادي را از طریق متغیر  اي از تأثیرات خود بر احساس  مالحظه فرهنگی بخش قابل 
سازي معادالت ساختاري مندرج در مطالعۀ حاضر  مدل. کند ی اعمال میسرمایۀ اجتماع

دهد که مجموعِ تأثیرات مستقیم  خود مؤید همین نکته است؛ مدل مذکور نشان می
، )62/0  و 57/0(شادي  مستقیم سرمایۀ فرهنگی بر احساس  و تأثیرات غیر) 50/0(

از این . دهد  شادي می ساسرفته نقش قالبی به سرمایۀ فرهنگی در تبیین اح هم روي
هاي اجتماعی بوده و  بخش ارزش دیدگاه و به این دلیل که فرهنگ عامل وحدت

آید،  شمار می کنندة همکاري و روابط بین آدمیان به بخش رفتارهاي افراد و تقویت نظام
لذا عاملی مؤثر بر بروز و ظهور هیجاناتی همچون شادي و رفتارهاي متناسب با 

  . ص استهاي خا وضعیت
مجموع براي افزایش میزان شادي و شادمانی در سطوح فردي و جمعی، الزم   در

است تا همزمان با توسعۀ سرمایۀ اجتماعی و بسط تعامالت و مناسبات مبتنی بر اعتماد، 
هاي اجتماعی، انسجام و آگاهی اجتماعی، به سرمایۀ فرهنگی اعضاي جامعه و  مشارکت

هاي آنان و همچنین میزان مصرف و تولید کاالهاي  ارتسطح معلومات، تجربیات و مه
  .هاي فرهنگیِ متجسد، عینی و نهادینه نیز افزوده شود فرهنگی در قالب سرمایه
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