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ادراك احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت 
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چکیده

تواند جایگـاه   هاي فـکري افراد یک جامعه، می گذار شخصیت و ارزش خانواده به عنوان پایه

هـاي   گیـري از داده  در این پژوهش با بهـره . بسیار مهمی در ایجاد شادي در افراد داشته باشد

کشور با درآمد سرانه  25هزار دالر و  20کشور برخوردار از درآمد سرانه باالتر از 11آماري 

دهی به خانواده در  ، رابطه میان اهمیت2014-1981هزار دالر، در دوره زمانی  20تر از  پایین

متغیرهـاي درآمـد سـرانه،    . زندگی بر ادراك احساس شادمانی مورد بررسی قرار گرفته است

هـاي   وارد الگـوي داده  ،متغیر کنتـرل بیکاري، امید به زندگی و نابرابري درآمدي نیز به عنوان 

دهد که در هر دو گروه کشور، متغیرهاي بیکـاري و نـابرابري    نتایج نشان می. نداترکیبی شده

دهی به خانواده، امید به زنـدگی و درآمـد،    دار و متغیرهاي اهمیت ادرآمدي، تأثیر منفی و معن

دهـی بـه خـانواده در     تأثیر اهمیـت  همچنین. داري بر ادراك شادمانی دارند اتأثیر مثبت و معن

داري بـا   ازندگی بر ادراك احساس شادمانی در کشورهاي با درآمد سرانه پایین، تفـاوت معنـ  

بنـابراین تـأثیر   . تأثیر آن بر ادراك احساس شادمانی در کشورهاي با درآمد سرانه بـاال نـدارد  

ابسته به ارتقـاء سـطح   مثبت ارزش فرهنگی خانواده در زندگی بر ادراك احساس شادمانی، و

دهی به خانواده  درآمد سرانه در یک کشور نیست و درآمد سرانه کاتالیزور تأثیر بیشتر اهمیت

  .شود بر ادراك احساس شادمانی، محسوب نمی

  هاي ترکیبی شادي، خانواده، درآمد سرانه، داده:کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه و بیان مسئله

و مـعیارهاي فـکري است که نقش مهمی  ها ارزشگذار شخصیت و خانواده اولیـن پایه

در تـعیین سـرنوشت و خط مشی زندگی آیندة فرد دارد و اخالق و صحت و سـالمت  

واکنش کودك نسبت بـه مـحیط خـود . روانی فرد تا حدود بـسیاري در گـرو آن است

شده  تحت تـأثیر مـوازین اجتماعی و فرهنگی گروهی اسـت کـه در میان آن بزرگ نیز

و مــعیارهاي   هـا  ارزشاز آنجا که خانواده خود یـک واحـد اجتمـاعی اسـت و     . است

شود بـه عنوان یـک واسـطه از لحـاظ تـأثیر   اجتماعی از طریق آن به کودك منتقل مـی

). 54: 1371احـدي و محسـنی،   . (محیط اجتماعی بــر کـودك، اهمیـت فراوانـی دارد    

شد شخصیت و اجتماعی شدن کودك بـر عـهده خانواده اولین و مهمترین نقش را در ر

اولین تماس و ارتباط کودك بـا مــحیط از طــریق پـدر و مــادر، خــواهران و       . دارد

چنانچه . سازد بـرادران است و تقلید از رفـتارهاي آنـان شیوه زندگی او را مشخص می

د، کـودك رفتار اعضاي خانواده بر دوستی، محبت، پذیرش و احترام متقابل متکی بـاش

کند و بر اثر رشد اجـتماعی مـطلوب و تــقویت اعــتماد    احـساس امنیت و آرامش می

آورد و آمـادة پــذیرش   بــه نــفس قـدرت سـازگاري بیشـتري بـا محـیط بدسـت مـی         

شـفیع  (شـود   هاي گوناگون اجتماعی در مراحل بعـدي زنـدگی مـی    ها و نقش مسئولیت

  ).114: 1384؛ به نقل از زارعی و حسنی، 1373آبادي، 

هاي روانکاوي،  ها در مورد خانواده از جانب نظریه از نظر تاریخی مؤثرترین دیدگاه

نظریه پردازان یادگیري اجــتماعی،  . یادگیري اجـتماعی و نـظریه نقش ارائه شده است

در . نگرنـد  بسیار دارند و از این دریچه به مفهوم خـانواده مـی   تأکیدبـر اصول یادگیري 

الدیـن با به کارگیري تشویق و تـنبیه و بــا نمونـه قــرار دادن خــود در     این نـظریه و

مـاکوبی و  ). 18: 1375، ایزرائلنلسون و . (دهند به رفتار فرزندانشان شکل مـی ،رفتارها

رفتـار کودکـان را کنتـرل     ،در پژوهشی نشان دادند کـه والـدین پـذیرا   ) 1983(1مارتین

                                                  
1. Maccoby and Martin
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خواهنـد انجـام    دهند تا آنچـه را کـه مـی    ن اجازه میوالدین غیرپذیرا به کودکا. کنند می

والدین پذیـرا متمایل هستند تا کودکـان را بپذیرنـد و نیازهـاي آنـان را بـرآورده      . دهند

هـاي خـود را در نظـر     تفاوت کودکانشان را طرد کرده و ابتدا خواسته والدین بی. سازند

).Maccoby and Martin, 1983; Shaffer, 1996(گیرند  می

یک نکته مهم و مشترك در میان مطالعاتی که با محوریت خانواده انجام شده است 

وجود دارد و آن نکته تأثیر بسزاي نهاد خانواده بر رضایت از زندگی و آفرینش شادمانی 

معتقد است کـه شـادمانی بـه معنـاي ادارك     ) 1991(1ونهوون. در زندگی انسانی است

هاي شناختی و تاثیرگذار اطراف  خود از مولفه جامعی است که هر فرد در طول زندگی

شـود و تـا سـطوح     این ادراك جامع از سطوح فردي آغاز می. یابد خود بدان دست می

در حقیقت آنچه که شادمانی را بـه عنـوان یـک مفهـوم     . یابد واالي اجتماعی امتداد می

 خُردر سطوح سازد، شامل عواملی مهم د پیچیده و چندبعدي در زندگی انسان متبلور می

ترین عناصر در میان این عوامل به شـمار   و کالن است که خانواده به عنوان یکی از مهم

  .رود می

ترین نهادهاي اجتمـاعی در جوامـع انسـانی، نقشـی      خانواده به عنوان یکی از مهم

خـانواده بـا محوریـت    . بدیل در تعیین سطوح رضـایت و شـادمانی در زنـدگی دارد    بی

  یرد و در چـارچوب یـک قـانون عرفـی اجتمـاعی، ضـمانتی جـدي        گ والدین شکل می

ــراي تــأمین ســالمت جســمی، احساســی و روانــی اعضــا را فــراهم مــی          آورد  ب

)Esping-Andersen, 1999: 6.(     خانواده در اشـکال گونـاگون قـانونی و عرفـی آن در

هـاي   ها در زمینـه  شود و حمایت جدي دولت کشورهاي مختلف به رسمیت شناخته می

هاي اولیه تولد فرزندان به همراه  أمین اجتماعی، آموزش و بهداشت را به ویژه در سالت

بنابراین خانواده به عنوان یک نهاد مهم براي برخورداري از چتر حمایتی . خواهد داشت

                                                  
1. Veenhoven
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دولت و منافع اجتماعی است که طبعاً سـطوح بـاالتري از رضـایت خـاطر در زنـدگی      

  ).Märtinson, 2007; Soons and Kalmijn, 2009(آورد  انسانی را فراهم می

داري بـر سـطح    دهند که خانواده، تأثیر مثبـت و معنـی   مطالعات متعددي نشان می

، ویت و )1998(1هاي استاك و اشلمن توان به پژوهش شادمانی دارد که از آن جمله می

ــاالگر ــاران)2000(2گ ــکینرز و همک ــاران)2002(3، اس ــاگوچی و همک ، )2005(4، نوم

در . اشـاره کـرد  ) 2012(7و لی و اونو) 2010(6، آمبرسون و همکاران)2008(5سایمون

هاي مالی  این مطالعات عواملی از قبیل همبستگی عاطفی میان اعضاي خانواده، حمایت

ها و نهادهاي اجتماعی از اعضاي خانواده، برخورداري از فرزنـدان و   و بهداشتی دولت

وشش خانوادگی و زایش رفتارهاي توسعه محور در تعامل ارتباط احساسی با فرزند، ج

هـاي   مندي از سـطح بـاالتر طبقـه اجتمـاعی بـه عنـوان ریشـه        تربیتی با فرزندان و بهره

  .اند تاثیرگذاريِ مثبت خانواده بر سطوح باالتر شادمانی برشمرده شده

ز هـاي دو گـروه ا   بر اساس آنچه گفته شـد، در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از داده     

دهی به خـانواده   کشورهاي برخوردار از دو سطح متفاوت از درآمد سرانه، تأثیر اهمیت

بـدین منظـور در   . در زندگی بر ادراك احساس شادمانی مورد بررسی قرار گرفته است

ادامه پس از بررسی پیشینه پژوهش، چارچوب نظري پژوهش ارائه شده است و سپس 

هاي ترکیبی، تصریح پژوهش بـرآورد   رگرسیون دادهبا تبیین متغیرهاي مورد استفاده در

سنجی نتایج برآورد ضرایب،  در نهایت نیز نتایج پژوهش، ارزیابی و استحکام. شده است

  .گیري ارائه شده است بحث و نتیجه

  

                                                  
1. Stack and Eshleman
2. Waite and Gallagher
3. Skinner et al.
4. Nomaguchi et al.
5. Simon
6. Umberson et al.
7. Lee and Ono
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  پیشینه پژوهش

ها و نقـش آنهـا در    به منظور بررسی نظري انواع سرمایه) 1392(زاده و همکاران عباس

می دانشجویان، با استفاده از یک الگوي پیمایشی، از بین تمـام دانشـجویان   تبیین شادکا

بـا  (نفـر   378، )1390-1389(در تمـام مقـاطع تحصـیلی    ) هزار نفر 24(دانشگاه تبریز 

جهـت  . انـد  اي تصـادفی انتخـاب نمـوده    را به روش نمونه گیري طبقـه ) فرمول کوکران

. کسـفورد اسـتفاده شـده اسـت    سـوالی آ 29سنجش شـادي دانشـجویان از پرسشـنامه    

میانگین شادکامی دانشجویان دانشـگاه تبریـز در   هاي تحقیق حاکی از آن است که یافته

سطح متوسط به باال قرار دارد و بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه 

بـه عـالوه  . اقتصادي با شادکامی دانشجویان همبستگی معنی دار و مستقیم وجـود دارد 

سـرمایه  (براساس نتایج رگرسیون، متغیرهاي مسـتقل وارد شـده بـه مـدل رگرسـیونی      

 39) اقتصادي، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگـی 

  .ندادرصد از واریانس متغیر شادکامی دانشجویان را تبیین نموده

دیشـمندانی از قبیـل   ضـمن اسـتفاده از نظریـات ان   ) 1393(زاده و همکاران  مهدي

گیدنز، چلبی، آرگایل، هادلر و کولمن، با استفاده از روش پیمـایش بـه مطالعـه جامعـه     

ساله  29تا  18شناختی وضعیت شادمانی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در میان جوانان 

نفر،  2371342با توجه به حجم جامعه آماري مورد نظر به میزان . اند شهر تهران پرداخته

هـاي   یافتـه . اسـت نفـر مشـخص شـده    384جم نمونه با استفاده از فرمول کـوکران،  ح

مثبـت اجتمـاعی و    هاي دهد که میانگین احساسات خوشایند، گرایش پژوهش نشان می

درنتیجـه،  . ارزیابی از زندگی در بین جوانان مورد تحقیق بـاالتر از حـد متوسـط اسـت    

هـاي   همچنـین، یافتـه  . ز حد متوسط استمیزان شادي در بین پاسخگویان کمی باالتر ا

پژوهش گویاي این واقعیت است که اگر چه میانگین سـرمایه اجتمـاعی در بـین افـراد     

مورد بررسی کمی باالتر از حـد متوسـط اسـت، ولـی کمیـت روابـط اجتمـاعی داراي        

تر از حد متوسط است؛ این در حالی است کـه میـانگین کیفیـت روابـط      میانگینی پایین

  .است 41/59معادل  اجتماعی
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اجتماعی  -به بررسی میزان و عوامل فرهنگی) 1394(زاده میمندي و ترکان  حاجی

ایـن ارزیـابی بـا    . انـد  مرتبط با نشاط اجتمـاعی در دانشـجویان دانشـگاه یـزد پرداختـه     

نفر از دانشجویان دانشگاه  277تعداد  و با گیري از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره

اند، انجـام   اي متناسب، از هفت دانشکده انتخاب شده وش نمونه گیري طبقهیزد که با ر

نتایج نشان داد که میانگین نمره نشاط اجتماعی دانشـجویان مـورد بررسـی    . شده است

بود که با میانگین شادکامی کشورهاي در حال توسعه تفاوت معناداري  71/13±46/42

اي سن، جنس، وضـعیت تأهـل،    رهاي زمینهندارد و بین میزان نشاط دانشجویان با متغی

همچنـین نتـایج   . شـود  محل سکونت و مقطع تحصیلی رابطۀ معنـاداري مشـاهده نمـی   

دهد که در مجموع، به ترتیب سه متغیر عزت نفس، امید  رگرسیون چند متغیره نشان می

ـ    8/44اند  به آینده و دینداري توانسته ین درصد از تغییرات متغیر نشـاط اجتمـاعی را تبی

  .کنند

کشور اسالمی منتخب، طـی   30عوامل مؤثر بر میزان شادمانی در ) 1395(جعفري 

به ایـن منظـور از متغیرهـاي    . را مورد ارزیابی قرار داده است 2007-2014دورة زمانی 

هـاي   هـاي محـدودیت   درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاري، امید به زندگی و شـاخص 

نتایج این پژوهش . استفاده شده است) GMM(افته مذهبی و روش گشتاورهاي تعمیم ی

دهد که در کشورهاي مورد مطالعه با افزایش درآمد سرانه، شادي نیـز افـزایش    نشان می

تورم اثر کاهنده بر شادي دارند و شدت اثرگذاري منفی نرخ بیکاري یابد؛ بیکاري و می

هـاي   ش محـدودیت همچنـین افـزای  . نسبت به نرخ تورم بیشتر است ،بر سطح شادمانی

هـاي   گیـري محـدودیت  هـاي انـدازه   هاي اجتماعی به عنوان شاخص دولت و خصومت

تري همراه شده است و امید به زندگی با اثرگذاري مثبت، بیشترین  مذهبی، با شادي کم

  .تأثیر را بر میزان شامانی داشته است

بـا تبیـین    به بررسی عوامل مؤثر بر کالس شاد) 1396(شریفی دروازه و همکاران 

این مقاله با گـردآوري اطالعـات از   . اند شادي در دیدگاه اسالم و روان شناسی پرداخته

اي و مقاالت بـه بررسـی نقـش سـه عامـل       از منابع کتابخانه» تحلیلی -توصیفی«روش 



  

  

  

7...     دهی به خانواده  اي تأثیر اهمیت ارزیابی مقایسه              

» سبک یادگیري دانش آمـوز «و » محتواي برنامه درسی«، »هاي تدریس او معلم و سبک«

دهد که  نتایج پژوهش نشان می. ر ایجاد کالس شاد پرداخته استبه عنوان عوامل مؤثر ب

هاي تـدریس دوجانبـه و یـا سـبک تعـامالت منعطـف، کـه در دسـته          استفاده از سبک

تواند فضاي پذیرش و آزادي ایجاد کند که منجر  گیرد، می هاي غیرمستقیم قرار می سبک

  .وزان شودبه افزایش سطح خالقیت و نگرش مثبت به دیگران در دانش آم

به تحلیل جامعـه شـناختی عوامـل مـؤثر بـر شـادمانی       ) 1396(دهقان و همکاران 

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتمـاعی  . اند اجتماعی جوانان شهر تهران پرداخته

نفر از جوانان شـهر   380مؤثر بر شادمانی جوانان شهر تهران از یک نمونه آماري شامل 

اي و با استفاده  اي چند مرحله از طریق نمونه گیري خوشه تهران استفاده نموده است که

هـاي پـژوهش بـه روش ضـریب همبسـتگی       فرضـیه . اند از فرمول کوکران انتخاب شده

دهـد کـه بـین امیـد بـه       نتایج این مطالعه نشان می. اند پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفته

اس اعتماد اجتمـاعی،  آینده، احساس امنیت اجتماعی، احساس مقبولیت اجتماعی، احس

هاي گروهی، رضایت از زندگی، هدفمنـدي و شـادمانی رابطـه     عدالت توزیعی، فعالیت

درصد تغییرات واریانس شادمانی را تبیین  69این متغیرها . مثبت و معناداري وجود دارد

بیشترین تأثیر  84/0کنند و همچنین متغیر احساس مقبولیت اجتماعی با ضریب تأثیر  می

  .تغیر وابسته شادمانی داردرا بر م

به تبیین جامعه شناختی رابطه سبک زندگی و شادمانی ) 1396(کارگر و همکاران 

گیري از الگوي  با بهره. اند اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی شهر جهرم پرداخته

با استفاده از روش نمونـه گیـري تصـادفی    (نفر به عنوان نمونه  400پیمایش و انتخاب 

اي مشتمل بر چهار مقیاس شادمانی، سبک زنـدگی ورزشـی،    پرسشنامه) اي ند مرحلهچ

مصرف گرایی و مدیریت بدن تکمیل شده است که جهت اعتبار مقیاس متغیـر وابسـته   

از روش اعتبـار سـازه   ) مصرف گرایی و سبک ورزشی(و متغیرهاي مستقل ) شادمانی(

ت بدن از اعتبار محتوا استفاده شده به کمک تکنیک تحلیل عاملی و جهت اعتبار مدیری

دهد که میانگین نمره شـادمانی دانـش آمـوزان در سـطح      نتایج توصیفی نشان می. است
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هـاي   دهنـد کـه در بـین سـازه     نتایج تحلیلی پژوهش نشان مـی . متوسط رو به باال است

بر شادمانی ) شناختی، احساسی، تمایل به عمل(تحقیق، ابعاد سبک زندگی مصرف گرا 

بعـد  (، سبک ورزشی )کل(برشادمانی ) کل(تماعی و شناختی، سبک زندگی ورزشی اج

  .بر ابعاد شادمانی، مدیریت بدن بر بعد اجتماعی شادمانی تأثیر دارند) سالمت

 GSS(2(هاي پیمایش اجتمـاعی عمـومی    با استفاده از داده) 2002(1لوئیس و ژائو

اقتصادي خانواده بـر  -عیت اجتماعی، تأثیر ساختار خانواده و وض1994-1989در دوره 

به منظور کنترل تأثیر . ندارضایتمندي و اداراك احساس شادي را مورد بررسی قرار داده

نتـایج  . سایر عوامل از متغیرهاي سطح آموزش، نژاد، جنسیت و سن استفاده شده است

 اقتصـادي -دهد که هر دو متغیر ساختار خانواده و وضعیت اجتمـاعی  پژوهش نشان می

داري بر رضایتمندي و ادراك احساس شادي افراد در زندگی  اتأثیر مثبت و معن ،خانواده

یک از ایـن   اما با اضافه شدن مجموعه متغیرهاي مربوط به سنین بزرگسالی، هیچ. دارند

بــر همــین اســاس الزم اســت . داري الزم برخــوردار نخواهنــد بــود ادو متغیــر از معنــ

به زندگی در سنین مختلف را به عنوان یـک متغیـر مهـم     شناسانه افراد هاي روان نگرش

هاي خانوادگی بر سطح شادي  گر در خصوص تاثیرگذاري خانواده و چارچوب مداخله

  .در نظر گرفت

به بررسی چارچوب نظري تاثیرگذاري ازدواج و تولد ) 2005(3کوهلر و همکاران

هـاي   گیـري از تئـوري   هـره بر اساس این نگرش، بـا ب . اند فرزند بر سطح شادي پرداخته

توان نشان داد که پیوستن افـراد بـه نهـاد متحـد      انتخاب عقالیی و انتخاب اقتصادي می

در . داري بر شادي افراد داشته باشد اتواند تأثیر مثبت و معن خانواده و داشتن فرزندان می

اي از  این مطالعه براي ارزیابی فرضیه پژوهش و کنترل سایر متغیرهاي مـؤثر، از نمونـه  

. سال استفاده شـده اسـت   70-50سال و سنین  45-25افراد شامل دوقلوهاي در سنین 

                                                  
1. Louis and Zhao
2. General Social Survey
3. Kohler et al.
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دهد که تشکیل خانواده تأثیر مثبت بسیار زیـادي بـر شـادي در اعضـاي      نتایج نشان می

ـ  . نمونه داشته است داري بیشـتري بـر    اهمچنین تولد اولین فرزند نیز تأثیر مثبـت و معن

  .بت به پدر خانواده داشته استسطح شادي مادر خانواده نس

بــه مقایســه اثــر بیکــاري و تــورم بـــر ) 2014(1بالنچفلــوور و همکــاران

در این مطالعه میزان . اند پرداخته 2013-1975شـــادي در کشورهاي اروپایی در دوره  

، تأهل، سـن :میلیون نفر اروپایی به صـورت تابعی از متغیرهاي فردي نـظیر 1/2شادي 

جنسیت و سطح آموزش در نظر گرفته شـده و در کنار متغیرهاي فردي، اثـر دو متغیـر   

به منظور کنترل اثرات فردي . گیـرد کالن بیکاري و تورم نـیـز مـورد بررسـی قـرار مـی

نتـایج  . کشورها نیز از الگوي اثرات ثابت دوطرفه مقطعی و زمانی اسـتفاده شـده اسـت   

بیانگر تأثیر منفی بیکاري و تورم بـر رفاه درك شده افـراد بــوده  حاصل از این مطالعه

شود؛ به نحوي که تأثیر منفی یک  بیشتر از تورم برآورد می ،و اثر مخرب بیکاري بر رفاه

برابر بیشتر از تأثیر منفی یک درصد افزایش در  5درصدي افزایش نرخ بیکاري بر رفاه، 

  .تورم بر رفاه است

به بررسی تأثیر برخورداري از خـانواده در دوره  ) 2014(2و راتاندسیکسزنتماهالی 

هاي بهینه که شـامل متغیرهـاي میـزان     اند و با استفاده از تئوري تجربه نوجوانی پرداخته

شـوند، نشـان    مندي می بخشی و نقطه اوج بهره مندي، جریان مطلوبیت، میزان انگیزه بهره

انواده بر رشد احساسی و روحی فرزندان در دوره اند که بیشتر تاثیرگذاري مثبت خ داده

هـاي   برداري از چـارچوب  پیوندد؛ به نحوي که پتانسیل کامل بهره نوجوانی به وقوع می

سازي و خالقیـت در ایـن دوره از    آموزشی و پرورشی خانواده و تقویت روحیه تصمیم

  .زندگی خانواده قابل مشاهده است

                                                  
1. Blanchflower et.al.
2. Csikszentmihalyi and Rathunde
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ـ  ) 2017(1راکس ژاد و رنـگ پوسـت در سـطح شـادمانی     با هدف بررسی نقـش ن

ها در فرانسه، به بررسی تأثیر نژادپرستی سازمانی، دولتی و عرفی بر نوع تعامـل   خانواده

توان واقعیت تلخ نژادپرستی  به عقیده راکس، نمی. افراد در جامعه فرانسه پرداخته است

اعی و مشـاوران  و تأثیر مخرب آن بر انسجام اجتماعی را انکار کرد ولی مددکاران اجتم

توانند تأثیر بسزایی در جلوگیري از ترویج و تشدید فرهنگ نژادپرستی  امور خانواده، می

در این مقاله چارچوبی پویـا بـراي مقابلـه بـا فرهنـگ تبعـیض رنـگ در        . داشته باشند

هاي فرانسوي پیشنهاد شده است کـه بـر اسـاس آن از     تعامالت میان کودکان و خانواده

 تأکیـد توان در میان مدت تأثیر سازنده قابل توجهی بـر   ب نهادي میطریق یک چارچو

  .ها بر تبعیض نژادي ایجاد نمود کورکورانه خانواده

نفري از دانشجویان کالج  127با بهره گیري از یک نمونه ) 2018(2وال و همکاران

ندگی، آمریکایی مکزیک به بررسی رابطه متقابل ادراك دانشجویان از مفاهیم معناداري ز

دهـد کـه    نتـایج نشـان مـی   . انـد  بینی، امید، اهمیت خانواده و شادي پرداختـه ثرؤخودم

بینی شادي  داري از قابلیت تبیین و پیش امعناداري زندگی و اهمیت خانواده، به طور معن

داري بـا   بسـتگی معنـی   همچنین متغیرهاي خودموثربینی و امید رابطـه هـم  . برخوردارند

گیـري نمـود کـه     گونـه نتیجـه  تـوان ایـن   بر این اساس می. ه دارنددهی به خانواد اهمیت

تأثیر بسزایی بر سالمت روحـی   دتوان اي، می گیري روابط درون خانواده خانواده و شکل

  .و روانی دانشجویان داشته باشد

به بررسی تأثیر نوع روابط خانوادگی و فامیلی رسمی و غیررسـمی  ) 2018(3آکیدا

مربـوط بـه برنامـه     2007هاي سال  در این مطالعه از داده. است با سطح شادي پرداخته

نتـایج  . ها استفاده شده اسـت  براي بررسی فرضیه) ISSP(4المللی پیمایش اجتماعی بین

هـا از جایگـاه، اهمیـت و     کشورهایی که نهـاد خـانواده در آن   دردهد  پژوهش نشان می

                                                  
1. Roux
2. Vela et.al.
3. Akaeda
4. International Social Survey Programme
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توسط افراد جامعه به ویژه  تري از شادي پایین حرسمیت کمتري برخوردار است، سطو

دهد که کـاهش اهمیـت خـانواده در یـک      همچنین نتایج نشان می. شود زنان ادراك می

جامعه منجر به تغییر مفهوم و رنگ باختن اهمیت روابط خانوادگی به عنوان یک متغیـر  

تصمیمِ مهم براي افزایش رضایتمندي و نیز ایجاد اختالل در چارچوب روابط افـراد بـا   

.شود ي فامیل میاعضا

دیـدگاه مـتقن و مشخصـی در     کـه  شـود  با بررسی ادبیات پژوهش مشـخص مـی  

دهـی بـه خـانواده و سـایر نهادهـاي اجتمـاعی بـر ادراك         خصوص تاثیرگذاري اهمیت

نقـش   که اینبه ویژه . احساس شادمانی و سطح رضایت عمومی از زندگی وجود ندارد

فاوت درآمد سرانه در کشـورهاي مختلـف   گري مثل سطوح مت کاتالیزوري متغیر مداخله

به عبارت دیگر، قلمـدادهاي  . و ارزیابی قرار نگرفته است تأکیدنیز در این مطالعه مورد 

توانـد ارزیـابی دقیقـی از     جاري از تأثیر نهاد خانواده بر رضایت و رفاه اجتماعی، نمـی 

  .ماعی ارائه نمایدجایگاه این نهاد ارزشمند در بهبود و ارتقاء سطح رضایت و رفاه اجت

  

  چارچوب نظري پژوهش

نیاز به شادمانی و ابراز شادي به عنوان یکـی از نیازهاي بشر، بیشتر بـا مفـاهیمی مثـل    

لذت بردن، رضایتمندي از زندگی و نداشتن احساس منفی نـظیر اسـترس، افــسردگی  

دارد و شادي کردن ریشه در فرهنگ و تاریخ یک ملت و جامعـه  . شود تعریف می... و 

موضوع . یک ملت توجه کرد... هاي تاریخی، فرهنگی و براي بررسی آن بـاید بـه ریشه

شادمانی در زندگی از دیرباز مـورد تـوجه نوع بشر بوده و انسان همواره به دنبـال ایـن   

تواند بهتر زندگی کند، چـه چـیزي بــیشتر موجبـات رضـایتش را     است که چگونه می

. تواند از زنـدگی در ایـن دنــیا لـذت ببـرد     ساز و کارهایی می سازد و با چه فراهم می

نیازي است که هـر انسـانی در زنــدگی    . شادي و مسرت، احساس درونی انسان است

کند، همان گونه که نیاز به غـذا و اسـتراحت الزمـه     خـود ضـرورت آن را احساس می
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وقتـی  . باشـد  مـی  زندگی است، نـیاز بـه خوشحالی الزمه هر زندگی سـالم و کامیـاب  

دهـد و   هاي خوشـی بـه او دسـت مـی     شود، تجربه شخص از نظر هیجانی تـحریک می

  ).34: 1383نـصوحی دهـنوي و همکاران، (کند  نشاط پیدا می

اما احساس شادي، نشاط، شادمانی یـا شـادکامی، چیسـتی شـــادي، چـگــونگی      

ان مـتمادي اذهان محققـان  تــأمین و مـواد سازندة آن از مواردي هستند که براي سـالی

این مسئله فیلسـوفانی چـون ارسـطو، افالطـون، مکاتـب      . اند را به خود مـشغول داشته

گرایی و به طـورکلی هـمۀ نـویسندگانی کـه بـه تـاریخ    تجربـه گرایـی، مـدافعان فایده

بـه تحقیـق در بـاب مـاهیـت شـادي و شـادکامی و راهبردهـاي را اند،  فلسفه پرداخته

تأثیرپذیري این مقوله از ). Galati et al, 2006: 603(یـل بـه آن مـشغول کـرده اسـت ن

ساختارهاي متعدد جامعه و تأثیرگـذاري آن بر فرایند توسعه و تـعالی جـامعه، ســبب  

شد که در نیمۀ قرن بیستم، احساس شادي و نشاط به مثابۀ یکـی از مـوضوعات مـورد  

ربـانی و  (معــه شناســان و اقتــصاددانان مطـرح شـود      بررسی روانشناسان، برخی جا

ـــه بعـــد نـیـــز در رویکــــرد ســـازمان  2000از ســـال ). 3: 1390همکــاران،  هــاي ب

همچون سـازمان ملـل در تعیـین سـطح توسـعه یـافتگی کشـورهاي جهـان          المللیبین

ه، تـغییراتی صـورت گـرفته و متغیرهایی همچون شـادکامی اجتمـاعی، امیـد بـه آینــد     

هـاي کــلیدي وارد مــحاسبات     خـشنودي و رضایتمندي اجتماعی به عنـوان شـاخص  

  ).119-118: 1395سهراب زاده و همکاران، (اند  شده

هـاي قبـل و در قـرن نـوزدهم جسـتجو       اما مبناي نظري این مطالعات را باید سال

 گرایـی در آثـار   شناسـی و فلسـفه، رویکـرد لـذت     نمود؛ جایی که پس از جـدایی روان 

در این زمینه به افـرادي همچـون   ) 2009(1ویترسو. شناسانه به روشنی مشهود بود روان

در نیمـه اول قـرن بیسـتم، پژوهشـگرانی     . کنـد  ، اشـاره مـی  4و وونت 3، ثرندایک2جیمز

                                                  
1. Vitterso
2. James
3. Thorndik
4. Wondt
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اند کـه هـر دو    ها به بحث پرداخته درباره نقش حیاتی لذت 2سنتر-و بیبه 1همچون یانگ

، )1986(3امـا گـریفین  . اند گرایی تالش نموده اي لذتدر جهت ایجاد یک پایه علمی بر

بدسـت   :را ارائه کرد که مطابق این نظریـه، شـادمانی عبـارت اسـت از     4نظریه خواسته

. آن خواسته شامل لذت باشد یـا خیـر   که اینخواهید، بدون توجه به  آوردن آنچه که می

که شادکامی بـر اسـاس   را ارائه کرد » نظریه فهرست اهداف«، )1992(5همچنین نوسبام

آن، دستیابی به تعـدادي از اهـداف حقیقتـاً ارزشـمند زنـدگی، شـامل شـغل، دوسـتی،         

  ).14: 1392پسندیده، (آموزش، معرفت، آسایش و رفاه مادي و سالمت 

شناختی کلـی   روان-، یک چارچوب بهزیستی)1994(7دان و ون) 1988(6ویسینگ

م و پیوستگی در زندگی، تعـادل عـاطفی و   را معرفی کردند که به وسیله احساس انسجا

رضایت کلی را معرفی کردند که به وسیله احسـاس انسـجام و پیوسـتگی در زنـدگی،     

در ایـن  . شـود  گیـري مـی   تعادل عاطفی و رضایت کلی از زنـدگی، مشـخص و انـدازه   

اي چهاربعدي اسـت کـه    اي وجود دارد که بهزیستی روانی، سازه ویژه تأکیدچارچوب، 

8آرگایـل ).8: 1386کـزازي،  (شود  فه، شناخت، رفتار و روابط بین فردي میشامل عاط

، با ارائه نظریه بهزیستی روانـی، سـه مؤلفـه بـراي     )2001(9و داینر و همکاران) 2001(

بخش، رضایت از زنـدگی و فقـدان    هاي لذت کنند که شامل هیجان شادکامی معرفی می

بــا حــذف مؤلفــه ســوم، ) 2004(10کــار). 14: 1382آرگایــل، (عواطــف منفــی اســت 

: 1385کار، (هاي شادکامی معرفی کرد  هاي هیجانی و رضامندي را به عنوان مولفه تجربه

42 .(  

                                                  
1. Young
2. Beebe-Center
3. Griffin
4. Desire thoery
5. Nosbaum
6. Wising
7. Van Eeden
8. Argyle
9. Diener et.al.
10. Carr
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کند که همچـون   ، الگویی از چهار نوع زندگی نیک را مطرح می)2004(1سیلگمن

ایـن   بـر . انـد  نظریه ارسطو، بر یک نظام سلسله مراتبی و از ساده به پیچیده تدوین یافته

» 2بخش زندگی لذت«) نیک(ترین نوع زندگی از انواع چهارگانه زندگی خوب  مبنا ساده

قرار دارد و سومین ) یا اشتیاق به زندگی(» 3زندگی درگیرانه«پس از آن، . شود نامیده می

چهـارمین نـوع زنـدگی کـه در حقیقـت،      . اسـت » 4زندگی با معنـا «نوع زندگی خوب، 

تـرین نظریـه در بـین     دقیـق .است» زندگی کامل«است،  ترین شکل زندگی نیک پیچیده

هـاي   اسـت کـه بـین سـال    » شادکامی پایـدار «هاي جدید درباره شادکامی، نظریه  نظریه

در الگـوي  . ارائه شده است 5هاي مختلفی توسط لوبومیرسکی در پژوهش 2004-2009

علّی مؤثر بـر   کننده سطح شادکامی یا عوامل شادکامی پایدار لوبومیرسکی، عوامل تعیین

عوامـل وضـعی یـا     :شـوند کـه عبارتنـد از    بنـدي مـی   شادکامی افراد، به سه دسته طبقه

براتی، (هاي ارادي  شده، عوامل مرتبط با شرایط زندگی و عوامل مرتبط با فعالیت تثبیت

1388 :34.(

گیـري مفـاهیم    توان در خصوص چارچوب شـکل  در یک ارزیابی نظري، آنچه می

و رفاه بدان اشاره کرد این است که نگرش مکانیکی و خطی به رفاه،  رضایت از زندگی

منجر به تلقی صرفاً فردمحور از عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی خواهـد شـد کـه بـر     

اساس آن، دسترسی صرف به درآمد کافی و امکانات رفاهی مناسـب، منجـر بـه ارتقـاء     

انسـان داراي هـویتی   ایـن در حـالی اسـت کـه     . سطح رضایت از زندگی خواهـد شـد  

اجتماعی است و رفاه و توسعه انسانی نیز صرفاً در چارچوب رفاه اجتماعی قابل تبیین 

ترین واحـد اجتمـاعی، نقشـی     در این میان خانواده به عنوان کوچکترین و بنیادي. است

نادیده انگاشتن نقش خانواده به عنوان . نماید بدیل در ایجاد رضایت از زندگی ایفا می بی

                                                  
1. Seligman
2. Pleasant life
3. Engagement life
4. Meaningful life
5. Luybomirsky
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کی از مهمترین نهادهاي اجتماعی، منجر به تحلیـل غلـط تـأثیر و جایگـاه متغیرهـاي      ی

  .اقتصادي در ایجاد رفاه و رضایت اجتماعی خواهد شد

  روش تحقیق

هاي ترکیبی دو گـروه از کشـورهاي مـورد     گیري از داده در این پژوهش در ابتدا با بهره

بـه  شود و سـپس   شور، برآورد میمطالعه، الگوهاي رگرسیونی مجزایی براي هر گروه ک

دهی به خانواده در زندگی بر ادراك احساس شادمانی در دو  منظور مقایسه تأثیر اهمیت

پاترونسـتر و  گروه از کشورهاي با درآمـد سـرانه پـایین و بـاال، بـا اسـتفاده از الگـوي        

 دهی بـه خـانواده در دو گـروه، مقایسـه     اهمیت، ضرایب تاثیرگذاري )1998(1همکاران

دهی به خـانواده در زنـدگی بـر ادراك احسـاس      شود تا مشخص گردد تأثیر اهمیت می

داري بـا تـأثیر آن بـر ادراك     اشادمانی در کشورهاي با درآمد سرانه پایین، تفـاوت معنـ  

عوامل به منظور بررسی . احساس شادمانی در کشورهاي با درآمد سرانه باال دارد یا خیر

، بـه پیـروي از   )دهـی بـه خـانواده    بر اهمیـت  تأکیدبا (مؤثر بر ادراك احساس شادمانی

 از سه گروه شاخص مرتبط با کیفیت خـانوادگی ) 2018(2الگوي سناسو و سینگاپکدي

هاي مشابه دیگري  پژوهش. کیفیت زندگی اجتماعی، کیفیت شغلی استفاده شده است و

صوص انجام در این خ) 2017(4و چنگ و همکاران) 2017(3نیز توسط ایرن و آسیچی

  . شده است

هاي کیفیت شـغلی،   بر این اساس از درآمد سرانه و نرخ بیکاري به عنوان شاخص

هاي امید به زندگی و نابرابري درآمدي به عنوان کیفیت زندگی اجتمـاعی و   از شاخص

دهی به خانواده در زندگی به عنوان شاخص کیفیت خانوادگی  از شاخص میزان اهمیت

-1981هـاي ترکیبـی بـراي دوره     مچنین از الگوي رگرسیونی دادهه. استفاده شده است

در . براي ارزیابی تأثیر متغیرها استفاده شده است) در دو گروه(کشور  36و براي  2014

                                                  
1. Paternoster
2. Senasu, K., & Singhapakdi, A.
3. Eren, K. A., & Aşıcı, A. A.
4. Cheng et al.
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گروه اول کشورهاي آرژانتین، ارمنستان، اکوادور، اندونزي، اروگوئـه، اوکـراین، ایـران،    

تانزانیا، تایلند، دومنیکن، شـیلی، قزاقسـتان،   برزیل، بلغارستان، بنگالدش، پاکستان، پرو، 

 25کامبوج، گرجستان، گواتماال، مکزیک، مراکش، مصر، ونـزوئال و ویتنـام، بـه عنـوان     

و شاخص  2011هزار دالر بر مبناي ارزش ثابت سال  20درآمد سرانه کمتر از کشور با 

متحده، آفریقـاي   ایاالت گیرند و در گروه دوم، کشورهاي قرار می 1برابري قدرت خرید

جنوبی، آلمان، روسیه، ژاپن، سوئد، قطر، کره جنوبی، لهستان، نیوزلند و هلند، به عنوان 

و  2011بر مبنـاي ارزش ثابـت سـال    (هزار دالر  20درآمد سرانه باالتر از کشور با  11

  .قرار دارند) شاخص برابري قدرت خرید

و نـابرابري  ) exp(بـه زنـدگی    ، امید)unm(، بیکاري )inc(متغیرهاي درآمد سرانه 

هـاي بـانکی جهـانی بـه ترتیـب بـا اسـتفاده از         ، با استفاده از پایگاه داده)gin(درآمدي 

هـاي ثابـت دالر در    هاي درآمد سرانه بر اساس برابري قدرت خرید بـه قیمـت   شاخص

وارد  4، ضـریب جینـی  3، امید به زنـدگی بـه هنگـام تولـد    2، نرخ بیکاري کل2011سال 

ها و کشـورها بـه    در خصوص شاخص بیکاري در برخی از سال. شده است رگرسیون

هـاي   هاي کامل از برآوردهاي انجام شده در مـدل  منظور در اختیار داشتن مجموعه داده

هـاي ایـن    که مورد تأیید بانک جهانی نیز بوده و در پایگـاه داده  5المللی کار سازمان بین

هـاي مفقـود در    بـراي جبـران برخـی از داده   . سازمان نیز قرار دارد، استفاده شده اسـت 

) 2016(6هـاي گـردآوري شـده توسـط میالنـوویچ      ضریب جینی نیـز از مجموعـه داده  

هاي آماري نیز مورد تأیید بانک جهانی بوده و عالوه بـر   استفاده شده است که این داده

                                                  

  .:ك.براي اطالعات بیشتر ر. استخراج شده است) 2007(بندي کشورها از منبع بالنچفالور  این معیار طبقه-1

Blanchflower, D. G. (2007). International patterns of union membership. British 
Journal of Industrial Relations, 45(1), 1-28.
2. Total Unemployment Rate
3. Life expectancy at birth
4. Gini coefficient
5. modeled ILO estimate
6. Branko Milanovic



  

  

  

17...     دهی به خانواده  اي تأثیر اهمیت ارزیابی مقایسه              

ترسـی  هـاي بـانکی جهـانی نیـز قابـل دس      سایت دانشگاه نیویورك، از طریق پایگاه داده

دهـی بـه    و میـزان اهمیـت  ) hap(به ادراك احسـاس شـادمانی   هاي مربوط  داده. 1است

) WVS(2ي جهـانی ها ارزشهاي پیمایش  گزارشاز بانک نیز ) fam(خانواده در زندگی 

بنابراین تصریح الگوي رگرسیونی پژوهش بدین صـورت خواهـد    .استخراج شده است

  :گرسیون خواهند شدها به صورت لگاریتمی وارد ر بود و داده

  
  

  

  هاي پژوهش یافته

  نتایج آزمون ریشه واحد

و ایم، پسران و شـین  ) 2001(3نتایج آزمون ریشه واحد با استفاده از دو روش برایتانگ

)IPS(4)2003 (استفاده از این دو روش از آن جهت ضرورت دارد . استفاده شده است

عدم وابستگی مقطعی وجود ندارد ولی که در روش برایتانگ، لزومی به برقراري فرض 

، الزاماً باید فرض عدم وابستگی مقطعی رد نشود تا بتـوان نتـایج آزمـون    IPSدر روش 

ارائـه  2جدول و 1جدول نتایج آزمون ریشه واحد که در. ریشه واحد را معتبر دانست

سـرانه   د که در تمام متغیرهاي پژوهش در هر گروه کشور با درآمدنده نشان می نداشده

  .شود درصد، فرضیه صفر نامانایی رد می 5داري  اپایین و باال، در سطح معن

                                                  

از پایان نامه کارشناسی ارشـد آقـاي محمـدباقر فکـور     ) 2016(هاي میالنوویچ  ایده استفاده از مجموعه داده-1

بدین . بدست آمده است» حال توسعهبررسی اثر نابرابري درآمدي بر رفاه ذهنی کشورهاي در «با عنوان ) 1396(

وسیله نویسندگان مقاله ضمن استناد به ابتکار آماري این پژوهشگر، از ایشان بابت مطرح کردن این ایده، کمـال  

.تشکر و قدردانی را دارند

2. World Values Survey (WVS)
3. Breitung
4. Im, Pesaran and Shin
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هاي ریشه واحد براي گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین نتایج آزمون -1جدول

  IPSآماره آزمون   Breitungآماره آزمون   متغیر

  امید به زندگی
3,10483 -  

)0,0010(  

4,73050 -  

)0,0000(  

  آمدينابرابري در
1,86014 -  

)0,0314(  

5,48219 -  

)0,0000(  

  خانواده
2,30223 -  

)0,0107(  

1,96769 -  

)0,0246(  

  ادراك احساس شادمانی
2,86780 -  

)0,0021(  

8,50074 -  

)0,0000(  

  بیکاري
2,30167 -  

)0,0107(  

5,86758 -  

)0,0000(  

  درآمد سرانه
1,86865 -  

)0,0308(  

5,72472 -  

)0,0000(  

  )دهنده ارزش احتمال آزمون هستند نشان )(مقادیر داخل (محاسبات پژوهش: منبع

  

هاي ریشه واحد براي گروه کشورهاي با درآمد سرانه باال نتایج آزمون -2جدول 

  IPSآماره آزمون   Breitungآماره آزمون   متغیر

  امید به زندگی
3,75151 -  

)0,0001(  

3,04990 -  

)0,0011(  

  نابرابري درآمدي
3,23497 -  

)0,0006(  

5,65178 -  

)0,0000(  

  خانواده
3,73373 -  

)0,0001(  

5,26124-  

)0,0000(  

  ادراك احساس شادمانی
1,69618 -  

)0,0449(  

8,76321 -  

)0,0000(  

  بیکاري
3,31957 -  

)0,0005(  

4,49862 -  

)0,0000(  

  درآمد سرانه
3,75681 -  

)0,0001(  

3,04886 -  

)0,0011(  

  )دهنده ارزش احتمال آزمون هستند نشان() مقادیر داخل (محاسبات پژوهش : منبع
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  آزمون اثرات ثابت

دهد که فرضیه صفر آزمـون مبنـی بـر     نتایج آزمون زائد بودن اثرات ثابت نشان می

زائد بودن اثرات ثابت در هر دو گروه کشور برخوردار از درآمد سرانه پایین و بـاال، در  

  .درصد رد شده است 5داري  اسطح معن

  

  ثابت در خصوص گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایینآزمون اثرات  -3جدول 

  ارزش احتمال  درجه آزادي  مقدار آماره  نوع آزمون

  F  71,879138  )24،787(  0,0000آماره  –اثرات مقطعی 

  0,0000  24  986,548944  آماره کاي دو –اثرات مقطعی 

  F  2,588445  )33،787(  0,0000آماره  –اثرات زمانی 

  0,0000  33  87,585029  ره کاي دوآما –اثرات زمانی 

  F  31,724068  )57،787(  0,0000آماره  –اثرات مقطعی و زمانی 

1014,235561570,0000  کاي دو –اثرات مقطعی و زمانی 

  محاسبات پژوهش: منبع

  

  آزمون اثرات ثابت در خصوص گروه کشورهاي با درآمد سرانه باال -4جدول 

  ارزش احتمال  اديدرجه آز  مقدار آماره  نوع آزمون

  F23,639184  )10،324(  0,0000آماره  –اثرات مقطعی 

  0,0000  10  204,363993  آماره کاي دو –اثرات مقطعی 

  F  1,559803  )33،324(  0,0292آماره  –اثرات زمانی 

  0,0095  33  54,996747  آماره کاي دو –اثرات زمانی 

  F  6,547738  )43،324(  0,0000آماره  –اثرات مقطعی و زمانی 

233,273511430,0000  کاي دو –اثرات مقطعی و زمانی 

  محاسبات پژوهش: منبع
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  آزمون هاسمن

دهد که فرضیه صـفر آزمـون هاسـمن مبنـی بـر       نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می

وجود اثرات تصادفی در تصریح رگرسیونی در هر دو گروه کشورهاي با درآمد سـرانه  

  .شود درصد، رد می 5داري  عنیباال و پایین، در سطح م

  آزمون هاسمن در خصوص گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین -5جدول 

  ارزش احتمال  درجه آزادي  آماره کاي دو  نوع آزمون

  0,0160  5  13,933800  اثرات مقطعی

  0,0000  5  37,720656  اثرات زمانی

  0,0023  5  18,593770  اثرات مقطعی و زمانی

  ژوهشمحاسبات پ: منبع

  آزمون هاسمن در خصوص گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین -06جدول 

  ارزش احتمال  درجه آزادي  آماره کاي دو  نوع آزمون

  0,0375  5  11,809863  اثرات مقطعی

  0,0000  5  56,001388  اثرات زمانی

  0,0000  5  46,713277  اثرات مقطعی و زمانی

  شمحاسبات پژوه: منبع

  نتایج برآورد تصریح الگو

نتایج برآورد پارامترهاي رگرسیون گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین بـه روش  

  .ارائه شده است جدول و  جدول حداقل مربعات معمولی در 

  پارامترهاي رگرسیون گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین نتایج برآورد -7جدول 

  ارزش احتمالtآماره   پارامتر برآورد شده  نوع آزمون

  0,0910  0,005600  0,009476  خانواده

  0,0000  0,023538  0,521232  امید به زندگی

  0,0543  0,014840  -0,028606  نابرابري درآمدي

  0,0000  0,015214  0,240287  درآمد سرانه

  0,0015  0,033221  -0,105759بیکاري

0,0465530,1700600,7844  ضریب ثابت

  محاسبات پژوهش: منبع



  

  

  

21...     دهی به خانواده  اي تأثیر اهمیت ارزیابی مقایسه              

  نتایج برآورد پارامترهاي رگرسیون گروه کشورهاي با درآمد سرانه باال -8جدول 

  ارزش احتمالtآماره   پارامتر برآورد شده  نوع آزمون

  0,0045  0,158096  0,452357  خانواده

  0,0026  20,84872  63,16357  ه زندگیامید ب

  0,0027  25,28178  -76,40708  نابرابري درآمدي

  0,0004  0,517452  1,866977  درآمد سرانه

  0,0000  0,137773  -0,653749بیکاري

73,2401324,666590,0032  ضریب ثابت

  محاسبات پژوهش: منبع

  وواریانسک-نتایج برآورد با تصحیح ناهمسانی در ماتریس واریانس

ـ   در ادامه به منظور اسـتحکام  داري پارامترهـاي برآوردشـده، ضـرایب     اسـنجی معن

) White(کوواریانس به روش وایت -متغیرها با تصحیح ناهمسانی در ماتریس واریانس

کوواریانس اصالح شده به روش -ماتریس واریانسبدین منظور ابتدا . برآورد شده است

White مه نتایج مربوط به برآورد ضرایب با در نظـر گـرفتن   محاسبه شده است و در ادا

سنجی مبتنـی بـر    نتایج استحکام. کوواریانس ارائه شده است-هاي واریانس این ماتریس

دهـد کـه    کوواریانس به روش وایت نشان مـی -تصحیح ناهمسانی در ماتریس واریانس

  .داري آماري ضرایب برآوردشده، از استحکام الزم برخوردار هستند امعن

  

مربوط به گروه کشورهاي  Whiteکوواریانس اصالح شده به روش -ماتریس واریانس-9جدول 

  با درآمد سرانه پایین

C6  C5  C4  C3  C2  C1  

0,00002  0,00004  0,00002 -  0,00001  0,00006 -  0,00011  R1  

0,00004  0,00033  0,00003 -  0,00001 -  0,00024 -  0,00019 -  R2  

0,00002 -  0,00003 -  0,00012  0,00003 -  0,00002  0,00012 -  R3  

0,00001  0,00001 -  0,00003 -  0,00017  0,00013 -  0,00085  R4  

0,00006 -  0,00024 -  0,00002  0,00013 -  0,00061  0,00195 -  R5  

0,00011  0,00019 -  0,00012 -  0,00085  0,00195 -  0,01061R6  

  محاسبات پژوهش: منبع
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مربوط به گروه کشورهاي  Whiteح شده به روش کوواریانس اصال-ماتریس واریانس -10جدول 

  با درآمد سرانه باال

C6  C5  C4  C3  C2  C1  

0,01393  0,18777  0,21947 -  0,00212 -  0,00450 -  0,15928  R1  

0,18777  116,04027  140,264 -  0,47384  0,09916 -  133,778  R2  

0,21947 -  140,264 -  169,76369  0,57985 -  0,11907  162,725 -  R3  

0,00212 -  0,47384  0,57985 -  0,13306  0,00458 -  0,44162  R4  

0,00450 -  0,09916 -  0,11907  0,00458 -  0,00406  0,09459 -  R5  

0,15928  133,77852  162,725 -  0,44162  0,09459 -  159,17659R6  

  محاسبات پژوهش: منبع

  
با تصحیح (ین نتایج برآورد پارامترهاي رگرسیون گروه کشورهاي با درآمد سرانه پای -11جدول 

  ))White(کوواریانس به روش وایت -ناهمسانی در ماتریس واریانس

  ارزش احتمالtآماره   پارامتر برآورد شده  نوع آزمون

  0,0369  0,004533  0,009476  خانواده

  0,0000  0,018210  0,521232  امید به زندگی

  0,0099  0,011063  -0,028606  نابرابري درآمدي

  0,0000  0,012826  0,240287  درآمد سرانه

  0,0000  0,024591  -0,105759بیکاري

0,0465530,1029940,6514  ضریب ثابت

  محاسبات پژوهش: منبع
  

با تصحیح (نتایج برآورد پارامترهاي رگرسیون گروه کشورهاي با درآمد سرانه باال  -12جدول

  ))White(کوواریانس به روش وایت -ناهمسانی در ماتریس واریانس

  ارزش احتمالtآماره   پارامتر برآورد شده  آزموننوع 

  0,0002  0,118027  0,452357  خانواده

  0,0000  10,77220  63,16357  امید به زندگی

  0,0000  13,02934  -76,40708  نابرابري درآمدي

  0,0000  0,364769  1,866977  درآمد سرانه

  0,0000  0,063715  -0,653749بیکاري

73,2401312,616520,0000  ضریب ثابت

  محاسبات پژوهش: منبع



  

  

  

23...     دهی به خانواده  اي تأثیر اهمیت ارزیابی مقایسه              

  آزمون وابستگی مقطعی فریدمن

، وابسـتگی مقطعـی در هـر دو    )1937(1با استفاده از آماره کاي دو آزمون فریدمن

از دو یـک  دهد کـه در هـیچ    نتایج نشان می. گروه کشور مورد بررسی قرار گرفته است

آزمون مبنی بر عدم وابستگی گروه کشور، وابستگی مقطعی وجود ندارد و فرضیه صفر 

  .شود درصد، رد نمی 5داري  امقطعی، در سطح معن

نتایج آزمون وابستگی مقطعی فریدمن -13جدول

  ارزش احتمال  آماره آزمون  درجه آزادي  نوع پانل

  0,9020  23,03859  33  گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین

  0,9999  6,665088  33  گروه کشورهاي با درآمد سرانه باال

  محاسبات پژوهش: منبع

  

را که با فرض عـدم وابسـتگی    IPSتوان نتایج مربوط به آزمون ریشه واحد  بنابراین می

  .را معتبر دانست نداارائه شده 2جدول و 1هاي  جدولمقطعی محاسبه شده و در 

  

  گیري بحث و نتیجه

شـور برخـوردار از   نتایج برآورد پارامترهاي مربوط به متغیرهاي پژوهش در دو گروه ک

دهد که متغیرهاي بیکاري و نابرابري درآمدي تأثیر  سطوح درآمدي باال و پایین نشان می

داري بر ادراك احساس شادمانی در گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین و  امنفی و معن

باال دارند؛ به نحوي که افزایش یک درصـدي بیکـاري و نـابرابري درآمـدي در گـروه      

درصـدي در ادراك   028/0درصـدي و   1/0ا درآمد پایین، به ترتیب کاهش کشورهاي ب

احساس شادمانی را به دنبال خواهد داشت که ایـن ارقـام در خصـوص افـزایش یـک      

 65/0درصدي بیکاري و نابرابري درآمدي در گروه کشورهاي با درآمد باال، به ترتیـب  

                                                  
1. Friedman Chi-square
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دي در متغیرهـاي  در مقابـل افـزایش یـک درصـ    . درصـد خواهـد بـود    4/76درصد و 

 009/0دهی به خانواده، امید به زندگی و درآمد سرانه به ترتیب باعـث افـزایش    اهمیت

درصدي ادراك احساس شادمانی در گروه کشـورهاي   24/0درصدي و  52/0درصدي، 

دهـی بـه    همچنین یـک درصـد افـزایش در متغیرهـاي اهمیـت     . شود با درآمد پایین می

 45/0آمد سرانه در گروه کشورهاي با درآمد باال، افـزایش  خانواده، امید به زندگی و در

درصدي در ادراك احسـاس شـادمانی را بـه همـراه      86/1درصدي و  16/63درصدي، 

  .خواهد داشت

هاي مشاهده نشده کشورها نیز که پس از بـرآورد ضـرایب    اثرات مربوط به ویژگی

دهنده  این شاخص نشان. ارائه شده است جدول و  14ل جدولمحاسبه شده است، در 

هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادي و اقتصادي ویژه  میزان و نوع تاثیرگذاري ویژگی

هـاي مـورد مطالعـه در یـک      و منحصر به فردي است که به دالیل مختلف در طی سال

  .اند کل گرفتهکشور ش
  

اثرات ثابت گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین -14جدول 

  اثرات ثابت  کشور  اثرات ثابت  کشور  اثرات ثابت  کشور

  0,106885  پرو  -0,098575  تایلند  -0,385916  تانزانیا

  0,124221  اکوادور  - 0,08402  پاکستان  -0,301592  دومنیکن

  0,194695  غارستانبل  -0,083516  ارمنستان  -0,199668  مصر

  0,205587  برزیل  -0,043466  مراکش  -0,195463  شیلی

  0,324363  گرجستان  -0,039602  مکزیک  -0,177124  گواتماال

  0,408677  اوکراین  0,038823  کامبوج  -0,166061  آرژانتین

0,598985  ونزوئال  0,048852  بنگالدش  -0,161928  اروگوئه

  0,063229  ویتنام  -0,138043  قزاقستان

      0,071158  ایران-0,1105  اندونزي

  محاسبات پژوهش: منبع



  

  

  

25...     دهی به خانواده  اي تأثیر اهمیت ارزیابی مقایسه              

اثرات ثابت گروه کشورهاي با درآمد سرانه باال -15جدول 

  اثرات ثابت  کشور  اثرات ثابت  کشور  اثرات ثابت  کشور

  0,333768  قطر  0,151976-  کره جنوبی  0,880018  ژاپن

  0,93672  آلمان  0,102536-  سوئد  0,710853  روسیه

آفریقاي   0,419442  لنده

  جنوبی

0,970782  نیوزیلند  0,069587

    0,166371  ایاالت متحده0,212403  لهستان

  محاسبات پژوهش: منبع

  

دهد که کشورهاي گرجستان، اوکراین و ونزوئال از گروه کشورهاي  نتایج نشان می

کشـورهاي بـا   با درآمد سرانه پایین در کنار کشورهاي قطر، آلمان و نیوزیلند در گـروه  

بـه عبـارت   . نشده برخوردارنـد درآمد سرانه باال، از باالترین میزان اثرات ثابت مشاهده

هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادي و اقتصادي ویژه و  دیگر، این کشورها از ویژگی

ها بـه الگوهـاي    امکان ورود صریح آن که اینبا وجود منحصر به فردي برخوردارند که 

عنوان یک متغیر وجود ندارد ولی بر روي سطح ادراك احساس شادمانی  رگرسیونی به

  .ها تأثیر مثبت و قابل توجهی دارد آن

دهـی بـه خـانواده در زنـدگی بـر ادراك       اما به منظور ارزیابی مقایسه تأثیر اهمیت

احساس شادمانی در دو گروه از کشورهاي با درآمد سرانه پایین و باال، از الگوي ارائـه  

استفاده شده است که بر مبناي آن الزم ) 1998(1پاترونستر و همکارانر پژوهش شده د

محاسبه شود و پس از مقایسه مقـدار آمـاره بـا مقـادیر      1بر اساس رابطه  Zاست آماره 

  :قضاوت شود 2فرضیه صفر در رابطه رد ، نسبت به رد یا عدم Zبحرانی جدول 

  

                                                  
1. Paternoster
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)1(  
  

0)2

(  

  

و مقایسه آن با جدول مقادیر بحرانی توزیع نرمال استاندارد  Zج محاسبه آماره نتای

  :دهد ارائه شده است که نشان می جدول در 

  

  دهی به خانواده در زندگی مقایسه ضرایب مربوط به متغیر اهمیت -16جدول 

دهی به خانواده در  متغیر اهمیت

  یزندگ

گروه کشورهاي با درآمد سرانه 

  )i(باال 

گروه کشورهاي با درآمد سرانه 

  )j(پایین 

0,009476  0,452357  ضریب برآوردشده

0,00003136  0,024994345  واریانس ضریب برآوردشده

850  374  حجم نمونه

  Z0,024747488مقدار آماره 

  Z0,9803ارزش احتمال آماره 

  محاسبات پژوهش: منبع

  

دهی به خانواده در زندگی بـر ادراك احسـاس    تأثیر اهمیت که دهد نتایج نشان می

داري بـا تـأثیر آن بـر ادراك     اشادمانی در کشورهاي با درآمد سرانه پایین، تفـاوت معنـ  

این بدان معناست کـه درآمـد   . احساس شادمانی در کشورهاي با درآمد سرانه باال ندارد

داري که در کشورهاي با درآمد سرانه باال و پـایین بـر    تأثیر مثبت و معنی باوجودسرانه

سطح ادراك احساس شادمانی در هر دو گروه کشور دارد، ولی بـه عنـوان کاتـالیزوري    

  .شود دهی به خانواده بر ادراك احساس شادمانی، قلمداد نمی براي تأثیر بیشتر اهمیت



  

  

  

27...     دهی به خانواده  اي تأثیر اهمیت ارزیابی مقایسه              

پژوهش، افزایش درآمد سرانه کشـورها و ارتقـاء    به عبارت دیگر، بر اساس نتایج 

کشور از جایگاه گروه کشورهاي با درآمد سرانه پایین به کشورهاي با درآمد سرانه باال، 

دهی بـه خـانواده بـر     تواند راهکار و سیاست موثري براي تاثیرگذاري بیشتر اهمیت نمی

ر مثبـت ارزش فرهنگـی   توان گفت که تأثی از این رو می. ادراك احساس شادمانی باشد

خانواده در زندگی بر ادراك احساس شادمانی، وابسته به ارتقاء سطح درآمـد سـرانه در   

دهنده تأثیر نهادي و ساختاري ارزش فرهنگی  بنابراین این نتایج نشان. یک کشور نیست

بر میزان شادمانی در ) بدون وابستگی مستقیم به سطح درآمد(محوري  خانواده و خانواده

  .گی استزند

این نتایج این داللت رفاهی را ایجاد خواهد نمود که هر گونه تالش براي افزایش 

ماننـد  (سطح رفاه اجتماعی در کشورها از طریق ارتقـاء و بهبـود متغیرهـاي اقتصـادي     

از طریـق بهبـود   (و افزایش امید بـه زنـدگی   ) درآمد سرانه، نابرابري درآمدي و بیکاري

دهـی بـه    بـا در نظـر گـرفتن نقـش مـؤثر خـانواده و اهمیـت       ، بایـد  )امکانات بهداشتی

سـطح درآمـد سـرانه    . تاثیرگذاري چندبعدي نهـاد ارزشـمند خـانواده، صـورت پـذیرد     

کشورها، در صحت و سقم این داللت رفاهی، تاثیرگذار نیست و در هر دو گروه کشور 

ه بـه خـانواده وجـود    ریزي جامع و نگاه ویژ با درآمد سرانه باال و پایین، لزوم این برنامه

  .دارد

دهی به خانواده، در کشـورهاي بـا    این نکته جالب توجه نیز وجود دارد که اهمیت

درآمد سرانه باال نسبت به کشورهاي با درآمد سرانه پایین، در ارتقاء سطح رفاه و بهبود 

بـا ایـن حـال برخـورداري از     . داري بیشتري برخوردار است ارضایت از زندگی، از معن

شرط تاثیرگذاري نهاد خانواده بـر سـطح رفـاه و بهبـود      د سرانه باال به عنوان پیشدرآم

رود و این عامل نهادي بسـیار مهـم، فـارغ از مباحـث      رضایت از زندگی، به شمار نمی

  .تواند نقش بسیار مهمی بر رفاه اجتماعی داشته باشد اقتصادي نیز می
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