گزارش حمايت طلبي براي جمع آوري اطالعات درخصوص ديده باني
وضعيت نشاط در جمهوري اسالمي ايران

تعريف و اهميت
تعريف واژه ي نشاط و شادکامي ( )Happinessسهل و ممتنع است .افالطون ،شادکامي را حالت تعادل و هماهنگي
ميان سه عنصر استدالل ،هيجان و اميال و ارسطو آن را زندگي معنوي مي داند ( .)1از ديدگاه روانشناسي ،نشاط حالت
هيجاني مثبتي است که با شاخص هايي همچون توازن عاطفي ،رضايتمندي از زندگي ،خوش بيني ،شادابي ،احساس
سالمت و احساس کفايت و کار آمدي مشخص مي شود يا به تعبير ديگر حالت روان شناختي است که با ويژگي ها يي
نظير پذيرش خود ،برقراري روابط مثبت با ديگران و احساس تفوق بر محيط ،رشد شخصي و اميد مشخص مي گردد .در
ادبيات پژوهشى دهه ي اخير ،مفهوم سرزندگي ذهني ( )subjective well beingدر قالب ترکيبي از عاطفه ي مثبت،
ادراک خشنودکننده و زندگى بسيار رضايتمندانه به عنوان جايگزيني براي نشاط و شادکامي به کار مي رود (.)2
در فرهنگ و ادب فارسي ،شادکامي در قالب مفاهيمي نظير خوش و خرّم ،سرور ،تازگي ،طراوت ،شادماني ،سرزندگي،
زنده دلي ،سبکي و چاالکي ،طرب ،خرسندي ،خجستگي ،کامروايي و رغبت دروني تعريف شده است ( .)2در ايران
باستان ،شادي پديده اي الهي محسوب مي شد .به گونه اي که به اعتقاد ايرانيان ،نخستين معجزه زرتشت ،خنديدن وي
در بدو تولد بوده است .پارسيان شادي را آفريده خداوند و اندوه و غم را آفريده اهريمن مي دانستند .درآن دوران شادي و
غم و تمام وقايع زندگي هر کدام به مبدا خاصي شناخته شده بود و شادي زماني بوجود مي آمد که خداي شادي در
نبردها پيروز مي شد ()3
در دين مبين اسالم نيز مفهوم شادي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و بيش از  22بار با الفاظ مختلف در قرآن کريم
بيان شده است .آيه ي  85سوره ي يونس مي فرمايد« :قل بفضل اهلل و برحمته فبذلک فليفرحوا هو خير مما يجمعونک»
اي پيامبر! به مردم بگو شما بايد به فضل و رحمت خدا شادمان شويد ،که آن بهتر و مفيدتر از هر ثروتي است که براي
خود اندوخته ايد .در همين رابطه تبسم وگشاده رويي به عنوان مصاديق شادکامي ،از آيات خداوندي محسوب شده و



مکرراً در آيات و احاديث مورد تأکيد قرار گرفته است .امام صادق(ع) مي فرمايند :هيچ مؤمني نيست که در او شوخ
طبعي نباشد هر که به چهره ي برادر خود لبخند بزند ،اين لبخند براي او حسنه اي باشد (.)4
جهان امروز عرصه رقابت جوامع مختلف ،جهت نيل به پيشرفت و عدالت است و در اين ميان انسان سالم به عنوان محور
توسعه ي پايدار ،بزرگترين و با ارزش ترين سرمايه ي هر جامعه محسوب مي شود .سالمت گنجينه ارزشمندي است که
امروزه نه به عنوان هدف زندگي ،بلکه به عنوان منبعي براي زندگي اثربخش شناخته مي شو د ( .)8شادکامي و نشاط،
يکي از عوامل زمينه ساز سالمت انسان ها و در نتيجه توسعه ي جوامع انساني است .شواهد علمي ،ضرورت اتخاذ
راهکارهاي جامعه محور را در سياستگزاري هاي ارتقاء سالمت جامعه نشان مي دهند .الزمه تدوين صحيح و بکارگيري
اين راهکارها ،داشتن تصويري واضح از نگرش ،ميزان درک تهديد کننده هاي سالمتي و همچنين عملکرد جامعه در
حيطه ي سالمت است که رسيدن به آن با توجه به تنوع اقليمي ،نژادي و فرهنگي موجود در کشور جمهوري اسالمي
ايران اهميتي دو چندان دارد ( .)1درحالي که چالش هاي روبرو در کشورهاي غني از منابع و کشورهاي فقير مي تواند
متفاوت باشد ولي در آخر ايجاد شادي و رفاه براي مردم حال و آينده هدف مشترک همه ي دولت هاست.

چالش هاي موجود در زمينه ي سنجش نشاط و شادکامي جوامع
سنجش مناسب ،با تعريف مفهوم نشاط آغاز مي شود .تفاوت موجود در دو مفهوم نشاط و شادکامي و زمينه هاي متفاوت
فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي در جوامع مختلف که ارائه ي تعريفي واحد از نشاط را مشکل مي سازد؛ از جمله چالش هاي
اساسي در سنجش و ارزيابي نشاط محسوب مي شود .بر اساس منابع موجود شادکامي به قضاوت مثبت فرد از کيفيت
زندگي و رضايتمندي از آن اطالق شده و در برخي موارد به «سعادت» تعبير ميشود .اين درحالي است که شادي ،بروز
ظاهري شادکامي است که نوعاً توام با هيجان و احساسات فردي است ( .)6سازمان ملل متحد نيز در آخرين گزارش خود
از وضعيت نشاط کشورهاي جهان ،به اهميت تعبير و تفسير پذيري مفهوم نشاط اشاره نموده و احتمال برداشت متفاوت
مخاطبين از اين مفهوم را از جمله چالش هاي موجود در مطالعات مطالعات مرتبط مي داند (.)7
براي اندازهگيري نشاط و شادکامي ،روشهاي گوناگوني به کار برده شده است به طوري که طيف گستردهاي از بررسي
قضاوت دوستان و آموزگاران تا پرسشنامههاي خودسنجي را شامل ميشوند .پرسشنامه ي حاالت شخصي برنبنر و


مارتين ،پرسشنامه ي شخصيتي آيزنک ،پرسشنامه ي شخصيتي نئو و پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد از جمله ابزارهاي
شناخته شده ي سنجش نشاط و شادکامي به شمار مي روند و در اين ميان پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد ،جايگاه
ويژهاي داشته و در پژوهشهاي متعددي به کار رفته است .روايي و پايايي گونه ي فارسي آن نيز گزارش شده است (.)2

شواهد و آمار موجود در زمينه ي نشاط در جهان و ايران
سازمان ملل در گزارش خود از شادکامي و نشاط جهان ،در سال  ،2213اطالعات جامعي را در خصوص ميزان شادکامي
و نشاط مناطق تحت پوشش و کشور هاي عضو ارائه نموده است که با همکاري چند موسسه ي بزرگ تحقيقاتي نظير
دانشگاه بريتيش کلمبيا ،موسسه ي تحقيقاتي دانشگاه هاي کانادا ،مدرسه ي اقتصادي لندن ،و موسسه ي افکار سنجي
گالوپ و با نظارت سازمان ملل متحد تهيه شده است .بر اساس اين گزارش در مقياس جهاني و منطقه اي (نمودار  ،)1در
فاصله ي سال هاي  2227تا  ، 2212ميزان نشاط و شادکامي در آمريکاي التين ،کاريبين و برخي از کشورهاي آفريقاي
جنوبي و آسياي شرقي افزايش داشته است .در مقابل ،در ميزان نشاط ساکنين اياالت متحده ي آمريکا ،کانادا ،استراليا و
نيوزيلند و همچنين کشورهاي اروپاي غربي ،خاورميانه ،شمال آفريقا و جنوب آسيا کاهش قابل مالحظه اي مشاهده مي
شود .در مرکز و شرق اروپا ،تغييرات قابل مالحظه اي در ميانگين منطقه اي نشاط و شادکامي مشاهده نشده است و اين
درحالي است که متوسط نشاط در کل جهان ،افزايش ناچيزي داشته است.
نتايج اعالم شده از سوي سازمان ملل در سطح کشورها  ،حاکي از تغييرات قابل توجه نشاط و شادکامي در  32کشور از
ميان  132کشور جهان است .در اين ميان  11کشور افزايش ميزان نشاط و  13کشور کاهش آن را شاهد بوده اند .بيش
از نيمي از کشورهاي داراي افزايش سطح شادکامي متعلق به آمريکاي التين و کاريبين بوده و يک پنجم آنها مربوط يه
کشورهاي جنوب آفريقا هستند .در ميان  13کشوري که با کاهش شادکامي به ميزان  82درصد و يا بيشتر روبرو بوده
اند ،بيشترين سهم مربوط به کشورهاي منطقه ي خاورميانه و شمال آفريقا و همچنين اروپاي غربي است .جمهوري
اسالمي ايران در اين رده بندي جايگاه  121را در بين  132کشور جهان از نظر تغييرات ميانگين نشاط کسب نموده و از
جمله کشورهايي است که طي دو ارزيابي صورت گرفته در سال هاي  2227و  2212کاهش نشاط و شادماني را تجربه
نموده است .اين گزارش ضمن تعيين ميزان نشاط جوامع ،تفاوت موجود در ميان ساکنين کشورهاي مختلف جهان در


اين زمينه را با ارزيابي و تحليل مهمترين ارزش هاي تعيين کننده ي نشاط در زندگي همچون اميد به زندگي سالم،
درک از جرم و فساد ،ميزان درآمد سرانه ،آزادي انتخاب در برابر فرصت هاي زندگي ،حمايت اجتماعي و گذشت و گشاده
دستي تبيين نموده است (نمودار  .)2بر اين اساس منطقه ي آمريکاي شمالي و صحراي آفريقا به ترتيب از بيشترين و
کمترين ميزان شادکامي برخوردار بوده اند .درآمد سرانه ي باال و همچنين برخورداري از حمايت اجتماعي از مهمترين
تعيين کننده هاي شادکامي در ساکنين آمريکاي شمالي است (نمودار  .)2اين در حالي است که بر اساس رتبه بندي
صورت گرفته در سطح کشورها ،در بين  186کشور جهان ،رتبه هاي اول تا سوم به ترتيب متعلق به دانمارک ،نروژ و
سوييس بوده و اياالت متحده جايگاه هفدهم را به خود اختصاص داده است .در اين رده بندي ،ايران در مقام  118قرار
دارد .ميزان درآمد سرانه و ادراک جرم و فساد به ترتيب بيشترين و کمترين سهم را در بين ارزش هاي تعيين کننده ي
نشاط در کشور ما داشته است (.)7
نمودار  .1مقايسه ي تغييرات نشاط جهاني و منطقه اي در فاصله ي سالهاي  5002-5002و 5015-5010
*

* ضرايب خطاي بدست آمده براي هر خوشه



نمودار  .5ميزان شادکامي به تفکيک ارزش هاي زندگي درسطح مناطق و کل جهان در فاصله ي سالهاي 5015 - 5010

آبي :کشور پايه

نارنجي :ميزان درآمد سرانه

سرمه اي :اميد به زندگي سالم

سبز :آزادي براي تصميم گيري

قرمز :حمايت اجتماعي
بنفش :بخشندگي

طوسي :ميزان درک از جرم و جنايت

مطالعات محدودي در زمينه ي بررسي وضعيت نشاط و شادکامي در کشور صورت گرفته است .از جمله وسيع ترين
ارزيابي هاي انجام شده در سال هاي اخير ،مطالعه ي کشوري منتظري و همکاران است که در سال  1355بر روي افراد
 15-68ساله ي 32استان کشور انجام شد ( .)1نتايج به دست آمده نشان داد در بين  32استان کشور ،باالترين و پايين
ترين ميزان نشاط به ترتيب متعلق به استان هاي زنجان و يزد است (نمودار .)3ديگر يافته هاي اين مطالعه حاکي از آن
است که درک افراد از سالمت خود و وضعيت اقتصادي از مهم ترين عوامل تعيين کننده ي شادکامي در ميان ايرانيان
است به طوري که افراد با سطوح پايين تر سالمت و وضعيت اقتصادي پايين تر به صورت معنا داري شادکامي خود را
کمتر ارزيابي کرده بودند .بر اساس نتايج اين مطالعه ،شهر محل سکونت نيز با ارزيابي وضعيت شادکامي در افراد ارتباط
داشته و شهروندان ساکن شهر هاي درجه اول و دوم وضعيت شادکامي پايين تري را نسبت به ساکنان شهر هاي درجه
سوم گزارش کرده اند .در حقيقت براي شهرهاي کوچک تر ،شادکامي بهتري برآورد شده است .اين امر مي تواند به
عواملي نظير مشغله ي کاري ،آلودگي هوا ،آلودگي صوتي و تراکم جمعيت در شهرهاي پر جمعيت تر بستگي داشته



باشد .براساس نتايج بدست آمده سن در ارزيابي شادکامي افراد موثر بوده و با افزايش هر سال سن ميزان شادکامي
1درصد کاهش مي يابد (.)1
در همين رابطه بررسي مقايسه اي کوشا و محسني از ميزان شادکامي مردم ايران و اياالت متحده ي آمريکا نيز سطح
پايين تر نشاط را در بين مردم ايران نشان داد .اين در حالي است که عوامل موثر بر شادکامي و درجه اهميت آنها در هر
دو جامعه يکسان بود (.)2

عوامل موثر بر نشاط و شادکامي
عوامل مهمي مانند صفات شخصيتي ،مولفه هاي شناختي ،گرايش هاي اعتقادي و محيطي زمينه ساز نشاط به شمار
مي روند .بررسي هاي بسياري همبستگي ويژگي هاي وراثتي ،صفات شخصيتي ،شناختي و مذهبي با نشاط را گزارش
کرده اند ( .)5بر اساس اطالعات موجود ،احساس امنيت ناشي از ارضاي نيازها و تحقق اهداف ،از جمله مهمترين عوامل
تامين کننده ي نشاط در بين افراد يک جامعه مي باشند ( .)1نتايج حاصل از پژوهش ملي «پيمايش ارزشها و
نگرشهاي ايرانيان» عوامل موثر بر رضايتمندي از زندگي را در سه حوزه ي رضايت فردي ،رضايت مالي و رضايت
اقتصادي و سياسي ،طبقهبندي مي نمايد .بر اساس يافته هاي به دست آمده ،رضايت در حوزه مالي و رضايتمندي فردي
به ترتيب کمترين و بيشترين سهم را در رضايتمندي کلي افراد از زندگي به خود اختصاص مي دهند .عالوه بر اين ،بر
اساس نتايج پژوهش مذکور ،جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت ،ميزان دينداري و وضعيت تأهّل از جمله عوامل زمينهاي
مؤثّر بر ميزان رضايتمندي افراد محسوب مي شوند ( .)2بررسي عوامل موثر بر نشاط اجتماعي در شهر تهران نيز حاکي از
نقش تعيين کننده ي ميزان پايبندي به ارزش هاي ديني در گسترش نشاط اجتماعي است .همچنين ميزان اميد به
آينده ،ميزان ارضاي نيازها ،نگرش مثبت به فضاي اخالق عمومي ،احساس همبستگي اجتماعي ،احساس امنيت و احساس
عدالت اجتماعي از ديگر عوامل موثر بر نشاط اجتماعي از ديد پاسخگويان اين مطالعه بوده اند (.)1

سالمت معنوي و نشاط
سالمت معنوي از ابعاد مهم سالمت انسان است که با ويژگي هاي ثبات در زندگي ،صلح ،تناسب و هماهنگي ،و ارتباط
مطلوب با خداوند ،خويشتن و پيرامون مشخص مي شود .با داشتن سالمت معنوي ،فرد از بسياري از اضطراب ها و



تنيدگي ها رهايي يافته و از شادکامي بيشتري برخوردار مي شود .در همين رابطه نتايج سه تحقيقِ صورت گرفته بر روي
ارتباط دينداري و سالمت معنوي با شادکامي دانشجويان کشورمان نشان داد با افزايش ميزان سالمت معنوي ،ميزان
شادکامي دانشجويان نيز افزايش يافته و هر قدر افراد از سالمت معنوي باالتري برخوردار باشند به همان نسبت مي توانند
در برابر مشکالت مقاومت کنند .با توجه به اين نتايج ،ارتقاي سالمت معنوي مي تواند از جمله راهکارهاي ايجاد و افزايش
شادکامي و نشاط در جامعه محسوب شود (.)12

جمع بندي
مقاله ي حاضر برگرفته از اطالعات موجود جهاني و کشوري در زمينه ي نشاط و شادکامي مردم جهان و ايران است .اگر
چه گزارش سازمان ملل از معدود منابع بين المللي است که به بررسي وضعيت نشاط و شادکامي در کشورهاي جهان و
تغييرات آن در طي زمان پرداخته است به نظر مي رسد به داليل مختلفي قابل نقد است .نخست ،درک متفاوت از مفهوم
نشاط و شادکامي است که ريشه در تفاوت هاي فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي جوامع مختلف انساني داشته و ارائه ي
تعريف واحد و به طريق اولي سنجش يکسان آن را براي تمامي کشورهاي جهان مشکل مي سازد .تعريف نشاط در
بسياري از جوامع مسلمان از جمله ايران ،رنگ مذهبي داشته و مبتني بر آموزه هاي دين مبين اسالم است .به عنوان
مثال بسياري از مناسک و مراسم مذهبي مسلمانان شيعه که در ظاهر با تاثر و حتي گريه همراه است از ديدگاه بسياري
از مردم در نهايت به نشاطي متعالي در عزاداران ختم مي شود .از اين رو رتبه هاي اعالم شده از سوي سازمان ملل متحد
قابل نقد و بررسي است.
دومين مساله شيوه ي انتخاب و جمع آوري اطالعاتي است که زيربناي مقايسات و رتبه هاي اعالم شده از سوي سازمان
ملل را تشکيل داده اند .طبق گزارش مذکور ،نتايج اعالم شده براي وضعيت نشاط و تغييرات آن در کشورهاي جهان بر
اساس اطالعات در دسترسي است که به طور ميانگين متعلق به  3222نفر از هر کشور مي باشد؛ که اين خود تعميم
نتايج را به کل مردم آن کشور با شک و ترديد مواجه مي سازد (.)7
و آخرين اما نه کم اهميت ترين مساله ،به شاخص هاي در نظر گرفته شده در خصوص سنجش نشاط برمي گردد .در
گزارش سازمان ملل درآمد سرانه ( )GNPو شرايط اقتصادي به عنوان زيربناي گسترش شادي و نشاط در جوامع از
اولويت و اهميت خاصي برخوردار است .در حالي که در مطالعات محدودي که در کشور ما صورت گرفته مسائل مادي


اقتصادي اگر چه شرط الزم محسوب مي شود اما کافي نبوده و باورها و پايبندي هاي مذهبي قوي تر و روابط اجتماعي و
خانوادگي مستحکم تر مي تواند در اين امر مؤثر باشد.
با سنجش نشاط و شادکامي به عنوان شاخص هاي استاندارد زندگي و طراحي مداخالت مناسب در اين زمينه قادر
خواهيم بود ضمن گسترش نشاط عمومي در جامعه ،زندگي پوياتري را براي مردم امروز و آينده ايجاد کنيم .از آنجا که
تعريف شادکامي و نشاط و تعيين شاخص هاي اندازه گيري آن به ويژگي هاي فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي و نژادي جوامع
وابسته است؛ پيشنهادات ذيل با هدف حمايت طلبي از هيئت محترم وزيران و برنامه ريزان حوزه ي مربوطه و انجام
اقدامات الزم با همکاري فرهنگستان علوم پزشکي ارائه مي گردند:
 .1تبيين مفهوم نشاط و شادکامي در جامعه ي ايراني با در نظر داشتن زمينه هاي فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي
 .2طراحي و تدوين ابزار مناسب جهت سنجش مفهوم تبيين شده ي نشاط
 .3سنجش وضعيت نشاط در کشور براساس نمونه ي آماري که در سطح هر شهرستان نيز معني دار باشد
 .4تدوين استراتژي هاي موثر بر اساس اطالعات مستخرج از پيمايش هاي پيشين
 .8طراحي و اجراي مداخالت موثر جهت ارتقاء وضعيت نشاط عمومي در کشور با همکاري ديگر فرهنگستان ها



گزيده اي از تحقيقات موجود در زمينه ي نشاط و شادکامي در کشور
نويسندگان

منتظري علي و همکاران
1355

هزارجريبي جعفر و همکاران
1355

نوع مطالعه و نمونه
گيري

مطالعه ي مقطعي و
نمونه گيري چند
مرحله اي

مطالعـه ي اسـنادي
و ميداني (پيمايشي)

سفيدي فاطمه و همکاران
1312

مطالعه ي مقطعي و
نمونه گيري
تصادفي

سفيدي فاطمه و همکاران
1312

مطالعه ي مقطعي و
نمونه گيري
تصادفي

نمونه ي مورد مطالعه
عنوان

ميزان شادکامي مردم ايران و عوامل مؤثر بر
آن :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران

بررسي عوامل موثر بر نشاط اجتماعي

تعداد

سن

جنس

 24هزار

15-68

زن و مرد

قزوين

تحقيق

طرح
کشوري در
 00استان

15-68

582222

زن و مرد

ساکنين
تهران

دانشجويان

بررسي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي
در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي

جامعه ي

دانشگاه
-

 277نفر

زن و مرد

علوم
پزشکي
قزوين
دانشجويان

بررسي رابطه بين شادکامي و انجام اعمال
مذهبي در دانشجويان دانشگاه علوم
پزشکي قزوين

دانشگاه
-

 322نفر

زن و مرد

علوم
پزشکي
قزوين



شاخص ها و ابزار مورد
استفاده

سوال :آيا فردي با نشاط
و شاداب هستيد؟

پرسشنامه محقق ساخته

 پرسشنامه شادکامي
آکسفورد
 پرسشنامه بهزيستي
معنوي پالوتزين و
اليسون
 پرسشنامه شادکامي
آکسفورد
 پرسشنامه انجام اعمال
مذهبي محقق ساخته

يافته ها

 31/3 درصد از افراد شادکامي خود را نه زياد/نه کم
و  38/4درصد کم يا بسيار کم ارزيابي نمودند.
ميـزان شـادکامي در سطح «بسيار زياد» تنها در
 2/3درصد از جامعه ي تحقيق گزارش شد.
 استان هاي زنجان و يزد به ترتيب باالترين ()61/3
و پايينترين ( )12/3ميـانگين امتيـاز شادکامي را
داشـتهانـد.
 اسـتان هـاي گلسـتان ،بوشـهر ،هرمزگـان و
کردستان از ميـزان شـادکامي بـاالتري از خـط
ميـانگين برخـوردار بودند.
 اميـد بـه آينـده ،ارضاي نيازها ،نگرش مثبت به
فضاي اخالق عمـومي در بين پاسخگويان با تاثير
متوسط ،احـساس همبـستگي اجتماعي ،احساس
امنيت و احساس عدالت اجتماعي با تاثير کم از
جمله عوامل موثر بر نشاط اجتماعي بوده اند.
 رابطه مستقيم و معنا داري بين شادکامي و
معنويت و نيز مذهبيتر بودن جامعه ما نسبت به
جوامع غربي ،در ميان جامعه ي تحقيق وجود
داشت .
 رابطه مستقيم معناداري بين شادکامي با انجام
اعمال مذهبي در بين دانشجويان وجود داشت.

نويسندگان

نوع مطالعه و نمونه
گيري

سفيدي نگار و همکاران
1312

مطالعه ي مقطعي و
نمونه گيري
تصادفي

حرفه دوست منصور و همکاران
1311

مطالعه ي مقطعي و
نمونه گيري
تصادفي

احدي حسن و همکاران
انديشه و رفتار
1311

مطالعه ي مقطعي و
نمونه گيري تصادفي
چند مرحله اي

نمونه ي مورد مطالعه
عنوان

سن

تعداد

جنس

بررسي روابط بين شادکامي و بهزيستي
معنوي در دانشجويان دانشگاه ابهر در سال

جامعه ي
تحقيق

دانشجويان
-

 122نفر

زن و مرد

تحصيلي 21-25

دانشگاه
ابهر

شاخص ها و ابزار مورد
استفاده

پرسشنامه ي شادکامي
آکسفورد
 پرسشنامه شادکامي
آکسفورد

دانشجويان

تبيين مدل تاثيرگذاري سالمت معنوي بر
اضطراب وجودي و شادکامي دانشجويان

-

 122نفر

زن و مرد

دانشگاه
شهيد مدني
آذربايجان

 پرسشنامه بهزيستي
معنوي پالوتزين و
اليسون
 پرسشنامه
وجودي

اضطراب

 پرسشنامه ي
شادکامي آکسفورد
دانشجويان
تعيين سهم عوامل موثر بر شادکامي در
دانشجويان

-

 364نفر

زن و مرد

دانشگاه

 پرسشنامه ي سبک
هاي مقابله اي

تحقيقات

 پرسشنامه ي خوش
بيني

علوم و
تهران



 پرسشنامه پنج عاملي
شخصيتي،

 پرسشنامه ي سالمت
رواني

يافته ها

 بين رشته ي تحصيلي و تسلط بر محيط،
بهزيستي روانشناختي و شادکامي رابطه ي معني
داري وجود داشت.
 جنسيت و مولفه هاي بهزيستي معنوي ارتباط
معنا داري نداشتند.
 سالمت معنوي بطور معنادار اضطراب وجود و
شادکامي را پيش بيني نمود.
 ارتقاي معنويت و راهکارهاي مرتبط با آن از جمله
دعا و نيايش با کاهش شدت اضطراب وجوديو
افزايش ميزان شادکامي افراد ارتباط نشان داد.
 سالمت معنوي بااليي با مقاومت در برابر
مشکالت ،ارتباط نشان داد.
 با افزايش ميزان سالمت معنوي ،ميزان شادکامي
دانشجويان نيز افزايش يافت.
 تحليل انجام شده بيانگر آن است که سالمت
روان ،نقش متغير رابط بين شادکامي و متغير
هاي ديگر شامل برونگرايي ،خوشبيني ،سبک
مقابله مساله مدار و سبک مقابله هيجان مدار را
ايفا مي کند.

نمونه ي مورد مطالعه
نويسندگان

نوع مطالعه

فضلالهي سيفاله و همکاران
1351

عنوان

سن

تعداد

جنس

جامعه ي
تحقيق

شاخص ها و ابزار مورد
استفاده

يافته ها

 وضعيت نشاط و شادي دانشجويان سه دانشکده
مديريت ،فقه ،فلسفه و حقوق در حد مطلوب قرار
داشت.
 دانشجويان دانشکده فقه و فلسفه از دانشجويان
ساير دانشکدهها شادتر بوده که مي تواند ناشي از
تأثير ارزشها و هدفهاي معنوي ،نيازهاي
بنيادي ،عشق و عاليق ديني و الهي( نگرشي
ديني) باشد

دانشجويان

سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر شادي
مطالعه ي مقطعي

دانشجويان پرديس قم دانشگاه تهران

 215نفر

-

زن و مرد

-

طرح ملّي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان

-

18-64

زن و مرد

پرديس قم
دانشگاه

پرسشنامه ي شادي
آکسفورد

تهران

 همچنين عوامل مختلفي در افزايش شادي
دانشجويان تأثير داشت که به ترتيب شامل تعامل
بين دانشجو و استاد ،شيوههاي تدريس و
ارزشيابي استادان ،جو سازماني حاکم بر دانشگاه،
امکانات رفاهي دانشگاه ،مشارکت دانشجو در
فعاليت کالس و عضويت در گروههاي خاص
ورزشي ،فرهنگي ،مذهبي بود.
 بيش از نيمي از افرادي که براي ناراحتيهاي
جسماني ،به پزشک مراجعه ميکنند ،مشکالت
رواني و عاطفي داشتند.

اعضاي
خانوارهاي
فاز اول1371 :
فاز دوم1352 :

معمولي
ساکن در
 5۲مرکز
استان
ايران



 بين ميزان شادي دانشجويان دختر و پسر و
دانشجويان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد،
تفاوت معناداري مشاهده نشد.

-

 مقايسه ي دو فاز مطالعه ،رشد نسبي ميزان
رضايت از وضعيت اقتصادي را نشان داد.
 ميزان شادکامي افراد شاغل ،بيشتر از افراد بيکار
بود و همچنين اشخاصي که به کارهاي تخصّصي
مشغولاند ،نسبت به کساني مشاغل تخصّصي
نداشتند ،احساس شادکامي باالتري را گزارش
کردند.

نمونه ي مورد مطالعه
نويسندگان

نوع مطالعه

عناصري مهريار
1355

مطالعه ي مقطعي،
نمونه گيري
تصادفي چند مرحله
اي

کشاورز امير و همکاران
1356

مطالعه ي مقطعي

عنوان

سن

تعداد

جنس

جامعه ي
تحقيق

شاخص ها و ابزار مورد
استفاده

يافته ها

دانشجويان
دختر و پسر
رابطه ي بين سالمت روان و شادکامي
دانشجويان دختر و پسر

دانشگاه
 122نفر

-

زن و مرد

483

-

زن و مرد

آزاد اسالمي
واحد

پرسشنامه ي شادي
آکسفورد

 ارتباط مستقيم و معناداري بين شادکامي و
سالمت روان مشاهده شد.

آشتيان

 پرسشنامهي شادکامي
آکسفورد
بررسي عوامل تاثيرگذار بر ميزان شادکامي



ساکنين
شهر يزد

 آزمون نگرش سنج
نشاط
 پرسشنامه ي جمعيت
شناختي

 بين توانايي افراد براي سازگاري با شرايط جديد و
باال رفتن سن ارتباط معناداري وجود داشت.
 بين تحصيالت و رضايت خاطر دروني و فراهم
آمدن زمينه هاي شادماني ارتباط مستقيمي
مشاهده شد.
 بين اعتقادات مذهبي ،آرامش خاطر و کاهش
نگراني رابطه معناداري مشاهده شد.
 افزايش ميزان روابط اجتماعي و رفت و آمدهاي
خانوادگي ارتباط مستقيمي با افزايش ميزان
شادي در بين افراد داشت.
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