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satisfaction ... [29] Feeling good and functioning well ... [30] The eudaimonic and hedonic ... 
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Authentic happiness: Using the new ... [46] Exploring  ... [47] Enhancing well-being and ...
[48] Tailoring positive psychology ... [49] How do simple positive activities ... [50] The 
benefits of frequent positive affect ... [51] Becoming happier takes  ... [52] What is the 
optimal way to deliver ... [53] Orientations to happiness and subjective  ... [54] Counting 
blessings versus burdens ... [55] Open hearts build lives: positive ...

Aims As an aspect of the human emotions, happiness have different practical dimensions 
and outcomes in the social and personal domain, as well as in the psycho-physical and the 
emotional cognitive domains. Despite the fact that happiness has been noticed in many cultures 
as an important goal of life, but its sources and the factors affecting it are different in different 
cultures and groups. The aim of the study was to investigate the happiness and the personality 
factors affecting it in the Iranian veteran population.  
Instrument & Methods In the descriptive survey study, the Iranian veterans and their spouses, 
the ex-prisoners of war and their spouses, and the spouses of the Iranian martyrs were studied 
in 2012-13. 1135 persons were selected via unequal ratio stratified sampling method. Data was 
collected using Oxford Happiness Questionnaire, NEO Personality Inventory, and Volunteer 
Functions Inventory. Data was analyzed using one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient, 
and stepwise regression tests.  
Findings Happiness was significantly correlated with age (r=0.06; p<0.05), educational 
level (r=0.22; p<0.01); monthly income (r=-0.16; p<0.001), and volunteer activities (r=0.57; 
p<0.001). The personality dimensions, i. e. neuroticism, extroversion, conscientiousness, 
adaptability, and agreeableness, were significantly correlated by happiness. 
Conclusion The personality characteristics (neuroticism and extroversion), the life conditions 
(the income level), and happiness volunteer activities affect the happiness level of the Iranian 
veteran population.   
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 یامدهایو پ ابعاد یاست که دارا یاز عواطف انسان یاجنبه یشاد اهداف:
 - یو شناخت یجسمان - ی، روانیاجتماع -یفرد یهامختلف در حوزه یکاربرد
شتر یدر ب یبه عنوان هدفی مهم در زندگ ینکه شادکامیرغم ا یاست. عل یعاطف

ها ها مورد توجه قرار گرفته است، اما منابع و عوامل موثر بر آن در فرهنگفرهنگ
زان یم یبررسمختلف متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف  یهاو گروه
ران انجام یثارگران ایت ایموثر بر آن در جمع یتیشخص یو فاکتورها یشادکام

  شد.
در جانبازان، همسران جانبازان،  یشیمایپ یفین پژوهش توصیا ها:ابزار و روش

انجام  ۱۳۹۱مه دوم سال یران در نید ایآزادگان، همسران آزادگان و همسران شه
انتخاب شد.  ینامساو یاهیسهم یاطبقه یریگنمونهوه ینفر به ش ۱۱۳۵شد و 

و و نئ یتیشخص نامهآكسفورد، پرسش یشادكام اسیها از مقبرای گردآوری داده
های ها با استفاده از آزموناستفاده شد. داده یاراد یهاتیفعال نامهپرسش
ه و یگام تجزبهون گامیرسون و رگرسیراهه، همبستگی پکیانس یل واریتحل
  ل شد.  یتحل
؛ =۲۲/۰rالت (ی)، سطح تحص>۰۵/۰p؛ =۰۶/۰rبا سن ( یشادکام ها:افتهی
۰۰۱/۰p<۱۶/۰انه (یزان درآمد ماهی)، م-r= ۰۰۱/۰؛p<۵۷/۰ت ارادی (ی) و فعالr= ؛
۰۰۱/۰p<ییخورنجورروان یعنیت ین ابعاد شخصیدار داشت. ب) همبستگی معنی ،
داری همبستگی معنی یو توافق با شادکام ی، سازگاریشناسفهی، وظییگرابرون

  مشاهده شد. 
ط ی)، شراییگراو برون ییرنجورخو(روان یتیشخص یهایژگیو ری:یگجهینت

ن بر سطح شادکامی یآفرشادی یاراد یهاتی(سطح درآمد) و فعال یزندگ
 ران موثر هستند.یثارگر ایت ایجمع

  ثارگرانیجانبازان و ا، یاراد یهاتی، فعالیط زندگیت، شرای، شخصیشادکام ها:کلیدواژه
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  مقدمه

و پیامدهای  ابعادای از عواطف انسانی است که دارای شادی جنبه
جسمانی و  - اجتماعی، روانی - های فردیکاربردی مختلف در حوزه

دهد های حوزه شادکامی نشان میعاطفی است. پژوهش -شناختی
هایی که از نظر اجتماعی ارزشمند است، مثل سالمت که ویژگی

روانی، طول عمر بیشتر، درآمد کافی و موّفقیت، با شادکامی رابطه 
هیجان مثبت ناشی از شادکامی، افراد را به این . ]1[مثبت دارد

ه ای فکر، احساس و عمل کنند کدهد که به شیوهسمت سوق می
شان در زندگی منظور رسیدن به اهدافباعث ارتقای منابع الزم به

شود. فردی که خلق باال دارد، وقایع زندگی را به شیوه سازنده و 
دهد کند. هیجان مثبت این فرصت را به افراد میمثبت تفسیر می

های مورد ها را گسترش داده و مهارتکه منابع حمایتی و دوستی
دهد که بیاموزند. همچنین، به فرد اجازه می نیاز برای آینده را

استراحت کرده تا انرژی الزم را که طی تالش سخت از دست داده، 
های آینده آماده دست آورد و ارگانیزم را برای چالشدوباره به

افزاید، خالقیت انگیزد، بر آگاهی او می. شادی فرد را برمی]2[کند
. ]3[کندوی را تسهیل می کند و روابط اجتماعیوی را تقویت می

بنابراین، شادکامی نه از این جهت که احساسی مثبت و خوشایند 
است، بلکه به این دلیل که سرمایه عمومی و اجتماعی خردمندانه 
است و منافع بسیاری برای فرد و جامعه دارد، ارزشمند محسوب 

بر این اساس، با توجه به تأثیرات مثبت شادکامی بر  شود.می
ت، روابط اجتماعی و در نهایت افزایش رضایت از زندگی، موفقی

امروزه افزایش شادکامی به عنوان هدف فردی و اجتماعی مهمی در 
  ها مورد توجه قرار گرفته است.تمام فرهنگ

شناختی، عوامل روانی، جسمانی، اجتماعی، های جمعیتویژگی
عوامل ترین اقتصادی، مذهبی، معنوی و فرهنگی به عنوان مهم

های متعددی مورد بررسی قرار موثر بر شادکامی در پژوهش
امی های شادککنندهترین تعیینمهم ]4[و همکاران دالناند. گرفته
های فردی (مثل سن، جنسیت، قومیت طبقه درآمد، ویژگی ٧را در 

هایی اجتماعی (مثل تحصیالت، سالمتی، نوع و شخصیت)، ویژگی
های کاری، ران وقت (مثل ساعتکار و بیکاری)، چگونگی گذ

کردن از دیگران، عضوشدن در برقراری رابطه با دیگران، مراقبت
های ها و نهادها به صورت اختیاری، ورزش و فعالیتانجمن

مذهبی)، نگرش و باور نسبت به خود، دیگران و زندگی (مثل 
های مذهبی)، روابط (مثل ازدواج و اعتماد، نگرش سیاسی و نگرش

صمیمی، داشتن بچه، داشتن خانواده و دوستان) و محیط روابط 
بودن درآمد مالی، نرخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (مثل کافی

بیکاری، تورم، سیستم رفاهی و خدمات بیمه عمومی، درجه 
دموکراسی، آب وهوا و محیط طبیعی، محرومیت و ایمن بودن 

  د. انمحیط زندگی و زندگی شهری یا روستایی) قرار داده
ها بین افزایش تحصیالت و در برخی پژوهش هاهمسو با این یافته

چنگ و  .]4[داری مشاهده شده استشادکامی رابطه مثبت و معنی
اند که افراد متاهل نسبت به افراد مجرد سطح نشان داده ]5[فرنهام

ها نشان داده است که شادکامی باالتری دارند. همچنین، مطالعه
از نظر میزان شادکامی تفاوت معناداری وجود  بین نژادهای مختلف

، ]5-7[توان به شخصیت و ابعاد آن. از عوامل روانی می]4 ,6[ندارد
و رضایت از زندگی  ]4 ,9[، سالمت روانی]8[زندگیبینی و سرخوش

داری دارند. از منابع اشاره کرد که با شادکامی رابطه مثبت و معنی
و سایر متغیرها مثل  ]12 ,13[، ورزش]10 ,11[جسمانی، سالمتی

ها را به خود بیشترین پژوهش ]14[خوردن و آشامیدن و استراحت
دهد که بین یمها نیز نشان اند. نتایج این پژوهشاختصاص داده

داری وجود سالمت جسمانی و شادکامی رابطه مثبت و معنی
ه ، ارتباطات اجتماعی و روابط دوستانه، خانواد]15[قیت. موف]10[دارد

از جمله عوامل اجتماعی موثر بر شادکامی  ]16[و عشق و صمیمیت
توان به هستند. از منابع و عوامل اقتصادی موثر بر شادکامی می

، توسعه اقتصادی و رشد درآمد ]4[کار، درآمد، ثروت و رفاه اجتماعی
ملی اشاره داشت. ایمان قلبی و باورهای مذهبی استوار و انجام 

ز دیگر عوامل موثر بر احساس شادکامی اعمال مذهبی نیز ا
  .]17[است

علی رغم اینکه شادکامی به عنوان هدفی مهم در زندگی در بیشتر 
ها مورد توجه قرار گرفته است، اما منابع و عوامل موثر بر آن فرهنگ

. بر این اساس، ]3 ,18[های مختلف متفاوت استها و گروهدر فرهنگ
های جامعه ما که از ویژگی شادکامی و عوامل موثر بر آن در

های فرهنگی، فرهنگی و مذهبی خاصی برخوردار است و ارزش
اخالقی و اجتماعی آن دارای معیارهای متفاوتی نسبت به جوامع 

تواند غربی و حتی جوامع شرقی (نظیر چین و ژاپن) است، می
ها باشد. در این بین، بررسی شادکامی و متفاوت از آن فرهنگ

بر شادکامی در جمعیت ایثارگران نیز به عنوان قشری عوامل موثر 
های جسمی و روانی بسیاری را که طی جنگ تحمیلی آسیب
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اند و ممکن است امروز نیازهای متفاوتی نسبت به متحمل شده
سایر افراد جامعه داشته باشند، خود محل تأمل است؛ در حالی که 

دهد که تاکنون های انجام شده در ایران نشان میمروری بر پژوهش
پژوهشی در این زمینه در جمعیت ایثارگران انجام نشده است. بر 

بررسی میزان شادکامی و این اساس، پژوهش حاضر با هدف 
فاکتورهای شخصیتی موثر بر آن در جمعیت ایثارگران ایران انجام 

  شد.
  

  هاابزار و روش
 این پژوهش توصیفی پیمایشی در جانبازان، همسران جانبازان،
آزادگان، همسران آزادگان و همسران شهید در كل ایران كه فهرست 

های كشور در نیمه اسامی آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
از جامعه آماری پژوهش 	وجود داشت، انجام شد. ۱۳۹۱دوم سال 

ای ای سهمیهگیری طبقهنمونهنفر به شیوه  ۱۱۳۵ای به حجم نمونه
 تحقیقات در نمونه حجم حداقل اساس شد (برانتخاب  نامساوی

بدین منظور، ابتدا كل كشور بر اساس موقعیت همبستگی). 
طبقه شمال، مركز، جنوب، شرق و غرب تقسیم و از  ٥جغرافیایی به 

هر منطقه دو استان به صورت تصادفی انتخاب شد. استان گلستان 
استان بوشهر و و مازندران از شمال، استان تهران و اصفهان از مركز، 

خوزستان از جنوب، استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
های استان ،از شرق و استان كرمانشاه و آذربایجان غربی از غرب

 با هااستان انتخاب از انتخاب شده برای انجام پژوهش بودند. پس
 آمار و اطالعات مركز از كه استان هر در آماری جامعه حجم به توجه
 استان هر نمونه تعداد بود، آمده دست به استان شهید بنیاد

 فهرست از استان، هر در نمونه حجم انتخاب از بعد .شد مشخص
 انتخاب تصادفی كامالً  صورت به نمونه گروه افراد ایثارگران، اسامی
 تماس طی ابتدا ایثارگران، منازل درب به مراجعه از قبل. شدند
 پژوهش انجام در شركت برای آنها تمایل و آدرس صحت از تلفنی

  .شد حاصل اطمینان
های نامه ویژگیها عالوه بر پرسشبرای گردآوری داده

شناختی (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، شغل، تحصیالت جمعیت
و نوع جانبازی) که به صورت یك مصاحبه ساختاریافته تکمیل 

  گردید، از ابزارهای زیر استفاده شد:
	Oxford)مقیاس شادكامی آكسفورد  Happiness	

Inventory) : این مقیاس یكی از ابزارهای خودسنجی معروف
های مربوط به شادكامی مورد استفاده است كه در بیشتر پژوهش

 ۱۹۹۵تهیه و در سال  لوو  آرگایلتوسط ۱۹۹۱قرار گرفته و در سال 
و همکاران مورد تجدیدنظر و گسترش قرار گرفته  آرگایلتوسط 
های سئوال است که پاسخ ۲۹نامه دارای ن پرسش. ای]19 ,20[است

امتیازبندی شده است (حداکثر نمره کل  ۳هر سئوال از صفر تا 
های نامه در پژوهش). روایی و پایایی این پرسش۸۷آزمون 

پایایی  ]20[و همکاران آرگایلمتعددی مورد بررسی قرار گرفته است. 
 ۳۴۷رونباخ در مورد نامه را با استفاده از روش آلفای کاین پرسش

اند. اعتبار همزمان مقیاس شادكامی به دست آورده ۹۰/۰آزمودنی 
دست آمده است. به ۴۳/۰آكسفورد با استفاده از قضاوت دوستان 

كردن نمره شادكامی برای بررسی اعتبار سازه این مقیاس از همبسته
) و ۳۲/۰، عاطفه مثبت ()-۵۲/۰های عاطفه منفی (با نمره

نیز ضریب  ]10[و همکاران پورعلی) استفاده شد. ۵۷/۰(خشنودی 
نمونه  ۱۳۲پایایی آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای 

نیز پایایی این  ]21[زارعیو  نژادهادیاند. دست آوردهبه ۹۳/۰ایرانی 
اند. دست آوردهبه ۸۷/۰نفر  ۱۰۲۱پرسشنامه را بر نمونه دیگری شامل 

نامه نیز در مطالعات متعددی مناسب گزارش روایی این پرسش

را  -۵۲/۰دار و همکاران، همبستگی معنی فرانسیس. ]21[شده است
نامه افسردگی بک گزارش نامه و پرسشبین نتایج این پرسش

دست به ۹۴/۰. ضریب آلفای كرونباخ در این پژوهش ]14[اندکرده
آمد. همچنین ضریب همبستگی مقیاس شادكامی آكسفورد با 

 دست آمد. به ۶۰/۰مقیاس شادكامی لیوبومرسكی در این پژوهش 
	Big)نامه شخصیتی نئو پرسش Five	 Inventory):  این
، ]23[عبارات كوتاه طریق از را عامل ۵اصلی  هاینامه ویژگیپرسش
 نیست، نظر فردی منظور وجوه متمایز سنجش کههنگامی
 مقیاس بر روی كه سئوال است ۴۴ و شامل ]24[كندگیری میاندازه
ره) نم ۵موافق" ( "كامالً  نمره) تا ۱مخالف" ( از "كامالً  ایدرجهپنج
ها نامه بعضی از مادهگذاری این پرسششوند. در نمرهمی بندیدرجه
  شود.گذاری مینمرهصورت معکوس به

فعالیت كه به  ۲۶نامه از این پرسش های ارادی:نامه فعالیتپرسش
شود، تشكیل شده كه بر اساس صورت ارادی توسط فرد انجام می

یكی از عوامل مهم شادكامی  ]25[و همكاران لیوبومرسكینظریه 
شادكامی را تبیین كند. ضریب پایایی  %۴۰تواند حدود است و می

 ۸۹/۰مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای كرونباخ این 
دست آمد. اعتبار این آزمون با استفاده از اعتبار همزمان با بررسی به

نامه با مقیاس شادكامی آكسفورد و ضریب همبستگی این پرسش
  دست آمد.به -۳۴/۰و  ۴۷/۰ترتیب مقیاس افسردگی بك به

های از آزمون SPSS 18آماری افزار ها به نرمپس از ورود داده
راهه (برای مقایسه امتیاز شادکامی در تحلیل واریانس یک

های مختلف ایثارگران)، همبستگی پیرسون (برای بررسی گروه
گام (برای بههمبستگی شادکامی با عوامل مختلف) و رگرسیون گام

های مورد بینی شادکامی توسط شاخصتشخیص قدرت پیش
 ها استفاده شد.  ه و تحلیل دادهبررسی) برای تجزی

  
  هایافته

ل بود و سا ۹۹/۴۶±۵۲/۷کنندگان در پژوهش میانگین سن شرکت
سواد، از افراد بی %۸/۶متاهل بودند.  %۷/۸۶ایشان زن و  ۵/۵۶%
دارای تحصیالت  %۹/۳۶دارای تحصیالت ابتدایی،  ۹/۳۷%

 %۳/۳دارای کارشناسی و فقط حدود  %۴/۱۴دبیرستان و دیپلم، 
  دارای تحصیالت تکمیلی بودند. 
 بود که کمترین ۷۵/۳۹±۲۱/۱۵ها میانگین نمره شادکامی کل نمونه

) و بیشترین نمره در ۵۲/۳۸±۲۱/۱۵نمره در همسران شهید (
). میزان <۰۵/۰p) مشاهده شد (۲۷/۴۲±۳۷/۱۴همسران آزادگان (

) ۳۲/۳۴±۵۶/۱۵شادکامی در مقیاس آکسفورد در استان کرمانشاه (
) بیشترین بود. شادکامی ۰۷/۴۵±۱۰/۱۴مترین و در استان گیالن (ک

)، >۰۰۱/۰p؛ =۲۲/۰r)، سطح تحصیالت (>۰۵/۰p؛ =۰۶/۰rبا سن (
؛ =۵۷/۰rعالیت ارادی (ف)، >۰۰۱/۰p؛ =r-۱۶/۰میزان درآمد ماهیانه (

۰۰۱/۰p<) ۴/۰)، سالمت جسمانیr= ۰۵/۰؛p< سالمت روانی ،(
)۴۸/۰r= ۰۵/۰؛p<دار داشت، درحالی که با ) همبستگی معنی

  دار نداشت. جنسیت و وضعیت تاهل همبستگی معنی
 دارمعنی و مثبت همبستگی نیز شادکامی و ارادی هایفعالیت بین

 داشتن ارادی، هایفعالیت بین از .)>۰۱/۰p؛ r=۵۷/۰( شد مشاهده
 آنها مستمر پیگیری ،)=۴۶/۰r( زندگی در واضح و روشن اهداف

)۴۴/۰r=(، عالقه مورد هایفعالیت به پرداختن )۴/۰r=  (و رفت و 
 و شادکامی با را رابطه بیشترین) =۴/۰r( خویشاوندان با آمد

 و) =۱۶/۰r( سینما به رفتن ،)=۱۸/۰r( ماهواره و اینترنت از استفاده
 شادکامی با را رابطه کمترین) =۱۵/۰r(موسیقی  به دادنگوش

  داشتند.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یاعظم نوفرست  ۳۲

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                           نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

گرایی، خویی، برونرنجورشخصیت یعنی روانبین ابعاد 
داری شناسی، سازگاری و توافق با شادکامی همبستگی معنیوظیفه

  ). ۱مشاهده شد (جدول 
  

   یت و شادکامیمتقابل ابعاد شخص یهایهمبستگ )۱جدول 
 )۰۰۱/۰دار در سطح (همه معنی

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شاخص
      ١ ی. شادکام١
    ١ ٤٢٥/٠ ییگرا. برون٢
   ١ ٢٥٠/٠  ٢٣٥/٠ ی. سازگار٣
  ١ ٥٧٨/٠  ٤٣٢/٠  ٣٩٥/٠ یشناسفهی. وظ٤
 ١ ٢٩٤/٠ ١٢٣/٠  ٢٣٣/٠  ٤٦٦/٠ ییخورنجور. روان٥
 ١٥٨/٠  ٥٤٦/٠  ٣٩٢/٠ ٤٥٩/٠  ٣٧٨/٠ . توافق٦

  
  بحث

جمعیت ایثارگران سنجش میزان شادکامی هدف پژوهش حاضر 
كه نتایج آن و بررسی فاکتورهای شخصیتی موثر بر آن بود ایران 

به نظر میزان پایین شادكامی در جمعیت ایثارگران را نشان داد. 
رسد که مشكالت جسمانی ناشی از جانبازی و پیامدهای آن در می

كاهش سطح شادكامی این گروه موثر باشد. همسران جانبازان و 
آزادگان نیز به دلیل سختی مراقبت از جانبازان و آزادگان از 

خوردار هستند. در مورد همسران شهید شاید غم شادكامی كمتری بر
فرسابودن اداره زندگی و دادن یك عزیز و طاقتازدست

دادن به فرزندان باعث كاهش شادكامی شده باشد. سروسامان
جدای از شرایط سخت زندگی و سالمت جسمانی، جانبازان و 
ایثارگران به دلیل مشكالت جسمانی معموًال ازكارافتاده هستند یا 

تواند سطح اقتصادی توانند كار سخت انجام دهند و همین مینمی
خانواده را كاهش دهد. همانطور كه در همین پژوهش دیده شد، 

میلیون تومان حجم نمونه سطح درآمدی كمتر از یك %۶۰حدود 
داشتند كه این مبلغ جوابگوی نیازهای مالی زندگی نیست. 

حصیالت پایینی همچینن بیشتر جمعیت ایثارگران از سطح ت
ها نشان داده است كه بین شادكامی و برخوردار هستند و پژوهش

تحصیالت رابطه وجود دارد. ممكن است این سطح تحصیالت 
پایین باعث كاهش درآمد و در نتیجه كاهش سطح شادكامی در 
جمعیت ایثارگران باشد. همچنین ممكن است كه جمعیت 

مشكالت روانی كمتر درگیر ایثارگران به دلیل مشكالت جسمانی یا 
وآمد با اقوام و آفرین مثل رفتهای ارادی شادیانجام فعالیت

خویشان، مسافرت و انجام كارهای مورد عالقه خود باشند و به 
ها تری نسبت به سایر گروههمین ترتیب سطح شادكامی پایین

آمده نشان داد كه بین دستهای بههمچنین یافتهداشته باشند. 
داری وجود ندارد و وضعیت تاهل با شادكامی رابطه معنیجنسیت 

هانکنن  -کواما و با مطالعه ]8 ,14 ,26[که با برخی مطالعات همخوان
کند تر از مردان گزارش میکه زنان را اندكی خوشحال ]27[و همکاران

  همخوان است. نا
دار میان سن و شادكامی بود یافته دیگر بیانگر رابطه مثبت و معنی

كه هر چه سن افراد در گروه نمونه بیشتر بود، میزان شادكامی آنها 
، ]26[ایسترلینو  ]28[اسپیروو  مروزکافزایش یافت که با نتایج 

و  دوستنشاطو ]29[آناسو  کیسهای همخوان و با یافته
ناهمخوان است. باالرفتن  ]30[و همکاران دالفاوو  ]14[همكاران

تواند به چند دلیل باشد. اول اینكه با شادكامی با افزایش سن می
افزایش سن، ثبات شغلی افراد بیشتر شده و درنتیجه درآمدشان و 

یابد. این افزایش درآمد خود باعث رضایت شغلی آنها افزایش می
دهد كه با شان میها نشود. همچنین مطالعهافزایش شادكامی می

افزایش سن میزان عاطفه منفی در افراد كاهش یافته و عاطفه 
که این كاهش در عاطفه منفی و افزایش  ]31[یابدمثبت افزایش می
همچنین، پژوهش تواند باعث شادكامی شود. عاطفه مثبت می

حاضر نشان داد كه بین سطح تحصیالت و شادكامی رابطه مثبت و 
رد؛ یعنی هر چه تحصیالت افراد بیشتر بود، داری وجود دامعنی

میزان شادكامی افزایش یافت که با نتایج متعددی همخوان 
رسد كه وقتی افراد از سطح تحصیالت . به نظر می]4 ,29 ,32 ,33[است

باالتری برخوردار هستند، درآمد بیشتری دارند، به تغذیه و سالمتی 
از  بهتری دارند، دهند، روابط خانوادگیخود بیشتر اهمیت می

هوش و انگیزه بیشتری برخوردارند و همه این موارد باعث افزایش 
  شود.شادكامی می

داری مشاهده بین سطح درآمد و شادكامی نیز رابطه مثبت و معنی
شد و هر چه درآمد افراد بیشتر بود، میزان شادكامی آنها افزایش 

. هنگامی كه ]4 ,29 ,33-39[یافت که مورد تایید سایر محققان است
های مثبت افراد از سطح شادكامی باالتری برخوردارند، هیجان

های مثبت باعث افزایش كنند و این هیجانزیادی را تجربه می
قوای شناختی فرد شده، كنجكاوی و خالقیت وی را افزایش 

دهد كه در نهایت منجر به موفقیت در محل كار و افزایش درآمد می
ن موفقیت و افزایش درآمد باعث شادكامی شود. ایشغلی می
 .]15[شودبیشتر می

 و مثبت رابطه شادكامی و جسمانی سالمت بین پژوهش این در
 افراد سالمتی سطح چه هر كه معنا این به شد، گزارش داریمعنی
. است یافته افزایش آنها شادكامی میزان بود، بیشتر نمونه گروه در
 ]29[آناس و کیس و ]11[ویسلی و هایشیلدز هاییافته با رابطه این
 و مثبت رابطه جسمانی سالمت و شادكامی بین دهندمی نشان كه

 و جسمانی سالمت بین رابطه. است همخوان دارد، وجود دارمعنی
 جسمانی سالمت كهطوریبه است، دوطرفه رابطه یك نیز شادكامی
 بیشتر جسمانی سالمت به خود شادكامی و شودمی شادكامی باعث
 و روانی سالمت بین دارمعنی و مثبت . رابطه]10[كندمی كمك

 ،]9[امیدیان ،]4[همكاران و هایدالنپژوهش  با همخوان شادكامی
 ]39[همکاران و بولیر و ]33[همکاران و لتسی ،]29[ آناس و کیس
 برخوردارند، خوبی روانی سالمت سطح از افراد كه هنگامی. است

 كمتر آنها در افسردگی و غمگینی اضطراب، ترس، مثل، مشكالتی
 در شادكامی باعث تواندمی خود منفی هیجانات این نبود و است
  .شود افراد
ها بیانگر بیشترین سطح شادكامی در استان گیالن و كمترین یافته

داشتن سطح شادكامی در استان كرمانشاه بود. با توجه به اینکه 
های جغرافیایی دارای در مکاناحساسات مثبت قوی با زندگی 

فضای سبز، آب و چشم اندازهای گسترده همبستگی دارد؛ بنابراین 
در مردمان این مناطق شادكامی بیشتری را می توان پیش بینی 

ترین سطح شادكامی را در استان كرمانشاه پایین. در مقابل ]40[کرد
استان كشور داشت. شاید به دلیل اینكه این استان در  ۱۰بین 

هنگام جنگ یك منطقه جنگی بوده است و صدمات وارده به این 
  منطقه زیاد بوده است. 

دار میان همه ابعاد شخصیت با یافته دیگر بیانگر رابطه معنی
گرایی، برای برونرنجورخویی منفی و شادكامی بود که برای روان

های شناسی مثبت بود. این نتایج با یافتهتوافق و وظیفه سازگاری،
. میزان رابطه ]4 ,5 ,21 ,41-44[سایر محققان همخوانی دارد

گرایی بود. به نظر رنجورخویی در این پژوهش بیشتر از برونروان
 رسد كه در اینجا یك ُبعد فرهنگی وجود دارد. شاید به این دلیلمی

تر از كه سطح سالمت روانی ممكن است در كشور ما پایین
خویی تأثیر رنجوركشورهای دیگر باشد، بنابراین كاهش روان
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ای از بیشتری روی شادكامی دارد. احساس شادکامی دارای زمینه
عواطف مثبت همچون رضایت، خشنودی، لّذت و کامجویی است و 

های شخصیت است، ترین حیطهرنجورخویی که یکی از مهمروان
شامل انواع مشکالت عاطفی از قبیل ترس، خصومت و افسردگی 

تواند باورهای مثبت فرد را تضعیف کند . این مشکالت می]40[است
و در نتیجه زمینه بروز شادکامی را خنثی سازند. بدین ترتیب، 
عوامل منفی نقش بازدارندگی دارند و همچون مانعی در برابر 

آمیزی، روابط انسانی و حتی توفیق در دماحساس شادکامی، مر
. از سویی دیگر، ]45[گیرندمسایل خانوادگی و تربیتی قرار می

تواند گرایی با تحرک و ارتباط پیوند نزدیک دارد و از این رو میبرون
گرایی شود. با عواطف مثبت گرایی و مخاطبمنجر به پذیرش، گروه

کننده نیز رابطه کامیابهای داشتن در تولید موقعیتو مهارت
ورزی برای ورود به نزدیک دارد. همچنین با داشتن ابتکار و جرأت

ها آمیزی مرتبط و همبسته است. هر یک از این مولفهجمع و مردم
  . ]46[توانند برای ایجاد شادکامی مثمرثمر واقع شوندمی

دار میان انجام همچنین یافته دیگر بیانگر رابطه مثبت و معنی
آمده دستهای بههای ارادی و شادكامی است که با یافتهلیتفعا

ا ه. نتایج این پژوهش]25 ,47-55[همخوان است هاسایر پژوهش
های ارادی و آگاهانه افراد بهترین توان را دهد که فعالیتنشان می

برای باالبردن سطح شادکامی و احساس بهزیستی ذهنی افراد به 
داشتن افراد در آن نقطه (البته با ابت نگهباالترین نقطه بالقوه و ث

تواند سطح شادکامی ها میرعایت بعضی شرایط) دارد. این فعالیت
معتقدند که  ]49[الیوسو  لیوبومرسکی. ]25[افزایش دهد %۴۰را تا 

ها از طریق افزایش هیجان مثبت، افکار مثبت، این فعالیت
افزایش شادکامی و رفتارهای مثبت و ارضای نیازهای اساسی باعث 

شوند. به عنوان مثال، بعضی احساس بهزیستی ذهنی در افراد می
های مثبتی در فرد ها مثل مراقبه باعث ایجاد هیجاناز این فعالیت

شود و این هیجان مثبت باعث افزایش منابع فردی مثل بهبود می
شود. افزایش منابع فرد روابط اجتماعی و سالمت جسمانی می

شود. یش رضایت از زندگی و در نهایت شادکامی میباعث افزا
بنابراین هیجان مثبت واسطه بین انجام فّعالیت مراقبه و احساس 

  شادکامی است.
  

  گیرینتیجه
گرایی)، شرایط رنجورخویی و برونهای شخصیتی (روانویژگی

آفرین بر سطح های ارادی شادیزندگی (سطح درآمد) و فعالیت
  شادکامی جمعیت ایثارگر ایران موثر هستند. 
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