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 چكيده

ساظی ٍ ض سالنضٍز وِ تِ زلیل تأثیطات فوسُ زّای فغطی ٍ ًیاظّای ضٍاًی تطط تِ ضواض هیتطیي ذَاستِاحساس ضازواهی اظ ضطٍضی :سمیىه ي هدف

ٍ سالوٌساى ضْط ایالم پژٍّص حاضط زض پی آى است تا تِ تطضسی هیعاى ضازواهی ضا تِ ذَز هطغَل ًوَزُ است.  اًساىتْساظی خاهقِ، ّوَاضُ شّي 

 فَاهل هطتثظ تا آى تپطزاظز. 

ًفط اظ  370 ًوًَِ پژٍّص .اًدام ضس ٌی وٌٌسُتیّوثستگی پیص عطحتا استفازُ اظ  تَز وِ همغقی –َغیفی ت لقِاهغیه ایي پژٍّص  ريش بزرسی:

خوـ اظ سِ ترص  هتطىلپطسطٌاهِ ٍسیلِ  تِ 1393زض سال اعالفات هَضز ًیاظ اًتراب ضسًس. تِ ضیَُ تػازفی هٌؾن  تَزًس وِ ضْط ایالمسالوٌساى 

طی، ضاّثطزّای اًغثاق، سطهایِ هتغیطّای پطذاضگپطسطٌاهِ پژٍّطگط ساذتِ سٌدص ؛ ترص زٍم فطم هطرػات فطزی. ترص اٍل آٍضی ضس

آٍضی خوـاعالفات سَالی(.  29)فطم  پطسطٌاهِ ضازواهی آوسفَضز ترص سَم، هحطٍهیت ًسثی ٍ اظ ذَزتیگاًگی؛ ٍگیطی هصّثی، اختوافی، خْت

هَضز تدعیِ  18ًسرِ  spssاض ًطم افع زض ایتثییي ضگطسیًَی چٌس هطحلِّوچٌیي ٍ  Fضطیة ّوثستگی پیطسَى ٍ تحلیل ٍاضیاًس تا استفازُ اظ  ضسُ

 ٍ تحلیل لطاض گطفت.

 اختوافی سطهایِفَاهل هطتثظ ٍ ّوثستگی تیي  اًستَزُ ( تطذَضزاض53/92) پاسرگَیاى اظ هیعاى ضازواهی هتَسغیوِ  ًتایح ًطاى زاز :هایافته

)457/0(r=  ،هیعاى زضآهس )344/0 (r=ٍ ساظگاضی )275/0 (r= زاض استزضغس هقٌی 95ٍ زض سغح حسالل مین، هستضازواهی، احساس هتغیط تا 

(05/0˂pاظ سَی زیگط ضاتغِ هتغیطّای اظ .) 484/0( ذَزتیگاًگی-(r= پطذاضگطی ، )399/0- (r=  ٍهحطٍهیت ًسثی )325/0- (r=  تا ضازواهی زض

. ًتایح تحلیل صّثی هطاّسُ ًطسیطی هگخْتٍ اضتثاط هقٌی زاضی تیي ضازواهی ٍ  ، اها هقىَس تَز(p˂05/0) زاضزضغس هقٌی 95سغح حسالل 

، اظ تغییطات هتغیط احساس  =r2)49/0( زضغس 49زّس وِ هتغیطّای هیعاى زضآهس، سطهایِ اختوافی ٍ پطذاضگطی تمطیثاً ضگطسیًَی گام تِ گام ًطاى هی

  .(p˂00/0) اًسضازواهی ضا تثییي ًوَزُ

ضَز ضاّىاضّای هٌاسة زض خْت پیطٌْاز هی ،ًس ضٍ تِ ضضس خوقیت سالوٌساى زض ایي ضْطضٍ طفتيگ ًؾطتا تَخِ تِ ًتایح ٍ زض  کلی: گیزیوتیجه

 تمَیت فَاهل هثثت ٍ تقسیل فَاهل هٌفی هطتثظ تا احساس ضازواهی زض ایي خوقیت افوال ضَز.
 

 . سالمىدپزخاشگزی، ساسگاری، اجتماعی،  سزمایهشادکامی،  :هاکليد واژه

  
 

 26/8/93 زضیافت:تاضید 

 27/11/93 پصیطش:تاضید 
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 مقدمه

یي هسائل خوقیتی، التػازی ٍ اختوافی وِ ضفتِ اظ هْوتط

هطىالت ضفتِ زض ایطاى زض حال تىَیي است، سالوٌسی ٍ 

 هطتَط تِ سالوٌساى است وِ هَخة ضوَز ٍ اذتالل زض

 تحطن، وِ تافث واّصاهط آًْا است. ایي  ظًسگی ویفیت

 ّایتیواضی ضیَؿ زضآهس ون ٍ افعایص ًاوافی، هطالثت

هطرع  ذاظ یه گطٍُ (1)استضٍاًی افطاز  ٍ خسوی

تِ  ذَاٌّس وطز. ًثَزُ، ٍ ّوِ افطاز آى ضا تِ هطٍض تدطتِ

ّویي زلیل پژٍّطگطاى ٍ هحمماى تیص اظ پیص تِ ایي 

 زٌّسُ اضتماء زض ایي زٍضُ، ضفتاضّایاًس وِ تاٍض ضسیسُ

افطاز ٍ  واضوطز ٍ استمالل حفؼ تِ سالهت، تا تَخِ

 (2)ٌسوفطاٍاًی پیسا هیاّویت  آًْا، ظًسگی ویفیت افعایص

ّای هتقسز ٍ گًَاگَى لصا تَخِ ذَز ضا تِ اًدام پژٍّص

 اًس.زض ایي ظهیٌِ هقغَف ًوَزُ

ّای فغرطی ٍ  تطیي ذَاستِاحساس ضازواهی اظ ضطٍضی

ضٍز وِ ترِ زلیرل ترأثیطات    ًیاظّای ضٍاًی تطط تِ ضواض هی

ساظی ٍ تْساظی خاهقِ، ّوَاضُ شّري اٍ ضا  فوسُ زض سالن

ترطیي  ذَز هطغَل ًوَزُ است. ایري هَضرَؿ، اساسری   تِ 

ترطیي هحرطن   ّرا ٍ هطورعی  تحث اًساًی تطای توام ًسرل 

وِ اظ یه سَ اًساى ضا تطای ظًسگی  (3)اّساف تططی است

وٌس ٍ اظ سَی زیگط تِ زلیل تْتط ٍ تاظزّی تیطتط آهازُ هی

ٍیژگی هسطی تَزى آى، ٍاتستگی فطز ضا تا هحیظ گستطزُ 

ضٍ هازاهی وِ افرطاز احسراس ضرازی وٌٌرس،     یيوٌس. اظ اهی

ٍضظًرس.  ّوَاضُ زض ذسهت تِ خاهقِ اّتورام تیطرتطی هری   

تَاى اضظیاتی هثثرت فرطز اظ ظًرسگی ذرَز     ضازواهی ضا هی

گیرطی  ّای اًساظُتقطیف وطز وِ تِ فٌَاى یىی اظ ضاذع

 . (4)گیررطزضضررایت اظ ظًررسگی هررَضز اسررتفازُ لررطاض هرری  

طازی وِ تداضب ضاز تا ضرست  زٌّس افًطاى هیّا پژٍّص

اًرس، اظ  فٌَاى هٌاتـ ضازواهی ذَز هقطفی ورطزُ  تاالتط ضا تِ

Diener .(5)سررالهت ضٍاًرری تیطررتطی تطذَضزاضًررس  
  ٍ

ّوىاضاى ضازواهی ضا اضظضیاتی احساسی ٍ ضٌاذتی افرطاز  

زاًٌرس ٍ اخرعای ضرازی ضا ضضرایت اظ     اظ ظًسگی ذَز هی

 َ ضرایٌس، ًثرَز   ظًسگی، ٍخَز ذلك ٍ ّیداًات هثثرت ٍ ذ

تیٌی، شذلك ٍ ّیداًات هٌفی ٍ فَاهل زیگطی چَى: ذَ

. زض ایي (6)وٌٌسفعت ًفس ٍ احساس ضىَفایی هغطح هی

ّای افرطاز ضرازوام ضا زاضرتي زسرتگاُ     ّا ٍیژگیًؾطیِ آى

تررط، تطذررَضزاضی اظ ضٍاتررظ ایوٌرری لررَی ٍ فوررط عررَالًی

ت ّای سراختوافی تْتط ٍ هفیستط، هماتلِ هَثط تا هَلقیت

ٍ زضَاض، ذاللیرت ٍ هَفمیرت تیطرتط ٍ گرطایص ظیرازتط      

   .وٌسخْت ووه تِ زیگطاى هقطفی هی

ضازواهی افطاز زض ظًسگی تِ فَاهل هتقسزی ٍاتستِ است. 

 تَخِ ترِ تورام ایري فَاهرل، زض ٍالرـ تَخرِ ترِ توراهی         

ّا است ٍ وساًی وِ چٌیي ّا ٍ ضایستگیّا، ذَتیاضظش

هٌتؾطی ضازتط ظًسگی وٌٌس.  ٌستَاًهی، فَاهلی ضا تطٌاسٌس

ٍ ّوىاضاى زض پژٍّطری ًطراى زازًرس ٍضرقیت اضرتغال،      

سغح زضآهس ٍ زضن افطاز اظ سالهت ذَز، ترأثیط تسرعایی   

  Frijters & Beatton .(7)تط سغح ضرازواهی آًْرا زاضز  

ضىل تیي سي ٍ ضرازواهی   Uِ ضاتغزض پژٍّطی تِ تثییي 

 زض پررررژٍّص ذررررَز ًطرررراى  Ho. (8)اًررررسپطزاذتررررِ

زّس ورِ ضرازواهی زاضای ضاتغرِ ًعزیىری ترا احسراس       هی

ضازواهی افطاز زض ظًرسگی   Ozturk & Mutlu. (9)است

 .(10)زاًٌسضا هستلعم تطلطاض وطزى اضتثاط سالن تا زیگطاى هی

Guillen    ا ٍ سرري ترر ٍ ّوىرراضاى هقتمسًررس ضررازواهی

ًترایح  . (11)هطاضوت اختوافی غیطضسوی افطاز ضاتغِ زاضًرس 

تطضسرری ضاتغررِ ضررطایظ التػررازی،  "زض Peiro  هغالقررِ

ًطراى زاز ورِ    "اختوافی تا ضازواهی ٍ ضضایت اظ ظًسگی

سي، سالهت ٍ ٍضقیت تاّل، تا ضرازواهی ٍ ضضرایت اظ   

ظًسگی ضاتغرِ زاضًرس ٍ ّوثسرتگی تریي هتغیرط زضآهرس ترا        

ضضایت اظ ظًسگی ضرسیس، ٍ ترا ضرازواهی ضرقیف ترَزُ      

هطترَط ترِ   تط اساس آهراض  Haler & Hadler . (12)است

وطَض ًطاى زازًس وِ ضٍاتظ اختوافی ذَب ٍ تِ ّرن   41

ّرا ٍ  گیرطی  ای، خْتّای ضغلی ٍ حطفِپیَستِ، هَفمیت

فطٌّگی ٍ ضطایظ والى التػرازی  -ّای اختوافیهطاضوت

تطاتط ٍ فازالًِ، ٍضقیت هٌاسة ضفاُ ٍ زهَوطاسی سیاسی 

 .(13)تط ضازی افطاز خاهقِ اثطگصاضًس

Adler & Fagley تمسًرس هق  ِ  ترَزى،  سپاسرگعاض  ور

 ّرا زّرس. آى افعایص هی ضا ظًسگی اظ ضضایت ٍ ضازواهی

ِ  ظًرسگی،  اظ ضضایت تا سپاسگعاضی وِ زضیافتٌس  یفاعفر

24 
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ِ  ٍ هثثرت  ِ   یفاعفر ِ   .(14)زاضز هٌفری ضاتغر  ًترایح هغالقر

Lyubomirsky, Tkach & Dimatteo  تفراٍت  "زض

 تط ضٍی سرالوٌساى  ،"تیي ضازواهی ٍ حطهت ذَز چیست

زّس ورِ تریي ضرازواهی ٍ حطهرت     سالِ، ًطاى هی 95-51

لازضی ًیع زض پژٍّص ذرَز،  . (15)ذَز ضاتغِ هقٌازاض است

گیطی هصّثی زضًٍی سالوٌساى ضا زض ضرازواهی آًْرا   خْت

   .(16)زاًسهَثط هی

ّای اذیط اظ طات ساذتاض خوقیتی ضْط ایالم زض سالیتغی

َ، ٍ زض خوقیتی خَاى تِ سَی خوقیتی هسي، اظ یه س

حال گصاض تَزى اظ سٌت تِ هسضًیسن ٍ ضضس ضٍظ افعٍى 

هطىالت ٍ هسائل ًاضی اظ ضطایظ ظًسگی ضْطی، ٍ تِ 

ظًسگی، تِ ٍیژُ زض تیي  ویفیت زًثال آى اذالل زض

تَخِ تیص اظ سالوٌساى ایي ضْط، اظ سَی زیگط، لعٍم 

ّای تْثَز فٌَاى یىی اظ هالنتِ-ضازواهی ضا پیص تِ 

 .هَخة ضسُ است -ی سالوٌساىویفیت ظًسگ

زض ضاستای تَخِ تِ احساس ضازواهی زض خاهقِ ٍ 

ضٌاسایی فَاهل هطتثظ تا آى، همالِ حاضط زض پی آى است 

تا تِ تطضسی هیعاى ضازواهی سالوٌساى ضْط ایالم ٍ فَاهل 

هطتثظ تا آى تپطزاظز. زض ٍالـ ّسف اغلی پژٍّص، 

احساس  زستیاتی تِ پاسد ایي سَال است وِ؛ ویفیت

ضازواهی سالوٌساى ضْط ایالم چگًَِ است؟ ٍ چِ فَاهلی 

  ؟تاضٌستا آى هطتثظ هی

 

 بررسی روش

تِ  1393 است وِ زض سال تَغیفی ؿایي پژٍّص اظ ًَ

همغقی، ٍ تا استفازُ اظ  پیوایص تط اساس عطح شضٍ

تیٌی وٌٌسُ اًدام ضسُ است. خاهقِ تىٌیه ّوثستگی پیص

سال ضْط ایالم است وِ  65الی آهاضی، ولیِ سالوٌساى تا

ًفط  9197، تقساز آًْا 1390تط اساس سطضواضی سال 

زضغس خوقیت ایي ضْط ضا ضاهل  5/4گعاضش ضسُ ٍ 

حدن ًوًَِ تط اساس فَضهَل وَوطاى، تا ضسُ است. 

سغح  95/0ٍ تا  q 5/0;p,; 5/0 فطؼ حساوثط ٍاضیاًس

تاضس. احتساب ایي همازیط اظ ًفط هی 370اعویٌاى، 

ٍاضیاًس ٍ زضغس ذغا، زض ضاستای واّص احتوال ذغا، 

افعایص حدن ًوًَِ ٍ زض ًتیدِ تحت پَضص لطاض زازى 

 غَضت گطفتِ است.  پاسرگَیاىتقساز تیطتطی اظ 
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اعالفات هَضز ًیاظ تا استفازُ اظ تَظیـ پطسطٌاهِ تِ ضیَُ 

َضز ًؾط گیطی تػازفی هٌؾن زض تیي ًوًَِ هًوًَِ

گطزآٍضی ضسُ است. تِ ایي غَضت وِ اتتسا هحالت ضْط 

هٌغمِ تمسین ضس. سپس پطسطگطاى تا هطاخقِ  10ایالم تِ 

تِ ایي هٌاعك، هحل تدوـ سالوٌساى ٍ سافات حضَض آًْا 

ٍ تا حضَض زض هحل تِ تىویل  ،زض آى هحل ضا ضٌاسایی

ّا السام ًوَزًس. پطسطٌاهِ هَضز ًؾط اظ سِ پطسطٌاهِ

ای؛ رص تطىیل ضسُ است. زض ترص اٍل سَاالت ظهیٌِت

سي، ٍضـ تاّل، سغح سَاز، سغح زضآهس ٍ چگًَگی 

گصضاى اٍلات فطاغت هَضز سَال لطاض گطفتِ است. زض 

اًس. سَاالت سٌدص ضسُ فَاهل تالمَُ هطتثظترص زٍم 

واهال  1) غَضت عیف لیىطتهٌسضج زض ایي ترص وِ تِ

ّای اًس، اظ ضسالِعطاحی ضسُ واهال هَافمن( 5هرالفن تا 

واضضٌاسی اضضس ٍ زوتطی زاذل وطَض ٍ یا اظ هماالت 

اًس وِ تَسظ اساتیس زاذلی تطخوِ ٍ التیٌی اذص ضسُ

تا حسالل ًوطُ  گَیِ 12) اًس. پطذاضگطیٌّداضیاتی ضسُ

(؛ اظ پطسطٌاهِ استاًساضز گطٍُ 60ٍ حساوثط  12ولی 

 گَیِ 7) ای اًغثاقضٌاسی زاًطگاُ تْطاى، ضاّثطزّضٍاى

 (؛ اظ همالِ تطخوِ ضس35ٍُ حساوثط  7تا حسالل ًوطُ ولی 

 Leeتا حسالل  گَیِ 13) ، سطهایِ اختوافی(2)ٍ ّوىاضاى

ّا ٍ (؛ اظ پطسطٌاهِ سٌدص65ٍ حساوثط  13ًوطُ ولی 

گیطی ّای ایطاًیاى تَسظ چلثی ٍ ّوىاضاى، خْتًگطش

(؛ اظ 40اوثط ٍ حس 8تا حسالل ًوطُ ولی  گَیِ 8) هصّثی

Allport & Ross پطسطٌاهِ استاًساضز
، هحطٍهیت (17)

(؛ اظ 40ٍ حساوثط  8تا حسالل ًوطُ ولی  گَیِ 8) ًسثی

ضسالِ زوتطی زستغیة زض زاًطگاُ تْطاى، احساس اظ 

ٍ حساوثط  8تا حسالل ًوطُ ولی  گَیِ 8) ذَزتیگاًگی

(؛ اظ عطح تحمیمی اًدام ضسُ زض ذطم آتاز تَسظ 40

ترص سَم زض ٍ ّوىاضاًص اذص گطزیسُ است. حسیٌی 
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 ، اظ پطسطٌاهِضازواهیخْت سٌدص هتغیط  ٍپطسطٌاهِ، 

سَالی( استفازُ ضسُ است.  29ضازواهی آوسفَضز )فطم 

تط  آیتوی 5زّی ایي ترص ًیع تط ضٍی یه همیاس ًوطُ

واهال هَافمن(  5واهال هرالفن تا  1) اساس عیف لیىطت

وِ تیاًگط ضازواهی  29ولی  اضظیاتی ضسُ ٍ حسالل ًوطُ

 ، تیاًگط ضازواهی تاال ٍ تْتط 145ٍ حساوثط آى پاییي، 

تْیِ ضس. Argyle & Lu  ایي پطسطٌاهِ تَسظتاضس. هی

، (18)آظهَزًی 347ضا تا  90/0ضطیة آلفای  آًْا

Furnham & Brewin  180ضا تا  87/0آلفای 

َضز تطی اظ پطسطٌاهِ آوسفتا فطم وَتاNorُ  آظهَزًی، ٍ

اًس. زض آظهَزًی تِ زست آٍضزُ 180ضا تا  84/0آلفای 

  .(19)تِ زست آهس 92/0آلفای  Francis تطضسی

 پطسطٌاهِ، اظ ضٍایی غَضی ترطای تطضسررری ضٍایی

 )تَسظ وویتِ ترػػی ضَضای پژٍّطی زاًطگاُ پیام

 ّای ًفط اظ اساتیس ضضتِ 6ًَض، ًاؽط عطح ٍ ًیع 

فلَم اختوافی ایي زاًطگاُ(  ضٌاسی، فلَم تطتیتی ٍضٍاى

ًیع اظ تىٌیه آلفای وطًٍثاخ  ٍ تطای سٌدص پایایی

ضسُ است. زض ایي ضاستا، پطسطٌاهِ اٍلیِ، زض تیي  استفازُ 

لطاض  ًفط اظ افطاز ًوًَِ تَظیـ ٍ هَضز پیص آظهَى 35

ّایی وِ ضطیة آلفای آًْا ووتط اظ گطفت. سپس گَیِ

ایا حصف ضسُ ٍ پطسطٌاهِ ّای ًاپفٌَاى گَیِتَز، تِ 70/0

(. پس اظ تػَیة عطح 1)خسٍل ًْایی تسٍیي گطت

 پژٍّطی ٍ اذص هدَظ اظ هسیطیت پژٍّص زاًطگاُ 

پژٍّطگط آهَظش زیسُ، تِ تَظیـ  3ًَض استاى ایالم، پیام

پطسطٌاهِ زض تیي ًوًَِ آهاضی هثازضت ًوَزًس. زض ایي 

 ضاستا، اتتسا ّسف اظ اًدام پژٍّص تطای پاسرگَیاى

ایطاى، السام تِ  تططیح، ٍ پس اظ اذص ضضایت ضفاّی

ضس. تا تَخِ تِ ایٌىِ تمطیثا ًیوی اظ  تىویل پطسطٌاهِ

افطاز هَضز ًؾط اظ سَاز وافی تطذَضزاض تَزًس، لصا 

پطسطٌاهِ زض تیي ایي افطاز تِ غَضت ذَز اخطا تىویل 

گطزیس وِ الثتِ زض ایي ظهیٌِ تالش الظم تطای افعایص 

گَیی، ویفیت پاسرگَیی ٍ واّص سَاالت هیعاى پاسر

سَاز ّای هطتَط تِ افطاز تیضس. پطسطٌاهِپاسد اًدام تی

ای ٍ تَسظ پطسطگطاى تىویل ضس. غَضت هػاحثًِیع تِ

تا تَخِ تِ ایٌىِ تیطتط پاسرگَیاى اظ سالهت خسواًی 

هٌاسة تطذَضزاض تَزًس، هطىل چٌساًی زض ظهیٌِ تىویل 

گطاى ایداز ًطس. زض هَاضز ّا تطای پطسطپطسطٌاهِ

سال تِ تاال اظ ضطایظ  80هقسٍزی وِ تطذی پاسرگَیاى 

خسواًی هٌاسثی تطذَضزاض ًثَزًس، تا حضَض پطسطگطاى 

زض هٌعل ایطاى، ٍ اذتػاظ ظهاى تیطتط، ٍ ّوطاّی ٍ 

ّا تِ غَضت ّای ایطاى، پطسطٌاهِّوىاضی ذاًَازُ

زض سِ ، ای تىویل ضسًس. اعالفات گطزآٍضی ضسُهػاحثِ

)ضطیة ّوثستگی پیطسَى ٍ  سغح تَغیفی، استٌثاعی

تِ ای ( ٍ تثییي ضگطسیًَی چٌس هطحلFِتحلیل ٍاضیاًس 

هَضز تدعیِ ٍ تحلیل  18ًسرِ  spssٍسیلِ ًطم افعاض 

 لطاض گطفتٌس.
 

 َای َر طیفضریب آلفای کريوباخ گًیٍ 12 شمارٌ جذيل

 بیگاوگی خًد اس پزخاشگزی محزيمیت وسبی ساسگاری گیزی مذهبیجهت سزمایه اجتماعی شادکامی طیف

 8 12 7 7 8 13 29 ّاتقساز گَیِ

 77/0 90/0 74/0 70/0 88/0 72/0  94/0 آلفای وطًٍثاخ
 

  هايافته

زضغس پاسرگَیاى  59زّس تمطیثا ّا ًطاى هیاضظیاتی یافتِ

 3/14سَاز، زضغس تی 7/54سال سي زاضتِ،  69تا  65تیي 

 3/56ّعاض تَهاى، ٍ  300زضآهسی ووتط اظ  زضغس زاضای

 غسزض 4/59اًس. ّوچٌیي زضغس آًْا هتاّل تَزُ

اٍلات فطاغت ذَز ضا تا زٍستاى ٍ ّوساالى  پاسرگَیاى

وِ  تَزّا تیاًگط آى یافتِ(. 2)خسٍل  اًسسپطی وطزُ

( 53/92) ضازواهی هتَسغیپاسرگَیاى اظ هیعاى 

 اًس.تَزُ تطذَضزاض
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 ای پژيَشتًزیع پاسخگًیان بر حسب متغیرَای زمیىٍ 22 شمارٌ جذيل

 درصد فزاياوی متغیز درصد فزاياوی متغیز 

 

 

 سه

69-65 218 9/58  

 

 سطح سًاد

 7/54 202 سَازتی

 9/21 81 اتتسایی 9/17 66 74-70

 8/7 29 ضاٌّوایی ٍ هتَسغِ 7/10 40 79-75

 3/6 23 زیپلن 9/8 33 84-80

 4/9 35 فَق زیپلن ٍ لیساًس 6/3 13 94-90

 

 درآمد
 )به هشار تًمان(

  3/14 53  300ووتط اظ 

 يضع تاهل

 4/9 35 هدطز

 3/56 208 هتاّل 9/42 159  600تا  301

 8/32 121 فَت ّوسط 4/31 116 900تا  601

 6/1 6 هغلمِ 4/11 42 1200تا  901

 

 ايقات فزاغت

   4/59 220 تا زٍستاى

  3/20 75 ض هٌعلتیىاض ٍ ز

  3/20 75 سایط

 

ّای هَضز تطضسی زض ایي پژٍّص، زض اضظیاتی فطضیِ

تیاًگط آى است وِ  3ل خسٍاعالفات هَخَز زض 

، =r)457/0( اختوافی ؛ سطهایِّوثستگی تیي هتغیطّای

هتغیط تا =r) 275/0( ساظگاضی ٍ=r) 344/0( هیعاى زضآهس

زاض زضغس هقٌی 95ٍ زض سغح حسالل ، هستمین، زواهیضا

چِ هیعاى ایي  (. تِ ایي غَضت وِ ّطp˂05/0) است

هتغیطّا زض هیاى پاسرگَیاى تیطتط تاضس، هیعاى ضازواهی 

 یاتس. اظ سَی زیگط ضاتغِ هتغیطّای اظآًْا ًیع افعایص هی

ٍ  =r) -399/0( ، پطذاضگطی=r)-484/0( ذَزتیگاًگی

تا ضازواهی زض سغح =r) -325/0 (هحطٍهیت ًسثی

، اها هقىَس تَزُ (p˂05/0) زاضزضغس هقٌی 95حسالل 

است، تِ فثاضت زیگط تا افعایص هیعاى هتغیطّای هصوَض 

زض تیي سالوٌساى، هیعاى ضازواهی آًْا واّص یافتِ است. 

، (p>05/0)زاضی تیي هتغیطّای سي هقٌیّوچٌیي ضاتغِ 

 ضازواهیتا هتغیط  ،(p>05/0) گیطی هصّثیٍ خْت

 ز.ضَهطاّسُ ًوی
 

 

 

 

 
 

 

 پژيَشآزمًن َمبستگی متغیرَای  32 شمارٌ جذيل

 معىاداری سطح ضزیب همبستگی فزضیه

 844/0 027/0 سي ٍ ضازواهی 

 04/0 344/0* هیعاى زضآهس ٍ ضازواهی 

 02/0 -325/0* هحطٍهیت ًسثی ٍ ضازواهی 

 00/0 -399/0** پطذاضگطی ٍ ضازواهی 

 00/0 -484/0** ذَزتیگاًگی ٍ ضازواهی  اظ

 00/0 457/0** سطهایِ اختوافی ٍ ضازواهی 
 255/0 073/0 گیطی هصّثی ٍ ضازواهی خْت

 03/0 275/0* ساظگاضی ٍ ضازواهی 

 زضغس   95زاضی زض سغح * هقٌی

 زضغس 99زاضی زض سغح ** هقٌی

زّس وِ ّا ًطاى هیزض اضظیاتی سایط فطضیِ 4خسٍل 

وٌساى تط حسة زاضی زض ًوطُ ضازواهی سالتفاٍت هقٌی

هتغیطّای ٍضقیت تاّل ٍ سغح تحػیالت ٍخَز زاضز 

(05/0˂p) ّوچٌیي ًوطُ ضازواهی پاسرگَیاى تط حسة .

زاضی هتغیط چگًَگی گصضاى اٍلات فطاغت اظ تفاٍت هقٌی

، ٍ فطضیِ هطتَط تِ ایي هتغیط (p>05/0)تطذَضزاض ًیست 

 تاییس ًطسُ است.
 

 پژيَشمتغیرَای آزمًن تفايت میاوگیه  42 شمارٌ جذيل

 معىاداری سطح Fآسمًن  متغیزهای فزدی

 00/0 839/5 ٍضقیت تاّل ٍ ضازواهی

 04/0 313/2 سغح تحػیالت ٍ ضازواهی
 07/0 72/2 ضازواهی ٍ چگًَگی گصضاى اٍلات فطاغت
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خْت تحلیل ضگطسیًَی چٌس هتغیطُ  5تفسیط ًتایح خسٍل 

فی ٍ زّس وِ هتغیطّای زضآهس، سطهایِ اختواًطاى هی

هطحلِ ٍاضز هقازلِ ضسُ ٍ زض ًْایت  4پطذاضگطی عی 

 49تمطیثاً  49/0ٍ ضطیة تقییي  700/0تا ّوثستگی 

زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاتستِ یقٌی ضازواهی ضا تثییي 

زّس وِ هسل ّا ًطاى هیاًس. زض هدوَؿ اضظیاتی یافتًِوَزُ

تیٌی تاالیی پژٍّص حاضط اظ لسضت تثییي ٍ پیص

هَخَز زض  Bاست. تا تَخِ تِ فالئن ضطایة  تطذَضزاض

 ضَز وِ هتغیطّای زضآهسایي خسٍل هطاّسُ هی

(697/1B=سطهایِ اختوافی ٍ ) (683/0B= زاضای اثط )

تاضٌس. تِ فثاضت زیگط فَاهل فَق هثثت تط ضازواهی هی

اًس. ّوچٌیي هتغیط ای هستمین تا هتغیط ٍاتستِزاضای ضاتغِ

ضای ضاتغِ هقىَس تا ( زا=B-039/1پطذاضگطی )

 ضازواهی است.
  عًامل مرتبطبیىی عىاصر درين معادلٍ برای پیش 52 شمارٌ جذيل

 B T Sig Tضزیب  متغیز خطای استاودارد R2تغییزات  R R2 مزحله

 08/0 802/1 697/1 زضآهس 2228/14 403/0 512/0 715/0 اٍل

 03/0 244/2 683/0 سطهایِ اختوافی 9847/13 423/0 511/0 715/0 زٍم

 757/13 442/0 509/0 714/0 سَم

 00/0 -385/3 -039/1 پطذاضگطی 7917/13 439/0 490/0 700/0 چْاضم

Constant = 212/83                                        Sig= 00/0  
 

تیٌی ضگطسیَى چٌس هتغیطُ تا تَخِ ترِ خرسٍل   هقازلِ پیص

تیٌی هیعاى ضازواهی زض هیراى ًوًَرِ هرَضز    فَق تطای پیص

 تطضسی تِ غَضت ظیط است:
Y= (212/33)  + 796/1) × x ×733/0 )+ (1  x (2  039/1-+ ) × x (3   

گیطی چٌس ّورغی زض هتغیطّای هستمل اظ زٍ تطای اًساظُ

ٍاضیاًس استفازُ ضس. زض  ضٍش اضظش تحول ٍ فاهل تَضم

وِ ضٍی لغط لطاض زاضًس گَیای آًٌس وِ  ًماعی 1ًوَزاض 

احتوال تدوقی هطاّسُ ضسُ تا احتوال تدوقی هَضز 

اًتؾاض یىی است. زض ٍالـ ّط چِ ًماط حَل لغط تیطتط 

تیٌی ضا پیص ضازواهیتَاى هتغیط تط هیتدوـ وٌٌس، زلیك

ٍاتستگی تیي هتغیط ضَز، وطز. زض ًوَزاض ظیط هالحؾِ هی

ٍ سایط هتغیطّا ٍخَز زاضز. ایي ًوَزاض ًطاى ضازواهی 

زّس وِ ایي ذظ تا چِ اًساظُ تا ٍالقیت هٌغثك است. هی

اگط ذظ واهالً تطاظًسُ تاضس، ّط هَضز احتوال تدوقی 

هطاّسُ ضسُ تایس تا احتوال تدوقی هَضز اًتؾاض ّن اًساظُ 

 ٍلی هالحؾِ زضخِ تیفتس،  45تاضس ٍ ًمغِ ضٍی ذظ 

ضَز وِ ًماط اظ ذظ اًحطاف زاضًس ٍ اوثطاً زض زٍ هی

 .اًسعطف پطاوٌسُ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 عًامل مرتبطي  ٍ بیه شادکامیيجًد رابط 12 شمارٌ ومًدار
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 گيریبحث و نتيجه

زّس وِ تیي ّای پژٍّص حاضط ًطاى هیاضظیاتی یافتِ

است.  زاضهیعاى زضآهس ٍ ضازواهی پاسرگَیاى ضاتغِ هقٌی

 ّای هحمماى زض تاییس ایي ًتیدِ ًطاى ًتایح پژٍّص

 زّس وِ ضازهاًی اًساى تا افعایص ثطٍت افعایص هی

هٌتؾطی ٍ  واّس.یاتس ٍ واّص ثطٍت، ضازی ضا هیهی

ّوىاضاى ًطاى زازًس ٍضقیت اضتغال ٍ سغح زضآهس افطاز 

 Argyle. (7)تأثیط تسعایی تط سغح ضازواهی آًْا زاضز

تیي زضآهس ٍ ضازهاًی، اضتثاط هثثت ٍخَز  هقتمس است

زاضز؛ اها ایي اضتثاط زض تیي الطاض ون زضآهس تیطتط است؛ 

ای ًیاظّای هازی افطاز ضا تطعطف یقٌی زضآهس تا اًساظُ

وٌس ٍ تط ضازهاًی تأثیط زاضز، ٍلی زضآهس تیص اظ حس هی

. ّوچٌیي زض (20)زّسهَضز ًیاظ، ضازهاًی ضا افعایص ًوی

ّای ایي پژٍّص ًطاى ، یافتِ(12)تایح پژٍّص پیطٍتاییس ً

 زاض زاضز.زّس ٍضقیت تاّل، تا ضازواهی ضاتغِ هقٌیهی

یىی اظ هَاضز هؤثط تط ضازواهی، وِ تِ فٌَاى حوایت 

ای تطای تفسیط هثثت ضٍیسازّای  وٌٌسُ فاعفی ٍ ٍسیلِ

گیطی هصّثی ٍ ًگطش زیٌی  تاضس، خْت ظًسگی هی

زیٌی ٍ ایي فمیسُ وِ زض خْاى است. افطاز تا گطایص 

تَاًٌس ضازواهی ذَز ضا اضتما  همػس ٍاالیی ٍخَز زاضز، هی

گیطی هصّثی ترطٌس. لازضی زض پژٍّص ذَز، خْت

. تا (18)زاًسزضًٍی سالوٌساى ضا زض ضازواهی آًْا هَثط هی

زاضی ضا تیي ضاتغِ هقٌیایي ٍخَز، ًتایح پژٍّص حاضط 

لوٌساى ًطاى ًسازُ گیطی هصّثی ٍ ضازواهی ساخْت

تَاى تاال است. هْوتطیي زلیل زستیاتی تِ ایي ًتیدِ ضا هی

تَزى ًوطُ هصّثی ولیِ پاسرگَیاى زاًست وِ تا تَخِ 

ّای پایاًی فوط ٍ ًعزیىی لطاض زاضتي ایي افطاز زض سال

 ای زٍض اظ اًتؾاض ًیست. ظهاى هطي، حػَل چٌیي ًتیدِ

ًطاط ٍ ذَضثرتی  ّا،تط اساس ًؾطیِ زستیاتی تِ اضظش

یه احساس فطزی ًیست، تلىِ ٍالقیتی هستمل اظ 

احساسات فطزی است ٍ فثاضت است اظ زستیاتی تِ 

 چیعّایی وِ اظ ًؾط فوَم ٍالقاً اضظضوٌس تِ حساب 

ّای ایي پژٍّص ًطاًگط . ًتایح آظهَى فطضیِ(21)آیٌسهی

ّایی چَى سطهایِ اختوافی اظ آى است وِ اضظش

 تا ضازواهی پاسرگَیاى تطذَضزاض  ّوثستگی تاالیی

پاسرگَیاًی وِ اظ سطهایِ اختوافی تاالتطی اًس ٍ تَزُ

تطذَضزاض تاضٌس، اظ زضخِ ضازواهی تاالتطی تطذَضزاضًس. 

تِ فثاضت زیگط ّط اًساظُ افطاز سالوٌس زاضای سطهایِ 

اختوافی تاالتطی تاضٌس، تِ ایي هقٌا وِ ایي هتغیط تِ فٌَاى 

ذائط اضظضوٌس هاًٌس افتواز هتماتل زض تیي ای اظ شهدوَفِ

ّای اختوافی، ضٍاًی ٍ هالی، ٍخَز ، حوایت(10)افطاز

، حس تقلك ٍ ٍاتستگی، حسي (11)ّای ذَیطاًٍسیضثىِ

 تفاّن، ّوسضزی، زٍستی، ّوثستگی ٍ سطهایِ زض 

تطای سالوٌساى ٍخَز زاضتِ  (13)ّای هرتلف ظًسگیتطًاهِ

  گیطز.هیلطاض یت تْتطی تاضس، ضازواهی آًْا زض ٍضق

تحث زیگطی وِ ًتایح پژٍّص حاضط تط آى زاللت زاضز، 

ایي است وِ زض تطذَضز افطاز یه خاهقِ تا هطىالت 

ظًسگی ٍ ضٍاًی، ّط اًساظُ ضاّثطز فمالًی زض خْت حل 

واض گطفتِ ضَز ٍ تط اساس فمل سلین تا هطىل هسائل تِ

الِ واّص تطذَضز ضَز، فطاضّای ضٍاًی ًاضی اظ آى هس

زٌّس ّای ایي پژٍّص ًطاى هی. اضظیاتی یافتِ(22)یاتسهی

سالوٌساًی وِ تَاًایی تیطتطی زض ساظگاضی تا هحیظ اظ 

 اًس.اًس، زاضای ضازواهی تیطتطی تَزُذَز ًطاى زازُ

فٌَاى تػَض ٍخَز تفاٍت تیي هحطٍهیت ًسثی تِ

ّای اضظضی آًْا ّا ٍ تَاًاییاًتؾاضات اضظضی اًساى

ضَز. اًتؾاضات اضظضی، واالّا ٍ ضطایظ ظًسگی طیف هیتق

 زاًٌس، ٍ تاضٌس وِ هطزم ذَز ضا هستحك آًْا هیهی

ّای اضظضی، واالّا ٍ ضطایغی ّستٌس وِ هطزم فىط تَاًایی

تَاًٌس وٌٌس زض غَضت زاضتي اتعاضّای اختوافی هیهی

تط اساس زیسگاُ  زست آٍضًس ٍ حفؼ وٌٌس.آًْا ضا تِ

ّا فوَهاً تِ همایسِ ذَز تا زیگطاى سثی اًساىهحطٍهیت ً

فسالتی زض ایي ضاتغِ ٍلتی احساس فمط ٍ تی پطزاظًس ٍهی

زٌّس ٍ ٍلتی هی ًطاىّای ضسیس فاعفی وٌٌس، ٍاوٌصهی

ایي احساس تِ زضخِ تاالی ذَز تطسس، تِ احساس تضاز 

اًداهس ٍ تقاضضات ضسیسی ضا زض پی زاضز وِ اختوافی هی

ّص ضازواهی ٍ ًطاط تطای فطز ذَاّس هٌدط تِ وا

زّس وِ ضاتغِ هتغیط ّا ًطاى هیاضظیاتی یافتِ .(23)ضس

زاض ٍ هقىَس تَزُ تا ضازواهی هقٌی ًسثی هحطٍهیت
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تِ فثاضت زیگط تا افعایص احساس هحطٍهیت ًسثی  ؛است

زض تیي پاسرگَیاى، هیعاى ضازواهی آًْا واّص یافتِ 

، ٍخَز ّوثستگی است. اظ زیگط ًتایح پژٍّص حاضط

 زاض ٍ هقىَس تیي هتغیطّای پطذاضگطی ٍ اظهقٌی

 ذَزتیگاًگی تا ضازواهی سالوٌساى است. فسم اًغثاق

ًگطش سالوٌساى تا ًگطش اعطافیاى ًسثت تِ اتفالات 

ّا تِ زلیل اظ  ظًسگی هحیغی، واّص سغح فقالیت

واضافتازگی، سلة اضازُ ٍ آظازی فول اظ آًْا، ٍ افت لَای 

افتوازی زیگطاى ًسثت تِ  وِ هٌدط تِ تی خسواًی

ضَز، اظ فلل تطٍظ ضفتاضّای ًاتٌْداض هاًٌس  سالوٌساى هی

افسطزگی، اظ ذَزتیگاًگی، فػثاًیت، پطذاضگطی، ٍ 

 هَضز زض تیي سالوٌساى است.  حتی گطیِ ٍ ظاضی تی

ّای اختوافی هغطح ضسُ گًَِ وِ اضاضُ ضس ًؾطیِّواى

ض تط گیطًسُ همَلِ ضضایت اظ زضتاضٓ تیگاًگی، تلَیحاً ز

فثاضت ظًسگی ٍ احساس ضازی ٍ ًطاط ّن ّستٌس. تِ

تَاى احساس تیگاًگی اختوافی ضا تلَیحاً تِ زیگط هی

 هقٌای تثییي ًاضضایتی ٍ فسم تْطٍظی تِ ضواض آٍضز.

Seeman ،هقتمس است ساذتاض تَضٍوطاسی خاهقِ هسضى  

ّا اظ  ، اًساىضطایغی ضا ایداز ٍ اتما وطزُ است وِ زض آى

تَاًٌس فَالة ٍ ًتایح ضفتاضّای ذَز ضا  یه سَ ًوی

وٌتطل وٌٌس ٍ اظ سَی زیگط ًحَُ وٌتطل ٍ هسیطیت خاهقِ 

ای است وِ فطز،  گًَِزّی اختوافی ًیع تِ ٍ سیستن پازاش

تَاًس  تیي ضفتاض ذَز ٍ پازاش هأذَش اظ سَی خاهقِ ًوی

س اًفقال ٍ اضتثاط تطلطاض وٌس ٍ زض چٌیي ضطایغی، احسا

ضَز ٍ اٍ ضا تِ وٌطی  ذَزتیگاًگی تط فطز هستَلی هی اظ

اظ سَی زیگط افطاز . (24)زاضز هٌفقالًِ ٍ غیطهطاضوتی ٍا هی

سالوٌس تِ لحاػ ایٌىِ خایگاُ ذَز ضا زض تیي اعطافیاى اظ 

وِ ایي  ضًَسهیاًس، زچاض افسطزگی ضسیس  زست زازُ

وافی آًْا زض افسطزگی ّوطاُ تا ضقف ویفیت اضتثاط اخت

ضاى زض هماتل ایي سٌیي، هٌدط تِ تٌعل آستاًِ تحول

ضَز ٍ تسٍى زلیل  ّا یا لثَل وطزى زیگطاى هی ذَاستِ

ضًَس. ّوچٌیي زض تغییط هعاج پیسا وطزُ ٍ پطذاضگط هی

ّا ًطاى تفسیط ًتایح تحلیل ضگطسیًَی چٌس هتغیطُ، یافتِ

اضگطی زاز وِ هتغیطّای زضآهس، سطهایِ اختوافی ٍ پطذ

 49هطحلِ ٍاضز هقازلِ ضسُ ٍ زض ًْایت تمطیثاً  4عی 

زضغس اظ تغییطات ضازواهی ضا تثییي ًوَزًس وِ تیاًگط 

 تیٌی تاالی هسل پژٍّص است.لسضت تثییي ٍ پیص

سَاز تَزى تمطیثا ًیوی اظ پاسرگَیاى، وِ فوستا زض تی

ای ضْط سىًَت زاضتٌس، ٍ ون حَغلگی تِ هٌاعك حاضیِ

سال، هْوتطیي هطىل  80یي پاسرگَیاى تاالی ٍیژُ زض ت

زض اًدام ایي پژٍّص تَز وِ تا غثط ٍ ضىیثایی 

پاسرگَیاى ٍ تالش پطسطگطاى، ایي هطىل تِ ذَتی 

هطتفـ گطزیس. تا تَخِ تِ ضًٍس ضٍ تِ ضضس خوقیت 

ضَز ّای آتی زض ضْط ایالم، پیطٌْاز هیسالوٌساى زض سال

ض هَضز ایي گطٍُ سٌی ای زخاًثٍِ ّوِ فویكّای پژٍّص

ٍیژُ زض ظهیٌِ چگًَگی گصضاى اٍلات فطاغت اظ افطاز، تِ

 ایطاى، غَضت گیطز. 

زض پایاى شوط ایي ًىتِ ضطٍضی است وِ افطاز زض سٌیي 

ّا ٍ  ّا، ظحوت سالوٌسی هقوَال تا یازآٍضی تالش

وٌٌس. تْا زازى  ضاى، حس هفیس تَزى هی زستاٍضز گصضتِ

ّای فطز  ًس تطای حفؼ تَاًاییتَا ّا هی تِ ایي ظحوت

سالوٌس، هفیس تاضس ٍ تِ سالهت ٍی ووه وٌس. اعطافیاى 

ّایص ضا تِ واضتایس تِ سالوٌس ووه وٌٌس تا اٍ تتَاًس 

ّا  تٌْایی اًدام زّس ٍ اظ ذَز هطالثت وٌس. ایي فقالیت

ضَز شّي فطز سالوٌس ّوَاضُ فقال تاضس ٍ زچاض  تافث هی

افسطزگی، هطىالت ضٌاذتی ٍ فسم توطوع ًطَز. اگطچِ 

ایي افطاز تا تَخِ تِ هَلقیت سٌی ذَز زض اًدام تطذی 

ای زچاض هحسٍزیت ّستٌس، ٍلی  ّا ٍ ٍضظش حطفِ فقالیت

ضٍی، ضٍحیِ آًْا ضا  ای هثل پیازُ ّای سازُ اًدام ٍضظش

ضَز. ّوچٌیي  ضاى هی ط ذَاّس زاز ٍ تافث ضازاتیتغیی

)افن اظ ایٌىِ تا گطٍُ  ّای گطٍّی ضطوت زض هسافطت

تَاًس فطز سالوٌس ضا ّوچٌاى زض  ّوساالى تاضس یا ًِ( هی

 خوـ هطزم لطاض زّس ٍ ًطاط اختوافی اٍ ضا تمَیت ساظز. 

 تشكر تقدير و 

/ز 1713/05ایي همالِ تطگطفتِ اظ عطح پژٍّطی ضواضُ 

تاضس. اظ ًَض استاى ایالم هیضَضای پژٍّطی زاًطگاُ پیام

ولیِ وساًی وِ زض اًدام ایي واض ها ضا یاضی ًوَزًس، تسیاض 
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Abstract 
Background & Aim: Happiness is one of the most urgent natural and psychological demands of human beings 

and because of its major impact on the health and development of society, the human’ mind has always been 

busy about it. This study seeks to determine the factors associated with elderly happiness in Ilam city. 

Material & Methods: It was a descriptive cross- sectional study with predictive- correlational design. The 

sample consisted of 370 elderlies of Ilam city who were recruited by systematic random sampling. Data was 

collected in 2014 by a three part questionnaire including (1) personal characteristics sheet (2) a researcher made 

questionnaire to measure aggression, adaptation strategies, social capital, religious orientation, relative 

deprivation and alienation variables (3) and Oxford Happiness Questionnaire (29 items version) and was 

analyzed by Pearson correlation coefficient, ANOVA and multiple regression using SPSS- PC (v.18). 
Results: The findings revealed that the respondents’ happiness was moderate (92/53). A significant direct 

correlation was found between social capital (r=0/457), income (r=0/344), and adaptation strategies (r=0/275) 

and happiness (p<0/005). There were also a significant indirect relationship between alienation (r=-0/484), 

aggression (r= -0/399), relative deprivation (r=-0/325), and happiness (p<0/005). No significant relationship was 

found between religious orientation and happiness. Stepwise regression analysis showed that the variables of 

income, social capital and aggression have explained almost 49 percent (r2 
=0/49) of happiness variations (P< 

0/00). 
Conclusion: Regarding the findings and considering the growing population of elderlies in this city it is 

suggested that appropriate approaches be applied to strengthening the positive factors and adjusting the negative 

factors related to the feelings of happiness in this population.    
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