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 ، تهران، ایراندانشگاهيجهادبهداشتيعلومپژوهشكده. مرکز تحقیقات سنجش سالمت، 1

 
 پایش نشریه

 27/4/1397تاریخ پذیرش مقاله: 

 409-420صص  1397 شهریورـ  مرداد، چهارم، شماره هفدهمسال 

 [97 تیر 27 -]نشر الكترونیك پیش از انتشار

 

 چكید 

شـرای  زنـدگي   و جمعیـت شـنایتي  ی هـا  دهنده ارتباط بین شادی و سالمت، فراتـر از تفـاوت   ای از مطالعات نشان طیف گسترده مقدمه:

 . تواند در واقع سالمتي فرد را بهبود بخشد دهد که احساس شادی و رضایت از زندگي مي قات نشان ميبه رشد تحقی ند روروهستند. 

سـال سـاکن    40تـا   20شادکامي کلیـه زنـان و مـردان     تحلیلي( -این مطالعه جمعیتي به صورت مقطعي )توصیفيدر  روش کار:و مواد 

 د شادکامي آکسفورد مورد سنجش قرارگرفت. با استفاده از پرسشنامه استاندار کشور یشهرها و روستاها

درصـد زن(. میـانگین )انحـراع معیـار( سـن شـرکت        54درصد مـرد و   46نفر در این پژوهش شرکت کردند ) 14239مجموعاً  ها: یافته

( 56/0زنـان )  در[ 09/4(57/0سال بود. نتایج نشان داد میانگین )انحراع معیار( نمره شادکامي شـرکت کننـدگان )   1/32( 2/5کنندگان )

در تحلیـ  رگرسـیون لجسـتیك بـین شـادکامي و       است که در طیف نسبتاً شاد طبقه بندی مـي شـود.   ]10/4( 59/0و در مردان ) 08/4

متغیرهای سن، جنسیت، تعداد سال های تحصی  و مح  سكونت ارتباط معني دار وجود نداشت ولي افـرادی کـه سـطر درآمـد یـود را      

ودند، میزان شادکامي کمتری نسبت به افرادی داشتند که سطر درآمد یود را ییلي یوب/یوب گزارش کـرده  بد/ییلي بد گزارش کرده ب

 . =OR]69/1( 51/1-90/1)[. همچنین شادکامي افراد بیكار کمتراز افراد شاغ  بود =OR]88/1( 53/1-32/2)[بودند 

ا شاغ  بودن( و نیز سطر درآمد با شادکامي، مي توان ایـن چنـین   با توجه به رابطه معنادار وضعیت شغلي )بیكار ی نتیجه گیری:بحث و 

رسد یكـي از راه هـای مـودر در     نتیجه گرفت که نابرابری در درآمد و اشتغال مي تواند منجر به نابرابری در شادکامي افراد شود. به نظر مي

 رسیدگي به معیشت و اشتغال آنان باشد.  هسال 40تا  20افزایش شادکامي افراد 

 مطالعه مليان، ایرانی ،شادکامي کلیدواژ :
 

 IR.ACECR.IBCRC.REC.1396.21 کد اخالق:

                                                           
 23تهران، ییابان انقالب، ییابان فلسطین جنوبي، ییابان شهید وحید نظری، پالک : پاسخگو نویسنده 

 

E-mail: montazeri@acecr.ac.ir 
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موهبت بزرگي است که وفق نظر بسـیاری   (Happiness)مي شادکا

از متخصصان تمام رفتارهای انساني با هدع حصـول آن انجـام مـي    

 یوشـایند  و مثبت با هیجانهای است که حالتي . شادکامي]1[شود

 احسـاس  تـا  سـطحي  رضـایت  از آن و دامنـه  مـي گـردد   مشخص

 سـالمت  معیـار  یـك  مي شود. شادکامي را شام  عمیق یوشحالي

 سـالمت  افـزایش  همچون محسوس بي شماری منافع و است رواني

عمر را به همراه  شدن طوالني و رواني ناراحتي های جسمي، کاهش

 سـانهای ان کـه  انـد  داده تجربي نشان بسیاری از پژوهش های دارد.

 پیامـدها  ایـن  مي شـوند.  مواجه مثبتي با پیامدهای زندگي در شاد

سالمت روانـي و   وضعیت بهبود حمایت کننده، رواب  شام  افزایش

. سازمان سـالمت  ]2[است  شدن عمر طوالني نتیجه در و جسماني

شادکامي را به عنوان عام  مهمـي در مفهـوم سـالمت مـورد      جهان

 میـزان  ،کشـورها  بریـي  در امـروزه و  ]3-5[قرار داده اسـت   تاکید

 اندازه زندگي کیفیت شایصهای از یكي عنوان به را مردم شادکامي

اد دینر از محققـان برجسـته حـوزه شـادکامي      .]6[ کنند مي گیری

 در صـورتي گفتـه   "سعي نموده تعریفي جامع از این واژه ارائه دهـد:  

گي یـا  مي شود که یك فرد دارای شادکامي اسـت کـه رضـایت زنـد    

شادی دایمي را تجربه کند و به ندرت هیجانات نایوشـایندی ماننـد   

شـام  چنـد جـزس اسـت:      . شادکامي]7[ "غم یا یشم را تجربه کند

 مربوط به یوشحالي یلقي فرد شادکام است. جزس که هیجاني جزس

اجتمـاعي و   مربوط به بریورداری فرد شادکام از رواب  که اجتماعي

 کـه  شنایتي، آن ها است. جزس اجتماعي مایتح توانایي استفاده از

 پـردازش  یاصـي  روش بـه  را شادکام اطالعـات  فرد شود مي باعث

احسـاس   باعـث  نهایـت،  در که دهد قرار تفسیر و تعبیر مورد کرده،

. در رویكـردی دیگـر   ]8[گـردد   مـي  وی در بینـي  یـوش  و شادی

 شایصـهای  از یكـي  و مثبـت  دروني تجربه یك بعنوانرا  شادکامي

 عـاطفي  و شـنایتي  مولفه دو آن برایکرده و  مطرح رواني سالمت

 طبعي شوخ و یندیدن نظیر حاالتي بر عاطفي مولفه: ندشده ا قائ 

 تـوازن ) لـذت  به که منفي و مثبت هیجانات بین تعادل همچنین و

و  دارد داللت شود، مي تعبیر ،(نایوشایند و یوشایند ی عاطفه بین

 از رضـایت  و ذهنـي  سـالمت  همـان  هـم  راکـه آن   شنایتي مولفه

. عوام  متعددی بر شادکامي افراد تـثدیر گـذار   ]6[ دانند مي زندگي

هستند که محققان در پژوهش هـای یـود بـه آن پردایتـه انـد. بـا       

رواج  کمتـر  شـادکامي  بـه  مربـوط  پـژوهش هـای   ما کشور در اینكه

 بـه  1960 سـال  از کشورها سایر در که مطالعاتي ولي است، داشته

 شـادکامي  بـر  مـثدر  عوام  از بریي کشف به منجر شده، عد انجامب

 است شده تثکید بیشتر مورد 10 بر این عوام  بین گردیده است. در

 سـرمایه  مـذهبي،  نفس، اعتقـادات  عزت شخصیت،  از: عبارتند که

 شغلي، رضایت اقتصادی، فراغت، وضعیت اوقات فعالیتهای اجتماعي،

 10 این به مربوط پژوهش های موعاز مج. جنسیت و تثه  سالمت،

 بـر  مـثدر  عامـ   مهمتـرین  اسـتنباط کـرد   چنـین  مي تـوان  عام 

 در دبـات  بعـد،  مهمتـرین  شخصـیت  در و شخصیت است شادکامي

ای از مطالعـات   طیف گسترده .]9[روان است  مقاب  ایتالل سالمت

دهنده ارتباط بـین شـادی و سـالمت، فراتـر از      طولي و تجربي نشان

. ]10-14[هسـتند  جمعیـت شـنایتي، شـرای  زنـدگي      یها تفاوت

افرادی که اطرافشان را دیگراني با حس مثبت، شاد و راضـي احاطـه   

کرده اند انسانهایي با یلق بهتر، شادکامي بیشتر و رضایت از زندگي 

کنند،  به احتمال زیاد ورزش مي شادکامافراد  .]15،3[باالتر هستند 

ی هـا کنند، انرژی زیادی در کار ميبه طور فعال بر وزن یود نظارت 

مقایسه با افراد ناشاد انس بیشتری و در  کنند یود اعمال مي روزمره

بسـیاری از  . ]16-18[  دارنـد دیگر رفتارهای سـودمند بهداشـتي   با 

بـه رشـد    نـد رو روو  کنند کـه شـاد و سـالم باشـند     مردم تالش مي

ي دهـد کـه احسـاس شـادی و رضـایت از زنـدگ       تحقیقات نشان مي

  . ]19،14،13،10[تواند در واقع سالمتي فرد را بهبود بخشد  مي

ــرا ــالش ب ــادکام  یت ــردن ســطر ش ــاال ب ــ يب ــور ن كی ــدیکش  ازمن

 یسالهابه صورت توأمان است. در  و کالن ياجتماع یها یزیر برنامه

 یاـجهـنو ر هادرد به انمحقق توجه دـنرو که دميشو مالحظه ییرا

 مثدر م اعوو  کاميدشا به توجه تجهدر  رــ تغیی لاــ حدر  سانيـنا

ــی. استآن ا بر  مختلف انهشگروپژ که ستا هشد باعث ،هـــتوج نـ

 ،یریــانــدازه گ ردمودر  نیزرا  هشهایيوپژ ،کــاميدشا تعریف ضمن

ــفا یهاهشیوو  مثدر م اعو ــابق .[20] هندد منجاآن ا یشازـ ــا  مط ب

 نیرا در بـ  108رتبه  رانی، ا2017شادکامي در سال  يگزارش جهان

 يگزارش جهـان  ، و در[21]2016تا  2014بین سالهای کشور  155

بـین  کشـور   156 نیرا در بـ  106 رتبـه   ،2018شادکامي در سـال  

بـرای   .[22]به یود ایتصـتص داده اسـت    2017تا  2015سالهای 

ارتقای شادکامي به عنوان شایصي مهـم و تادیرگـذار بایـد آن را در    

داده و بـر اسـاس اطالعـات بـه      مطالعاتي فراگیر مورد سنجش قـرار 

دست آمده اقدامات مورد نیاز را برای ارتقـای آن انجـام داد. در ایـن    

اساس گزارش آمـار و   برراستا با توجه به اهمیت دوره سني جواني )

 تیـ درصـد جمع  46از  شی، ب1394در سال  رانیا يشناس تیجمع

( ایـن مطالعـه   ]23[قرار دارند سال  20-44 يدر محدوده سن رانیا

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
97

.1
7.

4.
6.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             2 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1397.17.4.6.6
http://payeshjournal.ir/article-1-35-fa.html


 

411 

 

 و علي منتظری                                                                                                                             ...      شادکامي زنان و مردان ایراني

 میزان شادکامي ایرانیان را در دوره جـواني مـورد سـنجش قـرار    

 مي دهد.  

کـه بـه صـورت مقطعـي      بـود این پـژوهش یـك مطالعـه جمعیتـي     

سـال   40تـا   20لیه زنان و مردان متاه  بین ک تحلیلي( -)توصیفي

. جمعیت فـو  الـذکر بـه    کشور انجام شد یساکن شهرها و روستاها

سواالت عدم  يکه در بری یافرادگویه های پرسشنامه پاسخ دادند )

 قیـ نـاقص داده انـد از تحق   یتمای  به پاسخ دهي داشته و پاسخ ها

 هـا  اسیـ مق نیجتـر یاز را يكـ یفو  پرسشنامه  .(کنار گذاشته شدند

و کراسلند به عنـوان   ن،یمارت  ،یتوس  آرگا آن هیاول خةنس، و است

 [.21شـد ]  یزیـ طـرح ر  يشخص شادکامي یریاندازه گ یبرا یابزار

روایي و پایایي نسخه فارسي این پرسشنامه در ایران توس  نجفـي و  

ذکـر   انیشـا [. 24] ( مورد تایید قرار گرفتـه اسـت  1391همكاران )

پرسشـگران آمـوزش دیـده بـه صـورت      توسـ   هـا  است پرسشنامه 

 يمطالعـه مقـدمات   جیتوجه به نتـا  با. مصاحبه رو در رو تكمی  شدند

  ینفر از افـراد واجـد شـرا    100 یبرا قیتحق میانجام شده توس  ت

بـا   23/4 يشـادکام  زانیـ م نیانگیـ ورود به مطالعه در شهر تهران، م

بـه   12/0( راتییتغ بی)ضر ينسب اریو انحراع مع 5/0 اریانحراع مع

مشابه  یاه بر اساس اطالعات حاص  از پژوهش نیدست آمد. همچن

، انحـراع  کـرده بودنـد  آکسفورد اسـتفاده   يکه از پرسشنامه شادکام

[. 24-28( گزارش شـده بـود ]  165/0-40/0) نی( بV) ينسب اریمع

، ينسـب  یارهـا یانحـراع مع  بـرای پوشـش کامـ  تـر     مطالعه نیدر ا

انـدازه   ،ينسـب  اریـ ند. با در نظر گرفتن انحراع معبزرگتر انتخاب شد

سـاده بـا اسـتفاده از     يتصـادف  یریـ در روش نمونه گ ينمونه حداقل

           به دست آمد: ریفرمول ز

     

t2 =: آماره آزمون      ،  α05/0نوع اول =  ی: یطا 

v(  ،   40/0-50/0= ) ينسب اری: انحراع معd05/0مطلق = ی: یطا 

و انـدازه  شـد  اسـتفاده   یا چنـد مرحلـه   برای نمونـه گیـری از روش  

ذکر  انیضرب شد. شا یگردآور ییطا زانیها در ادر طرح و م نمونه

 یریـ گ از کسر نمونـه  یاست به لحاظ بزرگ بودن حجم جامعه آمار

(FPCصرع نظر شد. برا )انـدازه نمونـه مسـتق  در هـر      نیـی تع ی

سـاله )افـراد واجـد     20-40فـراد  ت ایـ جمع عیـ استان، بر اساس توز

 نیـ ا درشـدند.   میطبقـه تقسـ   6کشور به  یطرح( استان ها  یشرا

متناسـب   25/0تا  16/0متفاوت از  ينسب انسیوار یگذاریطرح با جا

در هر استان و با در نظر گرفتن انـدازه    یافراد واجد شرا تیبا جمع

 شزیـ ر ییطـا  زانیـ ( و مDesign effect= 25/1) 25/0ادر طـرح  

و در  دیـ ، اندازه نمونه در هر استان به طور جداگانه برآورد گرد05/0

 نفـر بـرآورد شـد    12275ک  کشور  یاندازه نمونه برا  حداق تینها

شـهر درجـه دو و از هـر     كیـ هر استان؛ مرکز استان،  از .(1)جدول 

هـا در اسـتان    انتخاب شدند. نمونـه  يروستا به طور تصادف كیکدام 

 یوفق حوزه بند زیو ن 1390سال  یعات سرشمارها، بر اساس اطال

انتخـاب شـدند.    رانیـ مرکـز آمـار ا   یشـهرها و روسـتا   یبند و بلوک

شـده و   نییتع یا مرحله ندچ یریگ با روش نمونه يانتخاب یها بلوک

در دایـ    نظـام منـد   یریـ سپس یانوارها بر اسـاس روش نمونـه گ  

ـ  ،بلوک ها انتخاب شدند. پس از مشخص شدن یـانوار  ا اسـتفاده از  ب

 عیـ شـده بـر اسـاس توز    هیـ ته يتیو جنسـ  يسـن  یبنـد  جدول رده

 ارقـر  یمـورد پرسشـگر    یافراد واجـد شـرا   یدر سرشمار يتیجمع

شـده و   هیبه یانوارها در هر بلوک از قب  ته ي. نقشه دسترسندگرفت

ها با اسـتفاده از   داده قرار گرفت. دهیپرسشگران آموزش د اریدر ایت

 كیلجسـت  ونیاز جملـه رگرسـ   يلیو تحل يفیصروش های آماری تو

 بـه  مـورد بررسـي قـرار گرفـت.     23نسـخه   SPSSتوس  نرم افزار 

آن  تیـ شرکت کنندگان در مطالعه در یصوص هدع مطالعـه و اهم 

در صـورت تمایـ  در مطالعـه      یتوضیر داده شد. افراد واجـد شـرا  

 شرکت داده شدند و به آنان اطمینان داده شـد کـه اطالعـات ارائـه    

مانـد و نـام و نـام     يشده از سوی آنان کامالً محرمانـه و محفـوظ مـ   

انـدازه نمونـه     یـ شود. به دل ينم کریانوادگي آنان در پرسشنامه ذ

منظـور   نیوجود نداشت. به هم ينامه کتب تیباال امكان گرفتن رضا

   گرفته شد. يبه صورت شفاه تیرضا

آکسـفورد   يکامطرح، پرسشنامه شـاد  نیداده ها در ا یگردآور ابزار

(OHQ-Oxford Happiness Questionnaireــود ــن . ( بـ ایـ

 آن هیـ اول خةنسـ ، کـه  اسـت  هـا  اسیمق نیجتریاز را يكپرسشنامه ی

 یریاندازه گ یبرا یو کراسلند به عنوان ابزار ن،یمارت  ،یتوس  آرگا

ــطــرح ر يشخصــ شــادکامي ــ  یزی ــات مختلف ــرای  يشــد. مطالع ب

مختلف انجام شده است کـه   یاپرسشنامه در کشورهاین  يابیهنجار

و معتبـر   رومنـد یابزار ن كیبه عنوان  اسیمق نیا يآنها، معرف جةینت

آکسـفورد بـر    يبـوده اسـت. پرسشـنامه شـادکام     یدر سنجش شاد

 29 یرابك سایته شـده و دا  ياساس چهارچوب پرسشنامه افسردگ

پاسـخ دهنـده یـود را از    کـه وفـق آن    اسـت  یا نـه یچهار گز هیگو

در سـال   کنـد.  يم يابیکم ارز اریتا بس ادیز اریبس يکاماحساس شاد

 نیــاز ا افتـه یو بهبـود   نیگزیجــا ینسـخه ا  لـز یو ه  یـ آرگا 2002
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و ارائـه   یزیآکسفورد طرح ر يرا با عنوان پرسشنامه شادکام اسیمق

 9و  يقبلـ  اسیـ از مق هیگو 20شام   هیگو 29کردند که متشك  از 

 یا رجـه د 6 يكرتـ یل اسیمق كیاست که در  شده نظر دیتجد هیگو

گویـه ای   29در این مطالعه نیز از نسخه  [.21شود. ] يپاسخ داده م

 نیـ ا يروان سـنج گزینه ای( این پرسشـنامه بهـره گرفتـه شـد.      6)

 یيو همكاران انجام شده. پاسـخگو  يتوس  نجف رانیپرسشنامه در ا

( 1) يبا نمره دهـ  ماز کامال مخالف كرتیل فیها بر اساس ط هیبه گو

نمره این پرسشـنامه از   [.24. ]است( 6) يتا کامال موافقم با نمره ده

به دست مـي   29جمع امتیازات افراد در پاسخ به گویه ها تقسیم بر 

 6)کمتــرین( تــا  1آیــد. بــر ایــن اســاس نمــره شــادکامي افــراد از  

)بیشترین( متغیر است. تفسیر نمرات کسـب شـده بـه ترتیـب زیـر      

)نـه   3-4) تاحدودی ناشـاد(،   2-3)ناشاد(،  1-2یواهد بود: نمرات 

 )نسـبتاً شـاد(،   4-5)تـا حـدودی شـاد(،     4چندان شاد، غیر شاد( ، 

 (.29)بسیار زیاد شاد( ) 6)بسیار شاد(،  6-5

 نفــر از ایرانیــان شــرکت کردنــد 14239در ایــن مطالعــه مجموعــاً 

. ](درصـد  0/54نفـر زن  )  7684درصـد( و   0/46نفر مرد ) 6555[ 

مـردان    [سـال  1/32( 2/5میانگین )انحراع معیار( سن مخاطبـان ) 

 و میـانگین )انحـراع   ] سـال  4/31( 4/5سـال و زنـان )   0/33( 8/4)

 مـردان   [سـال  2/11( 7/4) هـای تحصـی  آن هـا    معیار( تعداد سال

 

 

بــود. توزیــع فراوانــي ] ســال9/10 (1/5)ســال و زنــان 5/11 (2/4)

كیـك متغیرهـای جمعیتـي در    مشخصات شـرکت کننـدگان بـه تف   

 3درج گردیده است.بر اساس نتایج کـه در جـدول شـماره     2جدول 

و  08/4( 56/0درج گردیده است میانگین نمرات شادکامي در زنان )

بوده و در طیف نسبتا شاد قرارداشت. میـانگین   10/4( 59/0مردان )

 درج شـده اسـت.   1نمرات شادکامي در استانهای کشـور در نمـودار   

تحقیق به منظور بررسي تثدیر متغیرهای مستق  بـر شـادکامي،    تیم

این متغیر را بر اساس میانگین نمرات شادکامي تمـامي افـراد مـورد    

( به دو بخش تقسیم نمود: نمره مسـاوی یـا بـاالتر از    09/4مطالعه )

میانگین، نشان دهنده شادکامي شـرکت کننـدگان و نمـره کمتـر از     

کامي بــود. ســپس نتــایج وضــعیت میــانگین، نشــان دهنــده ناشــاد

شادکامي بر این اساس و به تفكیـك متغیرهـای جمعیـت شـنایتي     

 (. 4گزارش شد )جدول 

 اسـاس  بـر  شـادکامي  بخـت  میـزان  لجسـتیك  رگرسـیون  تحلی  در

 و سكونت مح  اشتغال، وضعیت تحصیالت، جنسیت، سن، متغیرهای

 یت،جنسـ  سـن،  متغیرهـای  و شادکامي بین شد. بررسي درآمد میزان

 وجـود  دار معنـي  ارتبـاط  سـكونت  محـ   و تحصـی   های سال تعداد

 بـد  بـد/ییلي  را یود درآمد سطر که افرادی ناشادکامي بخت نداشت.

 را یـود  درآمـد  سـطر  کـه  بود افرادی برابر 69/1 بودند کرده گزارش

 88/1بخت ناشادکامي افراد بیكـار   کردند. گزارش یوب/یوب ییلي

   (.5 ول)جدبرابر افراد شاغ  بود 

 

 هر استان ی: نمونه برآورد شد  برا1جدول

 تعداد استان نام استان ردیف
 انداا  نمونه

 برای هر استان

جمع انداا  نمونه برای 

 های گرو  استان

1 
، یزد، بوشهر، زنجان، هارمحال بختیاری، چیراسان شمالي ،کهگیلویه و بویر احمد ،یراسان جنوبي ،سمنان، ایالم

 ردبی ا، قزوین، قم
12 335 4020 

 3393 377 9 گیالن ،البرز ،کرمانشاه ،گلستان ،همدان ،لرستان ،هرمزگان ،کردستان ،مرکزی 2

 2115 423 5 آذربایجان شرقي ،آذربایجان غربي ،مازندران ،کرمان ،سیستان و بلوچستان 3

 1410 470 3 اصفهان ،فارس ،یوزستان 4

 522 522 1 ییراسان رضو 5

 815 815 1 تهران 6

 12275 - 31   اندازه ک  نمونه کشور       
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 و علي منتظری                                                                                                                             ...      شادکامي زنان و مردان ایراني

 

 : توایع فراوانی مشخصات شرکت کنندگان به تفكیک متغیرهای جمعیتی )جنسیت، شغل، سطح درآمد، تعداد فراندان و محل پرسشگری(2جدول 

 مجموع                             مردان             انان                              
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

       تحصیالت
5-0 1450 8/18 763 6/11 2213 5/15 
9-6 1280 6/16 1290 6/19 2570 0/18 
12-10 2898 6/37 2359 8/35 5257 8/36 
 8/29 4252 1/33 2178 9/26 2074 باال به سال 13
 0/100 14292 0/100 6590 0/100 7702 کل

       شغل
 8/48 6943 6/91 6003 2/12 940 شاغ 
 2/46 6577 0 0 6/85 6577  دار یانه

 6/1 231 1/1 75 2 156 آموز دانش دانشجو/
 4/3 488 3/7 477 2/0 11  بیكار
 0/100 14239 0/100 6555 0/100 7684  ک 

       درآمد سطح خودارایابی
 2/23 3293 0/22 1439 3/24 1854  یوب ییلي یوب/

 9/60 8635 2/60 3941 5/61 4694 متوس 
 9/15 2247 8/17 1164 2/14 1083 بد ییلي بد/
 0/100 14175 0/100 6544 0/100 7631  ک 

       پرسشگری محل
 3/67 9623 9/66 4406 7/67 5217 شهر
 7/32 4669 1/33 2184 3/32 2485 روستا
 0/100 14292 0/100 6590 0/100 7702 ک 

 

 

 : میانگین )انحراف معیار( نمرات شادکامی براساس متغیرهای جمعیت شناختی3 جدول

 معیار( میانگین )انحراف 
  جنسیت

 08/4 (56/0)  زن
 10/4 (59/0)  مرد

  سن
 08/4 (58/0)  سال 25تا  20
 06/4 (57/0)  سال 30تا  26

  10/4 (58/0)  سال 35تا  31

 09/4 (58/0)  سال 40تا  36
  الت تحصی

 06/4 (58/0)  سال  1-5افراد بیسواد و با تحصیالت 
9-6  (56/0) 10/4 
12-10  (57/0) 05/4 
 14/4 (59/0)  سال و باالتر 13

  شغلوضعیت 
 12/4 (58/0)  شاغ 
 07/4 (56/0)  دار یانه

 14/4 (61/0)  آموز دانش/ دانشجو
 81/3 (54/0)  بیكار

  وضعیت مالی )درآمد( خانواد 
 14/4 (59/0)  ییلي یوب و یوب

 11/4 (56/0)  متوس 
 92/3 (58/0)  بد و بد يلیی
 09/4 (54/0)  پاسخ بي

  محل پرسشگری 
 09/4 (58/0)  شهر 
 08/4 (57/0)  روستا 

 09/4 (57/0)  ک 
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 : توایع طبقه بندی شادکامی به تفكیک متغیرهای جمعیت شناختی4جدول 

دکام )درصد(تعداد افراد ناشا   تعداد کل )درصد( تعداد افراد شادکام )درصد( 

    جنسیت 

 7702( 9/53) 3876( 1/53) 3826( 8/54) زن

 6590( 1/46) 3430( 9/46) 3160( 2/45) مرد

 14292 (0/100) 7306 (0/100) 6986 (0/100) ک  

    تحصیالت به سال

 2213( 5/15) 1114( 2/15) 1099( 7/15) سال 1-5و باتحصیالت  دابیسوافراد 

9-6 (6/17 )1230 (3/18 )1340 (18 )2570 

12-10 (3/39 )2746 (4/34 )2511 (8/36 )5257 

 4252( 8/29) 2341( 32) 1911( 4/27) سال 13و باالی  13

 14292 (0/100) 7306 (0/100) 6986 (0/100) ک  

    شغل 

 6943( 8/48) 3735( 4/51) 3208( 2/46) شاغ 

 6577( 3/46) 3263( 9/44) 3314( 7/47) یانه دار

 231( 6/1) 123( 7/1) 108( 6/1) دانشجو/ دانش آموز

 466( 3/3) 149( 0/2) 317( 6/4) بیكار

 14217 (0/100) 7270 (0/100) 6947 (0/100) ک 

    وضعیت مالی )درآمد( خانواد 

 3293( 23) 1804( 7/24) 1489( 3/21) ییلي یوب و یوب

 8635( 4/60) 4557( 4/62) 4078( 4/58) متوس 

 2247( 7/15) 881( 1/12) 1366( 6/19) لي بد و بدیی

 117( 8/0) 64( 9/0) 53( 8/0) بي پاسخ 

 14292 (0/100) 7306 (0/100) 6986 (0/100) ک  

    گروههای سنی 

 1798( 6/12) 904( 4/12) 894( 8/12) سال 25تا  20ز ا

 3834( 8/26) 1874( 7/25) 1960( 1/28) سال 30تا  26از 

 4440( 1/31) 2349( 2/32) 2091( 9/29) سال 35تا  31از 

 4220( 5/29) 2179( 8/29) 2041( 2/29) سال 40تا  36از 

 14292( 0/100) 7306( 100) 6986 (0/100) ک  

    محل پرسشگری

 9623( 3/67) 4990( 3/68) 4633( 3/66) شهر

 4669( 7/32) 2316( 7/31) 2353( 7/33) روستا

 14292( 0/100) 7306( 100) 6986( 100) ک  
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 و علي منتظری                                                                                                                             ...      شادکامي زنان و مردان ایراني

 : بررسی عوامل موثر بر شادکامی با استفاد  اا آامون رگرسیون لجستیک5جدول 

 چند متغیر  یک متغیر  

 خام  نسبت شانس

 ( 95)فاصلة اطمینان %
p 

 نسبت شانس تعدیل شد 

 ( 95)فاصلة اطمینان %
p 

 نس
(000/1-987/0 )993/0 036/0 (002/1-989/0 )995/0 181/0 

     جنسیت

  ref.00/1  ((ref. 00/1)) مرد

 زن
(144/1-003/1 )071/1 040/0 (158/1-881/0 )010/1 887/0 

 533/0 998/0( 990/0-005/1) <0001/0 985/0( 978/0-992/0) سال های تحصیل

     وضعیت اشتغال

  ref.00/1  ( (ref.00/1) ) شاغ 

 788/0 039/1( 786/0-374/1) 869/0 022/1( 786/0-329/1) دانشجو/ دانش آموز

 052/0 148/1( 999/0-320/1) <0001/0 182/1( 105/1-265/1) یانه دار

 0001/0 886/1( 530/1-325/2) <0001/0 477/2( 027/2-026/3) بیكار

     ارایابی وضعیت درآمد

  ref. 00/1  ((ref. 00/1)) یوب/ییلي یوب

 224/0 052/1( 969/0-143/1) 049/0 084/1( 000/1-175/1) متوس 

 <0001/0 696/1( 510/1-905/1) <0001/0 879/1( 685/1-095/2) بد/ییلي بد

     محل سكونت

   ref.00/1   (ref.) 00/1) ) روستا

 شهر
(174/0980-852/0 )914/0 012/0 (057/1-912/0 )982/0 628/0 

 

 

 : بررسی عوامل موثر بر شادکامی به تفكیک جنسیت با استفاد  اا آامون رگرسیون لجستیک6جدول 

 انان مردان 

 تعدیل شد   نسبت شانس

 ( 95طمینان %ا)فاصلة  
p 

 نسبت شانس تعدیل شد 

 ( 95)فاصلة اطمینان %
p 

 849/0 999/0( 990/0-008/1) 082/0 991/0( 980/0-001/1) سن

 533/0 004/1( 991/0-017/1) 070/0 987/0( 974/0-001/1) تحصیل سال های

     وضعیت اشتغال

  ref.00/1  ( (ref.00/1) ) شاغ 

 153/0 115/1( 960/0-295/1) - - دار یانه

 388/0 856/0( 601/0-219/1) 069/0 554/1( 967/0-498/2) آموز دانش دانشجو/

 871/0 862/0( 143/0-204/5) 001/0 924/1( 547/1-391/2) بیكار

     ارایابی وضعیت درآمد

  ref. 00/1  ((ref. 00/1)) یوب/ییلي یوب

 008/0 160/1(039/1-296/1) 205/0 922/0( 814/0-045/1) متوس 

 001/0 876/1( 597/1-203/2) 001/0 473/1( 241/1-749/1) بد/ییلي بد

     محل سكونت

   ref.00/1  00/1 (ref.)) ) روستا

 452/0 961/0( 867/0-066/1) 901/0 007/1( 903/0-123/1) شهر
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 (5اا  09/4: میانگین و انحراف معیار نمرات شادکامی استانی و کشوری )میانگین کشوری نمر  شادکامی: 1نمودار 

 
 

 گيري بحث و نتيجه

 09/4( 57/0نمـره شـادکامي  )  در این تحقیق، میانگین )انحراع معیار( 

 مطالعـه  تنهـا  در .بود ]10/4( 59/0و در مردان ) 08/4( 56/0در زنان )[

 سـال  در [30] همكـاران  و منتظـری   ملـي،  سطر در ایران در شده انجام

 متوسـ   حـد  در را کننـدگان  شرکت شادکامي میزان گویه یك با 1390

 ابـزار  تفـاوت  غـم ر بـه  حاصـله  نتیجـه  رسد مي نظر به که کردند؛ گزارش

 هـم  ایرانیـان  نسـبي  شـادکامي  یصـوص  در مطالعه این یافته با سنجش،

 مطالعـات  دیگـر  در ایران مردم شادکامي میزان همچنین است. بوده راستا

 جملـه  از محـدود،  نمونـه  تعـداد  بـا  البتـه  عمـومي  جمعیت در شده انجام

 15 زنان و نمردا ؛[31] ایالم استان ساله 54 تا 15 افراد شادکامي مطالعه

 تهرانـي سـاله   50تـا   30 عمومي جمعیت  ؛ [32] ایالم استان سال 29 تا

 جمعیـت و نیز بررسي شادکامي جمعیـت هـای یـاص از جملـه      [33]

 دانشـجویان  ؛[8] رودهـن  شهرسـتان  دبیرسـتاني  دیتـران  آموزی دانش

 های دانشگاه دانشجویان ،[34] تهران"عج"اهلل بقیه پزشكي علوم دانشگاه

 دانشـگاه  دانشـجویان  ؛ همـدان  بوعلي دانشگاه دانشجویان ؛[35] ناصفها

 نسـبتا  تـا  شـاد  چندان نه از طیف یك در کردستان دانشگاه پزشكي علوم

 صـرع  طیف این سطوح در محسوس چندان نه تفاوت البته دارد. قرار شاد

 ایـتالع  بـه  بوط مر تواند مي ، مطالعات علمي روشمندی در تفاوت از نظر

 و اقلیمـي  منـاطق  تفـاوت  تحصـیلي،  های رشته و تحصیالت سطر سني،

   .باشد مربوط غیره و سنجش زماني بازه کنندگان، شرکت سكونت

بـر اســاس نتــایج بـه دســت آمــده از مطالعـه حاضــر بــین شــادکامي و    

متغیرهای سن، جنسیت، تعداد سـال هـای تحصـی  و محـ  سـكونت      

ر بـین وضـعیت شـغلي و    ارتباط معني دار موجود نبوده، اما رابطه معنادا

افـراد بیكـار در ایـن     اسـت.  شـده  مشـاهده نیز سطر درآمد با شادکامي 

برابر از شادکامي کمتری نسبت به شاغالن بریـوردار   9/1مطالعه حدود 

امیـر کشـاورز و   بودند. این یافته در مطالعـات دیگـر از جملـه مطالعـات     

ی جمعیـت  مهردادی و همكـاران رو ؛ [36]همكاران بین مردم شهر یزد 

ساله ساکن مناطق شـهری و روسـتایي اسـتان ایـالم      29تا  15عمومي 
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سـاله   54تا  15مطالعه عزیزی و همكاران روی جمعیت عمومي و  [32]

. نیز به اشكال مختلـف دیـده شـد    [31]  شهری و روستایي استان ایالم

پیمایش هایي نشان داده اند که کار نسـبت بـه جنبـه هـایي از زنـدگي      

تي هـای صـمیمانه، سـالمتي و فعالیـت هـای اجتمـاعي بـا        مانند دوسـ 

. از این رو بریي از محققان در بـاب  [37]شادکامي ارتباط کمتری دارد 

تعلیم و تربیت توصیه مي کنند که مدارس به جای توجـه بـه یـادگیری    

فعالیتهای تولیدی و کار به دانش آموز نحـوه برقـراری ارتباطـات موفـق     

 .[38]مسـوولیت هـای اجتمـاعي را بیاموزنـد      اجتماعي با مردم و قبول

متغیر مودر دیگر بر شادکامي در این مطالعه سطر درآمـد بـود. افـراد بـا     

سطر درآمد بد /ییلي بد شادکامي کمتری نسبت بـه  افـراد بـا درآمـد     

یوب/ ییلي یوب داشتند؛ و با افزایش درآمد، شـادکامي افـزایش مـي    

 54تـا   15وی جمعیـت عمـومي   یافت. در مطالعه عزیزی و همكـاران ر 

 سطر درآمـد  ساله ساکن مناطق شهری و روستایي استان ایالم نیز بین

در مطالعـه  . [31] داشـت  وجـود  دار معنـي  رابطه شادکامي با اجتماعي

بوفارد و دوب نیز با هدع نشان دادن تادیر نـابرابری درآمـد بـر شـایص     

نـد بـه ویـژه    های مختلف سالمت رواني و شادکامي در کشورهای دروتم

آمریكا، نتایج نشان داد که درآمد نسبي) نـه درآمـد مطلـق( در ارزیـابي     

درآمد نقش مهمـي در شـادکامي    .[39]زندگي و شادی ما اهمیت دارد 

انسان ها ایفا مي کند، ولي با کمال تعجب مطالعات طولي که شـادکامي  

نـد کـه   نمونه ای از مردم کشورهای مرفه را بررسي کرده اند نشان داده ا

رضایت از زندگي آن ها را افت و ییز در آمدشان در طي زنـدگي حرفـه   

بـه رغـم عـدم    . [40]ای و نیز در بازنشستگي تغییر چنداني نمـي کنـد   

بر رابطه سالمت و شادکامي الزم است بـرای درک  تمرکز مطالعه حاضر 

بیشتر رابطه شادکامي و متغیرهای اقتصادی و اجتمـاعي ماننـد شـغ  و    

ه تحلی  های مربوط به رابطـه سـالمت نیـز توجـه دقیـق تـری       درآمد ب

مطالعات متعددی در یصوص رابطه شـادکامي بـا سـالمت انجـام      نمود.

 های سـالم  جمعیت طول عمر درو  [41]شده است. پیش بیني سالمت 

 نـامطلوب سـالمت   ناشـي از ناشـادکامي  بواسطه شادکامي؛ ایجـاد  [ 42]

سالمت جسـمي  ؛ [44مت درک شده ]با سال رابطه شادکاميو نیز  [43]

از جملـه نتـایج بـا ارزش ایـن      [46]رفتارهای مربوط به سالمت و  [45]

 مطالعات هستندکه مي توانند تحلی  های راهگشایي را به دست دهنـد.  

اگر چه شادکامي با طول عمـر در جمعیـت بیمـار همـراه نیسـت و ادـر       

از ابتال بـه بیمـاری هـا    مستقیمي بر مرگ و میر ندارد، اما در افراد سالم 

. بـه ایـن ترتیـب مـي تـوان ایـن چنـین        [42-43]محافظت مـي کنـد   

استدالل کرد که سالمت همگاني را مي توان با سیاسـت هـای فزاینـده    

همانگونه کـه اشـاره شـد بـر اسـاس       .[42]شادکامي در مردم ارتقاس داد 

مـ   نتایج مطالعه حاضر بین وضعیت شغلي و نیز سطر درآمد )که از عوا

اجتماعي و اقتصادی هستند( با شادکامي رابطه معنادار وجود داشت. در 

این یصوص باید گفت کـه کـاهش شـادکامي در قبـال بیكـاری و نیـز       

کاهش سطر درآمد مي تواند ناشي از عدم مطلوبیت سالمت در شـرکت  

کنندگان باشد، نتیجه ای که در مطالعات دیگـر نیـز مـورد تاکیـد قـرار      

عبارت دیگر ناشادکامي نتیجه ای است که در ادر ضـعف  گرفته است؛ به 

. در واقـع ایـن نـابرابری در درآمـد و     [43]در سالمت حاص  مـي شـود   

اشتغال است که پس از ادر بر سالمت افراد باعـث ایجـاد احسـاس عـدم     

شادکامي در آن ها مـي شـود. شـواهد نشـان داده انـد کـه بـین رشـد         

کامي رابطـه معنـادار وجـود دارد    اقتصادی و کاهش نابرابری ها بـا شـاد  

. به نظر مي رسد که اگرچه جوانان در ایران به طور کلـي گـزارش   [47]

هستند، اما نابرابرهای موجود در شـادکامي   "نسبتا شادکام"کرده اند که 

باید بر اسـاس توزیـع فرصـت هـای برابـر و دـروت برطـرع شـوند؛ لـذا          

ذ تصـمیمات مقتیـي   به معیشت جوانان، اشتغال زایي و اتخـا  رسیدگي

برای افزایش درآمد و ارتقای سطر اقتصـادی ایشـان نقـش بسـزایي در     

 ارتقای شادکامي آنها یواهد داشت.  
 

 سهم نويسندگان

 منتظری: مجری طرح و نویسنده مسوول   علي

 طاووسي: همكاری در اجرای طرح و تدوین مقاله محمود

   مهریزی: همكار در تحلی  آماری طرح حائری اصغر علي

 کرماني: همكاری در اجرای طرح مظفری رامین

همكـاری در اجـرای طـرح و تـدوین گـزارش       زاده موغاری: نقي فاطمه

 نهایي  

 عنبری: همكاری در اجرای طرح مهدی

 هاشمي: همكاری در اجرای طرح و تدوین گزارش نهایي اکرم
 

 تشكر و قدرداني

علـي   ردکتـ  تحقیقـاتي  گرنـت  محـ   از طرح این های هزینه از بخشي

 پزشكي جمهوری علوم تحقیقات توسعه ملي مثسسه سوی از منتظری

 . تـیم )958736 شـماره  طرح( شده است نیماد( تامین  (ایران اسالمي

 مشارکت تهراني شهروندان موسسه، این از داند مي الزم یود بر تحقیق

سـنجي   افكـار  مرکـز  ارجمنـد  اعیـای  و مـدیریت  مطالعـه،  کننـده در 

 گردآوری اطالعات و پرسشگری که )ایسپا (انشگاهيد جهاد دانشجویان

و نیز از معاونت پـژوهش و فنـاوری جهاددانشـگاهي     داشتند، عهده به را

 (.3027-33برای حمایت از این طرح قدرداني نماید )
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Objective (s): To assess happiness and its correlates among young adults in Iran. 

Methods: This was a national cross sectional study among a representative sample of young adults in Iran, in 2017. Happiness 

was measured using the Oxford Happiness Questionnaire. Logistic regression analysis was performed in order to examine 

association between happiness and independent variables. 

Results: In all 14292 young adults were studied. The mean (SD) happiness score for the study sample was 4.09 (0.57) which 

was suggestive of ‘rather happy; pretty happy’ condition. Proportional to mean score 51.1% (n = 7306) of the respondents 

were ‘happy’ and the remaining 48.9% (n = 6986) were ‘unhappy’. In multivariate logistic regression analysis no significant 

association was observed between happiness, age, gender, and education. However, the association between happiness and 

income [OR for poor/very poor= 1.69, 95% CI: 1.51-1.90] and employment status [OR for unemployed = 1.88, 95% CI: 1.53-

2.32] was evident. 

Conclusion: The findings suggest that overall young adults in Iran feel ‘rather happy’. To improve happiness at individual 

level equal distribution of opportunities and wealth seems essential. 
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