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چکیده
یکی از موضوعات و نیازهای مهم هر جامعه برای قشرهای مختلف به ویژه جوانان ،نشاط اجتماعی است .نشاط اجتماعی با
متغیرهای مختلفی در ارتباط است و به کاهش بسیاری ازآسیب ها و معضالت جامعه کمک میکند مسلماً تدوین برنامه های
ارتقای سالمت در جامعه ،بدون توجه به زمینه های اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر به راهکارهای غیرکارآمد منجر می
گردد  .تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان عوامل مؤثر نشاط و سالمت اجتماعی در بین جوانان شهر درجزین و ارائۀ
راهکارهای افزایش آن انجام شده است .پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعۀ آماری پژوهش را کلیه افراد بین  51تا 51
ساله شهر درجزین تشکیل می دهند .برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها ،در این پژوهش از
روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .سپس در آمار تحلیلی این پژوهش ابتدا به بررسی وضعیت کیفیت
نمونه گیری با استفاده از نرم افزار  spssپرداخته شده است .به منظور بررسی رابطه بین متغیر ها از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است .نتایج نشان داد که همبستگی بین سالمت اجتماعی و شادکامی  373.3است و در سطح  3/35معنادار
است .همچنین از متغیر سالمت اجتماعی  ،مولفه مشارکت اجتماعی بیشترین ارتباط را با متغیر شادکامی ( p > 3/35و
 )r= 3/213دارد .بنابراین با احتمال  99درصد میتوان گفت که بین سالمت اجتماعی و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد
همچنین بین میانگین سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه ،تفاوت معناداری وجود دارد و مشخص گردید بین میزان
سرمایۀ اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی و بین میزان بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی و میزان نشاط اجتماعی رابطۀ
معنادار و مستقیم وجود دارد و معلوم شد بین میانگین شادکامی در مناطق مورد مطالعه ،تفاوت معناداری وجود دارد.
واژههای كلیدی :شادکامی ،نشاط اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی  ،سالمت اجتماعی ،مشارکت
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مقدمه:
پس از ظهور روانشناسی مثبت گرا ،نظریه پردازان و محققان به جای توجه صرف به تجارب یا ادراکهای منفی به بررسی سازه
هایی چون خود کنترلی ،معنویت ،شادی ،خوش بینی و امید پرداختند (اسنایدر و مک کالوف  ،2333 ،به نقل از قاسمی،
عابدی ،باغبان .)5311شادکامی به عنوان یکی از متغیرهای موجود در روانشناسی مثبت عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که
یک فرد برای خود قائل است (وین هوون  .)599. ،این سازه دو جنبه دارد ،یکی عامل عاطفی که نمایانگر تجربه عاطفی
هیجانی شادی ،خوشنودی ،سرخوشی و سایر هیجانهای مثبت هستند .و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف
زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است (اندروز و مک لنل  .)5913،همچنین دینر ( )599.شادکامی را نوعی
ارزشیابی فرد از خود و زندگی اش می داند و مواردی از قبیل خوشنودی از زندگی ،هیجان و خلق مثبت ،فقدان افسردگی و
اضطراب را شامل میشود .با وجود این شادکامی نشانۀ فقدان افسردگی نیست بلکه نشان دهندۀ وجود شماری از حالتهای
شناختی و هیجانی مثبت است (دینر ،سو  ،لوکاس و اسمیت  .)5999سالمت مفهومی چند بعدی است و سازمان جهانی
بهداشت نیز به چهار بعد جسمی ،روانی ،معنوی و اجتماعی آن اشاره کرده است سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و
روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سالمت است .سالمت از مفاهیم بسیار پویایی است که روز به روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده
میشود ابعاد سالمت اثرات متقابل بر هم دارند ؛ به عنوان مثال بعد اجتماعی سالمت اثرات پیشگیرانه بر روی دو بعد جسمی و
روانی دارد  .سالمت اجتماعی ،ارزیابی شخص از نحوه عملکردش در اجتماع و نوع نگرش او نسبت به افراد دیگر جامعه است.
وضعیت سالمت تک تک افراد جامعه به رو شهای گوناگون بر سالمت دیگران و عواطف آ نها و همچنین شاخص های اقتصا دی
و اجتماعی جامعه اثر می گذارد و از این رو تأمین سالمت افراد جامعه هم تکلیف دولت است و هم وظیفه ای همگانی به
شمار می آید .نشاط را میتوان رضایتمندی اجتماعی ،روانی و جسمانی و یا رضایت مندی از جریانهای زندگی تعریف کرد(
آرجیل و لو)2335 ،فرهنگ اسالمی میتواند فرمولی را در جهان ارایه دهد که صادر کننده شادیهای درونی واقعی و پایدار
باشد .شادمانی و خوشحالی از عطایای الهی است که در این باره خداوند میفرماید" :فرحین بما آتاهم من فضله"این نوع
شادمانی که در قرآن از آن به عنوان فضیلت اخالقی یاد شده ،شادمانی به خاطر فضل و بخشش الهی است که بهترین انواع
شادیها محسوب میشود.
برخی استدالل می کنند که شادی و نشاط در دین اسالم تقبیح شده است و این در حالیست که خداوند در قرآن میفرماید:
"قل بفضل اهلل و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون".در این آیه نیز خداوند عالم خطاب به بندهاش نه تنها شادی
به واسطهی فضل و رحمتش را امر فرموده بلکه به وی تأکید فرموده که :شاد باش!
در سنجش سالمت اجتماعی ،به نحوه ارتباط شخص در شبکه روابط اجتماعی توجه می شود اهمیت سالمت اجتماعی به حدی
است که اشخاص برخوردار از سالمت اجتماعی با موفقیت بیشتری می توانند با مشکالت ناشی از ایفای نقش های اصلی
اجتماعی کنار بیایند احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میرود و
به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه ،مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است ،به
طوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعۀ سالم و بانشاط هستند .زیرا به نظر میرسد احساس شادی از
یک سو انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده میکند و از طرفی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن ،بستگی های
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فرد را با محیط گسترده میکند .از این رو مادامی که شهروندان احساس شادی کنند ،همواره در خدمت به شهر و جامعه اهتمام
بیشتری می ورزند .از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی به سزا است که راسکین متفکر اجتماعی بر این
نکته تأکید میورزد((که ثروتمندترین کشور ،کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته است )) ( مظفر ،
 . ) 53 :53.9هم همچنین نقطۀ مقابل شادی و نشاط ،افسردگی است و ((پویایی و تحرك جامعه تاحد زیادی به فراوانی
عناصر شادی آفرین مشروع و کاهش اضطراب ،افسردگی و غم در جامعه بستگی دارد)) (طریقه دار  )52 :53.9،از سوی دیگر
باید توجه داشت ((پیشرفت سریع علم و فناوری ،علیرغم ایجاد مزایای فراوان ،خالهایی را نیز برای انسان معاصر به وجود آورده
است .موج فزایندۀ افسردگی ،پایین آمدن سن خودکشی ،افزایش طالق و بزهکاری و بسیاری از مشکالت روانی – اجتماعی
دیگر ،واقعیت های انکارناپذیری هستند که نشان می دهند شادی در حال رخت بستن از جوامع است)) (آرگایل . ) 55:5313 ،
کییز و شاپیرو معتقدند که کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و
عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سالمت جسمی ،عاطفی و روانی است و عملکرد اجتماعی افراد را نیز در بر میگیرد آنها
مفهوم سالمت اجتماعی را به معنی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع بیان می کنند امروزه سالمت اجتماعی در کنار
سالمت جسمی و روانی و معنوی ،به عنوان یکی از ابعاد سالمت نقش و اهمیت گستره ای یافته است به طوریکه عملکرد انسان
در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر وی از اجتماع نیز به عنوان معیارهای ارزیابی سالمت فرد در سطح جامعه به شمار می رود
 ،بی توجهی به جنبه اجتماعی سالمت در عصر ارتباطات  ،موجب افزایش آسیب پذیری افراد در ابعاد روانی و آسیبهای
اجتماعی می شود
کییز در تحلیل عاملی گسترده  ،مدل پنج بعدی سنجش پذیری را ازسالمت اجتماعی ارائه داد  .طبق این ابعاد فرد سالم از
نظر اجتماعی زمانی عملکرد مناسبی دارد که اجتماع را مجموعه ای معنادار و فهمیدنی و دارای استعدادهای بالقوه برای رشد و
شکوفایی بداند و احساس کند که متعلق به گروه های اجتماعی است وخود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند (کییز و
شاپیرو )2335،برای این متغیر پنج بعد در نظرگرفته شده که عبارت اند از :
انسجام اجتماعی  :ارزیابی فرد از کیفیت روابط خود در جامعه و گروه های اجتماعی را انسجام اجتماعی می نامند .فرد سالم
احساس می کند که بخشی از اجتماع است و خود را با دیگرانی سهیم می داند که واقعیت اجتماعی او را می سازند؛ بنا براین
فردی که از انسجام اجتماعی برخوردار است ،به اجتماع خود احساس نزدیکی می کند و گروه اجتماعی خود را منبعی از
آرامش و اعتماد می داند.
پذیرش اجتماعی  :افراد برخوردار از این بعد از سالمت ،اجتماع را به صورت مجموعه ای کلی و عمومی درك می کنند که از
افراد مختلف تشکیل شده است و به دیگران به عنوان افراد باظرفیت و مهربان ،اعتماد و اطمینان دارند و باور دارند که مردم می
توانند ساعی و مؤثر باشند  .این افراد دیدگاه مطلوبی دربارۀ ماهیت انسان دارند و با دیگران احساس راحتی می کننددر واقع
پذیرش اجتماعی مصداق پذیرش از خود است  .در پذیرش اجتماعی ،فرد نگرش مثبت و احساس خوبی به خودش و زندگی
گذشته دارد و با وجود ضعف ها و ناتوانایی هایی که دارد ،همۀ جنب ههای خود را می پذیرد.
همبستگی اجتماعی  :انطباق اجتماعی درك کیفیت و سازمان دهی و عملکرد دنیای اجتماعی فرد است  .فرد سالم از نظر
اجتماعی سعی می کند دربارۀ دنیای اطراف خود بیشتر بداند .وقایع بی شماری در روز اتفاق می افتد که ممکن است مثبت یا
منفی ،غیرمنتظره یا پیش بینی پذیر ،شخصی یا عمومی باشند  .افراد سالم به طرح های اجتماعی عالقه مند بوده و احساس
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می کنند قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند  .آنان خود را با تصور اینکه در حال زندگی در دنیایی کامل و عالی اند ،فریب
نمی دهند و خواسته ها و آرزوهایشان را در جهت فهم و درك زندگی ارتقا می بخشند .همبستگی اجتماعی معادل مفهوم
تسلط بر محیط است و در مجموع ،دیدن دنیا به صورت منطقی و هوشمند و قابل درك و پیشبینی است .
مشارکت اجتماعی  :مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن ،فرد خود را عضو حیاتی اجتماع می داند و فکر می کند
چیزهای ارزشمندی برای عرضه به جامعه دارد  .این افراد می کوشند احساس دوست داشته شدن کنند و در دنیایی سهیم
باشند که صرفاً به دلیل انسان بودن برای آن ها ارزش قائل است  .مشارکت اجتماعی یعنی اینکه فرد احساس می کند اجتماع
کارهای او را ارزشمند می داند و در رفاه عمومی مؤثر است .
شکوفایی اجتماعی  :شکوفایی اجتماعی عبارت است از ارزیابی توان بالقوه و مسیر تکاملی اجتماع و باور به اینکه اجتماع در
حال تکاملی تدریجی است و توانمندی های بالقوه ای برای تحول مثبت دارد که از طریق نهادهای اجتماعی و شهروندان
شناسایی می شود .افراد سالم دربارۀ وضعیت آیندۀ جامعه امیدوار و قادر به شناسایی نیروهای جمعی هستند و معتقدند که
خود و سایر افراد از این نیروها و تکامل اجتماعی سود میبرند
جامعۀ ایران به لحاظ مواجه شدن با تحوالت ساختاری همانند افزایش ساالنه جمعیت ،مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و
همچنین گذر از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن و در آستانۀ ورود به عرصۀ دنیای تکنولوژی ،شاهد بروز پدیدههای مختلفی در
حوزۀ امنیت و آسیبهای اجتماعی است که این موضوع نشاط و شادی جامعۀ ایران را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده
است و جامعۀ مورد مطالعه (شهر درجزین ) نیز از این قاعده مستثنی نیست.
زمانی که مردم جامعه ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند ،وفاق ،همبستگی ،تعلق اجتماعی ،تعامالت اجتماعی مطلوب،
رضایت از زندگی و همچنین سالمت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که به موازات آن آسیبهای
اجتماعی نیز کاهش می یابد و انگیزه برای کار و تالش افزایش می یابد .در نتیجه چنین جامعه ای ،مسیر پیشرفت و ترقی را
طی خواهد کرد.
گسترش شهرنشینی ،دسترسی بیشتر به فناوری ،مشغله های فراوان ،تحمیل استرس های متعدد بر افراد ،تعامل فرهنگی باال و
خطر تضعیف هویت فرهنگی ،کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم و افزایش اختالالت روانی ،از ویژگی های جامعه امروزی و
زندگی به اصالح مدرن است .بعضی از جامعه شناسان براین عقیده اند که جامعه ایرانی آن اندازه که باید و شاید شاد نیست و
از نبود بسترها و زمینه های الزم برای ابراز شادمانی به شکل جمعی و عمومی رنج می برد .به عبارت دیگر در جامعه ،شیوه
های شناخته شده و متعارف محدودی برای شادمانی های همگانی وجود دارد و در برخی مواقع این شادمانی عمومی در تعارض
با نظم و امنیت اجتماعی قرار میگیرد.
داشتن احساس محرومیت ناشی از باالتر بودن خواسته ها از داشته ها ،عدم انسجام بافت شهری ،سرانه پایین فضای فرهنگی،
فضای سبز و ورزشی و مشکالت اقتصادی ،از جمله مهمترین عواملی هستند که موجب کاهش نشاط در شهر می شوند.
اما برای ارتقا و اصالح ،عوامل بسیاری بر ایجاد نشاط اجتماعی تاثیر دارند که مهمترین آنها فرصت سازی برای توسعه اقتصادی
است .در واقع مادامی که جهت تقویت شاخصهای موثر بر رفاه عمومی مانند افزایش اشتغال ،کم کردن بیکاری ،تقویت امنیت
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شغلی ،برداشتن موانع ازدواج ،تامین مسکن و مواردی از این دست برنامه ریزی می کنیم ،می توانیم با طراحی یک نقشه راه
عالمانه ،به اجرای برنامه های تاثیرگذار بر افزایش نشاط اجتماعی و سطح اعتماد مردم به کشور و نظام ،نیز بپردازیم .در نهایت
ضمن بهره مندی همیشگی از مردم به عنوان سرمایه های عظیم اجتماعی ،شاهد مشارکت روز افزون آنان با دولت در دستیابی
به اهداف عالی نظام مقدس اسالمی خواهیم بود.
پیشینۀ تحقیق
نتایج پژوهش مایرز ( )2333و پترسون ( )2333نشان داده است که شادی میتواند سالمت جسمانی و روانی را بهبود دهد .
مطالعات فرانسیس و همکاران ( ) 2333نشان داد رابطۀ معنی داری بین مذهب و نشاط در بین دانشجویان آلمانی وجود دارد،
اما با کنترل متغیر شخصیت ،این ارتباط معنی دار نبود .
لیوبومسکی ،شلدون ،و شید ( )2331نشان دادند افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوۀ مثبت تر و سازگارانه تری پاسخ
میدهند و دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمنی قویتر و خالق تر از افراد ناشاد هستند .عالوه بر این ،نتایج تحقیقات
مختلف نشان میدهد که شادکامی ،صرف نظر از  ،چگونگی به دست آوردن آن ،میتواند سالمت جسمانی و روانی را بهبود
بخشد(مایرز)2335
دوالن ،پیسگوود و وایت( )233.با مرور مقاالت منتشر شده از سال  ، 5993به این جمعبندی رسیدند که تحقیقات انجام
گرفته در مورد عوامل مرتبط با شادکامی ،به دلیل بکارگیری روش ها و ابزارهای متفاوت ،نادیده گرفتن بعضی عوامل مرتبط و
نامشخص بودن جهت ارتباط  ،به نتایج متفاوت و در بعضی موارد به نتایج متناقضی رسیده اند .آنها به این جمع بندی رسیدند
که بیماری ،بیکاری و نداشتن ارتباط اجتماعی در تحقیقات مختلف عوامل مشترکی هستند که با شادکامی رابطۀ منفی قوی
دارند.
یاماوکا ( )2331در پژوهشی بر روی کشورهای آسیای شرقی نشان داد که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سالمت روانی و
شادکامی رابطه دارد و ضعف در هنجارهای متقابل با عالئم جسمانی بیشتری همراه است.
لیناستروم ( )2331بین سرمایۀ اجتماعی و بهزیستی روانشناختی ،ارتباط معناداری به دست آورد .وینسترا ( )2333و پاودتاوی
( )2331بین سرمایۀ اجتماعی و شادکامی ،رابطۀ مثبت و معناداری به دست آوردند.
نتایج پژوهشگر و سیفرشی ،مانی و بخشی پور (  ) 5311نشان داد که شادکامی با ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،دلپذیر بودن
و با وجدان بودن رابطۀ مثبت و معنادار و با بعد روان نژاد گرایی رابطۀ منفی دارد .همچنین با بعد انعطاف پذیری ارتباط معنادار
به دست نیامد
وکیلی و همکاران (  ) 5311در تحقیق خود با عنوان بررسی شیوع افسردگی وعوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون استان
یزد به این نتایج دستیافته اند که در مجموع  .3/3درصد رانندگان درجاتی از افسردگی داشتند  55/1افسردگی اساسی21/5 ،
درصد افسردگی متوسط و  33/5درصد به درجات خفیف تر افسردگی مبتال بودند و فقط  29/.درصد آنها فاقد عالئم افسردگی
بودند .

11

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،6آبان 9317

در پژوهشهایی که در ایران انجام شده است رابطۀ متغیرهای مختلفی نظیر هیجانات مثبت (رضوان و همکارانش ) 5319
ورزشکار بودن (حمایت طلب ،بزازان و لحمی :5312 ،گودرزی و حمایت طلب )5315 ،جنسیت ،سن ،ثروت ،وضعیت تأهل،
تحصیالت و سالمت(آزموده  )5312بیان احساسات (جعفری و همکارانش  ) 5313اعتماد به نفس (فرهادی و همکاران)5315،
امید به آینده ،ارضای نیاز عاطفی و مقبولیت اجتماعی (هزارجریبی و آستین افشان  )5311عملکرد نظام ایمنی بدن (علی پور
و همکاران  ) 53.9با شادکامی و نشاط بررسی و تأیید شده است ولی در پژوهشهای اجتماعی ،کمتر به سنجش نشاط
اجتماعی و رابطۀ آن با متغیرهای اجتماعی به خصوص سالمت اجتماعی پرداخته شده است .از این رو این پژوهش از این حیث
نیز دارای اهمیت است.
مالحظات نظری
.لوپری و فرایدرس ( )5992روند زندگی زناشویی و ارتباط آن با میزان شادمانی را به شکل ) (Uتصور میکنند .آنها معتقدند
که وقتی فرد تصمیم میگیرد ازدواج کند ،شادی او افزایش مییابد ،وقتی که ازدواج صورت میگیرد از شادی ایجاد شده کم
میشود و این کاهش تا زمان رسیدن فرزندان به سن نوجوانی ،ادامه مییابد .بعد از این دوره ،شادمانی مجددا سًیر صعودی پیدا
میکند تا به سطح اولیۀ خود میرسد.
هادلر و هالر ( )5.9:2335در مطالعات خود نشان دادند که روابط صمیمانه و خوب با دیگر مردم ،همسر ،والدین ،فرزندان،
خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان و همکاران از منابع اصلی رضایت از زندگی و شادی است.
اگر شرایط واقعی شخص از معیار مورد نظر او یا سطح انتظار او بهتر و مطلوبتر باشد ،شادی فرد نیز افزایش مییابد
(آیزنک ) 553:53.1،میکالوس ( ) 5911معتقد است که بخشی از شادکامی و خوشبختی از طریق مقایسه با استانداردهای
اجتماعی تعیین میشود .از نظر او مردم با مشاهدۀ اطرافشان و مقایسۀ خود با دوستان و آشنایان و یادآوری گذشته ،اهداف و
استانداردهایی را انتخاب میکنند .اگر از این استانداردها باالتر باشند ،شادکام و خشنود میگردند و چنانچه پایین تر از آن باشند،
شادکامی و خرسندی اندکی خواهند داشت
پوتنام و همکاران معتقدند که سرمایۀ اجتماعی ،در واقع یک پیشبینی کنندۀ قوی برای تعیین میزان شادمانی افراد و کیفیت
زندگی در اجتماع است ،لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم ،سرمایه گذاری در سرمایۀ اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایه
گذاری های اقتصادی است (به نقل از هوپکه )2335
برخی از تحقیقات از جمله داینر وهمکاران ( )5999چنین گزارش کرده اند که مردم کشورهای ثروتمند از مردم کشورهای
فقیر بسیار شادترند .اما مایرز ( )2333چنین بیان میکند که بین سطح درآمد و شادی در میان مردم آمریکا ،کانادا و اروپا
همبستگی ضعیفی وجود دارد
تچ و لوبومیرسکی ( )5:2335معتقدند که علت تفاوت شادی افراد و جوامع ،صرفاً در مسائل اقتصادی نیست ،بلکه فاکتورهایی
مدنی ،سیاسی ،اجتماعی چون ((میزان آزادیهای اجتماعی در دستیابی به حقوق سیاسی و مدنی شان یا فرصت انتخاب وسایل
مورد نظر برای دستیابی به اهداف خود نیز نقش عمدهای در تبیین شادمانی افراد جامعه دارد
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اما امروزه ما در حال رقابت و مقایسۀ خود با افرادی هستیم که در دنیا جزو بهترین ها هستند .از آنجا که نمیتوانیم به زندگی
خیالی که در تلویزیون میبینیم برسیم در ما افسردگی و حسد افزایش و شادکامی کاهش مییابد (باس  )2333:در همین زمینه
کنریک و همکاران ( :5995به نقل از عابدی )5313 ،دریافتند مردانی که زنان خود را با زنان برتر مقایسه میکنند ،شادکامی
آنها کاهش مییابد.

فرضیات تحقیق
فرضیۀ اول :آیا تفاوت معناداری بین میانگین سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه وجود دارد
فرضیۀ دوم :آیا تفاوت معناداری بین میانگین شادکامی در مناطق مورد مطالعه وجود دارد
فرضیه دوم :بین میزان بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیۀ سوم :بین میزان محرومیت نسبی و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیۀ پنجم :بین سالمت اجتماعی و مولفه های آن با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیۀ ششم :بین میزان سرمایۀ اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
یکی از مهمترین مراحل هر تحقیق تجزیه و تحلیل اطالعات و داده های گرد آوری شده می باشد ،چون تنها از این طریق می
توان سؤاالت پژوهشی را بررسی و نتایج و پیشنهادات نهایی را ارائه کرد .زمانیکه داده ها توسط ابزار جمع آوری اطالعات گرد
آوری شوند ،الزم است که با توجه به روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند .تجزیه وتحلیل اطالعات به
عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا
رسیدن به نتیجه ،کنترل و هدایت می شوند .امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع آوری شده از موضوع مورد
تحقیق می باشد ،تجزیه وتحلیل اطالعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های پژوهش محسوب می شود .داده های خام با
استفاده از فنو ن آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار
می گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها ،در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .سپس در آمار تحلیلی این پژوهش ابتدا به بررسی وضعیت کیفیت نمونه گیری با استفاده از نرم
افزار  spss22پرداخته شده است .به منظور بررسی رابطه بین متغیر ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .در این
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فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه وتحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده اند
پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می شود.

توصیف جمعیت شناختی نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش،
قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،الزم است این داده ها توصیف شود .همچنین توصیف آماری داده ها ،گامی در جهت
تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.

توصیف نمونه مورد مطالعه بر اساس منطقه
توزیع پاسخ دهندگان بر اساس منطقه مورد مطالعه در جدول  5 -5ارائه شده است.
جدول  :5 -5توزیع پاسخ دهندگان بر اساس منطقه
نام منطقه

فراوانی

درصد فراوانی

بعثت

39

12/33

شوكت پور

25

32/33

محله

52

55/33

مجموعه

77

911

جدول فوق بیانگر آن است که 12درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه پژوهش یعنی بیشترین تعداد افراد نمونه را منطقه
بعثت به خود اختصاص داده اند و مناطق شوکت پور و محله نیز به ترتیب  32و 55درصد از پرسشنامه پژوهش را تکمیل
نموده اند .اطالعات فوق در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.
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آمار استنباطی
درپژوهش های روانشناسی و سایر علوم رفتاری کسب اطالعات درباره گروه های کوچک غالباً هدف پژوهشگر نیست ،بلکه او
عالقمند است که از طریق یافته های این گروه کوچک ،اطالعات الزم را درباره جامعه ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب
کرده است،کسب کند .یعنی در این پژوهش ها هدف پژوهش گر تعمیم نتایج به دست آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه
بزرگتر می باشد .این تعمیم مستلزم آن است که پژوهشگر از روش های آماری پیشرفته تر تحت عنوان "آمار
استنباطی"استفاده کند(هومن .) 531.،آمار استنباطی آن قسمت از آمار است که به برآورد وآزمون فرضیه ها در خصوص
پا رامترهای جامعه از روی نمونه می پردازد .استنباط هایی که از نمونه می شود نمی تواند قطعی باشد و این استنباط ها
احتمالی هستند و لذا باید مبانی نظریه احتمال را در بیان آنها به کار گیریم .در واقع هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگی
های جامعه است.
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است .در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از
آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف میباشد .در مرحله بعد آزمون کیفیت نمونه گیری با استفاده از آزمون KMO5و بارتلت مورد
بررسی قرار می گیرد .در ادامه از آزمون معناداری ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای پژوهش بهره
گرفته شد.
روش نمونه گیری در این پژوهش ،خوشهای چند مرحلهای بوده است .بدین صورت که ابتدا سه منطقۀ شهرداری درجزین از
توابع شهرستان مهدیشهر به عنوان سه خوشه اصلی در نظر گرفته شد (شامل شهرك بعثت  ،شهرك شوکت پور ومنطقه درج
محله) و در مرحلۀ بعد خیابانها و میادین اصلی هرمنطقه از شهرداری در حکم بلوك برای خوشه ها در نظر گرفته شد .سپس
هر محله به بلوك ها و کوچه ها تقسیم و در کوچه ها ،خانه هایی به طور تصادفی برگزیده شدند .آنگاه پرسشگر با یکی از
. Kaiser Meyer olkin
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اعضای  51تا  51ساله خانواده مصاحبه انجام داده و پرسشنامه را پر نموده است .در صورتی که در آن خانواده ،جوانی در این
دامنه سنی وجود نداشت خانواده مجاور جایگزین میگردید.
ابزار مورد استفاده در این مطالعه ،پرسشنامه است .پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی پژوهش ،برای
جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
برای سنجش میزان نشاط اجتماعی از پرسشنامه آکسفورد ( )OHIاستفاده شد .این پرسشنامه در سال  5919توسط آرجیل و
لو تهیه شده است .در ساخت این پرسشنامه ،آرجیل پساز رایزنی با آرون بک ،بر آن شد تا جمله های فهرست افسردگی بکرا
معکوس کند و به این ترتیب  25گویه تهیه کرد .سپس  55گویه دیگر به آن افزود تا سایرجنبه های شادکامی را نیز در برگیرد.
سرانجام فهرست  32گویهای را در مورد  1دانشجو اجرا کرد و از آنها خواست تا پس از مرتب کردن گزینه ها  ،دربارۀ اعتبار
صوری آن نیزقضاوت کنند .بدین ترتیب با ایجاد تغییر در برخی از گویه های آزمون و حذف سه گزاره ،فرم نهایی فهرست به
 29گویه تقلیل یافت .بعد از چند سال آرجیل  OHIرا مورد تجدید نظر قرار داد ،فرم نهایی آن  29ماده دارد و از آن به طور
وسیعی در انگلستان استفاده میشود.
در ایران به منظور پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در پژوهشی مقدماتی توسط علی پور و نورباال (535 ،)53.1
دانشجوی دانشگاه های عالمه طباطبایی و شاهد با منیانگین سنی  22/1مورد بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش همسانی
درونی مواد پرسشنامه نشان داد که تمام موارد  29گانه آن با نمره کل همبستگی باالیی دارد .آلفای کرونباخ  3/93و پایایی دو
نیم کردن آزمون  3/92بود .پایایی بازآزمایی پرسشنامه بعد از سه هفته 3/.9 ،بود .همچنین بار بررسی روایی صوری پرسشنامه
از  53کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش شادکامی را توسط این آزمون تایید کردند .رئیسی ( )5313نیز در
پژوهش خود ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  3/1.گزارش کرد .در بررسی مقدماتی که بر روی  53نفر (23مرد و
23زن) از مردم شهر اصفهان صورت گرفت ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  3/12بدست آمد .پایایی به دست آمده در
پژوهش حاضر به شیوه آلفای کرونباخ  3/13بدست آمد که حاکی از پایایی باالی این پرسشنامه است .همچنین به منظور
تعیین روایی به تعداد عوامل پرسشنامه سواالتی طرح شد که در زیر میزان همبستگی عوامل پرسشنامه با سواالت مطروحه
آورده شده است.
برای سنجش محرومیت نسبی از پرسشنامه محقق ساخته شده است و زندگی ،تحصیالت ،تفریحات ،محل زندگی ،اتومبیل و
مسکن ،با دوستان و نزدیکان و غیره  ...خود مقایسه نماید .در این تحقیق ،از اعتبار محتوایی استفاده شده است .به همین
منظور ،پرسشنامۀ تدوین شده را به اساتید و متخصصان نشان داده و از نظرات آنها برای تصحیح پرسشنامه کمک گرفته شد.
برای محاسبه پایایی نیز با استفاده از داده های آزمون مقدماتی (پیش آزمون) و به کمک کامپیوتر و نرم افزار  ،SPSSمیزان
آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که به صورت سازه تهیه شده بودند محاسبه گردید.
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آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از آزمون فرضیات ،الزم است از وضعیت نرمال بودن توزیع اطالع حاصل شود .برای این منظور میتوان از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده نمود.
جدول  )2-5آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها

مولفه

كولموگروف اسمیرنوف

معنی داری

سالمت اجتماعی

2/331.

2011

شادکامی

5/595.

2011

هرگاه سطح معناداری متغیر ها بیشتر و بزرگتر از سطح( )3/31باشد می توان گفت داده ها دارای توزیع نرمال هستند ،لذا
همانطور که در جدول 2-5مشاهده میگردد همه متغیرها سطح معناداری آنها بزرگتر از ( )3/31است .بنابراین از آزمون
همبستگی پیرسون و آزمون میانگین یک جامعه می توان استفاده نمود.
كفایت نمونهگیری داده ها
این آزمون که به منظور تشخیص مناسب بودن داده ها می باشد با استفاده از آزمون  KMOو بارتلت انجام می شود .مقدار
آن همواره بین  3و  5در نوسان است در صورتی که  KMOکمتر از  3/1باشد داده ها مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین
 3/1تا  3/59باشد داده ها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص  ،بزرگتر از  3/.باشد همبستگی موجود در بین داده ها برای
تحلیل عاملی مناسب خواهند بود.
جدول  )3-5آماره های اطمینان متغیرهای پژوهش
سالمت اجتماعی

شادكامی

متغیر
شاخص كفایت نمونهگیری

3751.

3751.

كرویت-بارتلت

53711.

5371..

5

5

37335

37335

درجه آزادی
ضریب معناداری

بر اساس نتایج بدست آمده ،مقدار آزمون  KMOبرای هریک از متغیر های سالمت اجتماعی و شادکامی به ترتیب  3/51و
 )KMO>3/31(3/51و مقدار آزمون بارتلت هم به ترتیب  53711.و  )P<3/35(5371..می باشد و این حاکی از کفایت
نمونه و متغیر های وارد شده جهت انجام تحلیل عاملی است.
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بررسی متغیر های پژوهش
در این قسمت به بررسی متغیر های پژوهش پرداخته می شود که در زیر به آنها اشاره می شود:
قبل از پرداختن به آزمون فرضیه های پژوهش ،سنجش وضعیت هر یک از مولفه ها یا متغیر های پژوهش ،می تواند فرآیند
تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش را تسهیل ببخشد.
وضعیت سالمت اجتماعی
به منظور پاسخ گویی به سؤال پژوهش یعنی «وضعیت سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه در چه سطحی می باشد» از
آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است که نتایج آن در جدول  5-5ارائه شده است.
جدول  : 5-5نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی وضعیت سالمت اجتماعی و مولفه های آن با میانگین فرضی3
شاخص
مولفه

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

مقدار آماره t

درجه آزادی

سالمت اجتماعی

3/331.

3/3.531

3/152

3/233

.5

شکوفایی اجتماعی

3/3233

3/51225

3/335

5/352

.5

همبستگی اجتماعی

2/1319

3/11935

3/335

-2/919

.5

انسجام اجتماعی

3/5555

3/11551

3/535

5/552

.5

پذیرش اجتماعی

2/1933

3/55192

3/335

-1/593

.5

مشاركت اجتماعی

3/2553

5/5551

3/535

5/535

.5

همان طور که در جدول  5-5مشاهده می شود میانگین سالمت اجتماعی( )3/331.می باشد که این مقدار تقریباً برابر با
میانگین فرضی( ) 3است و با توجه به سطح معناداری(بزرگتر از  )3/31می توان استنباط کرد که میانگین سالمت اجتماعی در
حد متوسط قرار دارد ،همچنین میانگین شکوفایی اجتماعی( )3/3233با توجه به سطح معناداری(کوچکتر از  )3/31بیشتر از
حد متوسط قرار دارد .و میانگین همبستگی اجتماعی( )2/1319و پذیرش اجتماعی( )2/1933با توجه به سطح
معناداری(کوچکتر از  )3/31کمتر از حد متوسط قرار دارند .میانگین انسجام اجتماعی( )3/5555و مشارکت اجتماعی()3/2553
نیز با توجه به سطح معناداری (بزرگتر از  )3/31در حد متوسط قرار دارند.

وضعیت سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه
به منظور پاسخ گویی به سوال پژوهش یعنی « آیا تفاوت معناداری بین میانگین سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه
وجود دارد یا خیر؟» از آزمون آنوا استفاده گردیده است .نتایج آن در جدول زیر گزارش گردیده است.
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جدول  :1-5نتایج آزمون آنوا جهت بررسی وضعیت سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه
مجموع

منبع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

مجذورات
بین گروهی

5/212

2

3/555

سالمت

درون گروهی

9/393

.2

3/525

اجتماعی

کل

53/3.2

.5

1/3.1

3/339

بنابر نتایج مندرج در جدول F ،1-5مشاهده شده بین میانگین سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه ،تفاوت معناداری وجود
دارد؛ به منظور بررسی تفاوت مشاهده شده در سالمت اجتماعی با مناطق مورد مطالعه ،از آزمون توکی استفاده شده است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،در آزمون واریانس ،سطح معناداری سالمت اجتماعی با مناطق مورد مطالعه از
 3/31کوچکتر است .پس می توان نتیجه گرفت که بین سالمت اجتماعی در مناطق مختلف تفاوت معناداری وجود دارد؛
بنابراین برای بررسی این مطلب که تفاوت به وجود آمده در کدام منطقه مورد مطالعه است ،از آزمون توکی استفادهشده است.
نتایج ان در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  ،5-5خالصه آزمون توکی برای مقایسه جفتی سالمت اجتماعی بر اساس بخش های مورد مطالعه
مؤلفه

منطقه ( )Iمنطقه ( )jاختالف میانگین ( )i-jخطای معیار سطح معناداری
بعثت

شوکت پور

3/23325

3/392

3/391

بعثت

داراج محله

-3/51353

3/55.2

3/353

شوکت پور

بعثت

-3/23325

3/39251

3/391

-3/31333

3/52152

3/353

3/51353

3/55.29

3/353

3/31333

3/52152

3/353

مناطق مورد مطالعه شوکت پور داراج محله
داراج محله

بعثت

داراج محله شوکت پور

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  5-5حاکی از اختالف معنادار بین میانگین سالمت اجتماعی منطقه شوکت پور و داراج
محله میباشد و بین میانگین بعثت با سایر مناطق اختالف معناداری وجود ندارد.
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وضعیت شادكامی
به منظور پاسخ گویی به سؤال پژوهش یعنی «وضعیت شادکامی افراد در مناطق مورد مطالعه در چه سطحی می باشد» از
آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است که نتایج آن در جدول  .-5ارائه شده است.
جدول  : .-5نتایج آزمون تی تک نمونه ای بررسی وضعیت شادکامی و مولفه های آن با میانگین فرضی5/1
شاخص
مولفه

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

مقدار آماره t

درجه آزادی

شادكامی

5/595.

3/1.211

3/935

3/151

.5

سالمتی

5/1333

3/15315

3/531

3/59.

.5

رضایت

5/1139

3/5.325

3/511

-/193

.5

خلق مثبت

5/555.

3/15.39

3/3.5

-2/233

.5

عزت نفس

5/225.

5/35333

3/329

-/235

.5

كارآمدی

5/5133

3/.33.9

3/155

-/313

.5

همان طور که در جدول  .-5مشاهده می شود میانگین شادکامی( )5/595.می باشد که این مقدار تقریباً برابر با میانگین
فرضی( )5/1است و با توجه به سطح معناداری(بزرگتر از  )3/31می توان استنباط کرد که میانگین شادکامی در حد متوسط
قرار دارد همچنین میانگین مولفه سالمتی( ،)5/1333میانگین مولفه رضایت( ،)5/1139میانگین مولفه خلق مثبت()5/555.
و میانگین مولفه کارآمدی( )5/5133با توجه به سطح معناداری(بزرگتر از  )3/31در حد متوسط قرار دارد .و میانگین مولفه
عزت نفس( )5/225.با توجه به سطح معناداری(کوچکتر از  )3/31کمتر از حد متوسط قرار دارند.
وضعیت شادكامی در مناطق مورد مطالعه
به منظور پاسخ گویی به سوال پژوهش یعنی « آیا تفاوت معناداری بین میانگین شادکامی در مناطق مورد مطالعه وجود دارد یا
خیر؟» از آزمون آنوا استفاده گردیده است .نتایج آن در جدول زیر گزارش گردیده است.
جدول  :1-5نتایج آزمون آنوا جهت بررسی وضعیت سالمت اجتماعی در مناطق مورد مطالعه
منبع

مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

مجذورات

شادكامی

بین گروهی

2/1.5

2

5/21.

درون گروهی

25/519

.2

3/335

کل

25/253

.5
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بنابر نتایج مندرج در جدول F ،1-5مشاهده شده بین میانگین شادکامی در مناطق مورد مطالعه ،تفاوت معناداری وجود دارد؛
به منظور بررسی تفاوت مشاهده شده در شادکامی با مناطق مورد مطالعه ،از آزمون توکی استفاده شده است.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،در آزمون واریانس ،سطح معناداری شادکامی با مناطق مورد مطالعه از  3/31کوچکتر
است .پس می توان نتیجه گرفت که بین شادکامی در مناطق مختلف تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین برای بررسی این
مطلب که تفاوت به وجود آمده در کدام منطقه مورد مطالعه است ،از آزمون توکی استفادهشده است .نتایج ان در جدول زیر
گزارش شده است.
جدول  ،9-5خالصه آزمون توکی برای مقایسه جفتی شادکامی بر اساس بخش های مورد مطالعه
منطقه

منطقه

اختالف میانگین (i-

خطای

سطح

()I

()j

)j

معیار

معناداری

بعثت

شوکت پور

3/53153

3/55231

3/323

بعثت

درج محله

3/21599

3/515..

3/311

-3/53153

3/55231

3/323

-3/51555

3/59535

3/.23

درج محله

بعثت

-3/21599

3/5155.

3/311

درج محله

شوکت پور

3/51555

3/59535

3/.23

مؤلفه

شوکت پور بعثت
مناطق مورد مطالعه شوکت پور درج محله

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  9-5حاکی از اختالف معنادار بین میانگین شادکامی منطقه شوکت پور و بعثت میباشد و
بین میانگین درج محله با سایر مناطق اختالف معناداری وجود ندارد.
همبستگی متغیر های پژوهش
بعد از انجام سنجش وضعیت متغیرهای پژوهش ،تعیین همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش صورت میگیرد .تحلیل
همبستگی برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .در پژوهش حاضر از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .که در جدول 53-5به تصویر کشیده شده است.
جدول  .53-5ماتریس همبستگی بین متغیرها و ابعاد پژوهش
متغیر

شادکامی

شادكامی

سالمت

شکوفایی

همبستگی

انسجام

پذیرش

مشاركت

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

5

سالمت اجتماعی

**.3.3

5

شکوفایی اجتماعی

.539

**.29.

5
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همبستگی اجتماعی

-.3.1

-.311

**-.2.5

5

انسجام اجتماعی

-.531

.325

**-.533

**-.11.

5

پذیرش اجتماعی

.591

**.519

.315

.312

-.319

5

مشارکت اجتماعی

**.213

**.1.5

.395

.352

-.32.

-.3551

**. Correlation is significant at the 3735 level (2-tailed).
جدول شماره  53-5نشان میدهدکه همبستگی بین سالمت اجتماعی و شادکامی  373.3است و در سطح  3/35معنادار
است .همچنین از متغیر سالمت اجتماعی  ،مولفهی مشارکت اجتماعی بیشترین ارتباط را با متغیر شادکامی ( p > 3/35و
 )r= 3/213دارد .بنابراین با احتمال  99درصد میتوان گفت که بین سالمت اجتماعی و شادکامی رابطهی معناداری وجود
دارد.
از نتایج دیگری که به دست آمد ،رابطۀ معنادار و معکوس بین محرومیت نسبی و میزان نشاط اجتماعی بود ،یعنی هر چه
محرومیت نسبی افزایش پیدا میکند ،میزان نشاط اجتماعی کاهش پیدا میکند .نتایج این فرضیه با نظر داینر و همکاران
( )5999همسو بود .آنها گزارش کرده بودند که مردم کشورهای ثروتمند از مردم کشورهای فقیر بسیار شادترند.
همچنین نتایج پژوهش با نظرات آرجیل ( )5999همسو بود؛ او معتقد است بین درآمد و شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد،
پژوهشهای وی نشان میدهد که این ارتباط در بین اقشار کم درآمد بیشتر است .کالرکو اسوالد( )5995نیز گزارش کردند که
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تولید ناخالص ملی سرانه با میزان شادمانی افراد جامعه رابطۀ مستقیم دارد و افزایش در
آمد ملی ،شادمانی مردم را افزایش میدهد .بر اساس نظر مارتین ،بایستی با « خلق سازوکارهای تنظیمی و تعدیلی ،ایجاد
رضایتمندی در افراد جامعه و کاهش نابرابری را در جامعه فراهم نمایند» (برگزما )551:2335 ،از این رو است که وینهوون و
کالمیجن بر عدالت در ایجاد احساس شادی تأکید کرده و معتقدند «هرچه عدالت (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی) در
جامعه نمود بیشتری یابد ،میزان شادی و توزیع آن بین مردم نیز منصفانهتر خواهد بود» (وینهوون و کالمیجن.)531:2331 ،
همچنین بنا بر پژوهشهای آلسینا ،دیتال و مککلوچ که نابرابری را موجب کاهش شادی در جامعه قلمداد میکنند (گراهام و
فلتون )531:2335 ،اگر شادی معلول (پیامد عوامل متعدد) فرض شود ،به نظر میرسد تا حد زیادی متأثر از نابرابری در
امکانات و منابع طبیعی یا نابرابری در دستیابی به منابع کمیاب اجتماعی  -فرهنگی همانند شغل ،درآمد ،قدرت ،پرستیژ،
کارآمدی (مهارت)و ...است.
همچنین نتایج نشان داد بین میزان بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی و میزان نشاط اجتماعی رابطۀ معنادار و مستقیم وجود
داشت .مشخص می شود که هر چه بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی افزایش پیدا میکند ،میزان نشاط اجتماعی هم افزایش
پیدا میکند.
به منظور بررسی فرضیه اینکه (آیا بین سالمت اجتماعی و مولفه های آن با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد) از ضریب
رگرسیون استفاده شده است. .
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جدول  :55-5جدول ضرایب رگرسیون سالمت اجتماعی و مولفه های آن با شادکامی
ضرایب غیراستاندارد

مدل
B

خطای استاندارد

(ثابت)

-/225

3/133

ضرایب استاندارد

T

سطح معناداری

بتا
-/555

3/511

سالمت اجتماعی

3/1.5

3/555

3/3.3

3/539

3/335

شکوفایی

3/539

3/335

3/539

3/93.

3/312

همبستگی

-3/3.1

3/251

-3/3.1

-3/551

3/131

انسجام

3/531

3/235

3/531

3/929

3/315

پذیرش

3/591

3/251

3/591

5/.32

3/393

مشارکت

3/213

3/333

3/213

2/239

3/333

همان گونه که در جدول فوق مشاهده میشود ضرایب بتا در مقیاس سالمت اجتماعی و مولفه مشارکت معنادار بوده در حالیکه
در سایر مولفه ها معنادار نبوده است .بر اساس ضرایب بتا به ازای یک واحد افزایش در سالمت اجتماعی ،میزان شادکامی
افراد  3/3.3واحد و به ازای یک واحد افزایش در مشارکت اجتماعی ،میزان شادکامی افراد  3/213واحد افزایش می یابد.
نتیجۀ دیگری که از آزمون فرضیات به دست آمد ،وجود رابطۀ معنادار و مستقیم بین میزان سرمایۀ اجتماعی و میزان نشاط
اجتماعی بود .به عبارت دیگر با افزایش سرمایۀ اجتماعی میزان نشاط اجتماعی نیز افزایش مییابد .نتایج این پژوهش با نظر
پوتنام و همکاران ،رابینسون و دراکر همسو است .همچنین نتایج به دست آمده با این فرضیه ،با نتایج تحقیقات یاماوکا
( ،)2331وینسترا ( )2333و پاودتاوی ( )2331همخوانی دارد.
یاماوکا ( )2331در پژوهشی بر روی کشورهای آسیای شرقی نشان داد که سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن با شادکامی رابطه دارد.
پوتنام و همکاران در تحقیقی که با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشردوستی دانشگاه ایندیانا انجام دادند ،دریافتند که
افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند و بهتر میتوانند با مردم رابطه برقرار کنند ،نسبت به افرادی که از نظر
مالی غنیتر ،ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند ،شادمانترهستند .به نظر پوتنام و همکاران ،سرمایۀ اجتماعی عبارت است از
ارتباطاتی که بین مردم وجود دارد و محل زندگی آنها را از نظر روابط غنی میسازد .آنها معتقدند که سرمایۀ اجتماعی ،در واقع
یک پیشبینیکنندۀ قوی برای تعیین میزان شادمانی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است ،لذا برای افزایش سطح شادمانی
مردم سرمایهگذاری در سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایهگذاریهای اقتصادی است (هوپکه.)2335 ،

عوامل احصاء شده كه كاهنده نشاط اجتماعی میباشند:
عوامل فردی ،خانوادگی :عواملی چون اشکال در سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی ،دستمزد پایین و مشکالت شدید
اقتصادی ،کمبود وسایل تفریحی و رفاهی ،ضعف در مهارتهای ارتباطی با دیگران و انزوا و گوشه گیری ،مشکالت خانوادگی و
کاهش روابط خانوادگی و اجتماعی و...
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عوامل محیطی -اجتماعی :عواملی چون بافت شهر و محله که با استانداردهای روحی و روانی و فرهنگی در تعارض باشند،
آلودگیهای صوتی و سروصدای شدید و خشن و از بین رفتن صدای طبیعت مانند صدای آب جاری ،نغمه دلنشین پرندگان و
وزش باد در شاخسار درختان ،تنشهای عصبی و پایین بودن نقطه جوش افراد و گالویز شدن افراد به دالیل بسیار ساده ،عدم
ثبات اقتصادی و تورم و دسترسی سخت و دشوار به امکانات الزم و اولیه برای یک زندگی ساده ،بزهه کاریهای اجتماعی و
نگرانی از برخوردهای خشن در جامعه ،بی نظمی و هنجارشکنی های اجتماعی ،تعارض بین فرهنگ و باورهای دینی با
رفتارهای اجتماعی و بروز ،شکل گیری و نهادینه شدن بعضی ضد ارزشها مانند کم شدن روحیه تعاون وهمدلی و نوع دوستی یا
زیاد شدن ریا و دروغ  ،کم شدن فضای سبز و محدود شدن زیبایی فضای سبز به پارکهای دور از دسترس که اکثر افراد به
صورت بسیار گذرا و با فاصله زمانی زیاد می توانند از این فضاها استفاده کنند و در عوض از بین رفتن فضای سبز متصل به
زندگی روزانه مانند حیاط خانه و یا تراس و ایوان منازل و درختان خیابانها و گذرگاهها و یا آرایش بسیار نازیبای آنها ،جدا
شدن انسان از طبیعت و پرندگان و سایر مخلوقات زیبای خداوند ،کم شدن جلوه زیبای شهری با بکارگیری رنگهای سرد و کدر
مانند رنگهای خاکی ،خاکستری و رنگهای تیره با درخشندگی کم ،عدم استفاده از جلوه های ویژه و زیبا از نمادهای هنری و
استفاده بسیار محدود از موسیقی آب روان ،خرابیها و زشتیهایی راهها ،پیاده روها ،جویهای خیابانها ،دیوارهای منازل و سایر
عناصر شهری و....

تجزیه وتحلیل های كاربردی
شادی همیشه با هیجان وخنده وحرکت همراه است در حالیکه درنشاط لزوماً با خنده همراه نیست در واقع احساسی است که
موجب لذت فرد می شود و یک حس درونی است .به همین ترتیب شادی می تواند یک هیجان کاذب و زودگذر حتی منفی
باشد در حالیکه ماهیت نشاط اصیل ،مثبت و با دوام است در اینجا صحبت از صرفاً شاد کردن جامعه با تمسک به هر ترفندی
نیست بلکه منظور روشهایی است که شور و هیجان پایا و واقعی را در تمامی زیر گروههای جامعه باال برده و باعث تحرك
بیشتر و موثرتر جامعه شود .البته بعضی از انواع شادی نیز مطلوب است و یا حداقل با هنجارهای جامعه در تضاد نیست مانند
به خیابان آمدن و شادی عدهای از مردم بعد از پیروزی انتخابات یا برد تیمهای ورزشی مورد عالقه و یا در چهارشنبه سوری.
این شادی اگر کنترل شده باشد قطعا به نشاط جامعه کمک می کند .اما باز برای افزایش نشاط جامعه باید به دنبال
راهکارهایی پایاتر و پویاتر بود و در کنار این شادی های اجتماعی از ابزارهای دیگر نیز استفاده نمود.
نشاط اجتماعی شرایطی است که افراد از آن احساس رضایت کرده و پویایی دارند .به عنوان مثال مردم در ماه محرم با شرکت
در مجالس عزاداری احساس رضایت ،پویایی و نشاط درونی می کنند زیرا برای امام حسین (ع) کار می کنند که با آرمانهای
ایشان از یک انسان کامل همخوانی دارد و یا کسی که در حرفه خود می تواند کار مفیدی انجام بدهد و یا در کانون های
فرهنگی ،ادبی یا خیریه ها فعالیت می کند ،به علت احساس مفید واقع شدن ،نشاط واقعی پیدا می کند و از رضایت درونی
بسیار باالیی بهره مند می شود.
با این حال این روزها مردم درجزین به اهمیت شادی بیش  ،از پیش واقف اند و به دنبال راههایی برای افزایش شادی و تفریح
در زندگی خود هستند و چنانچه ضوابط شادی و نشاط جمعی در شهر تعریف نگردد ،شادی ها تبدیل به عامل تخریب
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اجتماعی خواهند شد وآثار منفی شادی های کاذب در حوزه های فردی شامل اشتباه در مصادیق شادی ،تبدیل شادی به
عادت ،زیاده روی در شادی ،غفلت از یاد خدا ،خود تخریبی ،از بین رفتن وقار فردی ،کاهش خرد و حریم شکنی می باشد.

پیشنهادات عمومی
با توجه به توضیحات پیش به نظر می رسد باید به دنبال راهکارهایی مطلوب برای ارتقا نشاط باشیم که به راهکارها زیر اشاره
می شود.


داشتن لبخند بر لب در برخوردهای اجتماعی و دوری از عبوس بودن ،اخم کردن و مکدر بودن که باعث انتقال انرژی
منفی به دیگران میشود



استفاده از عطر و لباس های آراسته با رنگ های شاد در منزل و در جامعه متناسب با هنجارهای اجتماعی ،به عنوان
مثال رنگهای سنگین اما شاد برای خانمها و آقایان وجود دارد که می تواند در محیط کار ،جامعه ،و خانواده استفاده
کنند ولی کم توجه ای به این مهم باعث گرایش افراطی به رنگهای تیره و کدر می شود



تقویت اعتماد به نفس ،اراده و حافظه و تربیت آنها در مسیر پرورش با روشهای کار آمد



پیشگیری از فشار های روانی و ایجاد کنترل بر فشار های روانی ،کمک به باال بردن ظرفیت تحمل پذیری و پرهیز از
عصبانیتهای زودهنگام



ریشه کنی افکار منفی و نا آرام و هیجانهای رنج ،به عبارتی باید تالش کنیم که مشکالت زندگی مانند مسایل
اقتصادی تمامی فکر و ذکر افراد را در تمامی لحظات زندگی اشغال نکند و در حد متعادل به افکار مثبت نیز توجه
داشتهباشند و روحیه امید را در درون خود و با اراده تقویت نمایند



فراگیری بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای فردی



ایجاد قدرت غلبه بر ترس و ناراحتیهای زندگی



تقویت ارتباط های اجتماعی و ارتباط های خانوادگی صحیح و کار آمد



فراگیری ورزشهای فکری و به کارگیری آن در مسیر تعلیم و تربیت



رشد و شکوفایی استعدادها



بکار گیری افکار مثبت و متعادل در زندگی



پرداخت به عوامل امید بخش و شادی آور مانند رضایت و تحمل ،پرهیز از گناه ،مبارزه با نگرانی ،حضور در مجالس
شادی ،ورزش ،سفر و تفریح ،تفکر در آفریده های خداوند ،یادگیری و اتخاذ شیوه صحیح برخورد با مشکالت ،داشتن
قضاوت های مثبت در خصوص افراد و امور و تصویر سازیهای مثبت
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پیشنهادات اجرایی جهت افزایش نشاط اجتماعی در جهت نقش ها و نهادها


آگاه سازی مردم برای درك تمایز نشاط با لذات مادی و زودگذر و یا شادی های کاذب با توجه به زمانبر بودن ایجاد
زیرساختها ،می بایست با استفاده از شرایط موجود ،موضوع نشاط اجتماعی را از طرق مختلف تقویت کرد .راههایی
مانند اجرای برنامه های شاد فرهنگی و هنری شامل طنز ،مسابقه و یا اجرای زنده موسیقی محلی در محل های
عمومی مثل بوستانهای بزرگ شهر با همکاری و مشارکت الزامی همه دستگاهها بصورت هفتگی است.



استفاده از هنرهای خیابانی مانند مسابقات نقاشی در خیابانها و مراکز تفریحی ،جشنواره طراحی نمادهای هنری با
ابزارهایی ساده مانند شن و ماسه ،ساخت آدم برفی در زمستان و اقدامات اجتماعی و حرکتهای عمومی مانند
پیادهرویهای دستهجمعی ،درختکاری به صورت وسیع ،اشاعه فرهنگ پرورش گلهای آپارتمانی



بهبود زیر ساختهای تفریح و سرگرمی های سالم اجتماعی از جمله افزایش سرانه فضای سبز در شهر ،تعریف و ایجاد
مجموعه های فرهنگی و ورزشی در بوستانها ،ایجاد سینماهای روباز در محل بوستانهای شهر ،ایجاد سایت های
کوچک ورزشی (فوتسال ،تنیس روی میز ،بد مینتون و ) . .



ایجاد سینمای روباز و یا فرهنگسرا که مورد استفاده عمومی خانواده ها هستند؛ در صورت وجود این مجموعه ها می
توان در تمام روز ها مخصوصاً روز های تعطیل یا ایام اعیاد (مذهبی و یا ملی) با طراحی برنامه های شاد فرهنگی
برای اقشار و گروههای سنی مختلف مردم ،نشاط اجتماعی تقویت نمود.



طراحی مسابقاتی با جوایز ارزنده برای جلب مردم شهر به مقوله ورزشهای همگانی نظیر کوهپیمایی عمومی و یا پیاده
روی عمومی ،که در نتیجه آن می توان هم سالمت مردم را مورد توجه قرار داد و هم نشاط اجتماعی را تقویت کرد.



تبلیغ و ترویج قناعت و بهره بردن از شرایط موجود و روی آوردن به سمت طبیعت برای ایجاد تفریحات و سرگرمی
های سالم؛ برای مثال در برخی شهرها بسیار متداول است که یک خانواده می تواند غذای ساده خود را بردارد و به
دامن طبیعت یا پارك محل زندگی خود برود و لحظات و ساعات با نشاطی را بگذراند.



ساماندهی و رونق بخشی جشن ها و اعیاد مذهبی مانند نیمه شعبان ،عید مبعث ،عید قربان ،عید فطر و یا عید نوروز
و روز طبیعت و یا جشن های ملی مانند هفته دفاع مقدس ،روز ملی شدن نفت و یا ایام دهه فجر و اجرای طراحی
جشنهای محله ای شاد و فرهنگی.



تعیین روزهای خاص عمومی مانند روز پاکسازی محیط ،هفته بهسازی دیوارها و پیاده روها و یا نظافت جامعه یا روز
خنده و یا هفته مبارزه با اخم و عصبانیت در طی سال برای جلب توجه مردم به مقوله نشاط



تقویت هویت فرهنگی در میان مردم؛ چنان که نیاکان ما به خوبی این موضوع را دریافته بودند و از هر فرصتی برای
با هم شاد بودن استفاده می کردند و این منظور با تعامالت بیشتر و تقویت صله رحم فراهم می شود.



تقویت هویت فرهنگ قومی ،ملی و دینی با تدارك جشنواره غذای محلی ،مسابقات محلی کشتی و یا جشنواره آیین
های محلی



امنیت اقتصادی و امنیت شغلی ،سالمت اداری و شایسته ساالری هم می تواند در حوزه نشاط اجتماعی بسیار تاثیر
گزار باشد .حفظ شان کارکنان و تکریم ارباب رجوع در ادارات و سازمانها  ،تاثیر بسزایی بر آرامش روانی و رضایت
اجتماعی آنان دارد .این تحول و افزایش روحیه کار و حفظ آرامش روحی باید ابتدا در بدنه ادارات دولتی شهر رخ
دهد تا مردم به آرامش برسند شهرداری و فرمانداری باید پیش قراوالن این حرکت باشند.
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شادسازی فضای شهری و عرصه های عمومی ،مشتمل بر ساختمان ها ،خیابان ها و میادین و نمادهای شهری با
نمادسازی ،مجسمه سازی و طراحی و نقاشیهای زیبا در دیوارهای شهر ،لذا بعضی شهرهای دنیا صرفا با رنگ آمیزی
شاد دیوارها و خیابانها ،فضای شهر را شاد کرده اند؛ لذا اصالح مبلمان شهری فرسوده یا آسیب دیده ،رنگ آمیزی
شهرها و رنگآمیزی هماهنگ دیوارها و پاك سازی آلودگی دیوارها ،ضروری است.



امیدواریم که با اجرای برنامه های پیشنهادی این مستند و سایر برنامه های مناسب ،شاهد تحول جدی در شهر
درجزین باشیم؛ بطوریکه که اگر  5سال دیگر ،فردی که در این مدت در درجزین نبوده اگر به درجزین بازگردد،
متوجه این تغییر اساسی در سطح شهر بشود.
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