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  عوامل اجتماعي موثر در نشاط اجتماعي دانشجويان
  

  طليعه خادميان
  طوبي فرجي

  چكيده
مقاله حاضر بر اساس پژوهشي كه با هدف بررسي عوامـل مـوثر دراحسـاس نشـاط اجتمـاعي بـين دانشـجويان        
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق انجام گرفته است،تنظيم شده است. روش اين پژوهش پيمايشي بوده و ابـزار  

نفـر از دانشـجويان دانشـگاه آزاد     350نمونه آماري شـامل  .سشنامه مي باشدگردآوري اطالعات مصاحبه مبتني بر پر
هاي توصيفي نشان دهنده افتهي .اي انتخاب شده انداي چند مرحلهاسالمي واحد تهران شرق بوده كه به روش خوشه

بـين متغيرهـاي   هـاي تبينـي   همچنين مطابق يافته. باشدآن است كه ميزان نشاط دانشجويان درحد متوسط و پايين مي
همچنين بين متغير هـاي اعتمـاد    .تاهل، ميزان درآمد ماهيانه خانوار، و ميزان نشاط آنها ارتباط معني داري وجود دارد

اجتماعي، رضايت از زندگي، خودپنداره مثبت و ميزان احساس نشاط همبستگي مثبت و معني دار و بـين متغيرهـاي   
 .تماعي با احساس نشاط همبستگي معني دار و معكوسي وجود دارداحساس محروميت نسبي و احساس بيگانگي اج

 .داري وجود نداردمطابق يافته ها بين جنس، و ميزان نشاط اجتماعي آنان ارتباط معني

  
احساس نشاط اجتمـاعي، اعتمـاد اجتماعي،رضـايت از زنـدگي، خودپنـداره مثبـت، احسـاس         :هاي كليديواژه

  محروميت نسبي، بيگانگي اجتماعي
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  مقدمه
شاد زيستن آرزوي ديرينه بشر است كه در تمدن  .نشاط و شادابي يكي از نيازهاي اساسي انسان به شمار مي آيد

نشاط اجتماعي يك مسئله عمومي است كه تمـام ابعـاد جامعـه و    . كهن ايرانيان شادي پديده الهي محسوب مي شود
حاضر با گسترش شهرها و تغيير و تحوالت سريع و در هـم  در حال . احواالت انساني را تحت الشعاع قرار مي دهد

تنيدگي هاي مشكالت و معضالت شهري و كاهش گردهمايي گروهي و مكانيكي شدن روابط افـراد، انسـان امـروز    
افراد درون اين مكانيزم در هم تنيده شهري در تكاپوي شادي و نشاط هستند و بيش از هر . دچار خالء گرديده است

 .و تفريح نياز دارند به شادي كه منجر به توسعه روابط اجتماعي و فردي مي گردد چيز به شادي

احساس نشاط به متغيرهاي متفاوت اجتماعي و فردي بستگي دارد كه از يك سو ايـن نيازهـا بـه حكومـت و از     
شـرايطي   جامعه از سويي به وجود آورنـده  .سوي ديگر به جامعه و نظام ارزشي در نهايت خود شخص بر مي گردد

است كه مي تواند فرد را به سوي تحقق اهداف و آرزوهاي فردي سوق دهـد و از سـوي ديگـر زمينـه سـاز تحقـق       
فضايي است كه فرد مي تواند به كنش متقابل و ارتباط با همنوعانش كه باعث ايجاد آرامش، امنيت، اطمينـان خـاطر   

نشـاط  . تركيبي از شرايط فردي و اجتماعي است نشاط در زندگي. وي است براي يك زندگي مناسب مبادرت ورزد
در زندگي، احساس خوشبختي، اعتماد متقابل و احساس تعهد و موارد مشابه همه در يك دسته فرهنگي قـرار دارنـد   

عدم يا كاهش وجود نشاط وشـادابي موجـب    .)1373:66و نشانه نگرش فرد به خود جهان پيراموني است (ازكمپ، 
  .هاي گسترده اجتماعي و فرهنگي گرديده استهنجاري ها و نابهايجاد آسيب

علي رغم وجود پيامدهاي نامطلوب عدم وجود نشاط و وجود ده ها پيامد مثبت ناشي از شاد بودن، متاسـفانه در  
ايـران در  . ترين و عبوس ترين ملل جهان محسوب مي شـود اين زمينه جامعه ايران بر خالف تصور، يكي از غمگين

 دهـد ني را نشان مـي يكشور، رتبه پاي 187كه در مقايسه با  96ني را كسب كرده است رتبه يادماني رتبه پايجدول جهاني ش
هاي موجود مردم ايران جـز افسـرده تـرين مردمـان كشـورهاي جهـان هسـتند و        بر طبق گزارش). 7:1387(تنهايي، 

 15يماران افسرده ثبـت شـده ايـران حـدود     تعداد بيماران رواني و ب .افسردگي جزء شايعترين بيماريهاي رواني است
. درصد كل جمعيت كشور ذكر كـرده انـد   12تا  10ميليون نفر اعالم شده و از طرفي جمعيت افراد افسرده را حدود 

و اگر برنامه ريـزي دقيـق و    ).30: 1383نشريه آمار، (سال رسيده است  17سال به  27در كشور ما سن افسردگي از 
شهاي اجتماعي صورت نگيرد بايد منتظر افزايش روز افزون افسردگي به ويژه در ميان جوانان مناسبي براي كاهش تن

باشيم. براي غلبه بر افسردگي و كاهش آمار بيماران رواني بايد مسئولين امر و دست اندركاران فكر اساسي نمايند .در 
از  .آيدل آن افسردگي و بيمارهاي رواني ميجامعه ما كمبود نشاط و شادماني يك معضل اجتماعي بزرگ است كه به دنبا

  .رو عالج واقعه پيش از وقوع بايد كرد اين
افزايش نشاط و سرزندگي و اميد آفريني فردي و اجتماعي مفهومي بـيش از يـك احسـاس شـادي و رضـايت و      

و تكامل دروني  به تجربه ثابت شده شادي و نشاط ماده اوليه تغيير جامعه و تحول. خرسندي سطحي و معمولي دارد
در جامعه خوشحال و خرسند توليد بهتر، اشتغال بيشتر و اقتصاد سالم تر خواهـد بـود و بـدون شـك      .انسان هاست

در محيط شـاد ذهـن انسـان پويـا، زبـانش گويـا و        .چنين محيطي امنيت اجتماعي و فردي راحت تر بدست مي آيد
فرهنگـي و اجتمـاعي و     –ل مـؤثر بـه توسـعه اقتصـادي    شاد بودن جامعه يكي از عوامـ  .استعدادش شكوفا مي شود
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سياسي است و باعث كاهش نابساماني هاي خانوادگي و افزايش ميل و رغبت تحصيلي و دل به كار دادن و افـزايش  
 ).1388:12توليد مي شود (عزيزي، 

اعي بايـد بـه   جهت دستيابي به سالمت عمومي افراد جامعه و رهايي از برخي معضالت جامعه و تنش هاي اجتم
  .اين تحقيق در پي پاسخ گويي به سواالت زير است .نشاط و شادابي افراد جامعه بها داد

 وضعيت نشاط اجتماعي در بين دانشجويان چگونه است؟  -1

 عوامل تأثير گذار بر نشاط اجتماعي دانشجويان كدامند؟  -2

 سهم هر كدام از اين عوامل در تبيين پديده مورد نظر(نشاط) چقدر است؟ -3

  چه راهكارهاي را مي توان براي افزايش ميزان نشاط دانشجويان ارائه داد؟ -4
 

 مطالعـه  مسـئله،  تيـ اهم رغـم  يعلـ  كه دهد يم نشان رانيا در نشاط موضوع به مربوط يپژوهش سوابق يبررس

ـ  شـده  انجـام  موضـوع  بـا  ارتباط در رانيا در كه ييها پژوهش و. است نگرفته صورت آن رامونيپ يقيعم يعلم  د،ان
 .است نادر مورد چند به محدود و باشند يم اندك اريبس

 علّتي تك صورت به جامعه در اجتماعي نشاط تقويت كه دادند نشان1388 سال در همكارانش و جريبي هزار
 مقبوليـت  احساس نيازها، ارضاي محروميت، احساس مثل( فرافردي و فردي عوامل از اي مجموعه بلكه باشدنمي
 و تيـ تقو در كه باشد يم )اجتماعي و اقتصادي پايگاه جامعه، عمومي فضاي توزيعي، عدالت اساحس ديگران، نزد
 ازيـ ن يارضـا  نـده، يآ بـه  ديـ ام ريـ متغ سه مجموع در كه افتنديدر نيهمچن و دارد ريتاث جامعه افراد در نشاط كاهش اي

 و يبـ يهزارجر( كننـد  نيـي تب را يماعاجت نشاط رييمتغ راتييتغ از درصد 537/0 توانسته ياجتماع تيمقبول و يعاطف
 ؛يتهران يها خانواده سرپرستان يخوشبخت احساس زانيم سنجش در ينائب هوشنگ). 146-119 : 1388 همكارانش،

 ،يشـغل  تيرضا ،ياقتصاد اوضاع درآمد، الت،ي،تحص يشغل رتبه يرهايمتغ با يخوشبخت احساس ريمتغ يوستگيپ به
  ).16: 1374، ينائب(برد يپ يگانگيب با آن يوستگيپ عدم و گرانيد به اعتماد ،يزندگ از يكل تيرضا

 از اسـتفاده  با و يشناخت جامعه مختلف يكردهايرو منظر از نشاط، و ياجتماع يهايشاد فقدان موضوع دفريمع

 ود به را هاكرديرو نيا تينها در و پردازديم نشاط و ياجتماع يهايشاد فقدان مساله طرح به ينظر كرديرو شش
ـ  يكردهـا يرو(هسـتند  نياديـ بن راتييتغ خواهان كه يادسته :اول دسته .كند يم ميتقس دسته  ،ياجتمـاع  يسـامان  يب

 نيـ ا كـه  ييگروههـا  تيذهن رييتغ خواهان كه ييآنها دوم دسته و)يارزش تضاد ،يشناخت جامعه ،ياجتماع ينابسامان
 بـه  را دوم دسـته  يكردهـا يرو يبررس نيا در  يو ).انيگرا ،سازهيزن برچسب يهاكرديرو(اند كرده طرح را مساله

 و كننده برطرف خود ،يعاد طيشرا در جامعه":است معتقد و كنديم انتخاب مساله نيا به نسبت خود كرديرو عنوان
  ).26: 1381دفر،يمع(  "باشديم خود يهاازين كننده نيتام

 بدور يروان اختالالت از كه ياجامعه اي فرد هب( يشناخت بيآس كرديرو-1كرد،يرو دو با را ياجتماع نشاط ينيام

 نشاط عنوان به ياجتماع يهاتيفعال در فرد و جامعه يزگيانگ پر از -2 ،)باشد مبرا يمردگ دل و يافسردگ از و باشد

 ريتاث و يشاد يها شاخص طرح به  كندو يم مطرح تيجمع بودن جوان به ديتاك  با را نشاط به توجه و.كرد يبررس
 افـراد  كـه  ابـد ي يمـ  دست ياجتماع نشاط  به يزمان جامعه افت،يدر و ختپردا جامعه افراد بر نشاط بر هبمذ مهم
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علـي  ( .باشـد  نداشـته  وجـود  يهراسـ  و ميب و باشد هدفمند و دار معنا يزندگ شانيبرا و برده لذت يزندگ از جامعه
  ).23-32: 1380،ينيام

 شان رابطه و (OHI) ياجتماع عامل انيم ييها يوهمبستگ هبمذ مثبت رابطه به 1997 سال در 1ليآرگا و لزيه

هـاي  مؤلفـه  )2001. آرگايـل (  (Hills& Argyle, 2000: 157-172)پرداختند  كنديم ديتول را يستيبهز كه يشاد با
رضايت از زندگي، كارآمدي و اجتماعي بودن، سالمت شناخت مثبت، احساس خوشي و عـزت نفـس را از عوامـل    

هاي ) در يك نتيجه گيري كلي از پژوهش1999. آرگايل( (Argyle, 2001:44-55 )مطرح مي كند  مهم شادكامي
انجام شده درمورد ارتباط عوامل دموگرافيك دريافت كه متغير هاي مختلف دموگرافيك مثل سن، جـنس، شـغل، در   

 2جانسـون و كروگـر  . (Argyle , 1989: 189 -203)درصد از واريانس شادي را تبيين مي كننـد  15فقط  ...آمد و
) دريافتند كه برخورداري مالي و ميزان درآمد فعلي با ميزان رضايت از زندگي و شادكامي رابطه مثبت و معني 2006(

  ).Johnson & Krueger,2006:69- 689( داري دارد
يـن تعريـف   بـر اسـاس ا   .ارائه كرده اسـت  3جامع ترين و در عين حال عملياتي ترين تعريف را از نشاط وينهون

نشاط به درجه يا ميزاني اطالق مي شود كه شخص درباره مطلوبيت كيفيت كل زندگي خـود قضـاوت مـي كنـد بـه      
؛ بـه نقـل از   1984عبارت ديگر نشاط به اين معنا ست كه فرد به چه ميزان زندگي خـود را دوسـت دارد(وينهـوون ،   

طبـق نظريـه داينـر خوشـبختي      .نظريات مي باشد ، يكي از مطرح ترين4همين طور نظريه داينر .)16: 1381جعفري،
از نگاه وي، خوشبختي ذهني شامل تمامي ارزيابي هاي مثبـت و منفـي اي مـي     .ذهني مفهومي معادل با نشاط است

از طرفي شامل ارزيابي هاي شناختي همچون كيفيـت زنـدگي و    .شود كه مردم در مورد زندگي اشان انجام مي دهند
 , Diener).باشدعكس العمل هاي عاطفي در برابر وقايع زندگي همچون شادي يا ناراحتي مي رضايت از زندگي و حتي

نظريـه  " .ارائه شـده اسـت   نظريه هاي مختلفي 5در خصوص نظريات تبيين كننده نشاط اجتماعي  (41-72 :2000
 )1989(كـوكرين  " 7طبقه اجتمـاعي "و  )1992( 6گيلبرت و ساپولسكي "پايگاه اجتماعي و سالمتي فكري و جسمي

هـاي  تفـاوت  بر ايـن اسـاس مـي تـوان گفـت،      تحت مقوله بندي پاريلو و همكارانش (كيفيت ناشي از برخورداري)
  .اجتماعي افراد با افسردگي ارتباط دارد

انـد  هاي اجتماعي بيانگر آن است كه  برخي از افراد ناتوان ترندو داراي فرصت ناكافيتفاوت) 1995( 8از نظرلين
ع كم تري نسبت به ديگران دارند.كنترل و دسترسي به منابع اجتمـاعي در بـين پايگاههـاي اجتمـاعي متفـاوت      و مناب
افراد واقع در پايگاههاي باال كنترل و دسترسي بيشتري به منابع دارند و برعكس، افرادي كـه در پايگـاه پـائين     .است

خورداري از منابع امكان مقابله با عوامـل اسـترس زا را   بر .قرار دارند كنترل و دسترسي كمي به منابع اجتماعي دارند
اقتصادي باال از افـراد واقـع در طبقـات پـائين       -لذا افراد واقع در طبقه اجتماعي .كندبراي طبقات باال بهتر فراهم مي

                                                 
1 Hills & Argyle 
2 Johnson & Krueger 
3 Veenhoveen 
4 Diener 
5 Social  Happiness 
6 Gilber & Sapolsky 
7 Social cliassification 
8 lin 
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گيرد وضعيتي مي كمتر افسرده اند افرادي كه پايگاه اوليه آنها پايين است و افرادي كه پايگاه بعدي شان در پايين قرار
عدم كنترل و دسترسي به منابع زمينـه بـروز افسـردگي را بـراي      .مشابه در ارتباط با كنترل و دسترسي به منابع دارند

  .)226 :1386به نقل ازمحسني تبريزي، Nelsen,1996:73-4كند (افراد واقع در پايگاههاي پائين فراهم مي
اي قدرت و منزلت در تئوري اش منشـاء اجتمـاعي عواطـف را در    ههم با دو مفهوم رابط )1990(1 و كولين كمپر

به  باشد.ز نظر او افسردگي به عنوان يك عاطفه ،پيامد از دست دادن منزلت مي. ادهدسطح تعامالت اجتماعي توضيح مي
وقتـي منزلـت يـك     .عبارتي روابط قدرت و منزلت بين كنشگران اجتماعي حامل پيامدهاي عـاطفي بـراي آنهاسـت   

(محسـني   شـود ابد، اين افـزايش منزلـت بطـور معمـول موجـب احسـاس خشـنودي در او مـي        يكنشگر افزايش مي
  .)226-1387:229تبريزي،

 وينهـون اسـت،   "لذت ذهني از زنـدگي "كه هم معنا با مفهوم  "رضايت از زندگي"، درنظريه )1979( اينگلهارت
 انسان موجودي هدفمند اسـت و تـا   .اي دارنداما پيچيدهها و احساس سعادت رابطه تنگاتنگ بيان مي كند كه ارزش
رسـند،  وقتي كه مردم به خواسته ارزشـمندي مـي   .كندخواهد دست نيابد، احساس رضايت نميزماني كه به آنچه مي

هاي طوالني سعادت و ناكامي مي تواند هنجارهاي متداول در از نظر او دوره .كننداحساس خوشبختي و رضايت مي
عه را قوي تر يا سست تر كند و به تمايالت نسبتاً منفي يا مثبتي منتهي گردد سطح پايين رضايت از زنـدگي  يك جام

  .)32: 1378، گودرزيعبدي و شود(هاي منفي نسبت به كل جامعه مربوط ميبه گرايش
رهنـگ  دهـد، ف وي همچنين اهميت رضايت از زندگي را در چارچوب مفهوم فرهنگ مدني مورد توجه قرار مـي 

هاي رضايت از زندگي، اعتماد به يكـديگر، رضـايت سياسـي و احسـاس خوشـبختي      مدني شامل مجموعه شاخص
هـاي فرهنـگ مـدني مـرتبط     هاي دموكراتيك و سطح توسعه اقتصـادي بـا شـاخص   او معتقد است تداوم نهاد .است

يشتري بر رضايت كلي از زنـدگي  رضايت از شغل، خانه، زندگي خانوادگي و اوقات فراغت تاثير ب.  )44است(همان:
دهـد شـخص نگرشـي نسـبتاً     رضايت كلي از زندگي قسمتي از نشانگان گسترده نگرشهايي است كه نشان مـي  .دارد

 مختلـف  هاي جنبه از رضايت كلي طور به) . 46كند دارد (همان :مثبت يا منفي نسبت به جهاني كه درآن زندگي مي
 تيرضا به مربوط اطالعات از نگلهارتيا كه را يجينتا خالصه. كند مي ايجاد افراد در را شادماني احساس ، زندگي

 توسـعه  يبـاال  نسـبتاً  سـطوح  بـا  يخوشبخت و يزندگ از تيرضا -الف : كرد اشاره نيچن توانيم رديگيم يزندگ از
 دهنـد يمـ  نشـان  ريفق ملل به نسبت را يزندگ از تيرضا از يباالتر نسبتاً سطوح مرفه، ملل يعن. ياست متناسب ياقتصاد

 -ج.سـازند يمـ  را يمـدن  فرهنـگ  مفهـوم  توامـاً  كه است همبسته  هانگرش از يامجموعه با يزندگ از تيرضا -ب
  ).160 همان،( است مرتبط جامعه نوع درباره ياساس يهانگرش با يزندگ از تيرضا

بـا   2ياز طريـق رابطـه اجتمـاع    معتقد است اعتماد متقابل ريشه در وابستگي عاطفي دارد كه خـود  )1370(چلبي
 كندرابطه اجتماعي از يك طرف وابستگي عاطفي توليد مي. ديگران و عضويت اجتماعي در اجتماعات حاصل مي شود

از ديدگاه گيدنز، ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابـل  . و از طرف ديگر وابستگي ايجاد شده، حافظ اين رابطه مي شود
سازد كه و اعتماد تعميم يافته را مطرح مي .به نوبه خود با خودماني شدن رابطه نزديك دارداست و اعتماد متقابل نيز 
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  ).11: 1374گيرد (اميركافي، فراتر از اعتماد بين شخصي است و آن را در بر مي
 هـاي اساسي ميان فرهنگكند كه در اين خصوص به اختالفهم به عوامل ايجاد كننده اعتماد اشاره مي )1970( گيدنز

هـاي  ). و معتقد است كه در جوامع تحت سلطه نظـام 120 :1377كند(گيدنز، جوامع پيش از مدرن و مدرن اشاره مي
گيري زماني و مكاني، اعتماد بسيار مهم است وديگر نياز نداريم به كساني اعتماد كنيم كه پيوسـته در  انتزاعي و فاصله

ماهيت نهادهاي مدرن عميقاً  .) 768توان بازنگري كرد(همان : اً ميهايشان را مستقيممعرض ديدمان هستند و فعاليت
اعتماد كردن، اعتماد متقابل ايجاد . هاي تخصصي استهاي انتزاعي به ويژه نظامهاي اعتماد به نظاموابسته به مكانيسم

ط دوستي را افزايش مي كندو اعتماد در روابط شخصي و همچنين اعتماد تعميم يافته ،تمايل به بسط و گسترش رواب
به طور كلي مي توان گفت كه روابـط اجتمـاعي تـوام بـا     . )99 مي دهد و باعث تعهد و سرخوشي مي گردد (همان:

  اعتماد اثر تعيين كننده بر شادماني دارد و خانواده را مي توان يكي از تامين كننده هاي شادماني افراد به حساب آورد.
در صحنه نمايش و از طريق اجراي نمايش در ارتباط با حضار شكل مي گيرد ، )1964( خود انسان از نظر گافمن

داغ . )1377:291(ريتزر، .به نظر گافمن، خود يك چيز اندامي نيست كه جاي خاصي داشته باشد. و به وجود مي آيد
افـراد سـعي در    شود و به همـين دليـل،   از نظر گافمن،به عنوان منبعي از ناخوشايندي براي هر فرد در نظر گرفته مي

 "سـازد ما را بـي اعتبـار مـي    داغ هر آن چيزي است كه" :كند وي داغ را اين گونه تعريف مي. پنهان نگه داشتن آن دارند
. به عبارت ديگر، هركسي كـه بـين هويـت بـالقوه و هويـت بـالفعالش،       )81:1385به نقل از دستيار،  1380، (منينگ

) . داغ يك آسيب اجتماعي يا زيستي است كه تصـور  562: 1377ريتزر،شكافي وجود داشته باشد داغ خورده است (
منجربـه   ذهني ديگران را نسبت به هويت انسان مخدوش و متزلزل مي كند واگر خودپنداره مـورد انتظـارتش نباشـد   

   )نشـاط ( يشـادكام  و يشـاد  منجربـه  )مثبت( باشد انتظارتش مورد 1اگرخودپنداره يعبارت بهناخوشايندي مي شود (
 و سـازد مـي  متزلزل هويتش، از را فرد پنداره خود و تصور و شودمي فرد شدن نما انگشت باعث احتماالً) وگردديم

  ) .24: 1377، به نقل از ريتزر،1964(گافمن ، كندمي 2شكاف و گسست دچار را فرد موجود و ذاتي هويت
بررسـي نارضـايتي مـورد اسـتفاده قـرار       كي از تئوري هايي كه تا كنون در سطوح مختلف و متعدد در جهتي و

، ديـويس  )1970(، تـد گـار  ) 1938(انديشمندان متعددي چون مرتـون  .گرفته است تئوري محروميت نسبي مي باشد
در نظر مرتون احسـاس   .و ديگران تا كنون اين تئوري را در زمينه هاي گوناگون نارضايتي ها به كار برده اند)1962(

اي كه ريشه در مرجع مقايسه داشته و براي فرد پديد مي آيد اما نارضـايتي در پـي غلبـه     محروميت در نتيجه مقايسه
  .احساس محروميت نسبي بر فرد بروز مي كند

   نارضايتي  ---احساس محروميت --- مقايسه و ارزيابي از خود --- گروه مرجع
عدالتي تر باشد احساس محروميت و بيو امكانات ارضاء نياز بيش ا احساس نياز)يهرچه كه فاصله بين انتظارات (

پردازنـد و در ايـن   ). براساس اين ديدگاه انسانها عموماً به مقايسه خود با ديگران مـي 31نسبي بيشتر مي شود (همان:
 رابطه وقتي احساس فقر و بي عدالتي مي كنند واكنشهاي شديد عاطفي (مانند تعويض شغل، كارشكني و خودكشي)

ي اين احساس به اعلي درجه خود برسد به احساس تضاد اجتمـاعي مـي انجامـد و تعارضـات     انجام مي دهند و وقت
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اگر در نتيجه مقايسه براي فرد چنين پنداشتي بروز نمايد كه براسـاس   .)45: 1378شديدي را در پي دارد (رفيع پور، 
ن عادالنـه و منصـفانه نيسـت    ميزان سرمايه گذاري و تالش، پاداش و نتيجه اي كه عايدش شده در مقايسه با ديگـرا 

در دو سـطح   دچار احساس محروميت نسبي گرديده و اين امر باعث بروز نارضايتي واحساس كسـالت(عدم نشـاط)  
  .)1377:158گردد (گار، فردي و اجتماعي مي

ا به بنابر نظريه ارزش منزلت، عدالت وقتي به دست مي آيد كه من و شما آنچه را دريافت كنيم كه افراد همانند م
 ).36 :2002 كوك،  /269، 1995طور كلي دريافت مي كنند(كوك و ديگران، 

نظر سيمن واژه بيگانگي امروزه چنان متداول شده كه در تبيين هر چيزي بدان رجوع مي شود سـيمن صـور و    به
احسـاس   (احساس بي قدرتي، بي هنجاري يـا احسـاس نـا هنجـاري،     نوع 5انواع تظاهرات رفتار بيگانه گونه را در 

سيمن نيز بـا اسـتعانت از مفهـوم     .)68: 1370انزواي اجتماعي، احساس تنفر ) قابل تميزداده است (محسني تبريزي،
بيگانگي، كوشيده است ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه مدرن را مسـئول شـرايطي بدانـد كـه در آن     

از طرفي نحوه كنتـرل   .تايج اعمال و رفتارهاي خود نيستانسان قادر به فراگيري نحوه و چگونگي كنترل عواقب و ن
و مديريت جامعه بر سيستم پاداش اجتماعي به گونه اي است كه فرد ارتباطي بين خود و پاداش مـاخوذه از جامعـه   
نمي تواند برقرار كند و در چنين وضعيتي است كه احساس بيگانگي بر فـرد چيـره مـي شـود و باعـث نارضـايتي و       

 دهـد و نشاط فردمي شودو او را به كنشي منفصالنه، ناسازگارانه و خشونت آميز در قبال جامعه سوق مـي  كاهش شادي
 .)92: 1374(محسني تبريزي،

معتقدند كه ميزان  )1999داينر و همكاران(. جنيسيت نيز موضوع تحقيقات زيادي در ارتباط با شادماني بوده است
 .شودگيريم، موضوع تا حدودي پيچيده مينگامي كه افسردگي را در نظر ميشادماني زنان و مردان برابر است، اما ه

توضـيح ايـن امـر    . تر از مردان اسـت به اين صورت كه با وجود شادي يكسان زنان و مردان، افسردگي در زنان بيش
ـ توسط داينر و همكاران اين است كه زنان نسبت به مردان هم عاطفه منفي بيش تـري را  يشتري و هم عاطفه مثبت ب

   .سازدكنند و برآيند اين دو عاطفه، شادي زنان و مردان را يكسان ميتجربه مي
 اندبه عقيده آرگايل ازدواج و زندگي خانوادگي به عنوان قويترين اثر در رضايت و شادماني مورد تاييد قرار گرفته

 عامل سه كند؟ شاد را مردم توانديم گونهچ ازدواج كه سوال نيا جواب در نهام،يفار و ليآرگا .)119:1383،(آرگايل
 هـم  نگلهـارت يا). 130:همـان ( آورد بدست هرسه نيب از را اسيمق نيباالتر ازدواج و افتندي را ارتباطات در تيرضا
 يخشنود زانيم كه يدرحال بودند، خشنود اريبس اي و خشنود خود يزندگ از متاهل زنان از%81 اروپا در كه داد نشان
 موجـب  نيهمچن و دهديم شيافزا را نفس عزّت شدن، ديتمج و شدن داشته دوست). 77:همان( بود%75مجرد افراد

 كي عشق، در عوامل نيا وجود. هستند او از يبخش گرانيد كنديم احساس شخص كه يبطور شود،يم خود توسعه
 كـه  يطـور  بـه  كننـد يم حركت تصور نيا سمت به زين گرانيد و دهديم شكل گرانيد به نسبت را مطلوب دگاهيد

  ).128:1383، ليازآرگا نقل به1975وهولمز،1994همكاران، و كمپل(شوديم كمتر يآرمان خود و يواقع خود تعارض
برخـي از  . كاهـد يابد و كـاهش ثـروت، شـادي را مـي    رسد شادماني انسان با افزايش ثروت افزايش مينظر ميبه 

معتقد است بين درآمد و شادماني ارتبـاط مثبـت وجـود دارد،     )1999( آرگايل. دصاحبنظران نيز همين عقيده را دارن
 .)55 :1381سازد بر شادماني تأثير دارد، (به نقل از جعفـري،  اي كه نيازهاي مادي افراد را برطرف ميدرآمد تا اندازه
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 زين نظران احبص از يبرخ دهد يم كاهش را يشاد ثروت كاهش و ابدي يم شيافزا ثروت شيافزا با انسان يشادمان
 مـردم  كـه  انـد  كـرده  گـزارش  نيچنـ )1199( تياسم لوكاس نر،يدا جمله از قاتيتحق از يبرخ دارند را دهيعق نيهم

 در يشاد و مد درآ سطح نيب كه كرد انيب نيچن رزيما اما شادترند اريبس ريفق يكششورها مردم از ثروتمند يكشورها
  .دارد وجود مثبت ارتباط يشادمان و درامد نيب است معتقد ليآرگا دارد ودوج يفيضع يهمبستگ اروپا و كايامر مردم انيم

 بر اساس چارچوب نظري فرضيه هاي پژوهش به شرح زير مطرح شدند:

 .افزايش يابد پس نشاط دانشجويان افزايش پيدا مي كند اگر ميزان اعتماد اجتماعي (تعميم يافته) .1

 .پس نشاط دانشجويان كاهش پيدا مي كند. اگر احساس محروميت نسبي افزايش يابد 2

 .اگر احساس بيگانگي اجتماعي افزايش يابد پس نشاط دانشجويان كاهش پيدا مي كند. 3

 .اگر رضايت از زندگي افزايش يابد پس نشاط دانشجويان افزايش پيدا مي كند. 4

 .وردار استاگر فرد خودپنداره مثبت تري داشته باشد پس از نشاط اجتماعي باالتري برخ. 5

  .اجتماعي باالتري برخوردار باشد پس از نشاط باالتري برخوردار مي باشد -اگر فرد از  پايگاه اقتصادي. 6
  به نظر مي رسد بين درآمد و ميزان نشاط اجتماعي رابطه وجود دارد.  .7
  .  به نظر مي رسد ميزان نشاط اجتماعي  بين دختران و پسران متفاوت است.8
  رسد ميزان نشاط اجتماعي  بين مجردان و متاهالن  متفاوت است. . به نظر مي9
  

  مفاهيم اصلي در پژوهش حاضر به شرح زير معرفي و عملياتي شدند:
در اين پژوهش منظور از نشاط حاالت رواني مثبتي است كه عبارتند از سـطح  : تعريف مفهومي و عملياتي نشاط

؛بـه نقـل از اوجـاقي     1997ني و سـالمت رواشناختي(راسـموس،   باالي رضايت از زندگي، شادي ذهني، سالمت ذه
 )1989براي سنجش نشاط از پرسشنامه شادكامي آكسفورد استفاده شده كه اولين بار توسـط آرگايـل و لـو(    .)1384

 گيـرد ماده مي باشد كه پنج عامل رضايت، خلق مثبت، سالمتي، كارآمدي، و عزت نفس را دربر مي 29داراي . ساخته شد
 .)1990:101رگايل و لو، (آ

تعريف مفهومي و عملياتي اعتماد اجتماعي: اعتماد اجتماعي را مي توان داشتن ديد مثبت و حسن ظن نسبت بـه  
براي سنجش اعتماد اجتماعي از نوع . ها يا سازمانها دانست كه تسهيل گر روابط اجتماعي مي باشدافراد جامعه، گروه

تمايالت همكـاري   -4سهيم كردن،  -3صراحت،  -2صداقت،  -1 :تفاده شده استتعميم يافته از پنج شاخص زير اس
  . )71-70، صص 1387اطمينان (جهانگيري،  -5جويانه، 

كنـد  بيگانگي اجتماعي عبارت است از حالتي كه فرد احساس مـي : تعريف مفهومي و عملياتي بيگانگي اجتماعي
مغاير با نيازمنديهاي اوست، در نتيجه ايـن فراينـد باعـث جـدايي     كند خرد كننده و اي كه در آن زندگي ميكه جامعه

اي كه هيچ تعلقي نسبت به آن نداشته و حتي بعضاً درصدد نفي آن نيز بر ميشود بگونهذهني و عيني او از جامعه مي
براي سنجش شاخص هاي بيگانگي اجتماعي از مقيـاس هشـت مقولـه اي لـوئيس     . )1374:12(محسني تبريزي، آيد
اين گويه هـا   .احساس انزوا، پوچ گرايي) استفاده شده است ريس (احساس بدبيني، احساس بي اعتمادي اجتماعي،ه

  :اين گويه ها عبارتند از.بر اساس طيف ليكرت بيان نموده است
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  تنها تعداد كمي از مردم آنچه را كه من دوست دارم، مي پسندند 

 يستندافرادي كه مثل من فكر مي كنند تعداد زيادي ن. 

 تقريباً هيچ كس قادر به درك مسائلي كه براي من اتفاق مي افتد، نيست. 

 مسئوالن جامعه، واقعاً نگران آنچه كه براي افرادي چون مثل من اتفاق مي افتد، نيستند.  
        بازگو كردن مشكالت به دولتمردان بي فايده است چون آنها چنـدان التفـاتي بـه تقاضـاو مشـكالت مـردم
  .ندارند
  مي كنم به عصري گام نهاده ايم كه كمتر مي توانيم روي كسي حساب كنيمفكر.  
 من احساس مي كنم كه در اموراتم تنها رها شدم.  
 من احساس مي كنم وقايع مهم جهاني تأثيري روي زندگي من ندارد. 

چـه  در حقيقت احساس محروميت نسبي از اختالف بين آن: تعريف مفهومي و عملياتي احساس محروميت نسبي
آورد و همچين در مقايسه با ديگراني كـه او شـرايط خـود را بـا     فرد مي خواهد و انتظار دارد با آنچه كه به دست مي

 )11: 1381آنها مقايسه مي كند، بدست مي آيد و ممكن است شخص دچار حالتي از احساس محروميت شود(ممتاز،
دي ذهني كه طي آن فرد به ارزيابي و تطبيق بين شـرايط  به عبارتي مي توان گفت كه  مقايسه عبارت است از فراين . 

درايـن تحقيـق، مفهـوم     .خودبا شرايط و وضعيتي كه گروه يا فرد مورد نظر وي از ان بر خـودار اسـت مـي پـردازد    
 -2وضـع زنـدگي،    -1احساس محروميت به وسيله معرف هاي زير عملياتي و مورد سنجش قرار خواهد گرفـت: ( 

  .  )...تفريح و  رفاه زندگي، -5 حصيالت،ت-4مسكن ،-3درآمد، 
رضايت از زندگي سازه اي رواني  اجتماعي اسـت كـه در تعامـل    : تعريف مفهومي و عملياتي رضايت از زندگي

شكل گرفتـه و انسـان آن را    منش با ابعاد مختلف حيات اجتماعي (شامل بعد اقتصاد، سياسي، اجتماعي و فرهنگي)،
: 1387جتماعي تجربه كرده و در تعـامالت اجتمـاعي مـنعكس مـي كنـد(رفيقي نمـين،       در سلسله مراتب قشربندي ا

 5دراين تحقيق، مفهوم رضايت از زندگي به وسيله  ميزان رضايت معرف هاي زير عملياتي و در قالب طيـف   .)107
  :قسمتي كامالً راضي تا كامال ناراضي مورد سنجش قرار گرفته است

   در حال حاضر راضي هستم . )از درآمد خود(و خانواده ام  
  . از وضعيت در آمدي خود و خانواده ام  نسبت به دو سه سال گذشته راضي هستم  
  . از وضعيت مالي خود و خانواده ام  در حال حاضر راضي هستم  
  . از وضعيت سالمت خود و خانواده ام  راضي هستم  
  . از وضعيت شغلي خود و خانواده ام   راضي هستم  
  مسكن مان  راضي هستم .از وضعيت  
 . از توجه مسئولين به انتقادات مردم از مسئولين كشور در اداره جامعه راضي هستم  
 . از روند توسعه و پيشرفت جامعه راضي هستم  
  . در مجموع از  زندگي در ايران به جاي كشورهاي ديگر راضي هستم 

اختى است كه به واسـطه آن بـه سـازمان بنـدى     خودپنداره، چارچوبى شن:  تعريف مفهومي و عملياتي خودپنداره
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 .آنچه درباره خويش مى دانيم، مى پردازيم و اطالعاتى را كه به خود مربوط مى شوند، بر پايه آن پردازش مى كنـيم 

مصـمم و مـردد،    -3شجاع و ترسو،  -2بد وخوب، -1جفت صفات متضاد شامل صفات 10براي سنجش اين متغير از
آهسـته   -9منفعل و فعال،  -8استعداد، بااستعداد و بي -7مريض و سالم،  -6گ و كوچك، بزر -5ضعيف و قوي،  -4

هرچه فرد خود را صـفات مثبـت    .كوشا و تنبل كه بيانگر خودپنداره فرد مي باشد استفاده شده است -10و سريع، و
  .باشدي خودپنداره منفي ميبشناسد داراي خودپنداره مثبت و هرچه خود را به صفات منفي بيشتر منتصب نمايد دارا

اين متغير شاخص تلفيقي است مركب از ميـزان درآمـد   :  اجتماعي – تعريف مفهومي و عملياتي پايگاه اقتصادي 
خانوار، سطح تحصيالت  پدر، وضعيت  شغلي پدر كه نشانگر موقعيتي است كه فـرد در سلسـله مراتـب اجتمـاعي     

ميـزان   -1ايـن متغيـر بـه واسـطه معرفهـاي (     .)1387:93تبريـزي؛   احراز كرده است (محسـني  (قشربندي اجتماعي)
  تحصيالت پدر ، شغل پدر ، ميزان درآمد ماهانه خانوار)سنجش و عملياتي شده است.

  روش 
در . اين تحقيق از روش كمي و مقطعي ومبتني بر  تحقيق پيمايشي است ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه اسـت 

به منظـور گـردآوري    .وه مطالعات پهنانگر مي باشد و واحد تحليل در سطح خرد استزمره تحقيقات مقطعي در گر
سـوالي اسـت تحـت     29بخش اول دربرگيرنده آزمون اسـتاندارد   .داده ها از پرسشنامه(دو بخشي)استفاده شده است

ور و همكار، توسط آرگايل و لو تهيه شده است(علي پ 1989كه در سال  (OHI)عنوان پرسشنامه شادكامي آكسفورد
). درخصوص اعتبار و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد مي توان گفت كه در تحقيقات مختلف ضريب .1378:57

در ايران نيز توسط علـي پـور و نوربـاال    . در فواصل زماني مختلف گزارش شده است 92/0تا  87/0  آلفاي كرونباخ
  .  )1383ل از مطلب زاده، پايايي مطلوبي براي آن گزارش شده است (به نق) 1378(

نيز از اعتبار با تاييد اسـاتيد صـاحبنظر در ايـن     در خصوص اعتبار و روايي بخش دوم، پرسشنامه (محقق ساخته)
مقادير بدست آمده براي آلفاي كرونباخ به تفكيك براي همه متغيـر هـاي   . زمينه پرسشنامه نهايي لحاظ گرديده است

 هـا باال مي باشد، لذا بـر ايـن اسـاس مـي تـوان گفـت كـه ابـزار گـردآوري داده         به  درصد 70 تحقيق در همه موارد
جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانشجوياني مي باشـد كـه در    .از پايايي قابل قبولي برخوردار مي باشد (پرسشنامه)

انشـگاه  براسـاس گـزارش د   .باشـند حال حاضر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق مشغول بـه تحصـيل مـي   
دراين پژوهش به دليل ساختار جامعه آماري از  .باشدمي دانشجو(اعم از زن ومرد) 4899مربوطه، اين دانشگاه داراي 

با استفاده  در اين تحقيق حجم نمونه (نمونه آماري) .روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است
   .نفرتعيين گرديد350از فرمول كوكران معادل 
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  افته هاي
  : توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك جنس، وضعيت تاهل، تحصيالت1دول ج

  درصد يفراوان طبقات ريمتغ نام

  4/69  243 زن  تيجنس
  6/30  107 مرد

  1/67  235 مجرد  تاهل تيوضع
  9/32  115 متاهل

 التيتحص

  7/47  167 پلميدفوق
 7/29  104 سانسيل

  6/22  79 سانسيلفوق
  

 9/32 مجـرد و  درصـد  1/67 ،درصـد مـرد   6/30 ،درصـد از پاسـخگويان زن   4/69، جه به نتايج جدول فوقبا تو
 6/22 درصـد تحصـيالت ليسـانس،    7/229درصد از پاسخگويان تحصـيالت فـوق ديـپلم،     7/47اهل بودنددرصد مت

  درصد تحصيالت فوق ليسانس داشتند.
  رهايتغم از كي هر كيتفك به انيپاسخگو درصد عيتوز: 2 جدول

 درصدفراونيدرصدفراونيدرصدفراوني جمع ميانگين باال متوسط پايين ميزان
879/242139/60503/14 نشاط  100 متوسط رو به پايين 

726/202361/75153/4 رضايت از زندگي  100 متوسط 
 100 متوسط 824/332406/86288 اعتماد تعميم يافته
293/81021/292196/62 محروميت نسبي  100 باال 
726/201299/361496/42 بيگانگي اجتماعي  100 متوسط رو به باال 

182521229/34461/13پايگاه اقتصادي اجتماعي  100 متوسط رو به پايين 
977/372014/57529/14 خودپندار  100 متوسط 
363/1023166837/23 درآمد  100 متوسط 

  
گويه بدسـت آمـده    27لي ميزان احساس نشاط اجتماعي از حاصل جمع نظرات پاسخگويان در مورد شاخص ك

درصد در حـد  9/60درصد دانشجويان در حد پايين بوده است، 9/24است كه نتايج آن نشان مي دهد كه ميزان نشاط 
احسـاس نشـاط در حـد     به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفـت كـه ميـزان   . در حد باال بوده است درصد3/14متوسط،

  .مقدار ميانگين بدست آمده نيز تأييد كننده مطلب فوق مي باشد. متوسط و متوسط به پائين بوده است
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ميزان نتايج حاصله از شاخص اعتماد اجتماعي نشان دهنده اين است كه بيش از نيمي از پاسخگويان از احسـاس  
درصد ازپاسخگويان اعتمـاد خـودرا در سـطح    8/0كه فقط اين در حالي است  .اعتماد اجتماعي متوسطي برخوردارند

نتـايج حاصـله از شـاخص     .در صد از پاسخگويان نيز ميزان اعتماد خود را پـايين ارزيـابي مـي كننـد     4/23بااليي و 
درصد در سـطح پـاييني احسـاس بيگـانگي داشـته ووبـه       6/20احساس بيگانگي اجتماعي نشان دهنده اين است كه 

 درصد احسـاس بيگـانگي متوسـطي داشـته و     9/36نگي در آنها در حد ضعيف بوده و در مقابل عبارتي احساس بيگا
درصد نيز در سطح بااليي داشته و نتايج به دست آمده از اين شاخص گويـاي شـرايط بحرانـي جامعـه از      43حدود 

  .مي باشد لحاظ بيگانگي اجتماعي كه يكي از مولفه هاي اساسي ثبا ت اجتماعي است
پاسـخگويان از  از درصـد  6/62تايج شاخص احساس محروميت نسبي نشان مي دهد كه بـيش از نيمـي   بررسي ن

در مقابـل  . احساس محروميت بااليي دارند و به عبارتي وضعيت و موقعيت خود را بد تر از اكثريت اجتماع مي دانند
از پاسخگويان نه خود را بـدتر   درصد 1/29درصد پاسخگويان وضعيت خود را بهتر از ديگران ارزيابي كردند و  3/8

از ديگران ونه بهتر از ديگران مي دانند و در اين زمينه تفاوت چنداني بين خود وديگران قائل نيستند نتايج حاصـل از  
–ارزيابي پاسخگويان در مورد پايگاه اجتماعي و اقتصادي  نشان مي دهد كه نيمي از پاسخگويان ار پايگاه اقتصادي 

درصد ازپاسخگويان  نه پايگـاه بـااليي    35درصد از پايگاه بااليي داشته و حدود 1/13برخوردارند و اجتماعي پاييني 
درصـد از  7/27بر اساس تركيب نمرات شـاخص خودپنـداره فـرد تنهـا     .دارندو نه پاييني در حد متوسطي قرار دارند
درصد از افراد مورد مطالعه نيـز   15درصد در حد متوسط، حدود  4/57پاسخگويان داراي خود پنداره ضعيفي هستند

درصد در حد متوسـط   1/75درصداز پاسخگويان از زندگي خود در حد پايين، 20/ .از خودپنداره قوي بر خوردارند
 درصد در حد باال رضايت دارند.3/4و 

  آزمون فرضيات
  : همبستگي متغيرهاي اصلي تحقيق با متغير وابسته 3جدول 

 متغير
 اعتماد
اجتماعي

 يبيگانگ
 اجتماعي

احساس
محروميت نسبي

  رضايت
از زندگي

 خودپنداره
 مثبت

درآمدگاهيپا

نشاط
 /757/0 582/0- 647/0- 705/0- 692/0 558/0372(r)مقدار 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0000/0
 350 350 350 350 350 350 350 تعداد

  
مطابق اين يافته هـا  : د تعميم يافته و نشاط اجتماعي دربين پاسخگويانبررسي رابطه بين اعتما :آزمون فرضيه اول

دار بين ميزان اعتماد اجتماعي و ميـزان نشـاط رابطـه معنـي     = sig 000/0درصد و سطح معناداري  95در فاصله اطمينان 
رت ديگـر  بـه عبـا  و مثبـت (مسـتقيم) اسـت     شدت اين رابطه قوي  = 757/0rپيرسون  نوجود دارد و براساس ميزا

  .هرچه ميزان اعتماد اجتماعي بين دانشجويان افزايش يابد ميزان نشاط اجتماعي آنها  افزايش مي يابد
بـين احسـاس    بررسي رابطه بين احساس  محروميت نسبي و نشاط اجتماعي دربـين پاسـخگويان:  :آزمون فرضيه دوم
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 يدارارتباط معني = sig 0/ 0 00طح معناداري درصد و س 95محروميت نسبي و ميزان احساس نشاط در فاصله  اطمينان 
كـه بيـانگر    .شودشدت اين رابطه قوي  ومنفي (معكوس) ارزيابي مي  - = 647/0r پيرسون نو براساس ميزا .وجود دارد

  .هرچه ميزان احساس محروميت نسبي بين دانشجويان افزايش يابد ميزان نشاط اجتماعي كاهش مي يابدآن است كه 
بررسي رابطه بين از خود بيگانگي و نشاط اجتماعي دربين پاسخگويان: بين احساس از خود  :ه سومآزمون فرضي

ارتبـاط   = sig 000/0درصـد  و سـطح معنـاداري     95بيگانگي اجتماعي و ميزان احساس نشاط در فاصله  اطمينـان  
سط و منفي (معكـوس) ارزيـابي   شدت اين رابطه متو - = r 582/0پيرسون  نو براساس ميزا .وجود دارد يدار معني

كه هرچه ميزان احساس از خود بيگانگي اجتماعي بين دانشجويان افزايش يابـد ميـزان   كه بيانگر آن است  مي شود .
  .نشاط اجتماعي كاهش مي يابد وبالعكس

ز بـين رضـايت ا  :  بررسي رابطه بين رضايت از زندگي و نشاط اجتماعي دربـين پاسـخگويان  :آزمون فرضيه چهارم 
داري وجـود  ارتباط معنـي   = sig 000/0درصد و سطح معناداري  95زندگي و ميزان احساس نشاط در فاصله اطمينان 

كه بيانگر آن است  .شدت اين رابطه قوي و مثبت (مستقيم) ارزيابي مي شود   = 705/0rپيرسون  نو براساس ميزا دارد
    .يابدفزايش يابد ميزان نشاط اجتماعي افزايش ميهرچه ميزان احساس رضايت اززندگي بين دانشجويان اكه 

بررسي رابطه بين خودپنداره مثبت و نشاط اجتمـاعي دربـين پاسـخگويان: بـين خودپنـداره      : آزمون فرضيه پنجم
دار ي ارتبـاط معنـي    = sig  000/0درصد و سـطح معنـاداري    95مثبت و ميزان احساس نشاط در فاصله  اطمينان 

به عبـارت ديگـر   .شدت اين رابطه قوي(مثبت ) ارزيابي مي شود= r   692/0  پيرسون ناس ميزاوجود دارد .و براس
 .هرچه دانشجويان خودپنداره مثبت تري داشته باشند ميزان نشاط اجتماعي افزايش مي يابد

ايگـاه  بررسي رابطه بين پايگاه اقتصادي اجتماعي و نشاط اجتمـاعي دربـين پاسـخگويان: بـين پ    : آزمون فرضيه ششم
دار ارتباط معنـي  = sig 000/0درصد و سطح معناداري  95اقتصادي اجتماعي و ميزان احساس نشاط در فاصله  اطمينان 

بـه   .ارزيـابي مـي شـود    و مثبت (مستقيم ) شدت اين رابطه متوسط   = 558/0rپيرسون  نو براساس ميزا ي وجود دارد
   .اعي باالتري داشته باشند ميزان نشاط اجتماعي او افزايش مي يابدعبارت ديگر هرچه دانشجويان پايگاه اقتصادي اجتم

بررسي رابطه بين درآمد و نشاط اجتماعي دربـين پاسـخگويان: بـين ميـزان درآمـدو ميـزان       : آزمون فرضيه هفتم
و  دار ي وجـود دارد. ارتبـاط معنـي    = sig  000/0درصد و سـطح معنـاداري    95احساس نشاط در فاصله اطمينان 

بـه عبـارت ديگـر    .شدت اين رابطه ضعيف و مثبت (مستقيم) ارزيابي مـي شـود    = r 372/0پيرسون  ناساس ميزابر
  .هرچه دانشجويان از ميزان درآمد باالتري برخوردار باشند ميزان نشاط اجتماعي آنها افزايش مي يابد

  : همبستگي جنسيت و نشاط اجتماعي 4جدول

 F Sig t df Sig جنسيت
تفاوت 

 فاصله اطمينانن هاميانگي

 كران باال كران پايين       
358/0 واريانس برابر  550/0410/0348682/0279/0 621/1 062/1 
 111/1 670/1 397/0165/188692/0279/0  واريانس نابرابر
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در T: با توجه بـه نتـايج آزمـون    و نشاط اجتماعي دربين پاسخگويان بررسي رابطه بين جنسيت: فرضيه هشتم
تفـاوت    - = 410/0tوميـزان   =348dfميزان درجه آزادي  = sig 682/0درصد با سطح معناداري95فاصله اطمينان 

بنـابراين بـا توجـه بـه     .به عبارت ديگر ميانگين نشاط در دو گروه دختر و پسر متفاوت نمي باشـد .معنادار نمي باشد
   .تاييد مي گردد Hoاطالعات موجود فرضيه تحقيق رد و فرضيه 
  : همبستگي وضعيت تاهل  و نشاط اجتماعي 5جدول

 F Sig t df Sig تاهل
تفاوت 
 فاصله اطمينان ميانگين ها

 كران باال كران پايين       
032/0 واريانس برابر  859/0791/2-348006/0847/1-  149/3-  545/0-  
-692/233005/0847/1-824/2   واريانس نابرابر  315/3-  559/0-  

  
با توجـه بـه نتـايج    : بررسي رابطه بين وضعيت تاهل و نشاط اجتماعي دربين پاسخگويان: مون فرضيه نهمآز

 - = t 791/2ميزان و =348dfميزان درجه آزادي = sig 006/0در فاصله اطمينان درصد با سطح معناداري Tآزمون 

بنـابراين بـا   .ا و متاهل هامتفاوت مي باشدبه عبارت ديگر ميانگين نشاط در دو گروه مجرده. تفاوت معنادار مي باشد
كه منفي است مي توان  tبا توجه به عالمت  .رد مي گردد H0توجه به اطالعات موجود فرضيه تحقيق تاييد و فرضيه 

  .گفت كه ميزان نشاط اجتماعي درگروه مجردها باالتر ازمتاهل ها مي باشد

  تحليل رگرسيوني نشاط اجتماعي 
مدل شناسايي شد كه خالصـه اي  6ز اين تحليل ،در طي مراحل مختلف تحليل رگرسيون، براساس نتايج حاصل ا

   .از اين مدل شش گانه را به همراه آماره هاي مرتبط ارائه مي دهد
  : آماره هاي رگرسيوني6جدول 

  سطح معناداري درجه آزادي مقدارتعيين ميزان همبستگي نشاط اجتماعي
  974/0 949/0 6  000/0 

  
مـي باشـد كـه نشـان       97/0مبستگي متغير هاي مستقل وارد بر متغير وابسته (نشاط اجتماعي) در حدود ميزان ه

درصد از واريانس متغيـر وابسـته توسـط متغيرهـاي مسـتقل       94/0دهنده همبستگي قوي بين متغيرهاست . همچنين 
  كند.تبيين مي شود كه رقم قابل توجهي است كه سطح معناداري اين مورد را تاييد مي 
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  مدل 6: مشخص كننده هاي كلي تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل بر نشاط اجتماعي در  5جدول 
 خطاي استانداردمقدار افزوده R R2 نام متغير مرحله

757/0572/0571/0846/3اعتماد تعميم يافته 1  
957/0916/0915/0708/1خودپنداره 2  
962/0926/0925/0609/1 درآمد 3  
965/0931/0931/0547/1ازخود بيگانگي 4  
969/0939/0938/0459/1محروميت نسبي 5  
974/0949/0948/0343/1رضايت از زندگي 6  

  
اسـت و   974/0برابـر   Rبر اساس اطالعات به دست آمده در جدول همبستگي چنـد متغيـره، در مرحلـه ششـم     

متغير درون معادله يعنـي اعتمـاد تعمـيم     6ي دهد كه در مجموع ضريب تعيين به دست آمده در مرحله ششم نشان م
درصد از واريانس متغير  94/0درآمد، از خودبيگانگي، محروميت نسبي و رضايت از زندگي حدود  خودپنداره، يافته،

  .وابسته (نشاط اجتماعي) را تبيين مي كنند
  تغيرهاي مستقل بر نشاط اجتماعي: مشخص كننده هاي آماري ميزان و جهت تاثير هر يك از م 6جدول 

ضرايب گرسيوني متغيرهاي مستقل
 Bاستاندارد نشده

ضرايب رگرسيوني استاندارد 
 Beta  شده

T سطح معناداري 

357/0 -829/0 عددثابت  721/0  
اعتماد تعميم  

880/0 يافته  627/0  764/47  000/0  

003/1628/0952/30 خودپنداره  000/0  

-294/9-138/0-003/0 درآمد  000/0  

-353/10-217/0-414/0ازخودبيگانگي  000/0  

614/10-801/0350/0محروميت نسبي  000/0  

367/0 رضايت از زندگي  213/0957/7  000/0  

 
وسطح معني داري همبستگي باال  tاعتماد تعميم يافته اولين متغيري است كه وارد معادله شده و با توجه به ميزان 

متغير وابسته دارد يعني هرچه ميانگين نمرات فرد در مورد اعتماد بـاالتر باشـد ميـزان نشـاط اجتمـاعي او      و مثبتي با 
بيشتر خواهد بود .خودپنداره ، درآمد، از خودبيگانگي، محروميت نسبي، رضايت از زندگي متغيرهاي بعـدي هسـتند   

بـا توجـه بـه     همبستگي مثبتي با متغير وابسته دارنـد.  كه به ترتيب بعد از متغير اعتماد تعميم يافته وارد معادله شده و
. باالترين همبستگي را بـا نشـاط اجتمـاعي دارد    = 672/0Bبا ضريب "اعتماد تعميم يافته  "نتايج بدست آمده متغير

علت مثبـت ضـريب ايـن متغيـر     . بنابراين ميزان نشاط اجتماعي در مرحله اول متاثر از ميزان اعتماد تعميم يافته است
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دومين متغيري كه بـه لحـاظ وزن بتـا وارد    .شانگر رابطه مستقيم ميزان اعتماد بر روي ميزان نشاط اجتماعي مي باشدن
مثبت تر  باشد ، ميـزان نشـاط    خودپندارهاست يعني هرچه ميزان  = 454/0Bبا ضريب خودپندارهمعادله شده است 

 .ومين متغير تاثير گزار بر روي نشاط اجتماعي استس = B 318/0با ضريب درآمداجتماعي  افزايش مي يابد.متغير  
چهارمين متغيري كه به لحاظ وزن بتـا وارد   .افراد باال رود ميزان نشاط اجتماعي  افزايش  مي يابد درآمدعني هرچه ي

مي باشد  عالمـت منفـي    = B  -217/0بيگانگي اجتماعي با ضريب تاثير رگرسيوني از خود  معادله شده است متغير
 .يابـد بيگانگي اجتماعي ،نشاط اجتماعي كاهش مـي  از خود  نگر رابطه معكوس بين متغير هاست يعني با افزايشنشا

است شـد يعنـي    -= 350/0Bبا ضريب محروميت نسبيپنجمين متغيري كه به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده است  
آخرين متغير كـه بـه لحـاظ وزن    . يابد هرچه احساس محروميت نسبي افزايش يابد ميزان نشاط اجتماعي كاهش مي

مـي باشـد كـه رابطـه مثبـت و        .= 0B/  213بتا وارد معادله شده است متغير ر ضايت از زندگي بـا ضـريب تـاثير    
  معناداري با متغير نشاط اجتماعي دارد.

  : تاثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل در متغير وابسته1شكل 

  
، ) = 672/0B( ي مشخص مي شود كه متغيرهاي ( اعتماد تعمـيم يافتـه بـا ضـريب بتـاي      با توجه به مدل تحليل

) بـه عنـوان متغيرهـاي    ) = 350/0B( و محروميت نسبي با ضريب بتـاي   ) = 628/0B( خودپنداره با ضريب بتاي 
  كليدي در افزايش ميزان نشاط اجتماعي مي باشند.

ميزان تاثير مستقيم متغيرها بر نشاط . المت پيكان) نشان مي دهندضرايب مسير مدل مشاهده شده (مقادير باالي ع

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

35  

)، رضـايت از زنـدگي   138/0)، درآمـد ( 628/0)، خودپنـداره (  672/0اجتماعي به ترتيب شامل: اعتماد تعميم يافته (
يم يافتـه  ) و ميزان تاثير مستقيم متغيرهـا بـر اعتمـادتعم   217/0)، از خودبيگانگي (350/0)، محروميت نسبي (213/0(

) ميـزان تـاثير مسـتقيم    454/0)، رضـايت از زنـدگي (  440/0پايگاه اقتصادي اجتماعي ( )،-340/0شامل: خوپنداره (
) و اثر غيـر  105/0)، درآمد (432/0)، محروميت نسبي (127/0متغيرها بر رضايت از زندگي شامل: از خودبيگانگي (

) -/507) و ميزان تاثير مستقيم خودپنداره بر ازخودبيگانگي (454/0مستقيم رضايت از زندگي بر اعتماد تعميم يافته (
) و ميـزان تـاثير مسـتقيم    455/0)، بر محروميـت نسـبي (  127/0و اثر غير مستقيم ازخودبيگانگي بر زضايت زندگي (

) و بـر  341/0) و اثر غير مستقيم پايگاه اقتصادي اجتماعي بر خودپنداره (487/0درآمد بر پايگاه اقتصادي اجتماعي (
)، خودپنـداره  455/0) و ميزان تاثير مستقيم متغيرها بر محروميت نسـبي ارخودبيگـانگي (  440/0اعتماد تعميم يافته (

) و ميزان تاثير مسـتقيم  432/0) و اثر غير مستقيم محروميت نسبي بررضايت از زندگي ( -114/0)، درآمد (-507/0(
) و اثـر غيـر مسـتقيم خودپنـداره بـر      371/0)، درآمد (341/0اجتماعي ( متغيرها بر خودپنداره شامل: پايگاه اقتصادي

) و ميزان تـاثير مسـتقيم درآمـد برپايگـاه اقتصـادي اجتمـاعي       -507/0)، از خودبيگانگي (340/0اعتماد تعميم يافته (
) و 105/0()، رضايت از زندگي 114/0)، محروميت نسبي (371/0) و اثر غير مستقيم درآمد بر خودپنداره (-341/0(

  .) مي باشد487/0پايگاه اقتصادي اجتماعي (

  بحث
شادي و نشاط امري اجتماعي است كه در بستر جامعه حاصل مي شود و در همان بستر نيز از بـين مـي رود. در   
اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين سوال پژوهشي كه عوامل موثر بر نشاط اجتماعي كدامند؟ بـا اسـتفاده از نظـر    

پردازان و شاخص آماري و مدل تحليل به بررسـي رابطـه متغيرهـاي فـردي و اجتمـاعي بـا نشـاط اجتمـاعي         نظريه 
ج تحقيق نشان مي دهد كه سطح نشاط در ميان دانشجويان پايين و بيش از نيمي از افراد (دانشـجويان)  ينتا پرداختيم.

ي بر احساس نشاط افراد تاثير گذار است شماريبه طوركلي عوامل ب. نشاط و شادماني شان كمتر از حد متوسط است
داري وجـود  ) دريافتيم كه بين جنسيت دانشجويان و ميزان نشـاط اجتمـاعي ارتبـاط معنـي    4بر اساس نتايج جدول (

بر اساس نتايج جدول . داري برميزان نشاط فرد نداردبه عبارت ديگر دختر يا پسر بودن، تاثير مشخص و معني. ندارد
چنانچــه كــه داينــر و . ميــزان نشــاط اجتمــاعي درگــروه مجردهــا بــاالتر ازمتاهــل هــا مــي باشــد) دريــافتيم كــه 5(

ايـن درحاليسـت كـه مطـابق يافتـه هـا        .) نيزمعتقدند كه ميزان شادماني زنان و مـردان برابـر اسـت،   1999همكاران(
 ) وكمپـل و 1383ايـل ( كه با نتـايج تحقيـق آرگ  . دانشجويان متأهل كمتر از دانشجويان مجرد احساس نشاط مي كنند

  .) همخواني دارد1994همكاران (
يكي ديگر از موضوعاتي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت بررسي رابطه ميزان تقريبي درآمـد ماهيانـه   

) بيـانگر ارتبـاط مثبـت و معنـي دار بـين وضـعيت       3خانوار و ميزان نشاط افراد بوده است، كه مطابق نتايج جدول (
كه بانتايج تحقيق محققان زيـادي از جملـه داينـر، سـو، لوكـاس و       .باشدار افراد و ميزان نشاط آنها ميدرآمدي خانو

 و ) 1999مردم كشورهاي ثروتمند از مردم كشورهاي فقيـر بسـيار شـادترند، آرگايـل(     كه دريافتند،) 2000( تياسم
)،   = 705/0r، رضايت از زندگي ( ) = r 757/0بين ميزان نشاط و اعتماد اجتماعي ( و) همخواني دارد1374نايبي (
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يعنـي بـه    مستقيم و معنـاداري وجـود دارد.   رابطه )   = 558/0r(  )، پايگاه اقتصادي  = 692/0rخودپنداره مثبت  (
همان نسبت كه افراد در جامعه از اعتماد، رضايت از زندگي و در نهايـت خودپنـداره مثبتـي برخوردارنـد بـه همـان       

كه با تحقيقـات آرگايـل ، وينهـون ، اينگلهـارت ،فـوردايس ،چلبـي و        ت .اط باالتري برخوردار اسنسبت فرد از نش
  .دربخش خودپنداره با نظريات گافمن همخواني دارد

)و احساس    - = 647/0rمتغيرهاي احساس بيگانگي اجتماعي( و ) بين نشاط 3و در مقابل مطابق نتايج جدول (
وجود دارد.به عبارتي، به همان نسبت كه افراد در جامعـه از   يابطه منفي و معكوسر  - = r)582/0محروميت نسبي( 

شتري برخوردارباشند به همان نسبت فرد از نشاط كمتري برخوردارمي شوند.كه با ياحساس بيگانگي ، و محروميت ب
  تحقيقات هزارجريبي و اميني وسيمن همخواني دارد.

ليل رگرسيون انجام شده در خصوص تعيين تاثير متغيرهاي مستقل در ) آزمون تح6همچنين مطابق نتايج جدول (
اجتماعي بيش  -تبيين واريانس متغير وابسته نشان داد كه متغيرهاي  اعتماد اجتماعي (تعميم يافته)، ، پايگاه اقتصادي 

مـاد تعمـيم يافتـه    درصد از تغييرات و نوسانات نشاط اجتماعي را تبيين مي كنند و بر اساس ضـرايب بتـا  اعت   50از 
بيشترين اثر كل را در بين متغيرها با نشاط اجتمـاعي  متعلـق بـه    . باالترين همبستگي مثبت را با نشاط اجتماعي دارد

 ريتـأث  يرهـا يمتغ جملـه  از ينسـب  تيمحروم احساس مطالعه، نيا از حاصل جينتا به توجه با متغير خود پنداره است.
 ريمتغ با يمعكوس و يمنف رابطه البته كه .بودند مطالعه مورد انيدانشجو نيب در ياجتماع نشاط بر شده ييشناسا گذار

 هافرصت و امكانات يفيك و يكم توسعه به يشتريب توجه شود يم شنهاديپ نيبنابرا. داشتند) ياجتماع نشاط( وابسته
 يمنفـ  احساسـات  نيـ ا كاهش به منجر تواند يم امر نيا رايز رديگ صورت آنها عادالنه عيتوز و كالن سطح در ژهيبو

 انيدانشـجو  نيب در تنها نه را ياجتماع نشاط شيافزا تينها در و يزندگ از تيرضا شيافزا يعيطب طور به كه گشته،
  .داشت خواهد خواهد يپ در شود،يم ياجتماع اقشار همه نيب در بلكه
 شـنهاد يپ. كنـد يمـ  نييتب را يجتماعا نشاط از يتوجه قابل بخش ،ياجتماع اعتماد كه داد نشان پژوهش نيا جينتا

 داخـل  در هـم  يورزشـ  و يعلمـ  يهـا  انجمـن  و كوچـك  يگروهها قالب در ژهيو به ياجتماع يها شبكه شوديم
 يتوجه قابل ريتأث تواند يم كه ياجتماع اعتماد شيافزا نهيزم تا شود تيتقو و رشد جامعه سطح در هم و دانشگاهها

 بها و توجه گريد ذكر قابل يشنهاديپ نكته د .گرد جاديا باشد، داشته ياجتماع نشاط خود نوبه به و اعتماد شيافزا در
 مثبت خودپنداره تيتقو باعث توانديم كه است ازجامعه قشر نيا به فيوظا و ها تيمسول سپردن و جوانان به دادن

 و صـفات  و ها ييتوانا و ودخ از يمثبت يابيارز فرد چنانچه و گردد آنان نيب در ياجتماع يگانگيب احساس كاهش و
 بـه  و كـرده  تيـ تقو فـرد  در را يشـاد  و نشـاط  روح مثبت ريتفس نيا گفت توان يم باشد، داشته خود اتيخصوص
از آنجا كه كسالت و دلمردگـي وعـدم شـادابي فضـاي عمـومي جامعـه بسـتر         .داد خواهد تيسرا اجتماع و خانواده

. تالش براي طراوت وسرزندگي فضاي كلـي جامعـه و فـراهم    مناسبي براي روي آوردن به مصرف مواد مخدر است
آيد. تفريحي براي عموم راهكار پيشگيرانه مناسبي به نظر مي آوردن برنامه هاي رفع كسالتي مانند امكانات فرهنگي و

ولتي هاي غيردها و كمك به ترميم بافت روابط خانوادگي، تشكلتقويت شبكه پيوندهاي اجتماعي مانند قوام خانواده
  نيز از جمله راهكارهاي است كه ما را در اين امر مهم ياري مي رساند. هاي مردميگروه و
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  منابع
 ،گـران يد و دوسـت  نشـاط  طـاهر  ديـ حم و يمسـعودگوهر  نيمترجم ،يشاد يروانشناس ).1383( .كليما ل،يآرگا

  .اصفهان دوم، چاپ اصفهان، واحد يدانشگاه جهاد انتشارات
  .يبهشت ديشه دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا ،آن بر موثر عوامل و ياجتماع اعتماد). 1374( .يمهد ،يكاف ريام

 قدس ستان يفرهنگ معاونت (فرها، هر، مترجم). مشهد: .يكاربرد ياجتماع يروانشناس) .1373( .استوارت ازكمپ،
 .يرضو

 ياجتمـاع  جنـبش  و يجمعـ  رفتـار  هينظر در يشاد يشناخت جامعه مطالعه .)1387( .فر ينيحس ابوالحسن، ،ييتنها
 .سوم شماره چهارم، سال ،يشناس جامعه يتخصص فصلنامه بلومر هربرت

 ،آن بـر  مـوثر  عوامـل  و يشـادمان  ).1381(. اهللا تيهـدا  ،يكونديدر محمدرضا، ،يعابد رشاه،يم ميابراه ،يجعفر
 .50-58 صص ،3 شماره ،4 سال ،يشناخت علوم يها تازه فصلنامه

ـ  در افتـه ي ميتعم اعتماد تيوضعي بررس ،)1387(زيپرو ،يريجهانگ  دوره نامـه  انيـ پا ،هيـ اروم شـهر  شـهروندان  نيب
 مدرس تيترب دانشگاه ،يشناس جامعه رشته ارشدي كارشناس

 شـهر  كاسـب  و كارمنـد  ،كـارگر  ياجتمـاع  قشر سه نيب در يزندگ از تيرضا نييتب ).1387(. يشمس ن،ينم يقيرف
 .تهران دانشگاه ارشد، يناسكارش نامه انيپا تهران،

 .يعلم  نشر ؛تهران مترجم). ،يثالث محسن( .معاصر دوران در يشناس جامعه هينظر ).1377(جورج تزر،ير

 انيـ پا، بررسي تاثير خود پنداري بر رضايت شغلي زنان شاغل در وزارت علوم و تحقيقات ).1385دستيار، فاطمه (
 الزهرا. دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه

  .روش انتشارات . تهران:رانيا در يفرهنگ تحوالت ).1378(. يگودرز محسن و عباس ،يدعب
شـوراي   12مجله فرهنگ و زندگي شماره ، نقش گسترش نشاط و اميد با توسعه و رشد ).1388( .عزيزي ، ابراهيم
 .16هنر سابق، صفحه 4عالي فرهنگ و

در  ماتي و پايايي و روايي پرسشنامه شـادكامي آكسـفورد  بررسي مقد. )1378( .علي پور، احمد، نورباال، احمدعلي
 .55-63) ، 1دانشجويان دانشگاه هاي تهران: فصلنامه انديشه و رفتار سال پنجم . شماره (

 .دبيرخانه فرهنگ عمومي وزارت كشور .بررسي نشاط اجتماعي .)1380( .علي اميني، محمود
 .راهبردي مطالعات پژوهشكده :تهران »؟ندكنمي شورش انسانها چرا« ).1377(. تدرابرت گار،

  .ين انتشارات: تهران ،مترجم) يصبور محسن. (يشناس جامعه ) .1377( .يآنتون ، دنزيگ

 .انتشار يسهام شركت ؛تهران .»ديدگاهها و هانظريه اجتماعي، انحرافات« . )1381(. فريده ممتاز،

  .سروش انتشارات .تهران. »ياجتماع آشفتگي يا آنومي«. )1378(. فرامرز پور، رفيع

  ، انتشارات دانشگاه تهران 2، نامه علوم اجتماعي، جلد دوم ، شماره بيگانگي ) .1370( .محسني تبريزي
، دوره كارشناسـي ارشـد دانشـكده علـوم     جزوه درسي نظريه هاي روان شناسي اجتماعي ).1374(. محسني تبريزي

   .اجتماعي دانشگاه تهران
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 علـوم  دانشـكده  ارشـد  يكارشناس دوره ،ياجتماع يشناس روان يها هينظر يدرس جزوه . )1386(. يزيتبر يمحسن
   تهران دانشگاه ياجتماع
 علـوم  دانشـكده  سـانس، يل فـوق  دوره ژهيـ و ،ياجتمـاع  يروانشناسـ  يهـا هينظر .)1387( .رضايعل ،يزيتبر يمحسن
  .تهران دانشگاه ،ياجتماع

 سـازمان  ،رانيـ ا جامعـه  در ياجتمـاع  مساله كي عنوان به ياجتماع يهايشاد فقدان ليتحل .)1381(. ديسع دفر،يمع
 .بهشتيارد ،يراهبرد يهاپژوهش و مطالعات دفتر تهران يشهردار يهنريفرهنگ

آمـوزان مقطـع    شوخ طبعي بر سالمت رواني و شادماني ذهني در دانـش  بررسي تاثير ).1383افسانه. ( مطلب زاده،
 امه كارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز. پايان نمتوسطه شهر شيراز

 يخانوارها سرپرستان يخوشبخت احساس زانيم سنجش ،ياجتماع يروانشناس در پژوهش. )1374(. هوشنگ ،يبينا
 .تهران دانشگاه ارشد، يكارشناس ،يتهران

  رانيا آمار قاتيتحق و مطالعات مركز ).1383( .آمار يتخصص هينشر

 ،)33( يپياپ شماره -بيستم سال ،يكاربرد يشناس جامعه فصلنامه .)1388(پروانه فشان، وآستين جعفر جريبي، هزار
 .119-146 صص بهار، -1 شماره
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