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  شهر تهران جواناناجتماعی  شادمانیعوامل مؤثر بر جامعه شناختی  تحلیل

  1حسین دهقان

 2ناصر پور رضا کریم سرا

  3برزو مروت

  

 ٩/۵/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ۵/۶/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 

از جمله مفاهیمی است که در چند سال اخیر در حیطه روانشناسی رشد گسـترش زیـادي    یا نشاط انیشادم

 .داشته و مدتی است که در جامعه شناسی به عنوان یکی از شاخص هاي توسعه مد نظر قـرار گرفتـه اسـت   

انی نقـش  اجتماعی را می توان موتور محرکه توسعه دانست که در افزایش بهـره وري نیـروي انسـ    شادمانی

جوانـان شـهر تهـران     شـادمانی پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتمـاعی مـؤثر بـر    . آفرینی می کند

نفر از جوانان شهر تهران می باشد که از طریـق نمونـه گیـري     380نمونه آماري شامل . صورت گرفته است

ت پژوهش از طریق ضریب فرضیا. خوشه اي چند مرحله اي و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند

نتایج پژوهش نشان می دهد که بین امید به آینده، احسـاس  . همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفته اند

احسـاس اعتمـاد اجتمـاعی، عـدالت تـوزیعی، فعالیـت هـاي         امنیت اجتماعی، احساس مقبولیت اجتماعی،

 69ایـن متغیرهـا   . وجـود دارد  نـاداري رابطـه مثبـت و مع   شادمانیگروهی، رضایت از زندگی، هدفمندي و 

را تبیین می کنند و همچنین متغیر احساس مقبولیت اجتماعی بـا ضـریب    شادمانیدرصد تغییرات واریانس 

  .دارد شادمانیبیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته  84/0تاثیر 

  

 اعی، اعتمـاد اجتمـاعی و  مقبولیـت اجتمـ  ، امید به آینده، امنیت اجتماعی، اجتماعی شادمانی :کلیديگان واژ

  ت از زندگیرضای

  

                                                           
  )نده مسئولنویس( ، ایرانتهران ،ي جامعه شناسی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایرانادکتر -  1

 osseindehghan42@gmail.comH mail:-E  
   ، تهران، ایراندانشجوي دکتري جامعه شناسی اقتصادي و توسعه - 2
  ، ایرانتهران ،دانشگاه فرهنگیان ،ي جامعه شناسی فرهنگی، استادیارادکتر -3
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  مقدمه 

 داشتن در را شادي و باشند شاد دارند دوست ها انسان .است سالم و متعادل زندگی الزمه یا نشاط شادمانی

 ایـن  بـر  اعتقـاد  روانشناسـی  در که طور همان دیگر، تعبیر به. می دانند زندگی از رضایت و مثبت هیجانات

 خاطر انبساط به هم شادمانی ،شود می منجر ها بغض و ها نارحتی ها، استرس انواع تخلیه به گریه که است

 وجود با امروز مدرن دنیاي .کند می تضمین را جامعه و افراد روانی سالمت و تعادل و می گردد تهیمن افراد

 مبـود ک بـر  غلبه هوایی، و آب مخرب اثرات کاهش عمر، طول افزایش :جمله از خود سودمند دستاوردهاي

 گسـترش  بـا . است داشته دنبال به نیز مخربی اثرات ،... و ارتباطی وسایل و نقل و حمل توسعه غذایی، مواد

 از ها انسان شدن دور انسانی، روابط ناپایداري زیست، محیط تخریب هوا، آلودگی :چون مشکالتی شهرها،

  . است دهش تحمیل دممر بر روانی فشار و استرس مردم، میان عاطفی ارتباطات کاهش طبیعت،

 و خطـرات  و داده کـاهش  هـا  حوزه بعضی در را خطر احتمال مدرنیته ،شاره می کندا گیدنز  طور که همان

 خشونت تهدیدهاي وي، نظر از شادمانی کننده تهدید عوامل جمله از. است کرده ایجاد را دیگر هاي ناامنی

 نـاامنی  واحسـاس  انتزاعـی  هـاي  نظـام  به ماداعت هاي ریشه شدن متزلزل جنگ، شدن صنعتی از ناشی آمیز

 کشـورها،  یـافتگی  توسـعه  سطح تعیین براي 2000 سال از ملل سازمان .)34: 1378 چلبی،(است واضطراب

 یک عنوان به را اجتماعی مندي رضایت و خشنودي آینده، به امید اجتماعی،) شادمانی( شادکامی متغیرهاي

 ،شـادمانی  احسـاس   جامعـه  یـک  مـردم  اگـر  کـه  معنـی  ینبـد  ؛است کرده محاسبات وارد کلیدي شاخص

 نظـر  در اجتماعی بعد در به خصوص یافته توسعه را جامعه آن توان نمی نکنند، مندي رضایت و خشنودي

به سالمت روانـی   یشادکام، اجتماعی شادمانیدر صورت وجود زیرا  ،(Diener, 2002: 41-50) گرفت

  .مبتکر، کارا، مولد و سازنده است انسانیمه و الز می کندو فیزیگی شهروندان  کمک 

 اصـل  دو خـانواده  و جامعـه  دارد، قرار جامعه و خانواده با دائمی کنش در فرد اینکه به دلیل ،از سوي دیگر

 جامعـه  در را زیسـتن  شاد هاي راه باید جامعه. می شوند محسوب فرد هاي کنش گیري شکل در تأثیرگذار

 رفـتن  بـین  از فسـاد،  عدالتی، بی اقتصادي، مشکالت چون مشکالتی بروز با که هنگامی اما کند، فرما حکم

     افـزایش  ناامیـدي  و یـأس  ایجـاد  زمینـه  و کـاهش  جامعه در شادي معیارهاي اعتماد، نظیر اجتماعی سرمایه

 تأثیرات  است موظف خانواده. شود می دوچندان فرد زندگی مسیر به دهی جهت در خانواده نقش یابد،می 

 جلـوگیري  نوجوانـان  به ویژه افراد در اجتماعی هاي آسیب بروز از و برساند خود حداقل به را جامعه یمنف

 عنـوان  بـه  تواند می رو این از و است اعتماد همراه و امید و بینی خوش خرسندي، با همواره شادمانی .کند
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 می اظهار زمینه این در ینگلهارتا. باشد داشته جامعه فرایند توسعه در اي تسریع کننده نقش کاتالیزور، یک

 جامعـه  کـل  بـه  نسـبت  منفی هاي گرایش به خوشبختی، احساس و زندگی رضایت از پایین سطح که دارد

 می شود اي بدبینانه هاي نگرش ظهور موجب انتظارات، و آرزوها نشدن برآورده طوالنی هاي دوره و منجر

در  شـادمانی کـاهش   ،بر این اساس). 34:1387 چلبی،( شود منتقل می دیگر نسل به نسلی از بدبینی این که

اضمحالح سرمایه اجتمـاعی را   ،فرسایش استعدادهاي انسانی و از سوي دیگر ،می تواند از یک سو جوانان

و  ي منجـر این مهم در سطح فردي به کاهش اعتماد به نفس و افزایش افسـردگی فـرد  . به دنبال داشته باشد

که می تواند آسیب هـاي جبـران ناپـذیري بـه فرآینـد      می دهد توانی ها سوق فرد را به قبول ضعف ها و نا

  .توسعه و تعالی جامعه وارد کند

کشـور جهـان انجـام     155در  2016تا  2014سال هاي در فاصله زمانی که بر اساس تحقیقات بانک جهانی 

بـر   .نمـره بدهنـد   10تـا   0کیفیت زندگی شان پرسیده و از آنان خواسته شد بین درباره از پاسخگویان  ،شد

و ایسلند با  522/7و دانمارك با  537/7مربوط کشور نروژ با   شادمانیباالترین میانگین  ،اساس این یافته ها

ایران با نمره  ،این گزارش بنا بر. داشتنددر جایگاه هاي بعدي جاي به ترتیب بود و سویس و فرانسه  504/7

 ،کـه زنـدگی شـادتري دارنـد     کسـانی  ،بر اساس این یافته ها. تجدول جاي گرفته اس 108در رتبه  692/4

بـا  قابل اطمینان تر بوده و بیشتر اهـل همکـاري انـد و    همچنین، . اال زندگی طوالنی تر خواهند داشتاحتم

 ،)GDP(سطح تولید ناخالص داخلـی   سالمتی، دباعث بهبواین شوند که  میرو ه ب نیازهاي زندگی بهتر رو

 )  countryeconomy.com. (ادي می شودسخاوت و احساس آز

  سالنمره شاخص شادي به تفکیک  : 1جدول 

  

  

  

  

  

  

 که توسط موسسه گالوپ انجام شده است نشان مـی دهـد،   2017 جهانی احساسات گزارش ،از سوي دیگر

تـرین مـردم    عصبانی ،درصد 49با ها  درصد در کنار عراقی 47درصد و اتباع جنوب سودان با  50ها با  انیایر

بـاالترین میـزان    از "داشتند عصبانیت و خشم احساس قبل روز" آن کهبیان  آنها با .اند جهان را تشکیل داده

ترین احساسات منفـی را   بیش ،بر اساس این گزارش .بوده استبرخوردار کشور مورد بررسی  142در میان 

  10نمره شادي از   رتبه  سال

2017  108  692/4  

2016  105  813/4  

2015  110  686/4  

2013  115  643/4  
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توگـو، چـاد،    عراق، سودان جنوبی، ایران، لیبریا، جمهوري افریقـاي مرکـزي،  کشورهاي به ترتیب در جهان 

 شـادمانی نشان می دهـد جامعـه از منظـر شـادي و      این یافته ها. تجربه کرده اند گابن و سیرا، لئون، اوگاندا

  . اجتماعی در شرایط مناسبی قرار ندارد

به عنوان آینده سازانی که موتور محرکه توسعه محسوب می شوند باید مورد توجه قرار  جوانان ،این بیندر 

 وظیفه جامعه یک که  هستندفراوانی  استعداد و انرژي داراي جامعه بالقوه نیروهاي عنوان به جوانان .گیرند

  خود هنجارهاي راستاي در استعداد و ژيانر این انداختن جریان به براي را الزم شرایط ریزي، برنامه با دارد

 مـرگ  به مربوط آمار. شود می یاهم انحرافات انواع گیري شکل براي زمینه ،صورت این غیر در -کند فراهم

 مخـدر  مـواد  و گـردان  روان داروهـاي  از اسـتفاده  با کاذب شادي و نشاط ایجاد دنباله ب که نیناجوا میر و

 بـراین  دیگـري  گـواه  ،شـود  مـی  اعالم عمومی جراید در نادقیق البته و گریخته و جسته صورته ب هستند،

 اجتمـاعی  هـاي  آسیب زیرا ،هستند جامعه پذیر آسیب قشر جوانانبر این اساس می توان گفت، . مدعاست

 داراي همچنـین  و خـویش  هویت شناخت مرحله در  آنان. کند می تهدید را جوانان سنی گروه هر از بیش

...  و وافسردگی سرخوردگی اضطراب، خشونت، امکان سایرین از بیشتر دلیل همین به .هستند بالقوه انرژي

 آسـیب  خودکشـی،  اعتیـاد،  جملـه  از اجتمـاعی  انحرافـات  برخی ساز زمینه تواند می که دارد وجود درآنان

 يگیر شکل اجتماعی عوامل تقویت و شناخت ،بررسی ،رو این از .شود.... و دیگران مال و جان به رساندن

این تحقیق بـه   .اجتماعی داراي اهمیت است و روانی لحاظ در بین جوانان شهر تهران ازاجتماعی  شادمانی

تهـران چگونـه اسـت؟ و چـه عوامـل در       شهر جواناناجتماعی در بین  شادمانیدنبال آن است که وضعیت 

  .آن تاثیر دارد؟ و سهم هر یک از این عوامل به چه میزان استافزایش 

  وهشپژپیشینه 

 تأکیـد  با اجتماعی شادمانیبر  مؤثر عوامل بررسی" عنوان با تحقیقی در) 1388( فشان آستین و هزارجریبی

 کـه  دادنـد  نشـان  تهران استان در ساکن سال 65تا  15 افراد از نفر 2000 شامل اي نمونه با" تهران استان بر

 درصـد  28 مقابـل  در و باشـد  می کم بسیار و کم حد در از پاسخگویان درصد 18 بین در شادمانی احساس

نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد سه متغیـر  . از احساس نشاط باالیی برخوردار هستند پاسخگویان

 شـادمانی درصـد تغییـرات    7/53امید به آینده، ارضاي نیازهاي عاطفی و مقبولیـت اجتمـاعی توانسـته انـد     

اجتماعی داشته  شادمانیبیشترین تاثیر را بر  30/0آینده با بتاي امید به  ،همچنین. اجتماعی را تبیین می کنند

  .است
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 شـادمانی اجتمـاعی مـرتبط بـا     -بررسی میزان و عوامـل فرهنگـی  "در تحقیق ) 1394(حاجی زاده و ترکان 

نفر با روش نمونه گیري طبقه اي متناسـب از   277با حجم نمونه  "اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد

اجتماعی و متغیرهاي دینداري، بهره مندي از وسایل ارتباط جمعـی،   شادمانیبین  دادند کهده نشان دانشک 7

درصـد   8/44از سـویی ایـن متغیرهـا    . امید به آینده و عزت نفس رابطه مستقیم و معنـی داري وجـود دارد  

بیشـترین   469/0بتاي  متغیر عزت نفس با ،در این بین. اجتماعی را تبیین می کند شادمانیواریانس تغییرات 

  .اجتماعی داشته است شادمانیتاثیر را بر متغیر وابسته 

 بـین  کـه  داد نشان "دولت رفاه و اجتماعی اعتماد شادي، فساد،" عنوان با خود پژوهش در) 2010( روستین

. اردد وجود رابطه جامعه در اجتماعی سطح اعتماد و فساد میزان متغیر دو با عمومی رفاه و فردي خوشبختی

 اعتمـاد  سـطح ، پـایین  فسـاد  میـزان  گسترده، و عمومی رفاه با برنامه کشورهاي در که، بیان داشت همچنین

 سیسـتم رفـاه   بـا  کشـورهاي  بـرعکس،  و  -باالسـت  اجتمـاعی  خوشـبختی  و سطح شادي و زیاد اجتماعی

 از برخـی  .نـد کن مـی  میـل  خوشـبختی اجتمـاعی   و اجتمـاعی  اعتماد پایینتر سطح و بیشتر فساد به کوچکتر

 از ثروتمند کشورهاي مردم که اند کرده گزارش چنین) 1999(اسمیت و لوکاس سو، داینر، جمله از محققان

 شـادي  و درآمـد  سـطح  بـین  کـه  کنـد  می بیان چنین) 2000(مایرز اما ،شادترند بسیار فقیر کشورهاي مردم

 دربـاره نیـز   المللـی  بـین  و ملـی  سطح رد. دارد وجود ضعیفی همبستگی اروپا و کانادا آمریکا، مردم درمیان

  . است شده تحقیقاتی آنها مردم شادمانی میزان و کشورها اقتصادي وضعیت

  چارچوب نظري

 تـأثیرات  توانـد  و مـی  هاسـت  انسان هاي خواسته و نیازها اساسی ترین جمله از ،نشاط داشتن و شادمانی 

 در و اسـت  تجربـه  اصلی ابعاد یکی از ،نشاط. اشدب داشته افراد زندگی گوناگون هاي جنبه بر انکارناپذیري

 &Seligman(اسـت   تأثیرگـذار  آن رشـد  شـناختی و  فضاي ایجاد خوشبختی، و روانی بهداشت برقراري

Danner, 2002:8 .(فـرد   یـک   اینکه به عنوان را آن و دانند می مستمر و کلی را شادمانی برخی ،از سویی

 عنوان را به خود زندگی فرد یک میزانی چه به دیگر، عبارت به یا ددار دوست را خود میزان زندگی چه به"

 ،در ایـن صـورت    -)Veenhoven, 2006:1( قلمـداد مـی نماینـد    "کنـد  مـی  ارزیـابی  مثبت کلیت یک

  . به خوشبختی بسیار نزدیک می شود شادمانی

می دهـد   کاهش را ماعیاجت تعامالت پیچیدگی بین افراد، اعتماد وجود شد گفته این از پیش که طور همان

 و اعتمـاد  اطمینـان  کـه  جـوامعی  در کنـد  می بیان وینهوون. می کند ایجاد را شادتر و تر امن و یک زندگی
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 و روانی ایمنی بین محکمی رابطه است معتقد وي. خواهد بود بیشتر نیز نشاط و شادي شده، فراهم بیشتري

ـ  از مستقل اي گسترده طور به که دارد وجود تأمین قانونی  :Veenhoven, 2001)اه اقتصـادي اسـت   رف

 ترس وجـود  و خشم غم، شادي، اصلی هیجان چهار که معتقدند )1992( سو ترابو تام و استین نانسی .(17

، )غم( شکست ،)شادي(موفقیت  به عنوان مثال،  ؛کند می منعکس را اساسی هاي فعالیت به واکنش که دارد

شـادکامی   ،بـه اعتقـاد وینهـوون   ). 327: 1385ریـو،  ( کند می ایجاد را )ترس( بالتکلیفی و )خشم( ممانعت

 زندگی این بیند، چه می را مطلوب زندگی دهد می نشان که است خود زندگی از فرد ذهنی و کلی ارزیابی

 بعـد  چنـد  او تعریـف  در. (Veenhoven, 2000: 267) غیـره  و کنـد،  می برطرف را انتظاراتش چگونه

  :دارد وجود کلیدي

  دارد؛ اندازه و حد وزن، و طول مفهوم مانند شادکامی: میزان -

  پیرامون؛ موجودات حیات یا زندگی نه است، فرد خود مالك: خود زندگی -

 و پـیش  گذشـته  تجارب و زندگی کیفیت مورد در ذهنی فعالیتی شادکامی یعنی: قضاوت و ارزیابی -

  است؛ آینده بینی

  جنبه؛ یا بعد یک از نه است، یزندگ ابعاد همه و کل از رضایت یعنی: زندگی کل -

  )235-238: همان( است زندگی مسیر و ابعاد بودن بد یا خوش منظور: مطلوبیت -

 حالـت  یک شادي نظر زیمل، از. است داشته توجه شادي مسئله به که است شناسانی جامعه اولین از زیمل

 مسـتمر  حرکـت  نعکاسا را شادي زیمل. پردازد انسان می عاطفی شخصیت توصیف به که است ذهن کلی

  .(Zingerle, 2000: 466)  افتد می ورطه زندگی در که کند می توصیف زندگی

 کـل زنـدگی   کیفیـت  مطلوبیت میزان یا درجه از فرد قضاوت حاصل که پایدار حالتی را شادمانی وینهوون،

 ایـن مفهـوم   از صحبت در وینهوون. است تأثیرگذار آن بر اجتماعی موقعیت که است معتقد و داند می اش

 از کند و می اشاره  -اجتماعی وعدالت آزادي سالمتی، چون عواملی یعنی -معهجا به کیفیت ،کالن درسطح

 شادمانیمیانی،  درسطح. باشند شرایط این دهنده ارتقا توانند می اجتماعی هاي سیاست":است معتقد رو این

که اصالح  گوید می و داند می نهادي هاي اقبتمر یا کار در استقالل مانند نهادي، هاي کیفیت به وابسته را

هـاي   توانـایی  بـه  وابسـته  را شـادمانی  نیـز  خرد سطح در و بخشد بهبود را نهادها برخی تواند می سازمانی

 ,Veenhoven)دانـد  مـی  درمـان  و تحصیالت اجتماعی، هاي مهارت و استقالل کارآمدي، مانند شخصی

2005: 61).  
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 ایـن  وقتـی در  و پردازنـد  می دیگران با خود مقایسه به ها انسان عموماً "ینسب محرومیت" نظریه بر اساس

 کارشـکنی و  شـغل،  تعـویض  عـاطفی ماننـد   شـدید  هـاي  واکـنش  کننـد،  عدالتی بی و فقر احساس رابطه،

تضـاد   احسـاس  بـه  برسـد،  خود درجهباالترین  به احساس این وقتی و دهند می انجام را غیره و خودکشی

  ).45: 1378 پور، رفیع( دارد پی در را شدیدي هاي تعارض و دانجام می اجتماعی

 بـه  که دارد داللت اي داورانه و شناختی تجربه بر رضایت": گوید می زندگی از رضایت تعریف در ازکمپ

: 1995 ازکمـپ، .("شود می تعریف) آرزو تحقق( زندگی در پیشرفت و آرزو بین شده ادراك اختالف عنوان

 ایـن . گیـرد  مـی  بـر  در را ناکـامی  حس تا کامروایی ادراك از که دهد می تشکیل را یطیف ،تعریف این) 69

 .دارد تفـاوت  شـود،  مـی ) احساسـات  و هـا  هیجـان ( عـاطفی  تجربه بر ناظر که خوشحالی مفهوم با مفهوم

 رد اجتمـاعی  عوامل تاثیر اما دارد، فردي شرایط به بستگی  زیادي حد تا اگرچه زندگی از رضایت ،بنابراین

 را فـرد  توانـد  می که است شرایطی آورنده وجود به سویی از جامعه. است مؤثر بسیار آن کاهش یا افزایش

  فـرد  کـه  اسـت  فضـایی  ساز زمینه ،دیگر سوي از و دهد می سوق فردي آرزوهاي و اهداف تحقق سوي به

 بـراي  وي خـاطر  اطمینـان  و امنیت آرامش، ایجاد باعث که نوعانی هم با ارتباط و متقابل کنش به تواند می

 اسـت  اجتماعی و فردي شرایط از ترکیبی زندگی از کلی رضایت. ورزد مبادرت باشند، مناسب زندگی یک

 آن در و گرفتـه  فـرا  را وي کـه  محیطـی  و جهـان  بـه  نسبت مثبت هاي نگرش از اي نشانه خود واقع در و

 آرزوي سـطح  بـین  شکاف بازتاب گیزند خاص جنبه هر از افراد ذهنی رضایت .باشد می ،کند می زندگی

 ایـن  کـه  درصـورتی . یابد می تطابق آنان وضعیت با افراد آرزوي سطوح اما. آنهاست عینی وضعیت و  آنان

 سـعادت  خصـوص  در بزرگـی  اخـتالف  نبایـد  ما معموال پس باشد، انسان سرشت از بخشی تطابق، فراگرد

 بـراي  کـافی  وقت ثبات، با هاي گروه آن اینکه به مشروط بیابیم، اجتماعی مختلف هاي گروه میان در ذهنی

  وقتـی  خوشـبختی  پـایین  یـا  بـاال  تقریبـا  سـطوح . داشت خواهد را خود به مربوط بیرونی اوضاع با سازش

 بـرده  پـایین  یـا  بـاال  را  معـین  گـروه  یـک   نسـبی  موقعیـت  جدیـد  هـاي  دگرگـونی   که شود می مشاهده

 سال طول در جانی و اقتصادي امنیت باالي سطوح از که کسانی است معتقد نهایت در او .)224:همان(باشند

 فرامـادي  اهداف به و می پندارند مسلم امري را مادي امنیت وجود اند، بوده برخوردار گیریشان شکل هاي

 موجب درآمد باالي سطوح هستند، فرامادي هاي ارزش داراي که کسانی براي. دهند می را اولویت بیشترین

   .)246: همان(شود نمی سعادت اساحس باالي سطوح

صـیت جسـتجو   شادي و نشاط کنشگران فردي را در شبکه مبادالت بین نظام جامعه اي و نظـام شخ  ،چلبی

    و با بهره گیري از چارچوب مفهومی چند بعدي کـه از انسـان، شخصـیت و جامعـه در اختیـار      است کرده 
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یت و خشنودي آنها از احسـاس چهارگانـه در سـطح    مرتبط با رضارا می گذارد، کم و کیف شادمانی افراد 

بـرون گرایـی، نژادگرایـی، بعـد انسـجامی و       :نـد از ا چهار بعد مد نظر وي عبارت. می داندفردي و جامعه 

امید نسبت به خود، زندگی و آینده یکی از زمینه هاي اصلی  ،ز سوي دیگرا). chalabi, 2009:6(شناختی

یا نگرانی با عدم امید به آینـده   احساس اضطراب و. استاط و شادي و مهم در به وجود آمدن احساس نش

به بیـانی مـی تـوان    . امید به آینده، دست یافتن به هدف یا انتظار دستیابی به هدف است. رابطه مستقیم دارد

  (Campbell, 1981:1). تئوري امید را می توان تئوري انگیزش نامید

مل شادمانی و رابطه آن با تعهد دینی بررسی هایی کردند و دریافتند درباره چهار عا )2000(بیرد و همکاران 

 و مـذهبی  نگـرش  بـین  معنادار و مثبت رابطه ،از سوي دیگر. که تعهد دینی، پیش بینی کننده شادمانی است

 دارد وجـود  روانـی  شـادکامی  و مـذهبی  شـادي  بـین  معنـادار  و مثبـت  رابطه یک همچنین و ثبت شادکامی

(Djankov et al,2015) . دانسـته   جامعـه  پایـداري  و اجتماعی ثبات همبستگی، را عامل دیننیز دورکیم

باور  معنویتی در و یگانگی و وحدت ایجاد در جامعه، مشکالت و فصل حل در دین مثبت به نقش و است

  . (Ritzer, 2011: 96)دارد

 بـه  شـناختی  زیست جنبه از که اتینظری جمله از .دارد وجود متفاوتی نظریات شادمانی هئلمس تبیین در     

 بـروز  علـل  روانـی  تبیـین   بـه  کـه  روانشناختی نظریات یا واند  پرداخته فیزیولوژیکی و زیستی هاي تبیین

 و سـروتونین  نظیر عصبی هاي دهنده انتقال  واسطه به معتقدند منداندانش  ،مثال براي. اند پرداخته شادمانی

      شـادمانی  گیـري  شـکل  در را هیجـان  و اضـطراب  تأثیرات و یا شود می ایجاد فرد در مثبت خلق دوپامین،

 نفـس،  عـزت  بـودن،  گـرا  درون یـا  گـرا  برون نظیر شادمانی بر مؤثر شخصیتی هاي ویژگی یا و سنجند می

 جامعـه  تحلیـل  و اجتمـاعی  فضـاي  از نظریـات  این  بودن دور دلیل به ما .کنند می تبیین را...و بینی خوش

 زمینـه  در شـناختی  جامعـه  هـاي  تبیـین  ارائـه  بـا   ایم کرده سعی و خودداري ها آن به تنپرداخ از شناختی

 تـدوین  را پـژوهش  فرضیات و  تحلیلی  مدل آن اساس بر و گردآوريالزم را  نظري چهارچوب ،شادمانی

  .نماییم

 همچـون  گونـاگون  هـاي  زمینـه  در وي رضـایت  مجموعه بازتاب زندگی از رضایت است معتقد انگلهارت

 در). 247: 1373انگلهـارت، (آنهاسـت  ماننـد  و خانوادگی زندگی فراغت، هاي فعالیت شغل، مسکن، درآمد،

... و خـانواده  مسـکن،  درآمـد،  و جوانان ظاهري وضعیت از رضایت قالب در زندگی از رضایت تحقیق این

 "یابـد  مـی  افزایش یزن شادمانی میزان ،یابد افزایش زندگی از رضایت میزان اگر " فرضیه. شود می سنجیده

  .است تئوري این از برگرفته
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 وي که است اجتماعی نیز اعتماد چلبی دیدگاه اصلی همانند یافته ها و نظریات وینهون و روستین، متغیر   

 جـاري  روان و گسترده صورت به جامعه در اجتماعی تعامالت که دهد می اجازه متقابل اعتماد است معتقد

 عضـویت  و دیگـران  با اجتماعی رابطه طریق از خود که دارد عاطفی وابستگی در هریش متقابل اعتماد. شود

 از و کنـد  مـی  تولید عاطفی وابستگی طرف یک از اجتماعی رابطه. شود می حاصل اجتماعات در اجتماعی

 اگـر  " فرضـیه  اجتمـاعی  اعتماد مفهوم مورد در. شود می رابطه این حافظ شده، ایجاد وابستگی دیگر طرف

  .است شده تدوین "شود می بیشتر نیز نشاط میزان باشد، بیشتر اجتماعی اعتماد نمیزا

      اشـاره  اجتمـاعی  هـاي  نهـاد  در برابـر  هـاي  آزادي و عـدالت  وجود به راولز جان توزیعی، عدالت مورد در

 فرضـیه . گرفتـه اسـت   قـرار  سـنجش  مـورد  جامعه مورد در فرد عدالت احساس نیز تحقیق این در. کند می

. اسـت  گرفتـه  شکل رابطه این در نیز  "است بیشتر نیز نشاط میزان ،باشد بیشتر  عدالت احساس هرچقدر"

 هـاي  پـژوهش  از اجتماعی مقبولیت احساس و اجتماعی امنیت احساس و هدفمندي نظیر متغیرها از برخی

 از تمـاعی اج مقبولیـت  احسـاس  .اسـت  شـده  الگـوبرداري  ،شـده  آورده تحقیق پیشینه قسمت در که مشابه

  ،"تهـران  اسـتان  در نشاط بر مؤثر عوامل بررسی" عنوان با فشان آستین پروانه و جریبی هزار جعفر پژوهش

 عوامـل  و اجتمـاعی  نشاط میزان" عنوان با امیري رقیه و کیا اصغر علی پژوهش از اجتماعی امنیت احساس

 شـهر  دختـران  شـادکامی  احساس یبررس"  موضوع با الماسی مسعود پژوهش از هدفمندي و "آن با مرتبط

  .گرفته است قرار بررسی مورد تحقیق این در و گردیده اخذ "آن با مرتبط عوامل و ایالم

 هدفمندي، اجتماعی، مقبولیت احساس توزیعی، عدالت آینده، به امید متغیر هفت پژوهش این نتیجه در     

 شـادمانی  گیـري  شـکل  در را زندگی از ترضای اجتماعی و میزان امنیت احساس اجتماعی، اعتماد احساس

  .داده است قرار بررسی مورد تهرانجوانان  میان

  پژوهشمدل نظري 
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  فرضیه هاي پژوهش

  .اجتماعی رابطه معنی داري وجود دارد شادمانیو  آینده به بین امید -1

  .ي وجود دارداجتماعی رابطه معنی دار شادمانیتوزیعی و  عدالت بین احساس -2

  .اجتماعی رابطه معنی داري وجود دارد شادمانیاجتماعی و  بین مقبولیت -3

  .اجتماعی رابطه معنی داري وجود دارد شادمانیفرد و  هدفمندي بین میزان -4

  .اجتماعی رابطه معنی داري وجود دارد شادمانیاجتماعی و  بین اعتماد -5

  .معنی داري وجود دارد اجتماعی رابطه شادمانیاجتماعی و  امنیت بین احساس -6

  .دارداجتماعی رابطه معنی داري وجود  شادمانیزندگی و  از بین رضایت -7

  عملیاتی متغیرها و نظري تعاریف

 شادمانی

 از رضـایت  بـاالي  سـطح  :از عبارت انـد  که است مثبت روانی حاالت ،شادمانی از منظور  پژوهش این در 

  ) 1390 فرجی، از نقل به ;1997راسموس،(شناختی روان سالمت و ذهنی سالمت ذهنی، شادي زندگی،

  احساس عدالت توزیعی

 

  یاجتماع تیمقبول

 

  فرد يهدفمند زانیم

 

  یاعتماد اجتماع

 

  یاجتماع تیاحساس امن

 

  امید به آینده

 

  از زندگی رضایت

 

  

 اجتماعی شادمانی
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 هـاي  گویـه  آنها از کدام هر براي و شده اجتماعی تقسیم و شناختی احساسی، بعد اجتماعی به سه شادمانی

  .است شده طراحی مشخصی

 توزیعی عدالت احساس

 دارد انتظـار  ندیگـرا  بـا  متقابـل  روابط در فرد یک که است نآ معناي به اجتماعی روابط در توزیعی عدالت

 منفعـت  یـا  سـود  بیشـتر،  گزاري سرمایه  هرچهاگر  واقع در .باشد او هاي هزینه جهت در وي هاي پاداش

  .)43: 1380شالی، صفري.(شود می ایجاد عدالت احساس باشد، بیشتر نیز آن از حاصل

قوه با کاربردهاي مهم عدالت توزیعی با انصاف ادراك شده از پیامدها سرو کار دارد و به منزله یک عامل بال

  )cohen-charash & spector, 2001: 280. (در زمینه سازمانی و حکومتی در نظر گرفته شده است

  اجتماعی اعتماد احساس  

 خود دیگران، از آشکار حمایت و پذیرش درخواست و دیگري با ارتباط ایجاد" را اجتماعی اعتماد جانسون

 صـراحت  را اعتماد دهنده تشکیل عناصر جانسون. داند می "دیگران اتانتظار با انطباق و روابط در تکمیلی

. دانـد  مـی  اعتمـاد  بـر  مبتنـی  رفتـار  و جویانه همکاري تمایالت حمایت، پذیرش، کردن، سهیم بودن، باز و

 امرموجـب  ایـن  کـه  کـرد  تعریـف  جامعه اعضاي سایر به نسبت فرد ظن حسن توان می را اجتماعی اعتماد

 ).18: 1380کافی، امیر(شود آنهامی با فرد اجتماعی ابطرو تسهیل و گسترش

 زندگی از رضایت احساس

 شـغل،  مسـکن،  درآمـد،  :همچـون  گونـاگون  هاي زمینه در وي رضایت مجموعه بازتاب زندگی از رضایت

در این تحقیق رضـایت از   )247: 1373انگلهارت،.(آنهاست  مانند و خانوادگی زندگی فراغت، هاي فعالیت

  .سنجیده می شود... و درآمد، مسکن، خانولده و جوانانقالب رضایت از وضعیت ظاهري  زندگی در

 هدفمندي

 در سـعی  و شـوند  مـی  تعیین غایت عنوان به چند هایی ارزش آن اساس بر که عمل و اندیشه در اي شیوه

 در) 877: 1380 ساروخانی،.(آید می عمل به آگاهانه و منطقی هاي ریزي برنامه طریق از آنها به یابی دست

 .شود می سنجیده شغل تحصیل و زمینه در هدفمندي جا این

 اجتماعی امنیت احساس 

 نیــز  امنیــت  احسـاس . اسـت  آسودگی و آرامش بیمـی، بی و بودن امان در شدن، ایمن معناي بـه امنیـت

 رامآ و کننــده  قــانع  بخــش،  رضــایت ( مثبــت  روانـی  گیــري  جهـت و ذهنیـت نوعی از است عبارت
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 امنیتــی  ضـد  وقــایع  و رویــدادها  بـروز و حضور تأثیرگذاري عــدم بــه نــسبت شــهروندان) بخــش

 هـویتی،  انسـجام  سیاسـی،  ثبــات  اجتمـاعی، امنیـت هـاي حوزه در آتی، و فعلـی شـرایط در) تهدیـدات(

 تأکیـد  اجتماعی امنیت بر احساس تحقیق بیشتر این در .)1384،28 حاجیانی،( سرزمین امنیـت و یکپارچگی

  .است شده

 اجتماعی مقبولیت احساس

           نظـر  در فـرد  یـک  بـراي  جامعـه  و خـانواده  کـه  اسـت  منزلتـی  و احتـرام  ارزش، بیانگر اجتماعی مقبولیت

 در فـرد  موقعیـت  هـاي  معـرف  از اجتمـاعی  مقبولیت میزان سنجش براي. )6: 1393خورشیدي،.(گیرند می

 هـاي  گویـه (اجتمـاعی  تأییـد  میزان و)5و4 هاي گویه( دوستان شبکه در مقبولیت ،)3و2و1 هاي گویه(گروه

 .است شده گرفته کمک) 7و6

 آینده به امید

 آنچـه  از اسـت  مثبتی ارزیابی دیگر، عبارت به . است همراه مثبت وقوع انتظار با که تمایلی از ستا عبارت

 هـاي  معـرف  الـب ق در آینـده  به امید. )6: 1393ورشیدي،خ(. بپیوندد وقوع به خواهد می و دارد تمایل فرد

  .مورد سنجش قرار گرفته است ازدواج و تحصیل اشتغال،

  پژوهشروش شناسی 

شـهر  جوانان تحقیق حاضر از نوع کمی و مبتنی بر تحقیقات  پیمایشی است و جامعه آماري پژوهش شامل 

در این پـژوهش از  . شنامه صورت گرفته استنفر مصاحبه حضوري مبتنی بر پرس 380که با تهران می باشد 

گانه شـهر   22ابتدا مناطق بدین صورت که  ؛روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است

، 5، 4، 3، 2، 1(مناطق شـمال   -تهران بر اساس شاخص توسعه یافتگی به سه خوشه شمال، مرکز و جنوب 

تقسیم  )22، 21، 20، 19، 18، 17، 16(، مناطق جنوب )15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8(، مناطق مرکز )7، 6

گیـري احتمـال سـاده یـک      سپس با روش نمونه. )139: 1384، به نقل از فیروزآبادي، 1382رفیعی، ( گردید

و یک منطقه از جنوب ) منطقه هشت(، یک منطقه از مرکز شهر تهران)منطقه یک(منطقه از شمال شهر تهران

اي و نامتناسب با حجم هر  گیري طبقه با استفاده از روش نمونه بعد. انتخاب شدند) دوازده منطقه(شهر تهران

در مرحله بعد به تصادف سه محلـه از محـالت منطقـه    . طبقه تعداد نمونه هر منطقه مشخص گردیده است

 هـا،  انتخاب و در داخل محله به تصادف بلوکی براي مصـاحبه انتخـاب گردیـد و سـپس در داخـل بلـوك      

  . قرار گرفتندمصاحبه  موردگیري سیستماتیک  پاسخگویان به روش نمونه
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 صـوري  اعتبـار  از) ساخته محقق(وابسته و مستقل متغیرهاي به مربوط سؤاالت روایی و اعتبار براي سنجش

 نقطـه  و گرفتـه  قرار زمینه این در نظر صاحب استاد اختیار در پرسشنامه که ترتیب بدین ؛است شده استفاده

 اختیـار  در هـا  پرسشـنامه  از عـدد  30 ابتـدا  در همچنین. است گردیده لحاظ نهایی پرسشنامه در ایشان نظر

 براي ،این بر عالوه .گیرد صورت الزم اصالحات و شود سنجیده سؤاالت اعتبار میزان تا گرفت قرار جوانان

ي کرونبـاخ بـه تفکیـک    مقـدار آلفـا   .اسـت  شده استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه پایایی سنجش

 را 07/0 باالي متغیرها تمام براي آمده دست به مقادیر  اینجا در. متغیرها در جدول زیر نشان داده شده است

  .است برخوردار الزم پایایی از پرسشنامه سؤاالت گفت توان می آن اساس بر که می دهد نشان

  مقادیر آلفاي کرونباخ :2جدول 

  مقدار آلفا  متغیر  ردیف

  84/0  اجتماعی شادمانی  1

  77/0  امید به آینده  2

  75/0  احساس عدالت  3

  72/0  احساس اعتماد اجتماعی  4

  75/0  احساس مقبولیت اجتماعی  5

  78/0  احساس رضایت از زندگی  6

  74/0  احساس امنیت اجتماعی  7

  79/0  هدفمندي  8

  

  پژوهش یافته هاي

  یافته هاي توصیفی

و عوامـل مـوثر بـر آن از پرسشـنامه      جوانـان در  شادمانیبوط به سنجش میزان براي ارزیابی مولفه هاي مر

در ادامه به بررسی آماره هاي توصیفی مربوط به هر یـک از ایـن متغیرهـا     .استفاده شده استمحقق ساخته 

  .نتایج بدست آمده را نشان می دهدجدول زیر .. پردازیممی
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  و عوامل موثر بر آن شادمانیسواالت توصیف کننده ده به هاي ارایه ش توزیع فراوانی پاسخ: 3جدول 

  واریانس  انحراف معیار  میانگین  ماکزیمم  مینیمم  تعداد  مولفه

  475/0  689/0  96/3  70/4  40/2  380  اجتماعی شادمانی

  505/0  710/0  97/2  4  60/1 380  یعیعدالت توز احساس

  403/0  635/0  43/3  25/4  50/2 380  یاعتماد اجتماع احساس

  368/0  606/0  35/4  5  3 380  یاز زندگ تیرضا احساس

  231/0  461/0  16/4  5  50/3 380  يهدفمند

  775/0  880/0  91/3  5  50/2 380  یاجتماع تیامن احساس

  619/0  786/0  64/3  80/4  40/2 380  یاجتماع تیمقبول احساس

  288/0  536/0  38/4  5  20/3 380  ندهیبه آ دیام

 

دست آمده براي عامل احساس عدالت توزیعی ه که میانگین امتیاز ب  هده می شودتوجه به جدول فوق مشا با

احسـاس امنیـت     ،16/4هدفمندي   ،35/4احساس رضایت از زندگی   ،43/3احساس عدالت اجتماعی   ،97/2

میـانگین امتیـاز    ،همچنـین . می باشد 38/4امید به آینده   و 64/3مقبولیت اجتماعی  احساس  ،91/3اجتماعی 

  . است 96/3نیز  شادمانیبراي مولفه 

  

  آزمون فرضیات

   ) =000/0Sig( معنـاداري  سـطح  درصـد،  99 اطمینـان  فاصله در پیرسون همبستگی ضریب نتایج به توجه با

 شـادمانی  بـین  ،دیگر بیان به .گرددمی تأیید) محقق فرض( H1 و رد H0 موجود اطالعات با عنیی ؛باشدمی

تـوزیعی بـا ضـریب     عـدالت  ، احسـاس 830/0آینـده بـا ضـریب همبسـتگی      به داجتماعی با متغیرهاي امی

فــرد بــا ضــریب  هدفمنــدي ، میــزان706/0اجتمــاعی بــا ضــریب همبســتگی ، مقبولیــت342/0همبســتگی 

امنیت اجتماعی با ضریب همبستگی  ، احساس607/0اجتماعی با ضریب همبستگی ، اعتماد231/0همبستگی

  . دارد وجودي داری معن رابطه 784/0ب همبستگی زندگی با ضری از و رضایت 556/0

اجتماعی افزایش  شادمانیبا افزایش هر یک از این متغیرها میزان  ،نشان می دهد 4جدول نتایج  که همانطور

  . می یابد
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  نو عوامل موثر بر آ شادمانیهمبستگی پیرسون بین میزان : 4جدول 

  مولفه
امید به 

  آینده

احساس عدالت 

  توزیعی

 تیمقبول

  یاجتماع

 زانیم

  فرد يهدفمند

اعتماد 

  یاجتماع

 تیاحساس امن

  یاجتماع

رضایت از 

 زندگی

R)784/0  556/0  607/0  231/0  706/0  342/0  830/0 )پیرسون همبستگی  

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معنی داري

  

  رگرسیون تحلیل

 قـرار  تحلیـل  و بررسی مورد دو به دو صورت به وابسته رمتغی با مستقل متغیرهاي رابطه قبل هايقسمت در

 منظـور  بـه  قسـمت  ایـن  در. شدند رد دیگر برخی و تأیید تحقیق هايفرضیه از برخی میان این در و گرفت

 پرداختـه  هـا داده رگرسیون تحلیل به وابسته، متغیر بر مستقل متغیرهاي از کی هر تأثیر سهم شدن مشخص

  . شودمی

و به دسـت   1از آزمون رگرسیون خطی جوانان شادمانیمنظور اولویت بندي عوامل موثر بر  در این بخش به

بـر  )  متغیرهـاي پـیش بـین یـا مسـتقل     (آوردن ضریب مدل براي بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر

  .دنجداول زیر نتایج این آزمون را نشان می ده. استفاده می شود) متغیر مالك یا وابسته( شادمانی

  خالصه مدل: 5جدول 

  2استاندارد خطاي پیش بینی  ضریب تعیین معتبر ضریب تعیین  ضریب همبستگی

834/0 696/0 695/0 380/0 

  

  ANOVAa: 6 جدول

 معناداري F میانگین مربعات درجه آزادي جمع مربعات 

 656/25 7 589/179 رگرسیون

 001/0 372 347/0 باقیمانده 000/0 371/27527

 - 379 935/179 جمع

  

                                                           
1- Enter 

این شاخص مقدار تغییرپذیري نقاط را در اطراف خط . ذورات انحراف نمرات پیش بینی شده از نمرات یا ارزش هاي اولیه استمتوسط مجموع مج -2

 .به همان اندازه قدرت پیش بینی متغیر وابسته از روي متغیرهاي مستقل بیشتر است ،هرچه مقدار این شاخص کوچکتر باشد. رگرسیون فراهم می سازد
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 بیضـر  و =M.R 834/0 1گانـه  چنـد  یهمبسـتگ  بیضـر  شـود، یم مشاهده فوق درجدول که گونه همان

  5/69 پـیش بـین   يرهـا یمتغ کـه  دهـد یمـ  نشان نییتع بیضر مقدار. باشدیم 2R = 695/0 با برابر ،2نییتع

 مقـدار  انسیـ وار لیـ تحل جینتـا  بـه  توجـه  بـا . کنـد مـی  تبیـین  را اجتمـاعی  شادمانیمتغیر  واریانسدرصد 

371/27527F= 000/0( يدار معنا سطح درصد 99 نانیاطم فاصله درsig= (ییتوانـا  مدلکه  دهدمی نشان 

 . دارد را) اجتماعی شادمانی( وابسته رییمتغ ینیب شیپ

 

  رگرسیون چند گانهضرایب : 7جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد شده استاندارد نشده ضرایب

T معناداري 
B راف استانداردانح β 

 000/0  461/45 - 020/0  902/0 ثابت

 000/0 379/58 449/0 010/0 576/0  امید به آینده

 000/0 972/186 836/0 004/0 732/0  احساس مقبولیت اجتماعی

 000/0 007/142 432/0 005/0 645/0  هدفمندي

 000/0  194/50  344/0  007/0  333/0  احساس عدالت توزیعی

 000/0  552/35  181/0  006/0  206/0  از زندگی احساس رضایت

 000/0  633/14  071/0  004/0  056/0  احساس امنیت اجتماعی

 000/0  588/15  114/0  008/0  124/0  احساس اعتماد اجتماعی

  

  

گونه که در جدول فوق مشاهده می شود، با توجه به ضرایب مدل به دست آمده مـوثر تـرین عوامـل     همان

امیـد بـه    بوده و سایر عوامل به ترتیب  836/0ترتیب احساس مقبولیت اجتماعی با بتاي  به شادمانیموثر بر 

و احساس  احساس اعتماد اجتماعی   احساس رضایت از زندگی،  احساس عدالت توزیعی،  هدفمندي،  آینده،

  . دنامنیت اجتماعی می باش

  

  

                                                           
1-  Multiple Correlation R                                                                                              
2-  R Square                                                                                                                    
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  بحث و نتیجه گیري

 نتـایج . تهران بوده است شهر اجتماعی جوانان شادمانی بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی وهش،پژهدف این 

 وجـود  و معنـی دار  مثبـت  رابطه )=r 556/0(امنیت  احساس و شادمانی میان که است آن از حاکی پژوهش

در مدل کمی  تاثیر 071/0احساس امنیت با بتاي  ،به عبارت دیگر. است دارد که البته شدت این رابطه پایین

 و) 1387( موسـوي  و چلبـی  یافته هاي با نتایج کهاین با. دارد اجتماعی شادمانیبر روي متغیر احساس فوق 

اما به دلیل ضعف شدت رابطه قابل فرضیه در قالب مدل فوق با قـوت   ،دارد مطابقت) 1388( شالی صفري

  .تایید نمی شود

 داري معنــا ســطح درصــد 99 اطمینــان فاصــله در) =t 588/14( اعتمــاد اجتمــاعیمتغیــر  ،از ســوي دیگــر

)000/0sig= ( 114/0و بتاي =beta    و میزان رضایت از زنـدگی بـا)522/35 t= (99 اطمینـان  فاصـله  در 

این یافته ها  .موثر است اجتماعی شادمانیبر  beta= 181/0و بتاي  ) =000/0sig( داري معنا سطح درصد

  احساس عدالت توزیعی

 

  یاجتماع تیمقبول

 

  فرد يهدفمند زانیم

 

  یجتماعاعتماد ا

 

  یاجتماع تیاحساس امن

 

  از زندگی رضایت

 

  امید به آینده

 

114/0 

432/0 

836/0 

 

071/0 

181/0 

344/0 

449/0 

 

  

 نشاط اجتماعی

  تحلیل مسیرضرایب 
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اشـاره بـه دیـدگاه     ،در توضیح. مطابق دارد) 2008(، وینهوون )1393( مرادي  و با نتایج تحقیق هزارجریبی

 و شـادي  شده، فراهم بیشتري و اعتماد اطمینان که جوامعی در روشنگر خواهد بود که معتقد است وینهوون

 کـه  اسـت  خـود  زندگی از فرد ذهنی و کلی شادکامی ارزیابی ،از سوي دیگر .خواهد بود بیشتر نیز شادمانی

  .کند می برطرف را انتظاراتش چگونه زندگی این بیند و چه می را مطلوب زندگی دهد می نشان

و  ) =000/0sig( داري معنـا  و سـطح  درصـد  99 اطمینان فاصله در) =t 379/58(امید به آینده با  ،همچنین

یـق  بـا نتـایج حاصـل از تحق   یافتـه نیـز   ایـن  . اجتمـاعی تـاثیر دارد   شـادمانی بر میزان  beta= 449/0بتاي 

  .همخوانی دارد) 1394(و حاجی زاده و ترکان ) 1387(هزارجریبی و آستین افشار 

 داري معنـا  سـطح  درصـد  99 اطمینـان  فاصـله  در) =t 194/50(مطابق با رگرسـیون، احسـاس عـدالت بـا     

)000/0sig= (  344/0و بتاي =beta    836/0، مقبولیت اجتمـاعی بـا بتـاي =beta     و هدفمنـدي بـا بتـاي

432/0 =beta  اجتماعی تاثیر دارد شادمانیبر میزان .  

وایـانس  بیشـترین   836/0نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد، احسـاس مقبولیـت اجتمـاعی بـا بتـاي      

اتفاقا مقبولیت اجتماعی متغیري اسـت  . ارددو با شدت باال بر آن تاثیر  می دهدرا توضیح اجتماعی  شادمانی

یـز سـامانه اي کوچـک از    مدرسه ن. ا هزینه اندك قابلیت افزایش داردکه در نظام آموزشی و درون مدارس ب

ایـن  . اجتمـاعی متعـدد حیـات اجتمـاعی دارد    مناسبات اجتماعی است که در قالب گروه ها  و شبکه هـاي  

    امکانات متعددي را براي برنامه ریزان آمـوزش و کـارگزاران درون مدرسـه فـراهم     ،سامانه اجتماعی بالقوه

از جملـه ایـن   . مهیـا کنـد  تنوعی از فرصت ها را جهت کسب مقبولیـت اجتمـاعی    جوانانبراي  می آورد تا

درسـی اشـاره کـرد کـه در     تماعی، ورزشی، فرهنگی و علمی فراها می توان به انواع فعالیت هاي اج فرصت

  .  قالب برنامه درسی غیر رسمی تعریف می شوند

  قرار داشته است و  هدفمندي، مدر رتبه دو 449/0نده با بتاي امید به آی متغیر در ادامه مالحظه می شود که  

و احساس امنیـت اجتمـاعی    احساس اعتماد اجتماعی   احساس رضایت از زندگی،  احساس عدالت توزیعی،

بنابراین می توان گفت به همان نسبت که افراد . قرار دارنداجتماعی  شادمانیدر اولویت هاي بعدي موثر بر 

امید به آینده، احساس عـدالت در جامعـه، احسـاس مقبولیـت، هدفمنـدي، احسـاس اعتمـاد،        در جامعه از 

اجتمـاعی   –احساس امنیت اجتماعی، رضایت از زندگی و فعالیت هاي گروهی  بیشتر و پایگـاه اقتصـادي   

  . خواهند بودتر نیز  شادمانباالتري برخوردار باشند، 

 آنهـا جنبـه   بیشتر مثبت یا منفی،  اتجدا از تاثیرکه د نمی ده اجتماعی نشان شادمانیمتغیرهاي اثر گذار بر 

 در جوانـان نیازهـاي مـادي    با که آن از بیش اجتماعی شادمانی که ادعا کرد بتوان شاید بنابراین. دارند ذهنی
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هاي  اجتماعی بر ساخته از ارزش ها و  نگرش شادمانی ،به بیان دیگر. ستمتاثر از ذهنیت آنها باشد، ارتباط

چنانچه آموزش و پرورش  به عنوان یک نهاد اجتماعی در . بوده و عمدتا علل و ماهیتی اجتماعی دارند فرادا

  .و احتماال کارآمدتر نیز خواهند بود می روندها نیز به به همین سمت و سو  راه حل ،نظر گرفته شود

 حساس مقبولیت اجتمـاعی اسـت  ، ااجتماعی شادمانیبیشترین عامل تأثیر گذار بر  ،بر اساس نتایج تحقیق  

بـراي   اجتمـاعی باید مقبولیت یا پذیرش اجتماعی را به عنـوان یـک نیـاز     .است اجتماعی که اساسا متغیري

شـد،  سـطور فـوق بـدان پرداختـه     در کـه  هـایی   عالوه بر فعالیتجوانان در نظر گرفت و براي تقویت آن 

هارت هـاي اجتمـاعی نظیـر آداب معاشـرت، هنـر      م جامعه پذیري ،به عنوان مثال. صورت دادنیز اقداماتی 

افـزایش   ،همچنـین . عوامل تأثیرگذار در پذیرش اجتمـاعی هسـتند   از ،خوب شنیدن و جلب اعتماد دیگران

مانند اسـتفاده از نظـرات،    گوناگون هاي زمینه هاي مختلف زندگی در و سپردن مسئولیت مشارکت جوانان

رشد عقلی، احساس مقبولیت و میزان اعتمـاد اجتمـاعی    ن عالوه برایده ها واستعدادها و توانمندي هاي آنا

  .دهد آنان را نیز افزایش می

اما تک بعدي بودن زندگی  ،، خود یک عامل قوي در هدفمند کردن زندگی استیتحصیلمشخصا موفقیت 

به هاي دیگر باعث می شود اگر فرد به عنوان مثال در زمینه تحصیل به موفقیت دست پیدا نکرد بتواند بر جن

زندگی خود متکی باشد و توانایی هاي خود را در زمینه هاي دیگر  ازجمله فعالیت هاي ورزشی و هنري به 

و عـدم مقبولیـت اجتمـاعی در قالـب عـدم کامیـابی        و هدفی بی صورت این غیر در. عرصه ظهور بگذارند

ـ   ،و عاله بر نتایج اجتماعی می شوداجتماعی تعریف  بنـابراین   .اري نیـز خواهـد داشـت   تبعات روانـی زیانب

زمینه را بـراي   ،باید با شناسایی عالیق و توانایی هاي فرزندان خود و مدارس در تعاملی سازنده خانواده ها

  .کسب مهارت  فرزندان خود مهیا کنند

امـري   جوانـان و گسترش فرهنگ ورزش در میان  ی با هزینه کم یک مسئله با اهمیتوجود امکانات ورزش

با فرض  -به دلیل آنکه ساعات طوالنی را پشت میز و نیمکت ها و دانشجویان دانش آموزان. استضروري 

سپري می کنند، دچار نخوت و کسالت می شـوند کـه انجـام فعالیـت هـاي       -ارگونومیک و استاندارد بودن

مختلـف  افزایش ساعات ورزشی و همچنین وجود رشته هـاي   ،در نتیجه. ورزشی می تواند مانع از آن شود

می تواند تأثیر  خود به عنوان نوعی برنامه درسی غیر رسمی ،با عالقه آن را انتخاب کنند جوانانورزشی که 

  .داشته باشد شادمانیمثبتی در افزایش 

 .، نیز کارآمد خواهد بودشادترین کشورها شناخته شده اند والگو برداري از کشورهایی که در رتبه بندي جز

عمومی  اقدام به برگـزاري جشـنواره هـا،     شادمانیاري از کشورها براي ایجاد شادي و بسی  ،به عنوان مثال
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 کـم   هـاي  هزینـه  با مسابقات و گروهی هاي فعالیت انواع با مذهبی  –ملی و جشنواره هاي ها شاديجشن 

عیـاد  چهارشـنبه سـوري و ا   یلدا، نـوروز،  :جامعه ما به دلیل داشتن مناسبت هاي بسیاري از جمله .کنند می

ایـن  . سـت برخـوردار ا  ها هاي جمعی و جشن ها و شادي پتانسیل زیادي براي برگزاري مراسم ازمذهبی، 

 اجتمـاعی را کـه   کارکرد همبستگی ،در افراد شادمانیمراسم شادي آفرین عالوه بر ایجاد روحیه  وجشن ها 

و  الزم جامعـه  بلکه براي تمام افـراد  جوانانکه نه تنها براي  به دنبال دارد نیزرا  بدان اشاره می کند دورکیم

  .است ضروري
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Happiness is one of the important concepts that has been developed in 
psychology and has been considered as an element of social development in 
sociology in recent years. Moreover, in our opinion, it is one of the critical 
issues in education system, too. This study is to investigate the social factors 
affecting the happiness of young in Tehran city. The sample consisted of 380 
young in Tehran, which were selected through multi-stage cluster sampling 
using Cochran formula. Hypotheses have been examined by Pearson correlation 
coefficient. The results showed that the hope for the future, a sense of security, 
a sense of social acceptance, social trust, distributive justice, social activities, 
life satisfaction, purposefulness and happiness have significant positive 
relationship together. On the other hand, there was a significant negative 
relationship between relative deprivation, social alienation and happiness. On 
the other hand, these variables explained 69 percent of the variance of happiness 
and social acceptability with 0.84 co-efficient had the greatest impact on the 
dependent variable of happiness. 

Key words: Social Happiness, Hope for the Future, Sense of Security, Social 
Acceptance, Social Trust and Life Satisfaction 


