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کیفیت و میزان آن، به ویژگی هاي فردي و  است کهبراي سالم ماندن  ضروري و حیاتیمفهومی شادي، 

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر شادي و یأس اجتماعی در جوانان . عوامل محیطی بستگی دارد

 جمع فرایند . است )تم(محتوا تحلیل رویکرد بر تمرکز با مطالعه کیفی ژوهش حاضر یکپ .اجرا گردید

حوزه جوانان و  انصنفر از متخص 13مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با   60ها مشتمل بر   داده آوري

اعی و استخراج عوامل اجتم به منجر با جوانان،  مصاحبه هاي داده محتواي کیفی تحلیل. بودجوان  47

همین عوامل در . موثر بر نشاط اجتماعی مانند مسائل اقتصادي، وضعیت اشتغال و بیکاري گردید بیرونی

  مصاحبه با هاي ه دا محتواي کیفی تحلیلاز  مقابل، در. مورد ایجاد یأس اجتماعی نیز مصداق داشت

ل موثر بر نشاط هاي زندگی و هویت به عنوان عوام ن، عوامل درونی و فردي مانند هدفمتخصصا

عواملی مانند اشتغال، ازدواج و  ،در جمع بندي نظرات صاحبنظران و جوانان. اجتماعی به دست آمد

موضوعات مربوط به خانواده و در نهایت، ثبات اقتصادیا در ایجاد نشاط و جلوگیري از یأس اجتماعی در 

می توانند با توجه به نظرات  گذاران برنامه ریزان و سیاست بدین ترتیب،. شتندجوانان اهمیت بیشتري دا

  .گام هاي موثرتري بردارندکاهش این موانع  جهتجوانان، در 
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  مقدمه

بالندگی، سرزندگی و نشاط روانی انسان به دلیل تأثیر قابل مالحظه اي که بر تمامی جنبه هاي شخصیتی 

بروز و ظهور رفتارهاي مختلف در او دارد، همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران چگونگی  وانسان 

از آنجا که انسان موجودي تک بعدي نیست و شخصیت او از ابعاد شناختی، عاطفی، جسمانی و . بوده است

اجتماعی تشکیل شده است و سالمت روانی و جسمانی وي مرهون رشد همه جانبه و هماهنگ این ابعاد 

یکی از متغیرهایی که در سال هاي اخیر با رشد و توسعه روان شناسی مورد مطالعه قرار گرفته،  ،باشدمی 

  )2013جوشنلو،. (شادمانی است

راضی بودن ) هیجانات مثبت(، شادکامی، شامل حالت خوشحالی یا سرور )2001(بر اساس تعریف آرگایل  

، زیرا شاید تعریف جامعی باشد این تعریف. است )عواطف منفی( اب از زندگی و فقدان افسردگی و اضطر

یت از به رضا در بعد بیرونی نیزمجموعه عواطف مثبت و منفی که امري درونی هستند را در نظر گرفته و 

جزء  :شادکامی چندین جزء اساسی را در بر می گیرد) 1387خوش کنش و همکاران، (.زندگی اشاره دارد

که فرد شادکام از روابط  ؛ جزء اجتماعیقی، شاد و خوشحال استهیجانی که فرد شادکام از نظر خل

 جزء شناختیاجتماعی خوبی با دیگران برخوردار است و می تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند و 

می شود فرد شادکام اطالعات را به روش خاصی پردازش کرده، مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد    که باعث 

راد از این رو، در شادکامی، ارزشیابی اف. باعث احساس شادي و خوش بینی در وي می گرددکه در نهایت، 

مثل قضاوت در مورد خشنودي از زندگی و یا جنبه  یجنبه هاي شناخت از خود و زندگی شان می تواند

اران و همک1والویس ( .در واکنش به رویدادهاي زندگی را در برگیرد هاي هیجانی از جمله خلق یا عواطف

 ،2004(  

نظریه هاي هدفمندي سلیگمن، برابري، محرومیت نسبی، همبستگی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی از جمله 

 سلیگمن در )1392خورشیدي، .(نظریه هاي جامعه شناسی هستند که شادي اجتماعی را تبین می کنند

 ش ارز و می داند اجتماعی نشاط زبرو ساز زمینه را  ها ش به ارز دستیابی براي ها انسان تالش نظریه خود،

در نظریه برابري، هر فرد خصوصیات و  )2003سلیگمن، .(می کند مطرح فردي تمایالت از را فراتر ها

تجربه و تبحر، تحصیالت، هوش، سن و سوابق کاري را با خود به محیط اجتماعی می  :هایی چون قابلیت

اگر این تناسب در  .هایش باشد دارد که متناسب با توانایی هایی را در مقابل هم انتظار مزایا و پاداش. آورد

 براساس )1389ی، هزارجریب(.شادي اجتماعی می کند ،جامعه فراهم شود، احساس رضایت و در نهایت

  که دارد دوست و می زند دست مرجع گروه و دیگر افراد خود با مقایسۀ به ی، فردبنس محرومیت دیدگاه

                                                           
1 .  Valois 
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اساس میزان سرمایه گذاري و  احساس کند که بر، مقایسه نتیجۀ در اگر. باشد اشتهد نها آ با یمشابه هطبرا

، احساس محرومیت ادالنه و منصفانه نیست، نتیجه اي که به دست آورده در مقایسه با دیگران عتالشش

بستگی اجتماعی بیان می نظریه هم .نسبی می کند و به عدم شادکامی در سطح فردي و اجتماعی می انجامد

این  است  اساسی امر بهتر، به عبارت ، همبستگی و انسجام را ایجاد و حفظ می کنند؛کند که مناسک دینی

ها گرد هم می آیند و احساسات مشترکی را تجربه می کنند و با یک کنش جمعی آن را بیان می  که انسان

 و عاطفی تعادل واطف مثبت،ع نشاط، که دهد می      نشان ،شده انجام مطالعات  )1392خورشیدي، .(نمایند

شادي و نشاط   )2003کار، .(دارند باالیی همبستگی هم با که شخصیتی هستند عوامل خاطر رضایت

افزایش نیروي روانی،  تقویت روحیه پیامدهاي بسیاري در زندگی افراد دارد و در زندگی جوانان باعث 

توسعه دنیاي ارتباطی نسل  ت عصبی و روحی ومقابله با اختالال مقاومت پذیري، بهبود مناسبات اجتماعی،

حفظ چنین روحیه اي در جوانان، دیگران را مجذوب شخصیت آنان می نماید و با انگیزه . جوان می شود

کار، (. اي قوي طرح دوستی با آنان می افکند و حاصل این عمل، همانا گسترش دنیاي ارتباطی است

 ،ی از عواملی که می تواند در شادي و نشاط افراد موثر باشدیک  )1385؛ترجمه پاشا شریفی و زندي ،2004

  . میزان امید در افراد است

 هاي روش سمت اهداف و به حرکت براي نگیزه ا با همراه شخص، اهداف  درباره تفکر فرایند عنوان به امید

 و بزرگساالنراي ب مدار  هدف شناختی فرایند یک به عنوان امیدواري .است شده تعریف ،اهداف به دستیابی

 هاي ش رو می توانند باال افراد با امیدواري) 2005(اشنایدر نظر بر اساس .شود میگرفته  نظر در کودکان

 مند انگیزه مطلوب پایان رسیدن به براي مؤثري طور به و کنند ایجاد اهدافشان را براي بیشتري دستیابی

 و دارند را براي اهدافشان ممکن هاي حل راه کردن پیدا لاحتما نه امیدواري پایین، با افراد ،مقابل در .شوند

 و رضایتمندي تواند می بودن امیدوار. نشان می دهند هایشان به خواسته رسیدن براي بیشتري انگیزه نه

امید را متشکل از ) 2011(2سیسولی و همکاران )2005، 1اشنایدر و همکاران(.رساند fبه اوج را فرد شادي

 با مرتبط رفتارهاي میان است امیدواري پیوندي. ، بقا و معنویتچیره دستی ،دلبستگی: ندنچهار مولفه می دا

می  افزایش زندگی آمیز موفقیت تجارب طریق از امیدواري. اهداف این به رسیدن براي فرد باورهاي و هدف

 نقطه ،نومیدي اام )2008، 3یو، فرلنگ، فیلیکس و همکاران(.می یابد تقلیل شکست به واسطه تجارب و یابد

 و ناامید فرد ابتدا که باورند این بر محققان. است افسردگی اصلی و مظاهر خصوصیات از و امید مخالف

 اجتماعی و روابط سالمتی بر ناامیدي و یاس )1389ی محمدي و تجویدي، ضیغم(.شود می افسرده سپس

                                                           
1 . Snyder CR 
2 . Scioli, A 
3 . You, Furlong, Felix  
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ي هستند که جنبه هاي بسیاري از شادکامی و یاس دو مقوله ا )2006یوپ و چنگ،.(دارد منفی تأثیر فرد

ن علوم اجتماعی و رفتاري در ابه همین دلیل است که متخصص. زندگی انسانی را تحت شعاع قرار می دهند

نگاهی . پاسخ و رسیدن به دالیل یاس و نا امیدي نوع بشر همواره نهایت سعی خود را نموده اند یافتن پی

حوزه  بیش از پیش این مسئله را براي ما آشکار می  به پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در این

  )2012؛ احمدي و پیرحیاتی، 2013، ؛ جوشنلو2013سارافینو، (.سازد

 همچون منفی عواطف و فقدان زندگی از رضایتمندي احساس ،نشاط به وجود آورنده عواملیکی از  

 و روانی اصول بهداشت اريبرقر در تاثیرگذار علل از که باشد می از وقایع بردن لذت و افسردگی

تجربه،  اصلی ابعاد از یکیبه عنوان  نشاط .دگذار می اثر آن و رشد شناختی فضاي بر و است خوشبختی

 در )2002 سلیگمن،(.گذارند می جاي به مناسبی که کارکرد است مطلوب هاي پاسخ ایجاد پی در معموالً

تولید  و کند حل را مردم مشکالت تواند می پول و ثروت که است آمده مردم اجتماعی تمایالت بررسی

 مهم ثروت می کنند تصور که افرادي دهد می که نشان آمده دست به نیز دیگري یافته هاي اما ،نماید نشاط

 همچنین. س اندمأیو ثروت داشتن با و حتی هستند شاد کمتر ،می کنند ارزیابی آن با را موفقیتشان است و

 است قادر اجتماعی هیجان آور رویدادهاي لذتبخش و سروصداهاي که شده روشن دیگر، در یافته هاي

 انفرادي هاي فعالیت انجام و آرامش یا وجود و کردن کار ،اختصاصی تر سطح در و کند ایجاد خوشحالی

 مذهب نقش به توان می حتی - آورد وجود به نشاط احساس است ممکن مطالعه  ,ازدواج، ورزش همچون

   )1388هزار جریبی و آستین افشان، (.نمود هاشار نشاط ایجاد در

عوامل  و منابع کرده اند سعی خود علمی در کارهاي پژوهشگران و پردازان نظریه مجموعه ،به طور کلی

 روانی، عوامل مجموعه تواند تحت می عوامل و منابع این. دنماین معرفی را شادکامی یا شادي بر مؤثر

 روانی عوامل منابعمیان  از . قرار گیرد بحث مورد فرهنگی و معنوي مذهبی، اجتماعی، اقتصادي، جسمانی،

 شناختی، هاي سبک نفس، اعتماد به گرایی، برون و گرایی درون :همچون آن و ابعاد شخصیت به توان می

 چنگ (.کرد اشاره روانی سالمت و ، سازگاري ثبات، شناسی، وظیفه رضایتمندي، خشنودي و بینی، خوش

 جسمانی می توان از عوامل منابع و از و )2007، فارنهام و بنت پرمیوزیک،-چامرو، 2007 فارنهام و

 (.نام برد هاي ورزشی تمرین و جنسی هاي فعالیت استراحت، و آشامیدن، خواب و خوردن سالمتی،

 خانواده، دوستانه، روابط و ارتباطات اجتماعی اجتماعی، تأیید و موفقیت  )2006پیرو،  و 2001 آرگایل،

 عوامل و منابع از )2001مایرز، (.باشد شادي می اجتماعی عوامل و منابع جمله از و صمیمیت عشق

 اشاره ملّی درآمد رشد و اقتصادي اجتماعی، توسعه رفاه ثروت، درآمد، کار، به توان می اقتصادي شادي
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 با خدا، ارتباط هبی،مذ اماکن و مراسم در حضور)  2005، کتان و زیمرمن و 1999آتاناسو،  و مورفی(.کرد

 (.باشد می معنوي شادي و مذهبی عوامل و منابع جمله از به معنویات توجه و دین فروع و اصول به اعتقاد

 فرهنگی، و علمی توسعه از توان می   فرهنگی،  عوامل از و) 2006، للکس و ،2005و بران،  موکرجی

 شادي عوامل و منابع از فراغت گذران اوقات نحوه و تفریح . برد نام جمعی رسانه هاي هنر و تحصیالت،

به نقل از  1996آرگایل، (        .باشد می فرهنگی و  اجتماعی جسمانی، روانی، جنبه هاي که داراي است

  )1388، پاالهنگ ، دوست، کالنتري، مهرابینشاط 

اي تاثیرگذار بر ه شناختی مؤلفه پژوهشی  با هدف بررسی جامعه) 1392(اسماعیل زاده و شکوري، احمدي

مورد ها نشان داد که کمتر از نیمی از افراد  یافته. دادندنشاط اجتماعی در بین جوانان شهر پیرانشهر انجام 

متغیرهاي   که کلیهحاکی از آن بود ها نیز  تحلیل داده. برخوردار بودند ییمطالعه از نشاط اجتماعی باال

برخالف متغیرهاي امید به آینده، . نشاط اجتماعی دارند  ري با معنادا  مستقل تحقیق به غیر از جنسیت، رابطه

و نشاط  تقدات دینی، احساس امنیت اجتماعیمقبولیت اجتماعی، ارضاي نیازهاي عاطفی، پایبندي به مع

مثبت و مستقیمی را با نشاط آشکار ساختند، احساس محرومیت اجتماعی، کمبود   اجتماعی که رابطه

هم گویاي آن هاي همبستگی  تحلیل. اجتماعی رابطه منفی و معکوس را نشان دادند امکانات فراغتی و نشاط

که سه متغیر امید به آینده، امکانات فراغتی و پایبندي به معتقدات دینی بیش از سایر متغیرها بر نشاط  بود

و امنیت هاي کمبود امکانات فراغتی، احساس محرومیت نسبی  افراد مورد مطالعه تاثیر دارند و متغیر

  . ي بعدي قرار دارند اجتماعی در رتبه

عوامل مرتبط با شادکامی کارکنان شرکت فوالد نتایج نشان داد ) 1388(تحقیق نشاط دوست و همکاران در 

رضایت از زندگی، خوش بینی، رضایت از خانواده، ورزش،  :عبارت بودند از رکه به ترتیب میزان ارتباطمبا

 .مسافرت و ایمان قلبی به خدا و مهمانی دادن، فعالیت هنري، مطالعه،رضایت شغلی، مهمانی رفتن 

 :عبارت بودند ازبه ترتیب میزان تأثیرگذاري منفی شتند، عواملی که ارتباط منفی با شادکامی دا ،همچنین

  .گر مشکالت روانشناختی و خانوادگیبیماري عصبی، استرس شغلی و مراجعه به مشاور که نشان

به بررسی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی ) 1388( که هزار جریبی و آستین فشان دیگردر پژوهشی 

پرداختند، نتایج نشان داد احساس نشاط اجتماعی، میزان امید به آینده، میزان ارضاي نیازها، نگرش مثبت به 

احساس همبستگی اجتماعی، احساس  ،متوسط و در مقابلدر سطح فضاي اخالق عمومی پاسخگویان 

 میزان پایبندي به ارزش ،همچنین .و احساس عدالت اجتماعی در سطح پایینی ارزیابی شده است امنیت
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امید به آینده، ( و متغیرهاي مستقل این تحقیق سخگویان در سطح باالیی قرار دارد بین پا در  هاي دینی

ي مناسب اخالق احساس مقبولیت در نزد دیگران، پایبندي به معتقدات دینی، احساس عدالت توزیعی، فضا

میزان نشاط ( همگی غیر از دو مورد آخر با متغیر وابسته ) عمومی، احساس بیگانگی اجتماعی و سن 

همچنین نشان داده شد که هرچقدر افراد یک جامعه در رسیدن به اهداف  .رابطه معنا داري دارند) اجتماعی 

خواهد آنان این امر سبب افزایش نشاط  و می رودمورد انتظار خود موفق باشند، رضایت ذهنی آنان باال 

 یأس اجتماعی، ،نیز نشان داده شد که باگسترش روابط و سرمایه  اجتماعی) 1383(در مطالعه چلبی  .شد

کاهش  یا  تضعیف روابط و سرمایه اجتماعی  برعکس، احساس تنهایی کاهش می یابد و احساس عجز و

احساس  تنهایی فراهم می  أس اجتماعی، احساس عجز وزمینه مساعدي براي  تقویت ی)انزواي اجتماعی(

  . سازد

هم این موضوع، هاي انجام شده در مورد  مطالعات و پژوهشدهد که  بررسی پیشینه پژوهشی نشان می

تحقیقات  ،بعالوه. از حیث تعداد و هم به لحاظ کیفیت و عمق محتوایی چندان جامع و قابل توجه نیستند

برخی از ممکن است حتی عوامل موثر بر شادي اجتماعی را بررسی نموده و پیشین به صورت پراکنده 

با توجه به این امر و همچنین اهمیت این متغییرها در زندگی افراد و   .عوامل مهم نادیده انگاشته شده باشند

بودن  پیامدهاي مثبت و منفی این متغییرها بر کیفیت زندگی و سالمت روانشناختی افراد، از یک سو و جوان

جمعیت ایران  و نقش سازنده جوانان در کشور، این نکته مهم را یادآوري می کند که کشور در شرایط 

سر می برد و در صورتی که این قشر دچار ضعف، نا امیدي و سردرگمی و بی اعتنایی شوند  به حساسی

این حیطه  ري درهاي بیشت که بررسیي می نماید ضرورپس  .گیردمی قرار تهدید مورد سالمت جامعه 

در . هاي مختلف مورد بررسی قرار گیرند زوایا و دیدگاه از این متغییرها و عوامل موثر بر آنها و شودانجام 

 :سواالت زیر استدر پی پاسخگویی به جهت نیل به این اهداف پژوهش حاضر 

  چه عواملی بر شادي اجتماعی جوانان موثر هستند؟

  ن موثر هستند؟چه عواملی بر یاس اجتماعی جوانا

  شناسی پژوهش روش

 هاي پژوهش عمده اهداف. یک تحقیق کیفی و  مبتنی بر روش شناسی تفسیري است پژوهش حاضر

 می نظریه ایجاد در نهایت،و  فرآیندها و ها پدیده بین روابط درك فرضیه، ها، تدوین پدیده توصیف کیفی

 کیفی شامل تحقیقات در اطالعات آوري جمع عمده روش سه )1381ابد سعیدي، امیرعلی اکبري، ع(.باشد

استراتژي  یک عنوانه ب است ممکن هاي کیفی مصاحبه . باشد می مدارك از استفاده و مشاهده مصاحبه،
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با  افراد مناسب که باز از سئواالت معموأل هاي کیفی مصاحبه در .شود استفاده مشاهده با همراه یا اصلی

 غیر هاي صاحبهم : از ندا عبارت کیفی نوع مصاحبه سه .گردد می ادهاستف ،باشد می    مختلف هاي ویژگی

پژوهش در . عمیق یا یافته سازمان غیر هاي مصاحبه و یافته نیمه سازمان هاي مصاحبه ، اي مکالمه و رسمی

  .سواالت باز پاسخ براي کسب اطالعات الزم استفاده گردید و تکنیک مصاحبه از  ،حاضر

ورزشکاران، مشاغل آزاد، کارمندان، بیکاران، پشت (شامل کلیه جوانان یقتحق این آماري جامعه 

اساتید گروه رواشناسی و جامعه شناسی که داراي (نظران  و صاحب) دانشجویان و ناها، معتاد کنکوري

. بود شهر تهران) حداقل دو سال سابقه کار در حوزه پژوهشی جوانان و داراي کتاب در این حیطه بوده اند

انتخاب نمونه آماري از نمونه گیري مبتنی بر هدف و براي تعیین حجم نمونه از روش اشباع داده ها براي 

انتخاب شدند و نمونه گیري جوانان از این مناطق  15و  14، 12مناطق  ،مناطق تهرانمیان از . استفاده گردید

ن در این حجم انفر از متخصص 13نفر از جوانان و  47نفر بود که  60حجم نمونه انتخاب شده . به عمل آمد

 مصاحبه نیمه ساختار یافته اي بود که توسط پژوهشگر ،ابزار استفاده شده در این پژوهش. نمونه قرار گرفتند

در جداول زیر مشخصات گروه هاي . طراحی و توسط تعدادي از اساتید مورد تایید و بازنگري قرار گرفت

  . مصاحبه شونده ارایه گردیده است

  

  

  

  مشخصات صاحبنظران مصاحبه شونده :1ل جدو

 درجه علمی تحصیالت سن ردیف
سنوات فعالیت در 

 حوزه جوانان

 15 مربی تخصصی يدکترا 61 1

 40 استاد دانشگاه تخصصی يدکترا 65 2

 24 استادیار دانشگاه تخصصی يدکترا 49 3

 14 استادیار دانشگاه تخصصی يدکترا 45 4

 4 گر اعتیاددرمان حرفه اي يدکترا 28 5

 12 مربی کارشناسی ارشد 49 6

 16 مربی کارشناسی ارشد 42 7

 10 مدرس دانشگاه کارشناسی ارشد 51 8

 12 مربی کارشناسی ارشد 36 9

 12 مربی کارشناسی ارشد 49 10

 9 مربی کارشناسی ارشد 38 11
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  مشخصات گروه هاي جوانان مصاحبه: 2جدول

  

  

  

  

  

  

 متون تحلیل که براي هایی روش مجموعه شامل - محتوا تکنیک تحلیل با ها مصاحبه از حاصل داده هاي

توسط  دقیق بازخوانی بار چندین از بعد متن مصاحبه ها و  رود می کار به مصاحبه از حاصل نوشتاري

می  قرار تحلیل و تجزیه مورد اولیه هاي تولید طبقه براي باز کدگذاري سیستم صورت به پژوهشگر،

 بعد مرحله در وتقسیم  معنایی واحدهاي به ها مصاحبه متن ابتداد؛ به طوري که لیل شتح و تجزیه  -گیرند

 هم با شباهت هایشان و ها تفاوت اساس بر مختلف کدهاي . دتبدیل شدن ییکدها به و شده خالصه

 12 مدرس دانشگاه کارشناسی ارشد 45 12

 3 مدیر کارشناسی 24 13

 تعداد محدوده سنی گروه ردیف

 5 29-21 ورزشکاران 1

 8 30-20 مشاغل آزاد 2

 10 30-25 کارمندان 3

 15 29-20 بیکاران 4

 8 21-18 ها پشت کنکوري 5

 5 25-21 معتادین 6

 9 26-19 دانشجویان 7
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 به رسیدن پژوهشگر جهت توسط اولیه هاي طبقه ، مرحله این در .بندي شدند دسته هایی طبقه به و مقایسه

 تحلیل از ها داده مقبولیت و اعتبار افزایش به منظور و قرار گرفتند بازنگري و بحث مورد درونمایه ها

  .شد استفاده ناظرین بازنگري و عمیق و دقیق مداوم، توصیف مشاهده و رسیدگی ها، داده همزمان

  ي پژوهشیافته ها

عی جوانان،  پس از بررسی مصاحبه هاي در پاسخ به سوال اول تحقیق در مورد عوامل موثر بر شادي اجتما

صورت گرفته با جوانان و تدوین کد هاي اولیه، معلوم شد که در تمامی پاسخ هاي جمع آوري شده بر 

طبقه براي عوامل موثر بر شادي اجتماعی قابل  10اساس کدهاي مفهومی مشخص و قابل تقسیم بندي، 

عوامل بیرونی که  یادرون مایه اول  :لی قرار می گیرندطبقه در قالب دو درون مایه اص 10این . تصور است

   .می گیردطبقه را در بر  4عوامل درونی که  یا جاي می دهد و درون مایه دومدرخود طبقه را  6

  حاصل تحلیل مصاحبه با جوانان درونمایه و طبقه بندي هاي عوامل موثر بر شادي اجتماعی:  3جدول

  درونمایه  طبقه  نیفراوا  درصد فراوانی  درصد تراکمی

 مسائل اقتصادي 56  9/21  9/21

 عوامل بیرونی

 مسائل  خانوادگی 28  9/10  8/32

 وضعیت اشتغال و بیکاري 34  2/15  48

 ازدواج 31  2/10  57

 تعامالت بین فردي 27  9  66

 تفریح و سرگرمی 24  4/7  4/73

  سالمتی 12  9  6/83

 عوامل درونی
  رضایت شخصی 15  ¾  9/87

  باورهاي مذهبی 22  6/6  5/94

  شخصیت 10  5/5  100

  

نشان داده شده، مسائل اقتصادي به عنوان  3 در جدول شماره و دست آمدهه همانطور که درنتایج پژوهش ب

وضعیت اشتغال و بیکاري  ،پس از مسائل اقتصادي. مهمترین عامل در شادي اجتماعی مطرح شده است

   .اط اجتماعی داشته باشدنقش موثري بر نش داست که می توان

مورد  آنهادر ادامه براي بررسی عوامل موثر بر شادي  اجتماعی جوانان از نظر متخصصان، نتایج مصاحبه با  

ع آوري پس از تدوین کد هاي اولیه در این بخش، معلوم شد که در کلیه پاسخ هاي جم. گرفت تحلیل قرار

 13این . مل موثر بر شادي اجتماعی قابل تصور استطبقه براي عوا 13، شده بر اساس کدهاي مفهومی

خود در  طبقه را 7عوامل بیرونی که  یادرون مایه اول  :طبقه در قالب دو درون مایه اصلی قرار می گیرند
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طبقه  ،در ادامه. طبقه را به خود اختصاص داده است 6عوامل درونی که  یا درون مایه دوم جاي می دهد و

 . طبقه ها بر حسب فراوانی و درصد فراوانی آن ها مشخص شده استبندي درون مایه ها و 

 نامتخصص حاصل تحلیل مصاحبه با درونمایه و طبقه بندي هاي عوامل موثر بر شادي اجتماعی : 4جدول 

 درونمایه طبقه فراوانی درصد فراوانی

 وضعیت اشتغال ١٣ 20

 عوامل بیرونی

 ازدواج ومسائل  خانوادگی  ١٢ 18

 ماديمسائل  ١٠ 15

 تعامالت بین فردي واحترام متقابل ٩ 14

 ا منیت اجتماعی وشایسته ساالري ٩ 14

 مشارکتهاي گروهی    ٨ 12

 عوامل فرهنگی ٥ 7

 داشتن هدف ورضایت خاطر درونی ١٣ 21

 عوامل درونی

 داشتن دید مثبت نسبت به خود ١٢ 19

 هویت وامید به زندگی ١٠ 16

 ی فکريپویای ١٠ 16

 سفروتفریح  ٩ 14

 ورزش وتحرك جسمی ٩ 14

  

در پاسخ به سوال دوم تحقیق در مورد عوامل موثر بر یاس اجتماعی جوانان، پس از بررسی مصاحبه هاي 

تدوین کد هاي اولیه در این بخش، معلوم شد که در کلیه پاسخ هاي جمع آوري صورت گرفته با جوانان و 

طبقه  12این . طبقه براي عوامل موثر بر یاس اجتماعی قابل تصور است 12شده بر اساس کدهاي مفهومی ، 

قه را طب 7عوامل بیرونی که  یادرون مایه اول  :نیز همانند نشاط در قالب دو درون مایه اصلی قرار می گیرند

طبقه . طبقه را به خود اختصاص داده است 5عوامل درونی که  یادرون مایه دوم . جاي می دهدخود در 

   .استآمده در ادامه بندي درون مایه ها و طبقه ها بر حسب فراوانی و درصد فراوانی آن ها 

 با جوانان حاصل تحلیل مصاحبه درونمایه و طبقه بندي هاي عوامل موثر بر یاس اجتماعی :5جدول 

   فراوانی درصد فراوانی درصد تراکمی

 مسائل اقتصادي ٤٨ 2/18 2/18

 عوامل بیرونی

 شرایط و جو خانوادگی ٣٦ 6/13 8/31

 وضعیت اشتغال و بیکاري ٣٩ 8/14 6/46

 عدالت اجتماعی ١٦ 1/6 7/52

 تعامالت  بین فردي ١٩ 2/7 8/59
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 ازدواج ١٣ 9/4 8/64

 یحتفر ١٤ 3/5 1/70

 انگیزش ١٦ 1/6 1/76

 عوامل درونی

 اعتقادات مذهبی ٢٦ 8/9 86

 رضایت  شخصی ١٥ 7/5 7/91

 سالمت ١٢ 5/4 2/96

 شخصیت ١٠ 8/3 100

  

به عنوان  -همانند نشاط اجتماعی - مالحظه می شود مسائل اقتصادي 5 در جدول شمارههمان طور که 

وضعیت اشتغال و بیکاري و  ،پس از مسائل اقتصادي. ستمهمترین عامل در یاس اجتماعی مطرح شده ا

  .نقش موثري بر یاس اجتماعی داشته باشد داعتقادات مذهبی  است که می توان

براي بررسی عوامل موثر بر یاس اجتماعی جوانان از نظر متخصصان، نتایج مصاحبه با متخصصین  ،در ادامه

یه در این بخش، معلوم شد که در کلیه پاسخ هاي جمع پس از تدوین کد هاي اول.  مورد تحلیل قرارگرفت

این . طبقه براي عوامل موثر بر شادي اجتماعی قابل تصور است 13آوري شده بر اساس کدهاي مفهومی ، 

 در  طبقه را 7عوامل بیرونی که یا درون مایه اول : طبقه در قالب دو درون مایه اصلی قرار می گیرند 13

 ،در ادامه. طبقه را به خود اختصاص داده است6عوامل درونی که  یامایه دوم  درون ي می دهد وجاخود 

 . طبقه بندي درون مایه ها و طبقه ها بر حسب فراوانی و درصد فراوانی آن ها مشخص شده است

  

 درونمایه و طبقه بندي هاي عوامل موثر بر شادي اجتماعی : 6جدول 

 درونمایه طبقه فراوانی درصد فراوانی

 وضعیت اشتغال 13 20

 عوامل بیرونی

 ازدواج ومسائل  خانوادگی  12 18

 ماديمسائل  10 15

 تعامالت بین فردي واحترام متقابل 9 14

 ا منیت اجتماعی وشایسته ساالري 9 14

 مشارکتهاي گروهی    8 12

 عوامل فرهنگی 5 7

 داشتن هدف ورضایت خاطر درونی 13 21

 عوامل درونی

 داشتن دید مثبت نسبت به خود 12 19

 هویت وامید به زندگی 10 16

 پویایی فکري 10 16

 سفروتفریح  9 14
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 ورزش وتحرك جسمی 9 14

  

  بحث و نتیجه گیري

. جوانان و صاحب نظران طبقه بندي شدند اتنظر جوانان، بررسی عوامل موثر بر شادي و یاس براي

اقتصادي، موضوع اشتغال و وجود بیکاري، دشواري در شرایط  مشکالت: چونجوانان به عوامل بیرونی 

باورهاي مذهبی، به ازدواج، وجود مسائل مختلف خانوادگی، تعامالت بین فردي، تفریح با اولویت باالتر و 

رضایت از زندگی، سالمت فرد و موضوعات مربوط به شخصیت به عنوان اولویت هاي بعدي که می توانند 

  .کرده اندشاط اثر گذار باشند، اشاره یجاد شادي و ندر ا

هاي باالتري برخوردار بودند و شاید با  ویتلاشتغال و شرایط ازدواج از اواقتصادي، نظر جوانان، مسایل  از

در اولین طبقه که نیازهاي بدنی و فیزیولوژیک که گفت بتوان در نظر گرفتن نظریه مازلو در شادي اجتماعی 

فرد به مراحل بعد وارد نمی شود، با کمک مسایل اقتصادي قابل  ،برآورده نشود و اگرها هستند سلسله نیاز

است هر فرد براي رفع نیازهاي جسمانی و بدنی خود نیازمند داشتن حداقل امکانات اقتصادي . گذر هستند

نیاز به عشق و محبت، دوست  و تشکیل خانواده هم که ازدواج. و این خود نیازمند داشتن شغل می باشد

نیاز به  پس از آن، از نیازهاي مراحل بعد است و شدن را در افراد برآورده می کند،  داشتن و دوست داشته

 رسد می نظر بهکه   قرار دارد احترام و  پذیرش براي برآورده شدن احتیاج به روابط اجتماعی و خانوادگی

 می افزوده مردم شادي بر میزان عیجم دسته و خانوادگی آمدهاي و رفت و اجتماعی روابط میزان افزایش با

 تا و جسمی و روانی سالمت و مثبت بخصوص عاطفه سالمتی هاي جنبه همه بر زیادي تاثیر تفریح، .شود

 مندي رضایت وسیله به حدودي تا توان می را شادمانی بر فواید تفریح .دارد شادي خود بر يا اندازه

 به نظر می رسد که این نظریه بتواند اولویت .داد ضیحتو شود، می    تفریح حاصل از طریق که اجتماعی

 آرامش شاید. مذهب باال ترین رتبه را داشت ،در عوامل درونی براي جوانان. جوانان را توجیه کند يها

 به را او که این ي واسطه به  -شود می ایجاد فرد خاص در یدین یا مذهب به اعتقاد سبب به که خاطري

 -گیرد می نظر در مادي زندگی از فراتر اي گستره را در او هستی و کند می لمتص نشدنی فنا منبع یک

  )1386کشاورز و وفاییان، .(شود می او هاي نگرانی کاهش باعث

این درحالی است که صاحبنظران، زمینه   هاي کمتري داشتند، در جوانان عوامل درونی اولویت ،به طور کلی

راي ایجاد شادي در جوانان دانستند و به وجود هدف در زندگی، هاي درونی را داراي اولویت باالتري ب

پویایی فکري و عوامل شخصیتی تأکید بیشتري نهادند و از میان عوامل بیرونی، تنها اشتغال و پس از آن 

به اعتقاد آنها اگر افراد در زندگی اهداف مشخصی داشته . ازدواج جوانان را حائز اهمیت و اولویت دانستند

ر جهت رسیدن به آن برنامه ریزي کرده و زندگی آنها معنا دار شده و یک احساس رضایت درونی باشند د

هاي مثبت می کند و اگر جوانان از  احساسات مثبت در افراد ایجاد نگرش. از خود و زندگی پیدا می کنند
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ات خود بیشتر خود احساس خوبی داشته باشند، نگرشی مثبت تر به زندگی  و دیگزان داشته و از ارتباط

 ،از نظر آنها عامل بیرونی که می تواند در شادي موثر باشد. کنند و شادتر می شوند احساس رضایت می

 اوو مثبتی نسبت به خود فرد در  ه کردن نیازهاي افراد احساس بهتراشتغال افراد است که عالوه بر برآورد

  .فزایش می دهدا را شادي فرد ،ایجاد می کند و این احساسات و عواطف مثبت

عوامل موثر بر ایجاد یأس اجتماعی، بر عوامل بیرونی یعنی، شرایط اقتصادي، فقدان شغل یا  از میانجوانان 

امنیت شغلی، شرایط خانوادگی تعامالت بین فردي، بی عدالتی اجتماعی تأکید و اولویت باالتري قائل شدند 

ندي و ارزش گزاري شدند به جز ضعف باورهاي و در میان طبقاتی که تحت عنوان عوامل درونی طبقه ب

مذهبی، بقیه موارد مانند رضایت شخصی، انگیزش و مولفه هاي شخصیتی ارزش نسبتا کمتري به عنوان 

  . ایجاد کننده هاي یأس اجتماعی یا همان عوامل منفی در بحث شادي و نشاط اجتماعی قائل شده اند

تاثیرگذار  منفی ي وعاطفه زندگی از رضایت مثبت، ي عاطفه قبیل از شادمانی از اي هرجنبه بیکاري بر

 جنبه باشد که می بیکاري پیامدهاي از پایین، نفس عزت و تفاوتی بی خودکشی، افسردگی، همچنین .است

  ). 2001 آرگایل،( هستند پایین شادمانی مختلف هاي

دانستند و به جز موضوع ناامنی در این بخش، صاحبنظران، باز هم عوامل درونی را داراي اهمیت باالتري 

عوامل درونی مانند هویت و مولفه هاي شخصیتی، بدبینی و ناامیدي از آینده و رضایت از  ،شغلی و بیکاري

 ایجاد نگرش افراد می تواند در ،اعتقاد آنها به. اجتماعی موثرتر برآورد کردند براي ایجاد یأسرا زندگی 

 رند و، دیگران و دنیا ادراکی منفی دانسبت به خودافراد بدبین  ن که؛ چناناامیدي موثر باشد احساس یاس و

در واقع، چون عواطف منفی بیشتري . باشنداحساس امنیت و رضایت نداشته  چندانمی شود این باعث 

  .شان افزوده می شودناامیدي  بر میزانو  در آنها کاستهشادي از میزان  دریافت کنند،

عواملی مانند اشتغال، ازدواج و موضوعات مربوط به  می توان ن و جواناندر جمع بندي نظرات صاحبنظرا

. خانواده و در نهایت، ثبات اقتصادي را در ایجاد نشاط اجتماعی در جوانان حائز اهمیت بیشتري دانست

به مسائل خانوادگی، اشتغال، رضایت شخص از زندگی و باورهاي مذهبی ) 1388(نشاط دوست و همکاران

شادکامی اشاره می کنند که چهار عامل از عوامل مشخص شده در تحقیق حاضر است و از این در ایجاد 

رابطه معنا داري میان احساس رضایت ) 1999(در تحقیق دپدري . جهت در این موارد، همسویی وجود دارد

انی از زندگی  و احساس شادمانی به دست آمد که تاحدودي با عوامل حاصله از پژوهش حاضر نیز همخو

به پنج مورد به عنوان عوامل موثر بر نشاط اجتماعی اشاره کرده ) 1388(هزار جریبی و آستین افشان . دارد

از سوي دیگر، آنها . اند که از میان آنها تنها پایبندي به معتقدات دینی با یافته هاي تحقیق حاضر مشترك بود

الت توزیعی و اخالق عمومی را نیز معرفی عوامل امید به آینده و احساس مقبولیت اجتماعی، احساس عد

در مورد عوامل منفی که ممکن است در افزایش .  کرده اند که با یافته هاي پژوهش حاضر همخوانی ندارد

یأس اجتماعی اثرگذار باشند نیز می توان نظرات کلی پاسخ گویان در هر دو گروه را به این ترتیب جمع 
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در جمع و نوع تعامالت بین فردي، برخی مولفه هاي شخصیتی،  بندي کرد که اشتغال، میزان مشارکت

باورها و اعتقادات مذهبی که امید به آینده اي بهتر را در ذهن فرد تقویت می کند، دریافت منفی اشخاص از 

در این وجه، یافته هاي این . میزان عدالت اجتماعی و بی ثباتی اقتصادي مهمترین عوامل شناخته می شوند

ویژه در مورد مسائل مربوط به بی ثباتی شغلی و بیکاري با آنچه نشاط دوست و همکاران  تحقیق به

در تحقیق ) 1383(چلبی . ت داردمشابه ،در تحلیل عوامل منفی مرتبط با شادکامی گزارش کرده اند) 1388(

ماعی اشاره خود به احساس تنهایی و تضعیف روابط اجتماعی به عنوان عوامل برجسته اثرگذار بر یأس اجت

کرده است که از این جهت با آنچه پاسخ گویان تحقیق حاضر در مورد تعامالت اجتماعی عنوان کرده اند 

) 1389(نتایج مشابهی در مورد تأثیر تعامالت اجتماعی در تحقیقی که فیض اللهی و همکاران . همسوست

  .در مورد دانشجویان انجام داده اند نیز به دست آمده است
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 1پیوست  

  رانظفرم مصاحبه با صاحبن

 بسمه تعالی

این که قبول زحمت فرمودید ونظرات ارزشمند خودرا در اختیار من استاد گرامی باتوجه به اهمیت وقت حضرت عالی و 

  . ضمنا خود را موظف می دانم نتایج پژوهش را به خدمتتان ارسا ل نمایم. قرار دادید کمال تشکر را دارم 

  

  علل و عوامل موثر بر شادي و یاس اجتماعی 

  :رتبه علمی :              جنس  :               سن :                   نام و نام خانوادگی 

  : سنوات کار در حوزه جوانان :                   رشته :                        تحصیالت 

  

زندگی، شرایط اجتماعی،  که برخاسته از محیط فرد خاطر و احساس نشاط مثبت اعم از رضایت عبارت است از احساسات :شادي اجتماعی

  .الت بین فردي وي باشدجایگاه اجتماعی و تعام

زندگی، شرایط اجتماعی،  که برخاسته از محیط فرد منفی اعم از احساس سرخوردگی و بی انگیزگی  عبارت است از احساسات :یاس اجتماعی

  .جایگاه اجتماعی و تعامالت بین فردي وي باشد

  ؟ می گذارندی جوانان تاثیر به نظر حضرتعالی با توجه به تعریف شادي اجتماعی ،چه عواملی بر شادي اجتماع -1

 ؟   می گذارندبه نظر حضرتعالی با توجه به تعریف یاس اجتماعی ،چه عواملی بریاس اجتماعی جوانان تاثیر    -2

آیا روابط و تعامالت اجتماعی بر شادي  و یاس اجتماعی جوانان تاثیري دارد اگر بلی با چه ساز و کار و  -3

 فرایندي؟  

بر شادي و یاس اجتماعی جوانان ) سن،جنس،تاهل،تحصیالت،شغل(ختی نظیر آیا ویژگی هاي جمعیت شنا -4

 تاثیري دارد؟ اگر بلی با چه ساز و کار و فرایندي؟ 

  آیاوضعیت اقتصادي  بر شادي و یاس اجتماعی جوانان تاثیري دارد؟ اگر بلی  با چه ساز و کار و فرایندي؟  -5

شادي و یاس اجتمایی جوانان دارد؟ اگر بلی با چه ساز و کار آیاورزشهاي ملی مثل والیبال و فوتبال تاثیري بر  -6

  و فرایندي؟ 

آیااماکن تفریحی و سرگرمی  بر شادي و یاس اجتماعی جوانان تاثیري دارد؟ اگر بلی با چه ساز و کار و  -7

 فرایندي؟ 

 شما  به عنوان یک صاحب نظر در حوزه جوانان چه راهکاري براي افزایش شادي اجتماعی دارید؟  -8

در نهایت هر آنچه را که مدنظر شما صاحب نظر گرامی در خصوص شادي و یاس اجتماعی جوانان می باشد  -9

 . را بیان بفرمایید

  

 . باتشکر از شما استاد گرامی که بنده را در اجراي پایان نامه ام همراهی و راهنمایی فرموده اید
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  2پیوست

  فرم مصاحبه با جوانان

 بسمه تعالی

  ثر بر شادي و یاس اجتماعیعلل و عوامل مو

  شغل:              رشته :        تحصیالت :              جنس :                سن :                   نام و نام خانوادگی 

  :شادي اجتماعی

عی، جایگاه اجتماعی و زندگی، شرایط اجتما که برخاسته از محیط فرد خاطر و احساس نشاط مثبت اعم از رضایت عبارت است از احساسات

  .تعامالت بین فردي وي باشد

  :یاس اجتماعی

زندگی، شرایط اجتماعی، جایگاه اجتماعی  که برخاسته از محیط فرد منفی اعم از احساس سرخوردگی و بی انگیزگی  عبارت است از احساسات

  .و تعامالت بین فردي وي باشد

  

  عواملی بر شادي اجتماعی جوانان تاثیر دارد؟ به نظر شما با توجه به تعریف شادي اجتماعی ،چه  .1

  به نظر شما با توجه به تعریف یاس اجتماعی ،چه عواملی بریاس اجتماعی جوانان تاثیر دارد؟    .2

  آیا روابط و تعامالت اجتماعی بر شادي  و یاس اجتماعی جوانان تاثیري دارد اگر بلی چگونه؟   .3

بر شادي و یاس اجتماعی جوانان تاثیري ) ،تاهل،تحصیالت،شغلسن،جنس(آیا ویژگی هاي جمعیت شناختی نظیر  .4

  دارد؟ اگر بلی چگونه ؟ 

  آیاوضعیت اقتصادي  بر شادي و یاس اجتماعی جوانان تاثیري دارد؟ اگر بلی  به چه میزان وچگونه؟  .5

 ونه؟ آیاورزشهاي ملی مثل والیبال و فوتبال تاثیري بر شادي و یاس اجتمایی جوانان دارد؟ اگر بلی چگ .6

  آیااماکن تفریحی و سرگرمی  بر شادي و یاس اجتماعی جوانان تاثیري دارد؟ اگر بلی به چه میزان وچگونه؟  .7

 شما  به عنوان یک جوان در حوزه جوانان چه راهکاري براي افزایش شادي اجتماعی دارید؟  .8

 لق می گیرد ؟به نظر شما بین نمره صفر تا صد چه نمره اي به میزان شادي اجتماعی جوانان تع .9

  )80-100(خیلی زیاد)      60- 80(  زیاد)       40-60(  متوسط )      20-  40(کم )     0- 20(خیلی کم  .10
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Happiness as something positive  is vital to being  healthy. It may be influenced by 
individual or environmental factors. The aim of this study is to examine the 
determinants of social happiness and despair among young men and women from the 
young’s and experts’ point of view. This research carried out by theme analysis. 
Statistical population consists of 60 people (47 young and 13 experts) selected by a 
purposeful sampling method. Findings revealed that external and social factors like 
economical problems, unemployment  and underemployment had highest priority in 
social happiness. Conversely, personal factors such as motivation, religious beliefs, 
self satisfaction, health and personality were found to have limited role in social 
happiness. The same finding was found about social despair. The experts, unlike the 
youth argued that personal factors like life goal and identity seeking are more 
important in creating happiness or despair. So, we come to this conclusion that 
marriage, job, inter-family relationship and, much importantly and economic 
consistency are noticeable to make the youth become happy and satisfied. Therefore, 
planners and decision makers must refer to young peoples’ points of view to find what 
prevent them to stay happy. 
 
Keywords: Social happiness, Social despair and Youth 

 


