
٢٢٨٤١٤١

1.
141-162صفحات،97زمستان،2شماره،13دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

امدادکمیتهپوششتحتنوجواناناجتماعینشاطمیزانبررسی
آنبرمؤثراجتماعیعواملوپلدخترشهر(ره)خمینیامام

3افرینهپورحسنخدیجهو2رضاپورداریوشدکتر،1پوشسیاهارجمنداسحقدکتر

23/11/97پذیرش:تاریخ13/1/96:وصولتاریخ

چکیده:
وتعهداحساسومتقابلاعتمادخوشبختی،احساسزندگی،درنشاط

نگرشينشانهوگیرندمیقرارفرهنگیيدستهیکدرهمهمشابهموارد
عواملبررسیپژوهشاینهدفاست.پیرامونیجهانوخودبهنسبتفرد

امداديکمیتهپوششتحتنوجواناناجتماعینشاطمیزانبرمؤثراجتماعی
وپیمایشیتحقیقيمطالعهروشباشد.میپلدخترشهر(ره)خمینیامام

است.بودهیافتهساختاريپرسشنامهازاستفادههادادهآوريجمعيشیوه
يکمیتهپوششتحتنوجوانمددجویانيکلیهراپژوهشآمارييجامعه
باوبودهنفر506آمار،بنابرکهداده،تشکیلپلدخترشهرخمینیامامامداد

شدند.انتخابنمونهحجمعنوانبهنفر219تعدادکوکرانفرمولازاستفاده
احساسآنومی،احساسمستقلمتغیرهايبینکهدادنشانپژوهشنتایج

نشاطوابستهمتغیرباريدینداواجتماعیاعتماددرآمد،نسبی،محرومیت
تحلیلنتایجهمچنیندارد؛وجودمعنادارييرابطهنوجواناناجتماعی

درآمد،متغیرهايکهدادنشاناجتماعینشاطمتغیرهچندرگرسیون
از2R=449/0اندتوانستهاجتماعیاعتمادونسبیمحرومیتاحساس
کنند.تبیینرااجتماعینشاطواریانس

شهراجتماعی،نشاطاجتماعی،اعتمادنسبی،محرومیتاحساسآنومی،احساسي:کلیدمفاهیم
پلدختر

ي مسئول)شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک (نویسندهاستادیار گروه روان1
e.arjmand@yahoo.com

d.rezapour@gmail.comتهراناستادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور2
hasanpour@yahoo.comشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر رشناس ارشد جامعهاک3
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مسألهیانبودمهقم
ومدتطوالنیلذتآنی،لذتچونمختلفیمعانیکهاستايواژهشادمانییانشاط

هیجاناتاز:عبارتندکهدارداساسیجزسهنشاط،شود.میشاملرازندگیکلازلذت
هانسلتمامرايبانیانسبحثتریناساسیاطنشف.عواطفقدانوزندگیازایترضمثبت،
زندگی،بهمثبتنگرشموجبنشاط،است.بشرياهدافمحركترینمرکزيواست

نگرشآینده،هبامیدواريعاطفی،تعادلوروانسالمتازبرخورداريمثبت،خودپنداري
نفرت،وکینهازيدورادل،متعاجتماعیروابطدیگران،وخودبهآمیزرضایتومطلوب
ی،کاهلووقتاتالفازدورياهداف،تحققبرايتالشزندگی،اهدافيهآگاهانانتخاب
سیستمبهترردعملکدگی،زنبااليهايشاخصازبرخورداريزندگی،هايموفقیتافزایش
بهترعملکرددیگران،هبکمکدربیشترتمایلر،بهتخوابها،استرسمقابلدرایمنی
هجملازوبسیارندنشاطبرمؤثرعواملگردد.میبهترگیريتصمیموتحصیلیـشغلی

هوش،تحصیالت،د،درآمـمیـزانشـغلی،واجتماعییطمحانواده،ختوانمیهاآن
روانی،ویجسمانالمتس،یتیشخصخصوصیاتبرخیواعتقاداتباورها،ها،ارزش

ازدواج،ازرضایتاعی،اجتمهايحمایتداشتنباال،نفسبهاعتمادطفی،عاپیوندهاي
جامعه،درزنانحقوقترعایخانه،درآزاديمیزانکار،محیطازبـردنلذتورضایت
برد.نامرازندگیبودندهدفمنوخیریهاموردرفعالیتت،طبیعودیگرانداشتندوست
اززندگیازراضیوشادافرادازبیشزندگی،ازناراضیوناشادافرادکهانددادهنشان

ومرگوخودکشیبهاقدامبرند؛میرنجاختاللدواینيپیامدهاواضطرابوافسردگی
گروهایندراعتیادوبزهکاريین،مچنهدارند؛تريکوتاهعمروتاسبیشترآناندرمیر

).1389:63دیگران،و(شریفیشودمیدیدهبیشتر
است،آیندهدرخوشبختیونشاطشادي،یافتندنبالبهخودزندگیدرانسانیهر

بامقابلهبرايماهايپشتوانهترینمهمازیکینشاطاحساسگفتتوانمیواقعدر
هايمسئولیتشوند،میگوناگونیمشکالتومسائلباهمگیهاانسان.استمشکالت

قويهايشخصیتحتیشرایطاینکنند.میسازگارغییراتتباراخودوپذیرندمیجدید
يعهدهازتادهدمیاستقامتانسانبهنشاطکسبدرتوانایی.دهدمیقرارفشارتحترا

راخودپنهانیودرونینیازهايانسانکهداردبستگیاینبهواقعینشاط.برآیدمشکالت
وهزارجریبی(برآورددارد،قبولراآنمعمولهنجارهايوجامعهکهطریقیاز

تواندمیکهاستشرایطیيآورندهوجودبهسوییازجامعه.)1388:121فشان،آستین
تحققساززمینهدیگرسويازودهدسوقفرديآرزوهايواهدافتحققسويبهرافرد
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آرامش،یجاداباعثکههمنوعانیباارتباطومتقابلکنشبهتواندمیفردکهاستفضایی
درنشاطورزد.مبادرتباشند،مناسبزندگییکبرايويخاطراطمینانوامنیت

هاينگرشازاينشانهخودواقعدرواجتماعیوفرديشرایطازاستترکیبیزندگی،
درنشاطکند.میزندگیآندروگرفتهفرارافردکهمحیطیوجهانبهنسبتمثبت

یکدرهمهمشابهمواردوتعهداحساسومتقابلاعتمادی،خوشبختاحساسزندگی،
(ازکمپ،استپیرامونیجهانوخودبهفردنگرشينشانهودارندقرارفرهنگیيدسته

1373:66.(
اجتماعی،عدالتمثلماديغیرمسائلدهد،مینشانمحققینهايمطالعه

احساساقتصادي،واجتماعیهايدلهرهنداشتنفقر،نبودتبعیض،عدمجامعه،وارگیاندام
ملیهايموفقیتوجودقوانین،اجرايسهولتعالم،وعلمتکریماجتماعی،وروانیامنیت

معنویتاجتماعی،واقتصاديفرهنگی،فناوري،علمی،هايعرصهدرالمللیبینو
مانندعینیمصادیقتاگرفتهجامعهدردینیرفتارهايرگهيمشاهدهاجتماعی،
محیطبهتوجهروستا،وشهردررنگتظاهربومی،ومعنويمعماريبرمنطبقشهرسازي

و(ربانیباشدثرؤماجتماعینشاطگیريشکلدرتواندمیدیگرعاملصدهاوزیست
).1388همکاران،
همکارشناساناعتقادبهنیست.دستدراجتماعینشاطوضعیتازرسمیآمار

چشمبهجوامعدررنجوريروانومنفیعواطفافسردگی،ازصریحیيهانشانهاکنون
تركبزهکاري،وطالقافزایشخودکشی،سنآمدنپائیننظیرپیامدهايکهخوردمی
جوامعازشاديگویاکهطوريبهوبرداشتهدررااجتماعیـ روحیمشکالتبسیاريوکار

).1382(آرگایل،استهگردیدآنجانشینفرسودگیواستبربستهرخت
يساالنهزایشافهمانندساختاريتحوالتباشدنمواجهلحاظبهایرانيجامعه

درودرنیتهمبـهنتسازگذرهمچنینوسیاسیواجتماعیاقتصادي،مسائلت،جمعی
يوزهحدرمختلفیهايدهپدیبروزشاهدتکنولوژي،دنیاييعرصهبهوروديآستانه

تربیشرارانایيهجامعاديشونشاطموضوعاینکهاستاجتماعیهايسیبآوتامنی
پوششتحتان(نوجوانمطالعهمورديجامعهواستدادهقرارتأثیرتحتتهگذشاز

طبق.نیسـتمسـتثنیقاعدهاینازنیزپلدختر)شـهر(ره)خمینیامامامداديکمیته
است،شدهانجام...ولرستانتهران،قبیلازایرانهاياستانازبرخیدرکههاییپژوهش
؛1388فشان،ستینآو(هزارجریبیباشدمیپایینیبهرومتوسطاجتماعینشاطوضعیت

).1388همکاران،وربانی
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زندگیازحساسیيمرحلهدرجامعهسازآیندهرقشعنوانبهنوجوانانحالاینبا
شکبیاست.نشاطدوره،ایناساسیهايضرورتوانیازهازییککهدارندقرارخود

پرسشرواینازدهد.افزایشتوجهیقابلطرزبهراردفاراییکتواندمینشاطافزایش
پوششتحتنوجوانـانبـیندراجتماعینشاطهکتاسایـنحاضرپژوهشلیاص

اطنشبـاطمرتبواملعت؟اسهچگونپلدخترهرش(ره)خمینیامامامداديکمیته
دارد؟وجودنوجواناناجتماعینشاطارتقايبرايکارهاییراهچهاند؟کداماعیاجتم

پژوهشپیشینه
تحقیقات داخلی)الف

ـ اجتماعیرفتارهايوهانگرشبررسی«عنوانباپژوهشیدر، )1379(محسنی
ـ اجتماعیايرفتارهوهانگرشها،آگاهیازکلیشناختیهدفبا،»ایراندرفرهنگی
ایرانفرهنگیـ اجتماعیيپیکرهطراحیمنظوربهایرانشهريمناطقساکنینفرهنگی

زندگیازرضایتمیزانيزمینهدرپژوهشایننتایجگرفت.انجاممعاصر،يدههدر
افرادنسبتودرصد6/7بابرابرزندگیازکاملنارضایتیسطحکه،داردآنازحکایت

ودارندوسطحددرعقایديکههاآننسبتاست.درصد7/65بابرابرنیزراضیکامالً
ایندررسد.میدرصد7/25بههستندراضیخودزندگیازحديتاکنندمیاظهار

میزانبیناما،نشد.مشاهدهزندگیازرضایتباسنوجنسیتبینايرابطهپژوهش
اینبهگردیدمشاهدهرابطهزندگیازایترضباخانواردرآمدوهلأتوضعیتتحصیالت،

با- 2؛ یابدمیافزایشنیززندگیازرضایتمیزانسوادسطحافزایشبا-1که:صورت
ترینپایین-3وشودمیافزودهپاسخگویانرضایتمیزانبرخانواردرآمدسطحافزایش
قرارشدهفوتهمسرافرادآنازپسودارداختصاصگرفتهطالقافرادبهرضایتمیزان
(محسنی،استبرابرتقریباًنیزهمسردارافرادبانکردهازدواجافرادرضایتمیزاندارند.
1379.(

مؤثرعواملشناختیجامعهبررسی«عنوانباپژوهشیدر، )1388(موسويوچلبی
درشادمانیبرمؤثرعواملشناختبررسیدنبالبه»کالنوخردسطوحدرشادمانیبر

بیشوپایینایرانيجامعهدرشادمانیسطحکهدادنشانپژوهشایننتایجبودند.ایران
بههمزماننگاهباهمچنیناست.متوسطحدازکمترشانشادمانیمیزانافرادازنیمیاز

دیگريواسطهبدونکهعواملیازیکیکهکرداظهارتوانمیکالنوخردسطوحنتایج
ایندرکهاستاعتمادآمیزروابطدهد،میافزایشزیاديحدتاراافراددمانیشامتغیرها،
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تحتکالنسطحدرواجتماعیانزوايمتغیرطریقازخردسطوحدرعاملاینپژوهش
تأثیرمورددرپژوهش،نتایجاساسبرگرفت.قراربررسیمورداجتماعیيسرمایهعنوان
افزایشدرآمد،افزایشباهمراهخردسطحدرکهگفتتوانمیشادمانیبرماديعوامل

افرادشامانیمیانگینکالنسطحدراماآید،نمیوجودبهافرادشادمانیمیزاندرچندانی
حکایتکالنوخردسطحدرپژوهشهايیافتههمچنین؛استدرآمدترکمکشورهايدر
داردافرادشادمانیتأمیندرمحورينقشخانواده،درویژهبهاولیهروابطکهداردآناز

).34-57: 1388موسوي،و(چلبی
برثرؤمعواملبررسی«عنوانباپژوهشیدر، )1388(فشانآستینوهزارجریبی

اجتماعینشاطبرمؤثرعواملشناساییپیدر»تهران)شهربرتأکید(بااجتماعینشاط
شاملپژوهشاینآمارييجامعهبودند.یاجتماعيتوسعهپارامترهايازیکیعنوانبه

ازحاصلنتایجبود.نفر2000نمونهحجموتهراناستاندرساکنسال65تا15افراد
بیگانگیمتغیرازغیربهمستقلمتغیرهاييکلیهکهدادنشاننیزمتغیرهاهمبستگی
نسبیمحرومیتساساحبینهمچنین؛دارندوابستهمتغیربامعنادارييرابطهاجتماعی

احساسافزایشباکهمعنابدیندارد.وجودمعکوسومنفیارتباطاجتماعینشاطو
مقبولیتآیندهبهامیدبیناما،یابد.میکاهشافرادبیندراجتماعینشاطمحرومیت،
اخالقفضايبودنمناسبها،ارزشبهپایبندياجتماعی،عدالتنیازها،ارضاياجتماعی،

مستقیمومثبتيرابطهاجتماعینشاطباامنیتاحساساجتماعی،همبستگیی،عموم
تحلیلنتایجرود.میباالنیزنشاطاحساسمتغیر،ازکدامهرافزایشباوداردوجود

آینده،بهامیدمتغیرسهتأثیرگذار،متغیرهايبینازکهدهدمینشاننیزرگرسیون
اجتماعینشاطواریانسازدرصد50ازبیشعاطفیهاينیازارضايواجتماعیمقبولیت

بارامثبتهمبستگیباالترینآیندهبهامیدمتغیربتاضرایباساسبروکنندمیتبیینرا
وعاطفینیازهايارضاياجتماعی،مقبولیتمتغیرترتیببهبعدييمرتبهدردارد.نشاط

دارنداجتماعینشاطافزایشدرراخودتأثیربیشتریناجتماعیعدالتاحساس
).1388فشان،آستینو(هزارجریبی
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خارجیب) تحقیقات 
وچشمباهمراهذهنی،بهزیستی«عنوانباپژوهشیدر، )2007(1سنسورنوگاون

اینبودند.متحدهایاالتدرنشاطودرآمدبینيرابطهبررسیپیدر»چشمیهم
ایننتایجاست.کردهاستفاده2عمومیاجتماعیپیمایشهبمربوطهايدادهازپژوهش
نشاطسطحافزایشباعثمنتظرهغیردرآمدیککسب- 1که:داردآنازحکایتپژوهش
درافراد(درآمدنسبیدرآمد-3؛ماندنمیثابتهمیشهافرادنشاطمیزان- 2؛شدخواهد
مطلق،درآمدبهنسبتمنطقه)یکدروشغلیگروهیکدرسنهمافرادسایربامقایسه
داردخودنسبیدرآمدمورددرفردکهدرکی- 4؛کندبینیپیشرانشاطتواندمیبیشتر
کند.تبیینراافراد(نشاط)بهزیستیتواندمی»نسبیدرآمد«ازبیشتر

دنبالبه»کشورسهدرنشاطودینداري«عنوانباپژوهشیدر، )2008(3اسنوپ
ودانماركمتحده،ایاالتکشورسهدراجتماعینشاطودینداريبینيبطهرابررسی

زندگیازحدچهتاکلیطوربه«گویهازنشاطسنجشبرايپژوهشایندربود.هلند
ودینداريبینکهاستآنازحاکینتایجکلیطوربهگردید.استفادههستید؟راضیخود

هلندودانماركازترقويمتحدهایاالتدررابطهایندارد.وجودمثبتيرابطهنشاط
کارکردهايدارايکلیساکهکشورهاییدرکهگیردمینتیجهمحققبنابرایناست.

هستند،(معتقد)مؤمنمردماکثریتومتحده)(ایاالتاستبیشترياقتصاديواجتماعی
ازراخودکارکردهايلیساککهکشورهاییدرتااستترقوينشاطودینداريبینيرابطه
هلند).و(دانماركهستنداقلیتدرمؤمنانودادهدست

گرایانهجمع/خردگرایانهرویکردهاي«عنوانباپژوهشیدر، )2009(4کاناورگو
تأثیربررسیدنبالبه،»هستندنشاطيکنندهبینیپیشگراجمعفرهنگیکدرچگونه
کردنکارهنگامبهزیستیاحساسبرکارمندانگرایانهمعج/فردگرایانههايگیريجهت
161هاآنمیانازوبودهپرتغالکشورکارکنانيکلیهپژوهشاینآمارييجامعهبودند.

گراجمعافراد- 1از:عبارتندپژوهشایننتایجشدند.انتخابسازمان109ازکارمند
دركتوسطرابطهاین-2؛دهندمیننشافردگراهابهنسبتباالتريبهزیستیاحساس
باالترسطوح-3؛شودمیتعدیلشانسازماندراعتمادورفاقتيروحیهمورددرکارمند

دارايکهکارکردمحیطیدربایدمعتقدکهاستگراییجمعافرادبهمربوطبهزیستی

1 Guven and Sorense
2 general social survey
3 Snoep. L.
4 Rego and Cunha
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کارکنانیاصخبهزیستیاحساسترپایینمیزانوباشداعتمادورفاقتباالييروحیه
نویسندگاندارد.ضعیفیرفاقتيروحیهشانکاريمحیطدرکنندمیاحساسکهاست
عواملتأثیرتحتمختلفهايفرهنگدرکارکناننشاطکهکنندمیتأکیدمقالهاین

سازمانیوفرهنگیهايزمینهدرگرایانهجمع/فردگرایانههايگیريجهتواستمختلفی
کند.نمیعمللشکیکبهمختلف

روانشناختیواجتماعیعوامل«عنوانباپژوهشیدر، )2010(1هوترامالهوشارما
،2شخصیتسختیعاطفی،ثباتيرابطهبررسیدنبالبه»نوجوانانبیندرنشاطبرثرؤم

در3پرادشهیماچليمنطقهنوجوانانبیندرنشاطمیزانبااجتماعیحمایتودینداري
وشهريوروستایینواحیازکهبودهنفر500پژوهشاینينمونهحجم.بودندهند

دادنشانپژوهشنتایجشدند.انتخابتصادفیصورتبهگستردهوايهستههايهخانواد
داراياجتماعینشاطبااجتماعیحمایتودینداريشخصیت،سختیوعاطفیثباتکه

اي،هستههايخانوادهدرکهنمودمشخصیونرگرستحلیلهستند.معنادارومثبتروابط
کنند.میتبیینرانشاطواریانسازدرصد21عاطفیثباتواجتماعیحمایتدینداري،

بینیپیشاجتماعیحمایتوعاطفیثباتفقطگستردههايخانوادهدرکهحالیدر
نواحیدرکنند.میتبیینرانشاطواریانسازدرصد14وهستندنشاطمعنادارهايکننده

ثباتشهرينواحیدرودرصد26دینداريواجتماعیحمایتعاطفی،ثباتروستایی،
تبیینرانشاطواریانسازدرصد22شخصیتسختیواجتماعیحمایتعاطفی،

اجتماعیعواملشخصیت،برعالوهکهرسیدندنتیجهبدینپژوهشگرانپایاندرکنند.می
مؤثرند.افرادنشاطمیزانتعییندرنیز

پژوهشنظريچارچوب
بهتوجهباموجودنظریاتمیانازتواندمینظريچارچوبطرحاینکهبهتوجهبا
ينظریهازپژوهشایندرنظريچارچوببرايلذاشود،انتخابپژوهشموضوع
لین،،ینرداساندویچ،دایز،فوجیتا،داینر،،سلیگمناینگلهارت،همچونپردازانینظریه

استفادهآنبرمؤثراجتماعیعواملواجتماعینشاطمورددرگارومرتوندورکیم،
شود.می

1 Sharma and Malhotra
2 personality hardness
3 Himachal Pradesh
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1پیوستگیبرايمهمیهايداللتاجتماعیارکفزایندهتقسیمدورکیمباوربه

تمایزیابیبهمنجرکارکرديتمایزیابیکهکردادعاويسو،یکازاست.داشتهاجتماعی
اجتماعیشباهتبرمبتنیکهمکانیکی،همبستگینتیجه،درگردد.مییندهفزااجتماعی

اجتماعیپیوستگیازجدیديشکلکارتقسیمدیگر،سويازگردد.میتضعیفاست،
:2000(بالمان،استفرديهايتفاوتبرمبتنیکهارگانیکهمبستگییککند،میایجاد
بهمکانیکهمبستگیازتغییرکهداردنوجودتضمینیهیچوي،نظربه).400-375

يتوسعهپویاییکهترسیدمیاینازدورکیمحقیقتدرگردد.قرینموفقیتباارگانیک
شکلیکبهمنجرعلوميفزاینده(جدایی)تفکیکوکاروسرمایهبینجدالاقتصادي،

برايتهدیدم،دورکینشود.نوینهمبستگییکایجادباعثکهگرددکارتقسیمعاديغیر
افرادبینپیوندهايتضعیفباعثکهدیدمیاجتماعیهايبحراندررااجتماعیپیوستگی

پیامدهاياوباوربهنامید.»آنومی«اصطالحاًراقانونیبیحالتاینوگرددمیجامعهو
واجتماعدرافرادشدنایزوله،2ریشگیبیاز:عبارتنداجتماعییکپارچگیفروپاشی

هايناهنجاريبیانبرايدورکیميپایهمفهومبنابراین،(همان).خودکشیمیزانفزایشا
»نشاط«میزانکاهشباعثآنومیوي،تفکردراست.»آنومی«مفهوممدرن،يجامعه

تحركافزایشبامدرنيجامعهدرآنومیکهکندمیاستداللويسپسگردد.می
است.نشاطعدمفرآیند،اینپیامدوگیردمیشدتاجبارياجتماعیتغییرواجتماعی

ارتقاءورقابتامکانکهطبقاتیلحاظبهبازجوامعدرکهاستمعتقد3مرتونرابرت
برايرااعیماجتمطلوباهدافيجامعهدارد؛وجودهاآندراجتماعیمراتبسلسلهدر

جامعهاعضايبینیکسانراافاهداینبهدستیابیوسایلاماکندمیتجویزافراديهمه
جامعهباالترطبقاتياندازهبهجامعهترپایینطبقاتمثالبرايکند.نمیتوزیع

خصومتاحساسوناکامیدچاررافردکهآیدمیپیششکافیامکاناتوهاآرزومندي
باودهندنمیپاسخیکسانشکافاینبروزمقابلدرافرادکند.میهنجارينظمبهنسبت
:1391امیري،و(کیاکنندمیواکنشبهشروعوسایلواهدافپذیرشمیزانبهتوجه
بروزينتیجهدرهمیشهاجتماعیهاينارضایتی4گاردیدگاهازاینبرعالوه).148

شرایطوياعتقادبهدهد.میدستهاانسانبهروانیحالتونسبیمحرومیتاحساس
متعددشرایطوگوناگونانواعتوانمیبلکهنیست،همانندونهیگامحرومیت،احساسبروز

1 cohesion
2 rotlessness
3 Robert K. Merton
4 Gurr
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اولکند:میتفکیکیکدیگرازرامحرومیتنوعسهگارکرد.تفکیکیکدیگرازراآنبروز
ناشیناکامیدوم،ماند،میباقیثابتتوقعاتآندرکهامکاناتکاهشازناشیمحرومیت

فزایندهناکامیسوم،ماند.میباقیثابتنسبتاًناتامکاآندرکهتوقعاتسطحافزایشاز
محرومیتدیدگاهاساسبریابند.میکاهشامکاناتویافتهافزایشتوقعاتآندرکه

کهدارددوستوزندمیدستمرجعگروهودیگرافرادباخوديمقایسهبهفردنسبی،
بروزپنداشتیچنینفردبرايقایسهمنتیجهدراگروباشدداشتهراهاآنبامشابهشرایط
درشده،عایدشکهاينتیجهوپاداشتالش،وگذاريسرمایهمیزاناساسبرکهنماید

اینوگردیدهنسبیمحرومیتاحساسدچارنیست،منصفانهوعادالنهدیگرانبامقایسه
و(هزارجریبیگرددمیاجتماعیوفرديسطحدودرنشاطعدمونارضایتیبروزباعثامر

).119-1388:146افشان،آستین
مؤثرافرادشاديبرتوانندمیدارندکهمتعدديکارکردهايدلیلبهمذهبودین

آثاروکندعملروانیفشارمقابلدرمانعیعنوانبهتواندمیبودنمذهبیمثالًشوند؛واقع
مثبتهیجاناتواحساساتظهوربهنهایتدرموضوعاینکهنمایدطرفبرراآنزیانبار
مؤثرنشاطسطحافزایشدرطریقدوبهکمدستمذهبسلیگمنباوربهشود.میمنجر
اینانسانبهکهاستاعتقاديمنسجمنظامیکيدهندهارائهمذهبکهایننخستاست:
ابد.بیامیدآیندهبرايوبپردازدمعنیجويوجستبهزندگیبرايتادهدمیراامکان

کمدستوقبولقابلدالیلفردتاکندمیکمکمذهبیاعتقاديهاينظامکهایندوم
اینکهسومبیابد.خودزندگیمصائبوهاشکستها،ناکامیتوجیهبرايرابخشیآرامش
گرایشاست،نیرومندهاآناعتقاداتدرمذهبعنصروهستندمذهبیواقعاًکهافرادي
بیشترييدوستانهانسانوپسندجامعهنیکو،رفتارهايودارندرافاتانحبهنسبتکمتري

بااليسطوحکهاستمعتقداینگلهارتاینبرعالوه).65:1388(شهیدي،دهندمیانجام
یک"که:کندمیبیانوياست.همراه(نشاط)ذهنیبهزیستیبااليسطوحبامذهب
و»بینیپیشقابلیت«احساسنوعیهبمذکهاستاینامري،چنینوقوعبرايدلیل

بدینو؛"آوردمیفراهمافرادبراياقتصاديامنیتعدمشرایطدرخصوصاًرا»امنیت«
و(نوریسافتدمیمؤثرنشاطافزایشآنتبعبهوناامنیاحساسکاهشدرطریق

).2004اینگلهارت،
بهاعتمادهايانیسممکبهوابستهعمیقاًمدرننمادهايماهیتگیدنز،نظربه

یامتخصصانباتماسدلیل،همینبهاست.تخصصیهاينظامویژهبهانتزاعیهاينظام
نمایندگانباروییروبهاست.مهمبسیارمدرن،جوامعدرروییروبهشکلبهشاننمایندگان
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ممکنسانیآبههاروییروبهاینودرآوردقاعدهتحتتوانمیالبتهراانتزاعیهاينظام
مورددرقضیهاینمثالبرايگیرند.خودبهراهانزدیکیودوستیدراعتمادقابلیتاست

ومنظمايگونهبهکهسفروسیرمؤسساتکارکنانیاوپزشکاندندانپزشکان،باتماس
هايپایبنديدسترسی،نقاطدراست.صادقگیرد،میانجامسالهچندینيهدوریکطی

معموالًکهدهند.میقراراعتماديروابطدررامتخصصغیرگرانکنشکهاريدچهره
آسوده«یاعاديوضعیتازرویکرديباآشکارند،صداقتواعتمادقابلیتنمایشمستلزم
مؤثر»نشاط«یا»شادمانی«احساسایجادردامرهمینکهشوندمیهمراه»خاطري

افتد.می
باتوانمیرااعتمادنبودشرایط،آندرکهکندمیرهاشاشرایطیبهگیدنزسپس

معنايبهاعتماديبیارتباط،ایندرکرد.مشخصانتزاعیهاينظاممورددراعتماديبی
یاوکنندمییدكخودباتخصصینظامیککهاستمهارتیهايداعیهازداشتنشک

چنینينتیجهکهکندمیشارهاگیدنزاست.آنبهنسبتمنفیجداًرویکردیکداشتن
اعتمادمقابلينقطهوياعتقادبهاست.میئدا»وجودياضطراب«گیريشکلشرایطی،

هراس«یا»نگرانی«هماناشخالصهکهاستذهنیحالتیآن،معنايترینعمیقبه
صاًخصوانتزاعی،هاينظامبهاعتمادکهاستاینبرگیدنزاعتقادبنابرایناست.»وجودي

موجداعتماداینفقدانونشاطوآرامشامنیت،احساسباعثتخصصی،هاينظام
).1377(گیدنز،بودخواهداضطرابودلهرهاحساس

مردانوزنانشادمانیونشاطمیزانکهبودندباوراینبر)،1999(همکارانوداینر
پیچیدهحدوديتاوعموضگیریم،مینظردرراافسردگیکههنگامیامااست،برابر
ازبیشترزناندرافسردگیمردان،وزنانیکسانشاديوجودباهکصورتاینبهشود.می

هممردان،بهنسبتزنانکهاستاینهمکارانوداینرتوسطامراینتوضیحاست.مردان
،عاطفهدواینبرآیندوکنندمیتجربهرابیشتريمثبتيعاطفههمومنفیيعاطفه
برنیز،)1991(1ساندویچودایزفوجیتا،؛سازدمییکسانرامردانوزناننشاطوشادي
ترند،احساساتیمردانبهنسبتزنانکهدارنداعتقادهمهمعموالًهستند.اعتقادهمین

وشادمانیونشاطنظرازمردوزنندارد.وجودنظراینتأییددرزیاديشواهدولی
استاینمردوزنبیناحساسیتفاوتترینمهمنیستند،متفاوتیکدیگرباکلیرضایت

بیشتريمنفیيعاطفههمومثبتيعاطفههمیعنیدارند،بیشتريتغییرپذیريزنانکه
بیشتريمنفیهیجانوبرندمیرنجرنجوريروانواضطرابازبیشتردرصد50زناندارند.

1 Fvjyta, Diaz and Sandvic
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شرایطجنسیت،برعالوهشوند.میافسردگیدچارمردانربرابدوودارندروزمرهزندگیدر
اینپیروانازیکیدارد.تأثیرافرادشادمانیسطحبرکهاستمتغیرهايازیکینیزمادي

شدنراندهحاشیهبهمنجرپولبرتأکیددارداعتقادکهاست،)2000(لیندیدگاه
شادمانیورضایتکاهشوهااباضطرتشدیدنتیجهدروخودمانیوخصوصیهايحوزه
بخشدوبهراهاانسانعینیحیاتشرایطدرتغییر،)1373(اینگلهارتاست.شده
مدتهکوتادرعینیوضعیتتغییرکندمیاستنباطوکردهتقسیمبلندمدتومدتکوتاه

باالبامدتندبلدراماباشدداشتهدنبالبهنارضایتییارضایتآنیاحساساستممکن
اهدافجايفرامادياهدافمروربهجوامع،درافرادجانیواقتصاديامنیتسطحرفتن
افرادشادمانیسطحباالدرراخودنقشدرآمدبااليسطحشرایطایندروگرفتهرامادي

).1388:36موسوي،و(چلبیدهدمیدستاز

پژوهشهايفرضیه
يمعناداريرابطهاجتماعینشاطمیزانوآنومیاحساسبینرسدمینظربه-1

دارد.وجود
يرابطهاجتماعینشاطمیزانونسبیمحرومیتاحساسبینرسدمینظربه-2
دارد.وجوديمعنادار
وجوديمعناداريرابطهاجتماعینشاطمیزانودینداريبینرسدمینظربه-3

دارد.
يمعناداريرابطهاجتماعینشاطزانمیواجتماعیاعتمادبینرسدمینظربه-4

دارد.وجود
محلوخانواردرآمدجنس،(سن،ايزمینهمتغیرهايبینرسدمینظربه-5

دارد.وجوديمعناداريرابطهاجتماعینشاطمیزانوسکونت)

پژوهششناسیروش
ادي،اسنبخشدرهادادهگردآوريابزاراست.»پیمایش«روشبرمبتنیپژوهشاین

»پرسشنامه«ازاستفادهپیمایشیبخشدرواستاینترنتازاستفادهوبرداريفیش
الؤس7کهباشدمیالؤس63شاملجمعاًپژوهشایندرشدهتهیهيپرسشنامهباشد.می
وسکونت)محلوخانواردرآمدجنس،(سن،پژوهشايزمینههايمتغیربهمربوطآناول
پژوهشيوابستهمتغیرومستقلمتغیرهايسایرسنجشبرايباقیماندهسؤال44
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وترتیبیاسمی،سنجشمختلفسطوحدرپرسشنامهایندرموجودسؤاالتهستند.
اند.شدهطراحیلیکرتترتیبیمقیاسيپایهبرسؤاالتاغلباماهستندايفاصله
امامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانمددجویانيکلیهپژوهشآمارييجامعه

شدهگرفتهنظردرنفر506آماربنابرکههستند،1395سالدرپلدخترشهر(ره)خمینی
پلدختر،روستاهايگستردگیوآمارييجامعهتنوعبهتوجهباپژوهشایندراست.
ازاستفادهبانمونهحجماساساینبروشدهانجامايمرحلهچندصورتبهگیرينمونه

جهتطراحیازپسپژوهشيپرسشنامهشد.گرفتهنظردرنفر219کرانکوفرمول
افرادایناظهارنظرگرفت.قراردانشگاهیکارشناسانومتخصصاناختیاردر1صورياعتبار

هربرايمناسبهايگویهگزینشبهنهایتدرطیف،هرهايگویهسنجشراستايدر
عملبهاستفاده2کرونباخآلفايازپرسشنامهپایاییآوردندستبهبرايشد.منجرطیف
براياست.شدهآوردهزیرجدولدرمتغیرهايازکدامهرکرونباخآلفاياست.آمده

راههیکواریانسآنالیزپیرسون،همبستگیضریبازهادادهتحلیلوتجزیه
)One-Way ANOVA،(ازنهایتدرواستفادهمتغیرهچندرگرسیونتحلیلواسپیرمن

ایم.گرفتهبهره16SPSSافزارنرم

متغیرهاکرونباخآلفايضرایب:1جدول
کرونباخآلفايضریب متغیرها

72% آنومیاحساس
78% دینداري
81% نسبیمحرومیتاحساس
79% اجتماعیاعتماد

پژوهشمتغیرهايتعریف
زندگیازاوخاطررضایتوفردمثبتاحساسبهاجتماعینشاطاجتماعی:نشاط-
3عاطفیتعادلمثبت،عواطفنشاط،کهدهدمینشانشدهانجاممطالعاتشود.میمربوط

:2004(کار،دارندباالییهمبستگیهمباکههستندشخصیتیعواملخاطررضایتو
79.(

1 face validity
2 Cronbach's Alpha
3 emotional balance
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وقاعدهبیوضعیتیاجتماعی،آشفتگییاآنومیاحساسازمنظورآنومی:احساس-
متقابلارتباط"مشتركقواعد"نظامیکنیستندقادرافرادآندرکهاستهنجاريبی

همازاجتماعیوفرهنگینظمنتیجهدرنمایند؛ارضاءراخودنیازهايوکنندبرقرار
).1387:13پور،(رفیعشودمیپاشیده
خواهدمیدفرچهآنبیناختالفازحقیقتدرنسبی،محرومیتنسبی:محرومیت-

شرایطاوکهدیگرانیبامقایسهدرهمچنینوآوردمیدستبهکهچهآنباداردانتظارو
ازحالتیدچارشخصاستممکنوآیدمیدستبهکند،میمقایسههاآنباراخود

پاسخگویانازمتغیراینسنجشبراي).1381:100(ممتاز،شودمحرومیتاحساس
زندگی،وضعدرآمد،لحاظازرااشخانوادهوخودوضعیتکهاستشدهخواسته

نماید.مقایسهخودنزدیکانودوستانبافراغت،اوقاتتحصیالت،
واحکامعقاید،ازبخشییاتمامپذیرشازاستعبارتتحقیقایندردینداري:-

ها.آنبهعملجهتدرتالشوفردسويازاسالمدیناخالقیات
پژوهشاینمستقلمتغیرهايازیکیعنوانبهاجتماعیاعتمادجتماعی:ااعتماد-
کردتعریفجامعهاعضايسایربهنسبتفردنظرحسنتوانمیرااجتماعیاعتماداست.

(امیرکافی،شودمیآنانبافرداجتماعیروابطتسهیلوگسترشموجبامراینکه
وفامیلونزدیکانبهاعتماديگیرندهبررداجتماعیاعتمادپژوهشایندر).1380:11
است.مسئولینبهاعتماد

هادادهتحلیلوهایافته
توصیفیهايیافته) الف

نشاطمیزانافراددرصد1/2پژوهش،هايمتغیربهمربوطتوصیفیهايیافتهبنابر
ازنیزرصدد4/20ومتوسطحددرافراددرصد5/77بیندرنشاطمیزاندارند.پایینی
،2/60ترتیببهمحرومیتاحساسمتغیربرايداداعاینبرخوردارند.باالیینشاطمیزان

81(حدودافراداکثرکهکردبیانبایدنیزدینداريوردمدرباشد.می2/10و6/29
متوسطییاپاییندینداريمیزاندرصد19تنهاوهستندباالییدینداريدارايدرصد)
کلیطوربهبنابرایندارند.متوسطیاعتمادمیزاننیزافراددرصد87چنینهمدارند؛

بیندرآنومیاحساساست.متوسطدحدرژوهشپنایدراعتمادمیزانگفتتوانمی
احساسترتیببهافراددرصد17و16حدودواستمتوسطحددرافراددرصد67

.دارندباالییوپایینآنومی
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استنباطیهايیافته) ب
يکمیتهپوششتحتنوجواناناجتماعینشاطمیزانوآنومیاحساسبیناول:يفرضیه
دارد.وجودرابطه(ره)خمینیامامامداد

دراجتماعینشاطوآنومیبینپیرسونهمبستگیضریببهمربوطنتایج2جدول
دهد.یمشاننرا(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانانافرادبین

افرادبیندراجتماعینشاطوآنومیاحساسبینپیداست2جدولازکهطورهمان
دارد.وجودمعناداريمنفیيرابطه(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانان

سطحازکمترهمبستگیجدولدرآمدهدستبهمعناداريسطحاینکهبهتوجهبا
توانمیاست، - 150/0پژوهشایندرشدهمشاهدههمبستگیودباشمی05/0معناداري

اجتماعینشاطوآنومیاحساسبینيرابطهبرداللتکهپژوهشاینيفرضیهکهگفت
گردد.میییدأتدارد(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانانبیندر

پیرسونمبستگیهضریباساسبراول يفرضیهآزمونينتیجه:2جدول
معناداريسطحهمبستگیمیزاناوليفرضیه

000/0- 150/0اجتماعینشاطوآنومیاحساسيرابطه

پوششتحتنوجواناناجتماعینشاطمیزانومحرومیتاحساسبیندوم:يفرضیه
دارد.وجودرابطه(ره)خمینیامامامداديکمیته

ونسبیمحرومیتاحساسبینپیرسونهمبستگیضریببهمربوطنتایج3جدول
نشانرا(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانانبیندراجتماعینشاط

اجتماعینشاطونسبیمحرومیتاحساسبینپیداست3جدولازکهطورهماندهد.می
داريمعنامنفیيرابطه(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانانبیندر

00/0با توجه به اینکه سطح معناداري به دست آمده در جدول همبستگی دارد.وجود
توان گفت که میاست،-370/0باشد و همبستگی مشاهده شده در این پژوهشمی

بین احساس محرومیت نسبی و نشاط اجتماعی ياین پژوهش که داللت بر رابطهيفرضیه
گردد.یید میأامداد امام خمینی (ره) دارد تيدر بین نوجوانان تحت پوشش کمیته
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پیرسونهمبستگیضریباساسبردوميفرضیهآزمونينتیجه:3جدول
معناداريسطحهمبستگیمیزاندوميفرضیه

000/0- 370/0اجتماعینشاطونسبیمحرومیتاحساسيرابطه

امداديکمیتهپوششتحتناننوجوااجتماعینشاطمیزانودینداريبینسوم:يفرضیه
دارد.وجودرابطه(ره)خمینیامام

اجتماعینشاطودینداريبینپیرسونهمبستگیضریببهمربوطنتایج4جدول
طورهماندهد.مینشانرا(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانانبیندر
پوششتحتنوجوانانبیندراجتماعینشاطودینداريبینپیداست4جدولازکه

با توجه به اینکه دارد.وجودمعناداريمثبتيرابطه(ره)خمینیامامامداديکمیته
و همبستگی مشاهده شده است00/0سطح معناداري به دست آمده در جدول همبستگی

این پژوهش که داللت بر يتوان گفت که فرضیهمیباشد، می191/0در این پژوهش
امداد امام يبین دینداري و نشاط اجتماعی در بین نوجوانان تحت پوشش کمیتهيرابطه

گردد.یید میأخمینی (ره) دارد ت

پیرسونهمبستگیضریباساسبرسوميفرضیهآزمونينتیجه:4جدول
معناداريسطحهمبستگیمیزانسوميفرضیه

191/0000/0اجتماعینشاطودیندارييرابطه

پوششتحتنوجواناناجتماعینشاطمیزانواجتماعیاعتمادبینچهارم:يهفرضی
دارد.وجودرابطه(ره)خمینیامامامداديکمیته

نشاطواجتماعیاعتمادبینپیرسونهمبستگیضریببهمربوطنتایج5جدول
دهد.مینشانرا(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانانبیندراجتماعی

افرادبیندراجتماعینشاطواجتماعیاعتمادبینپیداست5جدولازکهطورهمان
وجودمعناداريمثبتيرابطه(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانان

با توجه به اینکه سطح معناداري به دست آمده در جدول همبستگی کمتر از سطح دارد.
توان می455/0باشد و همبستگی مشاهده شده در این پژوهشکمتر می01/0معناداري

بین اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی ياین پژوهش که داللت بر رابطهيگفت که فرضیه
گردد.یید میأامداد امام خمینی (ره) دارد تيدر بین نوجوانان تحت پوشش کمیته
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پیرسونهمبستگیبضریاساسبرچهارميفرضیهآزمونينتیجه:5جدول
معناداريسطحهمبستگیمیزانچهارميفرضیه

455/0000/0اجتماعینشاطواجتماعیاعتماديرابطه

وسکونت)محلوخانواردرآمدجنس،(سن،ايزمینهمتغیرهايبینپنجم:يفرضیه
وجودهرابط(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجواناناجتماعینشاطمیزان
دارد.

ايزمینهمتغیرهايآزمونينتیجه: 6جدول
فرضیهينتیجهمعناداريسطحآزموننوعمتغیر
یدأیت021/0پیرسونسن

ردt497/0آزمونجنس
یدأیت001/0پیرسونخانوادهدرآمد
ردF184/0آزمونسکونتمحل

پژوهشایندروابستهمتغیرباراايهزمینمتغیرهايزمونآبهمربوطنتایج6جدول
يرابطهتنهابیناستآمدهدستبهباالجدولدرکهنتایجیبهتوجهبادهد.مینشان
معنادارآناناجتماعینشاطمتغیرباپاسخگویانيخانوادهدرآمدوپاسخگویانسنبین
است.شدهدراجتماعینشاطمتغیرباايزمینهمتغیرهايسایريرابطهولیباشدمی

متغیرهچندرگرسیون
و؛شودمیپرداختهمتغیرهابینچندگانهروابطبررسیبهتحلیلازبخشایندر

اجتماعینشاطتبییندرمستقلمتغیرهاياثرسهمومیزانیافتنقسمتاینهدف
استفادهبادیگرسخنبهباشد.می)ره(خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانان

درانضباطونظمرعایتواریانسدرصدبینیپیشوتعیینبهمتغیره،چندرگرسیوناز
کردنواردطریقازکاراینتحلیلایندرکهشود،میپرداختهآموزاندانشبین

شود.میدادهانجامآنمیزانبرآوردومتغیرهچندرگرسیوندرمهممستقلمتغیرهاي
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بینچندگانهيرابطهوجودبرمبنیمايفرضیهکهددهمینشان7جدولنتایج
خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجواناناجتماعینشاطبامستقلمتغیرهاي

نشاطومذکورمستقلمتغیرهايبینچندگانههمبستگیضریباست.معنادار)ره(
ضریبوMR=670/0)ره(خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجواناناجتماعی

رگرسیونيمعادلهبهمستقلمتغیرهايورودباکهمعنابدیناست.2R=449/0تعیین
است.معنادار01/0سطحدرکهشودمیتبیینوابستهمتغیرواریانسازدرصد449/0

اعتماداثرکهاستشرحبدینمتغیرهاازیکهراثرگذاريمیزانتعیینبراي
)β=- 227/0(نسبیمحرومیتاحساسو)β=420/0(درآمد)،β=357/0(اجتماعی

متغیرواریانستبییندرراسهمبیشترینمتغیرسهایندیگرعبارتبهت؛اسمعنادار
دارند.)ره(خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجواناناجتماعینشاط

)Enter(مکررورودروشبارگرسیون:7جدول
داريمعناسطحTهامتغیر

577/6267/0001/0اجتماعیاعتماد
950/7307/0001/0درآمد

001/0- 227/0- 417/3نسبیمحرومیتاحساس

گیرينتیجهوبحث
حدبدانتااجتماعیهايفعالیتوخانوادگیزندگیدرنشاطاهمیتکلیطوربه

باشداندكیانباشدجامعهاعضايمیاندراجتماعینشاطاگربگوییمتوانیممیکهاست
کهفاصلهاینبه؛گیردنمیصورتدرستیبهجامعهافرادمیانروابطتعامالتورفتارها

ودهندمیانجامدرستیبهراخوداجتماعیروابطنشاطباافراددارنداعتقاداندیشمندان
بابطرواایجاددرو همچنینکنندمیبرخوردخوشروییباجامعهافرادبابرخورددر

اینحتیکهاستحدبدانتاهاانساندرنشاطاهمیتکنند.میعملبهتردیگران
شهروندانکهمادامیرواینازبود.گرفتهقرارتوجهموردائمهوپیامبرانطرفازموضوع

ورزند.میبیشترياهتمامجامعهافرادوشهربهخدمتدرهموارهکنند،شادياحساس
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تحتنوجواناناجتماعینشاطمیزانبررسیدنبالبهپژوهشین اراستاایندر
باآن،برثرؤماجتماعیعواملوپلدخترشهر(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوشش
جهتپیشنهاداتیپایاندربود.پسرودخترنوجواناننفر219بیندرپیمایشیروشی

بهمربوطنخستيفرضیهتحلیلدید.گرارائهآنانبیندراجتماعینشاطمیزانافزایش
متغیردواینبینکهدادنشاناجتماعینشاطوآنومیاحساسبینيرابطهبررسی
شدهییدأتفرضیهاینپژوهشایندراینکهبهتوجهبادارد.وجودمعناداريمنفیيرابطه
سرجامعهدرريبیشتآنومیاحساسباافرادچههرکهنمودتشریحگونهاینتوانمیاست
بهنتایجتفاسیراینباکنند.شادياحساسهاآنکهداشتبایدنیزکمتريانتظارکنند
فروپاشیبهمنجرآنومیکندمیادعاکهدورکیمامیلينظریهبافرضیهایندرآمدهدست

میزانافزایشواجتماعدرافرادشدنایزولهریشگی،بیهمچنینواجتماعییکپارچگی
دارد.مطابقتشود،می)2000(بالمان،خودکشی

مرجعگروهودیگرافرادباخوديمقایسهبهفردنسبی،محرومیتدیدگاهاساسبر
ينتیجهدراگروباشدداشتهراهاآنبامشابهشرایطکهدارددوستوزندمیدست

تالش،وگذاريایهسرممیزاناساسبرکهنمایدبروزپنداشتیچنینفردبرايمقایسه
دچارنیست،منصفانهوعادالنهدیگرانبامقایسهدرشده،عایدشکهاينتیجهوپاداش

توانمیدوم،يفرضیهينتیجهبهتوجهبابنابراینگردد.مینسبیمحرومیتاحساس
احساسينظریهومرتونينظریهبافرضیهاینينتیجهکهنموداستنباطگونهاین

وهزارجریبیپژوهشکند.میتأییدراآننتایجوداردمطابقتگارنسبیومیتمحر
اجتماعینشاطونسبیمحرومیتاحساسبینيرابطهاثباتبهنیز،)1388(فشانآستین

است.پرداخته
میزانوگویانپاسخدینداريبینکهدادنشانپژوهشاینسوميفرضیهتحلیل

دینداريسطحرفتنباالباکهترتیببدیندارد.وجودمعناداريمثبتيرابطهآناننشاط
باالنیزآناناجتماعینشاطمیزان(ره)،خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتنوجوانان

اینگلهارتدارد.مطابقتاینگلهارت،وسلیگمنهاينظریهبافرضیهایننتایجرود.می
است.همراه(نشاط)ذهنیبهزیستیبااليوحسطبامذهببااليسطوحکهاستمعتقد



159تحت ...بررسی میزان نشاط اجتماعی نوجوانان 

انسانبهکهاستاعتقاديمنسجمنظامیکيدهندهارائهمذهباستمعتقدنیزسلیگمن
مالهوشارماپژوهشکند.پیداگرایشانحرافبهکمترتاشودمیموجبودهدمیآرامش
است.پرداختهاجتماعیاطنشومتغیراینبینمثبتيرابطهاثباتبهنیز)،2010(هوترا

اجتماعینشاطواجتماعیاعتمادبینکهبوداینبرفرضچهارميفرضیهدر
دواینبینمثبتیهمبستگییککهدادنشاننتایجدارد.وجودمعناداريمثبتيرابطه
برخوردارباالترياعتمادمیزانازاجتماعدرافرادچههرکهطوريبهداردوجودمتغیر

گفتتوانمیتفاسیراینبهتوجهباکنند.تجربهنیزراتريافزوننشاطتوانندمیشندبا
کهاستمعتقدگیدنززیراکند.میمطابقتگرفتهگیدنزينظریهباآمدهدستبهنتایجکه

وآرامشامنیت،احساسباعثتخصصی،هاينظامخصوصاًانتزاعی،هاينظامبهاعتماد
وچلبیپژوهشبود.خواهداضطرابودلهرهاحساسموجداعتمادینافقدانونشاط

است.پرداختهمتغیراینبهنیز)،1388(موسوي
درآمدوپاسخگویانسنبینيرابطهکهدهندمینشاننیزايزمینهمتغیرهاي

زانمیوسنافزایشباباشد.میمعنادارآناناجتماعینشاطمتغیرباپاسخگویانيخانواده
کهاستحالیدراینیابد.میافزایشآناندرنیزاجتماعینشاطمیزانگویانپاسخدرآمد

اجتماعینشاطوخانواردرآمدبینيرابطهاثباتبهفقط،)1379(محسنیپژوهش
است.پرداخته

پژوهشعملیپیشنهادات
کاهشبهتوجهبایدنشاطومحرومیتاحساسبینمعناداريرابطهبهتوجهبا.1

رأسدر(ره)خمینیامامامداديکمیتهپوششتحتافرادبیندرمحرومیتاحساس
گیرد.قرارامداديکمیتههايبرنامه

ابزارهايدنبالبهبایدپاسخگویانبیندراجتماعینشاطمیزانبهتوجهبا.2
دیدهآسیباقشاراینزندگیسبکوزندگیکیفیتتغییرقبیلازاجتماعینشاطافزایش

بود.
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احساسکاهشهايراهبهتريافزونتوجهبایداجتماعیکالنگذاريسیاستدر.3
اجتماعینشاطوآنومیاحساسبینيرابطهمعنادارينتیجهبهتوجهبازیرانمود.آنومی

نمود.الزمتوجهآنکاهشابزارهايشناساییوآنومیاحساسکاهشبهکهداردضرورت
زیراشود.بیشتريتوجهجامعهدرافراددینیهايبنیانتقویتبههکاستبهتر.4

اجتماعینشاطودینداريمیزانبینکهرسیدیمنتیجهاینبهماپژوهشایندر
دارد.وجودمعناداريمثبتيرابطهپاسخگویان
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:فهرست منابع
، حسن پاالهنگ و بهرامیفاطمهيترجمهشادي،روانشناسی).1382(مایکلآرگایل،

اصفهان.واحددانشگاهیجهاداصفهان:،مسعود گوهري
مشهد:ماهر،فرهاديترجمهکاربردي،اجتماعیشناسیروان).1373(استوارتازکمپ،
.رضويقدسآستانفرهنگیمعاونت

وزارتوهش،پژينمایه،"آنبرمؤثرعواملواجتماعیاعتماد").1380(مهديامیرکافی،
.18يشمارهپنجم،سالاسالمی،ارشادوفرهنگ

مریميترجمهصنعتی،يپیشرفتهجوامعدرفرهنگیتحول).1373(رونالداینگلهارت،
کویر.تهران:وتر،

برمؤثرعواملشناختیجامعهبررسی").1388(محسنسیدموسوي،ومسعودچلبی،
.1يشمارهنهم،يدورهایران،شناسیجامعهيمجله،"کالنوخردسطوحدرشادمانی

.سروشنشرتهران:اجتماعی،آشفتگییاآنومی).1387(فرامرزپور،رفیع
شادي:وفرهنگ").1388(؛ ربانی، علی؛ عابدي، محمدرضا و گنجی، محمدرسولربانی،

،"اصفهانشهردرخانوارسرپرستانيروزمرهزندگیدرتجربیونظريرویکردي
.3يشمارهارتباطات،وفرهنگیمطالعاتایرانیانجمنيفصلنامه
ونشاطوضعیت").1389(حسیناکبري،وزهراتقربی،زهرا؛سوکی،خدیجه؛شریفی،
- 86تحصیلیسالدرکاشانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویانبیندرآنبامرتبطعوامل

.1يشماره،14يدوره،فیض،85
هايپژوهشوهانظریهآخرینباآشناییشادي:روانشناسی).1388(ارشهریشهیدي،

قطره.نشرتهران:علمی،
درفرهنگیـ اجتماعیرفتارهايوهانگرشها،آگاهیبررسی).1379(منوچهرمحسنی،

.عمومیفرهنگشورايتهران:ایران.
سهامیشرکتتهران:،هادیدگاهوهانظریهاجتماعی:انحرافات).1381(فریدهممتاز،
.انتشار

آنبامرتبطعواملواجتماعینشاطمیزانبررسی").1391(رقیهامیري،واصغرعلیکیا،
يتوسعهواهرفریزيبرنامهيفصلنامه،"اهوازشهرسال15- 64شهروندانبیندر

.15يشمارهاجتماعی،
.مرکزنشرتهران:ثالثی.نمحسيترجمهمدرنیت،پیامدهاي).1377(آنتونیگیدنز،
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اجتماعینشاطبرثرمؤعواملبررسی").1388(پروانهفشان،آستینجعفر وهزارجریبی،
.1يشمارهکاربردي،شناسیجامعه،"تهران)استانبرکیدأت(با
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