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:چکیده
پردازان مختلف اي اجتماعی است که نظریهشادمانی، پدیدهنشاط و

پژوهش حاضر با هدف بررسی .  اندهاي متفاوتی به آن نگریستهبا دیدگاه
ي آماري جامعه.  میزان نشاط و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن انجام گرفته است
15است که 1390این پژوهش شامل شهروندان استان خوزستان در تابستان 

ي آماري و گستردگی استان، با توجه به تنوع جامعه.  سال سن دارند65تا
اي انجام شد و بر این اساس حجم نمونه گیري به صورت چند مرحلهنمونه
ي جامع براي سنجش میزان نشاط از پرسشنامه.  نفر انتخاب گردید987

آن است نتایج حاکی از.  آکسفورد پس از انجام آزمون پایایی استفاده گردید
5/19درصد از پاسخگویان در حد کم و در مقابل 9/1که میزان نشاط در بین 

درصد از 6/78درصد از میزان نشاط باالیی برخوردارند؛ همچنین 
بنابراین به طور کلی.  پاسخگویان نیز داراي میزان نشاط متوسط هستند

ی برخوردار توان گفت که پاسخگویان از میزان نشاط متوسط رو به باالیمی
دهد که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیري نیز نشان می.  هستند

احساس آنومی، احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، دینداري، احساس 
اند، به نحوي داري بر میزان نشاط اجتماعی داشتهمحرومیت و سن تأثیر معنی

أثیر را بر متغیر به ترتیب بیشترین تβمتغیر با توجه به ضرایب 6که این 
.اندوابسته داشته

نشاط اجتماعی، احساس آنومی، احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، دینداري، احساس :مفاهیم کلیدي
محرومیت

بررسی عوامل اقتصادي ـ اجتماعی مؤثر بـر نـشاط اجتمـاعی     « این پژوهش بخشی از طرحی است با عنوان 1
ي کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزسـتان توسـط عبـداهللا    که با حمایت مالی اداره  » در استان خوزستان  

.انجام گرفته است1391فاضلی در سال
rezadoostk@yahoo.comچمران اهواز شناسی دانشگاه شهیددانشیارگروه جامعه2
ي نویـسنده (هاي عمومی خوزستان  خانهو کارمند نهاد کتاب    شناسی دانشگاه یاسوج  جامعه دانشجوي دکتري 3

a.fazelli@yahoo.com) مسئول
moghtadaee61@yahoo.comشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناس ارشد جامعه4
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مسألهیانبمقدمه و 
باشد و تا زمانی کـه  انسان موجودي هدفمند و جویاي نشاط، خوشبختی و سعادت می     

شـاید بـه   .کنـد اط، خوشبختی و سـعادت نمـی  خواهد دست نیابد، احساس نش    به آنچه می  
تالش هر انسان در جهت یافتن شـادي، نـشاط و خوشـبختی در               يجرأت بتوان گفت همه   

هـاي مـا بـراي      ترین پشتوانه توان گفت احساس نشاط یکی از مهم      در واقع می  . آینده است 
ي درونـی و  نشاط واقعی بـه ایـن بـستگی دارد کـه انـسان نیازهـا      . مقابله با مشکالت است 

ــرآورد   پنهــانی خــود را از طریقــی کــه جامعــه و هنجارهــاي معمــول آن را قبــول دارد، ب
).119-146: 1388فشان، هزارجریبی و آستین(

عبارت دیگر، نشاط واقعی احساس خاصی است که شـخص بـه هنگـام رسـیدن بـه                 به
ي متفـاوت   اما باید یـادآور شـد کـه احـساس نـشاط بـه متغیرهـا                .کندآرزوهایش پیدا می  

اجتماعی و فردي بستگی دارد که از یک سو این نیازهـا بـه حکومـت و از سـوي دیگـر بـه                 
).همان(گرددم ارزشی و در نهایت خود شخص برمیجامعه و نظا

تواند فرد را بـه سـوي تحقـق         ي شرایطی است که می    جامعه از سویی به وجود آورنده     
کـه فـرد    ساز تحقق فضایی اسـت      زمینهاهداف و آرزوهاي فردي سوق دهد و از سوي دیگر           

تواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامـش، امنیـت و اطمینـان                  می
زنـدگی ترکیبـی از     نـشاط در   .خاطر وي براي یک زندگی مناسـب باشـند، مبـادرت ورزد           

هـان و   هاي مثبـت نـسبت بـه ج       اي از نگرش  شرایط فردي و اجتماعی و در واقع خود نشانه        
نـشاط در زنـدگی، احـساس        .کنـد، اسـت   محیطی که فرد را فرا گرفته و در آن زندگی می          

فرهنگـی   يخوشبختی، اعتماد متقابل و احساس تعهد و موارد مشابه همـه در یـک دسـته               
سـطح پـایین    . نگرش فرد نسبت به خود و جهان پیرامونی اسـت          يو نشانه  ؛گیرندقرار می 

يشاید دلیل عمـده   . شوداي منفی نسبت به جامعه مربوط می      هنشاط اجتماعی به گرایش   
این شرایط، وضعیتی است که جامعه از جهت تحقق اهداف و ایجاد امنیت ناشـی از تحقـق                

احساس امنیت ناشی از ارضاي نیازها و تحقـق اهـداف، از جملـه        .آن براي فرد در پی دارد     
ازکمـپ،  (دهـد اد جامعه گسترش می   بین افر عوامل اساسی است که نشاط در زندگی را در        

1373.(
آن ياحساس شادي و نشاط و عوامل فرهنگی ایجاد کننـده يلزوم پرداختن به مقوله  

يرسد، امـروزه پیـشرفت هـر جامعـه در گـرو اسـتفاده      شود که به نظر می  از آنجا ناشی می   
مدیریت منـابع    يترین اصول در حوزه   بهینه از نیروي انسانی آن جامعه است و یکی از مهم          

هاست، زیـرا انـسان بـا نـشاط، انـسانی کـارا،       شادي و نشاط انسان  يانسانی، توجه به مقوله   
مبتکر، مولد و سازنده است و همین اعمال مثبت به سالمت فیزیکی و روانی او نیـز کمـک                   
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هاي فرهنگی  گذارياین اساس در نظر گرفتن این مقوله در سیاست        بر. شایانی خواهد کرد  
).42-78: 1387ربانی و دیگران، (لزم شناخت و بررسی دقیق و علمی آن پدیده استمست

رسـانی، علیـرغم مزایـاي فـراوان،        آوري و اطـالع   هاي سریع فـن   با این وجود، پیشرفت   
افـسردگی، پـایین آمـدن       يموج فزاینده . خالئی را براي انسان معاصر به وجود آورده است        

اجتمـاعی دیگـر،   ـ کاري و بسیاري از مـشکالت روحـی  سن خودکشی، افزایش طالق و بزه
دهند، گویـا شـادي از جوامـع بـشري رخـت            ناپذیري هستند که نشان می    هاي انکار واقعیت

کشور ایران نیز که از چند دهه قبل به صـورت جـدي             ). 11: 1382آرگایل،  (بربسته است 
ثبـت و منفـی ایـن    ر پیامـدهاي م یثأدر معرض امواج مدرنیته است، خـواه نـاخواه تحـت تـ       

افزایش سطوح تحصیالت و گسترش نهادهاي آموزشی       . اجتماعی قرار گرفته است    يپدیده
شهرنشینی و ایجاد کالن شهرهاي متعدد،       يسابقهخصوصاً آموزش عالی در کشور، رشد بی      

مدرنیتـه در ایـران      يهاي مختلف صنعتی از مظـاهر عمـده       ها و واحد  ظهور و رشد کارخانه   
. گردندمحسوب می

پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی) الف

شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در      بررسی جامعه «پژوهشی با عنوان     1388در سال   
ایـن پـژوهش از دو روش       . توسـط چلبـی و موسـوي انجـام گرفـت           »سطوح خرد و کـالن    

اي نفـر از شـهره  386روش پیمـایش بـا انتخـاب    . پیمایش و تحلیل ثانوي بهره برده است    
هاي ثانویـه نیـز از      داده. تهران، یزد و میبد و با کاربرد پرسشنامه نشاط آکسفورد انجام شد           

نتایج این تحقیق نشان .بدست آمد ) 1999-2004موج چهارم   (هاي جهانی   پیمایش ارزش 
شـان  ایران پایین و بیش از نیمی از افراد میزان شادمانی          يداد که سطح شادمانی در جامعه     

کـه یکـی از   توان اظهار کـرد اي این تحقیق میهبر اساس یافته . حد متوسط است  کمتر از   
دهـد،  افراد را تا حد زیادي افـزایش مـی         ي دیگر متغیرها، شادمانی   عواملی که بدون واسطه   

آمیز است که در این پژوهش این عامل در سطوح خرد از طریق متغیر انـزواي                روابط اعتماد 
بـر . اجتماعی مورد بررسـی قـرار گرفـت        يعنوان سرمایه  اجتماعی و در سطح کالن تحت     

توان گفت که در سـطح  اساس نتایج این تحقیق، در مورد تأثیر عوامل مادي بر شادمانی می     
آید، امـا   میزان شادمانی افراد به وجود نمی     خرد همراه با افزایش درآمد، افزایش چندانی در       
. اي کم درآمدتر استدر سطح کالن میانگین شامانی افراد در کشوره

شی عنـوان پژوهـ  » )با تأکید بر شـهر تهـران     (ثر بر نشاط اجتماعی     مؤ بررسی عوامل «
آمـاري ایـن     يجامعه. فشان انجام شد  جریبی و آستین  توسط هزار  1388است که در سال     

. نفـر بـود  2000سال ساکن در استان تهران و حجـم نمونـه   65تا  15پژوهش شامل افراد    
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یانگر متوسط بودن احساس نشاط در بین اکثریت پاسخگویان است بدین معنا کـه           ها ب یافته
نتایج حاصـل  .انددرصد احساس نشاط اجتماعی خود را در سطح متوسط ارزیابی کرده        54

از همبستگی متغیرها نیز نشان داد که بین احساس محرومیـت نـسبی و نـشاط اجتمـاعی                  
معنا که با افـزایش احـساس محرومیـت، نـشاط           بدین   .ارتباط منفی و معکوس وجود دارد     
اما، بین امید به آینـده مقبولیـت اجتمـاعی، ارضـاي            یابد؛  اجتماعی در بین افراد کاهش می     

هـا، مناسـب بـودن فـضاي اخـالق عمـومی،            نیازها، عـدالت اجتمـاعی، پایبنـدي بـه ارزش         
م وجود دارد مثبت و مستقیيهمبستگی اجتماعی، احساس امنیت با نشاط اجتماعی رابطه    

. رودو با افزایش هر کدام از متغیر، احساس نشاط نیز باال می
سرپرسـتان خـانوار   يرویکردي نظري و تجربی در زندگی روزمـره : فرهنگ و شادي «

انجـام   1386عنوان تحقیقی است که توسـط ربـانی و دیگـران در سـال               » در شهر اصفهان  
نامـه  ها بـا کـاربرد پرسـش      یش بوده و داده   روش مورد استفاده در این پژوهش پیما       .گرفت
نتایج این پژوهش حکایت از آن داردکه شادي افراد مورد مطالعه در حد          .آوري گردید جمع

فرهنگـی و    يارتبـاط سـرمایه    -1: نتایج تحلیل این پژوهش نیز عبارتنـد از        .متوسط است 
در بعـد احـساسی و      این ارتباط در بعد شناختی و سپس         .شادي یک ارتباط مستقیم است    

فرهنگـی  يابعـاد سـرمایه  يدر حیطـه . تـر اسـت   در نهایت در بعد اجتماعی شـادي قـوي        
بیشترین تأثیر در بعد وسایل فرهنگی سپس مهارت فرهنگی و در نهایت مـدارك فرهنگـی                
است به طوري که در بعد مهارتی، مدرکی و وسایل فرهنگی، اثرگـذاري بـر بعـد شـناختی                   

اي مثبت است و ایـن ارتبـاط        دینداري و شادي رابطه    يرابطه -2. د است بیش از سایر ابعا   
تر است در بعد شناختی سپس در بعد اجتماعی و در نهایت در بعد احساسی قوي

تحقیقات خارجی) ب
ثر بـر نـشاط در      ؤعوامل اجتماعی و روانشناختی م    «تحقیقی با عنوان     2010در سال   
. هند انجام گرفـت    2هیماچل پرادش  يدر منطقه  1ه هوترا توسط شارما و مال   » بین نوجوانان 

نتایج این تحقیق نـشان داد کـه ثبـات عـاطفی و سـختی شخـصیت، دینـداري و حمایـت                      
در پایـان پژوهـشگران   . اجتماعی با نشاط اجتماعی داراي روابط مثبـت و معنـادار هـستند        

تعیـین میـزان نـشاط    بدین نتیجه رسیدند که عالوه بر شخصیت، عوامل اجتمـاعی نیـز در          
. ثرندؤافراد م

» جنسیت، مـذهب و نـشاط  «تحقیقی با عنوان 2005نیز در سال  3موکرجی و برون  
کشور جهان موجـود در      60هاي تجربی مربوط به     ژوهشگران با گردآوري داده   . انجام دادند 

1 Sharma and Malhotra
2 himachal pradesh
3 Mookerjee and Beron
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مذهب و جنـسیت در     ) أثیرت(سعی در سنجش میزان اهمیت       1بانک اطالعاتی جهانی نشاط   
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هم        . در بین کشورهاي جهان داشتند    سطوح نشاط   

؛)امور کشور مانند مجلس است     يمنظور میزان حضور زنان در اداره     (مذهب و هم جنسیت     
.داراي تأثیرات قابل توجه بر میزان نشاط هستند

2سـط اسـنوپ  تو» دینداري و نشاط در سـه کـشور  «تحقیقی با عنوان   2008در سال   

هاي جهانی مربـوط بـه سـه        هاي پیمایش ارزش  این پژوهش با کار بست داده      .انجام گرفت 
بین دینداري و نشاط اجتماعی را      يکشور ایاالت متحده، دانمارك و هلند سعی دارد، رابطه        

به طور کلی نتایج حـاکی از آن اسـت کـه بـین دینـداري و      .در این سه کشور بررسی کند     
تـر از دانمـارك و هلنـد        این رابطه در ایاالت متحده قـوي      . مثبت وجود دارد   ينشاط رابطه 

گیـرد کـه در کـشورهایی کـه کلیـسا داراي کارکردهـاي             بنابراین محقق نتیجـه مـی      ؛است
هـستند،  ) معتقد(من ؤو اکثریت مردم م) ایاالت متحده(اجتماعی و اقتصادي بیشتري است     

ست تا در کشورهایی که کلیسا کارکردهاي خود را از    تر ا بین دینداري و نشاط قوي     يرابطه
). دانمارك و هلند(منان در اقلیت هستندؤدست داده و م
توسـط  » مـورد مطالعـه آلمـان     : مدرنیته و نشاط  «پژوهشی با عنوان     2000در سال   

آیا جوامـع مـدرن افـراد را قـادر     : ال اساسی این پژوهش عبارت بود از      ؤس .بالمان انجام شد  
ازند که زندگی شادتري داشته باشند؟ نتایج ایـن پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه بـا           سمی

سـال گذشـته در      20وجود پیشرفت سریع نوسازي در آلمان، هنوز الگوهـاي آنـومی طـی              
از .به عبارت دیگر مدرنیته در آلمان منجر بـه آنـومی نـشده اسـت               .اندآلمان اشاعه نیافته  

بـه  .معنادار کـشف گردیـد  يو نشاط اجتماعی رابطهحرف طرف دیگر بین احساس آنومی  
.عبارت دیگر هر چه میزان آنومی کمتر باشد، نشاط اجتماعی افزایش بیشتري خواهد یافت

گرایـی و   نـشاط، مـادي   «تحقیقی بـا عنـوان       2001در سال    3اسوین یارد، کائو و فوئا    
نتایج این پـژوهش حـاکی از        .انجام دادند » دینداري در ایاالت متحده و سنگاپور      يتجربه

گرایی و نشاط ارتباط منفی و      آن است که هم در ایاالت متحده و هم در سنگاپور بین مادي            
مشاهدات نشان داد که مردم سنگاپور نست بـه مـردم ایـاالت متحـده،       . معنادار وجود دارد  

ر ابعـاد  در ایـن پـژوهش دینـداري د   .تـري دارنـد  گرایند و میزان نشاط پـایین   بیشتر مادي 
بـود، مـورد سـنجش    6بیرونی آلپـورت و رز   /اساس مقیاس درونی  بر»5بیرونی«و  » 4درونی«

1 The world Database of Happiness
2 Snoep L.
3 Swinyard, kau and phua
4 intrinsic
5 extrinsic
6 Allport and Ross
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در این زمینه، نتایج نشان داد کـه بـین هـر دو بعـد دینـداري و میـزان نـشاط                  . قرار گرفت 
. مثبت و معنادار وجود دارديرابطه

هدف پژوهش
مـاعی مـرتبط بـا آن در    ، سنجش میزان نـشاط و عوامـل اجت        پژوهشهدف اصلی این    
. استان خوزستان است

پژوهشچارچوب نظري
تواند بـه   واحدي نمی  ياي است که هیچ نظریه    هاي اجتماعی به گونه   پیچیدگی پدیده 

ا اندیشمندان متعددي بـا     در این راست   .اجتماعی را تبیین نماید    يصورت جامع یک پدیده   
انـد و بـه تبیـین آن    اجتمـاعی نگریـسته  يبعنوان یک پدیـده به نشاط ي مختلف   رویکردها
یـک بـه   گیدنز، سلیگمن، تاو و داینر و تـدگار هـر  اندیشمندانی مانند دورکیم،   . اندپرداخته

اي عوامل تأثیرگذار بر نشاط یا شادمانی را مـورد بحـث    اند تا به گونه   خود سعی کرده   ينوبه
.قرار دهند

1هـاي عمـده در تناقـضات      نعکـاس شناسی، دورکیم اولین کسی اسـت کـه ا        در جامعه 

دیدگاه دورکیم این بود که تقسیم فزاینده کار اجتماعی         . کندپیشرفت اجتماعی را بیان می    
از یک طـرف، وي ادعـا کـرد کـه     . اجتماعی داشته است2هاي مهمی براي پیوستگی داللت

همبـستگی   در نتیجـه،   .گـردد تمایزیابی کارکردي منجر به تمایزیابی اجتماعی فزاینده می       
از طرف دیگر، تقسیم کار .گرددمکانیکی، که مبتنی بر شباهت اجتماعی است، تضعیف می        

بستگی ارگانیک که مبتنـی بـر       کند، یک هم  شکل جدیدي از پیوستگی اجتماعی ایجاد می      
).375-400: 2000بالمان،(هاي فردي استتفاوت

ز همبـستگی مکـانیکی بـه       به نظر دورکیم، هیچ تـضمینی وجـود نـدارد کـه تغییـر ا              
يترسـید کـه پویـایی توسـعه       در حقیقت وي از این مـی       .ارگانیکی با موفقیت قرین گردد    

علوم منجر بـه یـک شـکل     يفزاینده) جدایی(تفکیکاقتصادي، جدال بین سرمایه و کار و      
دورکـیم، تهدیـد   .عادي تقسیم کار گردد که باعث ایجاد یک همبـستگی نـوین نـشود    غیر

ف پیوندهاي بین   دید که باعث تضعی   هاي اجتماعی می  یوستگی اجتماعی را در بحران    راي پ ب
دورکیم در کتاب    .نامید» آنومی«قانونی را اصطالحاً    گردد و این حالت بی    افراد و جامعه می   

1 ambivalence
2 cohesion
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، 1ریـشگی بی: یکپارچگی اجتماعی عبارتند از   کند که پیامدهاي فروپاشی     خودکشی ادعا می  
).همان(2ر اجتماع و افزایش میزان خودکشی یا عدم نشاطایزوله شدن افراد د

نـسبت اقتـصادي ـ اجتماعیيتوسعهفرایندگسترشبهراپیدایش نشاطاینگلهارت
سـاختار ومـادي زنـدگی اساساقتصادي،ـ اجتماعیيتوسعه: کهکندمیبیانودهدمی

افـزایش يواسـطه بـه صادياقتـ ـ اجتماعیيتوسعه.کندمیدگرگونراجوامعاجتماعی
اثرماديبقاءازاطمینانووجوديامنیتازمردمدركبرمستقیمبطورافراد،ماديمنابع

نـشاط اجتمـاعی   پیـدایش بـه منجـر اینگلهـارت منظـر ازنیـز امنیتگسترش.گذاردمی
افـزایش  عـث باآنچـه نیزاینگلهارتمنظرازبنابراین؛)1389ولزل،واینگلهارت(گرددمی

دربـشر توانـایی ينتیجـه دروجـودي امنیـت رفـتن باالگردد،میجامعهسطوح نشاط در  
.استانسانبراي"بقاءنیاز"تضمینومحیطبرتسلط

خود با افراد دیگـر و گـروه    يگار، فرد به مقایسه   بر اساس دیدگاه محرومیت نسبی تد     
يا آنها را داشته باشد و اگر در نتیجـه زند و دوست دارد که شرایط مشابه ب      مرجع دست می  

گـذاري و تـالش،     مقایسه براي فرد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میـزان سـرمایه             
اي که عایدش شده، در مقایسه با دیگران عادالنه و منـصفانه نیـست، دچـار                پاداش و نتیجه  

اس کـسالت در دو  احساس محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضـایتی و احـس         
: 1388فشان،به نقل از هزارجریبی و آستین     ؛1970گار،(گرددسطح فردي و اجتماعی می    

146-119 .(
سلیگمن نیز معتقد است که مذهب دست کم به دو طریـق در افـزایش سـطح نـشاط          

یک نظام منسجم اعتقادي است که به انـسان    يدهندهنخست اینکه مذهب ارائه   : ثر است ؤم
؛جوي معنی بپردازد و براي آینده امید بیابـد     ودهد تا براي زندگی به جست     ان را می  این امک 

کند تا فرد دالیل قابـل قبـول و دسـت کـم             هاي اعتقادي مذهبی کمک می    دوم اینکه نظام  
کـه  ؛ سـوم این   ها و مصائب زندگی خود بیابـد      ها، شکست بخشی را براي توجیه ناکامی    آرامش

هستند و عنصر مذهب در اعتقـادات آنهـا نیرومنـد اسـت، گـرایش        افرادي که واقعاً مذهبی     
ي بیـشتري   دوستانهپسند و انسان  ات دارند و رفتارهاي نیکو، جامعه     کمتري نسبت به انحراف   

).65:1388شهیدي،(دهندانجام می
هـاي  هاي اعتمـاد بـه نظـام   گیدنز، ماهیت نمادهاي مدرن را عمیقاً وابسته به مکانیسم    

بـه اعتقـاد وي، تمـاس بـا متخصـصان یـا              .دانـد هـاي تخصـصی مـی     مویژه نظا انتزاعی به   
رویی با نمایندگان   روبه .رویی در جوامع مدرن، بسیار مهم است      نمایندگانشان به شکل روبه   

هـا بـه آسـانی ممکـن     روییبهتوان تحت قاعده درآورد و این رو   هاي انتزاعی را البته می    نظام

1 rotlessness
2 unhappiness
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براي مثال این قضیه در مورد      .  ها را به خود گیرند    تی و نزدیکی  است قابلیت اعتماد در دوس    
اي مـنظم و  تماس با پزشکان، دندانپزشکان و یا کارکنان مؤسسات سیر و سفر که بـه گونـه     

نقـاطی کـه   (در نقاط دسترسـی .گیرد، صادق است  چندین ساله انجام می    يطی یک دوره  
کـه   1داريهاي چهـره  ، پایبندي )شودمی روبههاي تخصصی رو  کنشگر غیر متخصص با نظام    

که معمـوالً مـستلزم نمـایش    ـ دهندمتخصص را در روابط اعتمادي قرار میکنشگران غیر
» خـاطري آسـوده «یـا  » وضـعیت عـادي  «ـ با رویکردي از  قابلیت اعتماد و صداقت آشکارند

ي و نـشاط    ایجـاد احـساس شـاد      در تواندکه همین امر می   )1377گیدنز،  (شوندهمراه می 
.ثر افتدؤم

تـوان بـا    کند که در آن شرایط، نبود اعتمـاد را مـی          سپس گیدنز به شرایطی اشاره می     
اعتمادي بـه معنـاي   در این ارتباط، بی. هاي انتزاعی مشخص کرداعتمادي در مورد نظام بی

کـشد و یـا   هاي مهارتی است که یک نظام تخصصی با خود یـدك مـی  شک داشتن از داعیه  
چنـین  يکند که نتیجـه گیدنز اشاره می.یک رویکرد جداً منفی نسبت به آن است  داشتن  

مقابـل   يبـه اعتقـاد وي نقطـه       .دایمـی اسـت   » اضطراب وجودي «گیري  شرایطی، شکل 
یـا  » نگرانـی «اش همـان   ترین معناي آن، حالتی ذهنی است کـه خالصـه         اعتماد به عمیق  

هاي انتزاعی، قاد گیدنز بر این است که اعتماد به نظام        بنابراین اعت  ؛است» هراس وجودي «
هاي تخصصی، باعث احساس امنیت، آرامـش و نـشاط و فقـدان ایـن اعتمـاد                 خصوصاً نظام 

).همان(احساس دلهره و اضطراب خواهد بودبموج
و اعتمـاد، داراي تـأثیرات   2همچنین در این زمینه، تاو و داینر معتقدند کـه، همیـاري        

يبـه واسـطه    3تعامالت تعاونی ". هستند) نشاط(و بلندمدت بر بهزیستی ذهنی    مدت  کوتاه
زمـانی   .مدت بر بهزیستی ذهنی اسـت     تحریک عواطف و نگرش مثبت داراي تأثیرات کوتاه       
داغ «با عضو یک گروه اجتمـاعی  4یافتهکه مشارکت کنندگان در یک فعالیت تعاونی ساخت   

کننـد، بیـشتر بـه      انی که به صورت فـردي کـار مـی         شوند، نسبت به زم   درگیر می » 5خورده
سپس تاو و داینر به بررسـی تـأثیرات طـوالنی            پردازند؛هاي مثبت گروه می   نگرش يتوسعه

جمعی در مقایـسه بـا      کارهاي دسته  .پردازندمدت همیاري و اعتماد بر بهزیستی ذهنی می       
چنـین کارهـاي      .دهنـد ثرتري حمایت اجتماعی را افزایش مـی      ؤهاي فردي به طور م    تالش

دار بـه   هاي چهـره  پایبندي.  چهرهدار و بی  چهره: دارد دو نوع پایبندي در جهان مدرن وجود       به اعتقاد گیدنز   1
آن نوع روابط اعتمادي راجعند که در پیوندهاي اجتماعی تثبیت شده در شرایط هم حضوري، حفظ و متجلی                  

هـاي تخصـصی کـه در       هاي نمادین یا نظـام    چهره به رشد اعتقاد به نشانه     هاي بی شوند، در مقابل، پایبندي   می
.)1377گیدنز، (نامیم، راجعندهاي انتزاعی میظاممجموع آنها را ن

2 cooperation
3 cooperative interactions
4 structured cooperative activity
5 stigmatized
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جمعی ممکن است باعث افزایش روابط مثبت با دیگران در راسـتاي اهـداف مـشترك     دسته
هاي بهزیستی ذهنـی    شوند و به افراد در کسب منابع اجتماعی که از نیرومندترین همبسته           

توانـد بـر   روابـط اجتمـاعی مـی   ياعتماد و همیاري، با تسهیل توسعه.هستند، کمک کنند 
).2009تاو و داینر،(ثر افتندؤی ذهنی مبهزیست

هاي پژوهشفرضیه
.بین سطح دینداري و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد-1
.بین احساس امنیت و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد-2
.و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد) بین فردي(بین اعتماد اجتماعی-3
.رومیت و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود داردبین احساس مح-4
.بین احساس آنومی و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد-5
.بین سن و میزان نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد-6

پژوهششناسیروش
و ابزار به کار گرفته شده بـراي گـردآوري          » پیمایش«روش تحقیق در پژوهش حاضر      

انجـام گرفنـه   16SPSSافـزار ها با نـرم تجزیه و تحلیل داده. باشدمی» پرسشنامه«ها داده
در این تحقیق براي سنجش میزان نشاط از مقیاس نشاط اکسفورد که یک مقیـاس                .است

گـردد  ترین مقیاس نشاط محسوب مـی  این مقیاس مهم   .جامع است، استفاده گردیده است    
مقیـاس  . دانشگاه اکسفورد ساخته شد    میالدي در  2001که توسط مایکل آرگایل در سال       

اي لیکـرت   نقطـه  5االت در قالـب طیـف       ؤتمامی س  .ال است ؤس 29اکسفورد جمعاً حاوي    
.اندآمده

تـا   15آماري این پژوهش شامل شهروندان استان خوزستان که بین سـنین             يجامعه
1390هـاي ایـن پـژوهش در تابـستان          داده.سال هستند، در نظر گرفتـه شـده اسـت          65

. گردآوري شده است
آمـاري و  يدر این تحقیق با توجـه بـه تنـوع جامعـه    :گیري و حجم نمونهروش نمونه 

گستردگی استان، نمونه گیري به صورت چند مرحله اي انجام شده و بر این اسـاس حجـم                  
.نفر در نظر گرفته شد987نمونه مورد نظر 

تـرین پرسـشنامه    سفورد متـداول  آکـ  يشایان ذکر است که پرسشنامه     :پایایی و روایی  
جهت سنجش نشاط محسوب می گـردد و اعتبـار آن توسـط محققـان مختلـف بـه اثبـات              

50يهمچنین میزان آلفاي کرونباخ براي مقیاس نـشاط کـه در یـک نمونـه               ؛رسیده است 
همچنـین میـزان   ت آمـد؛ بدسـ 87/0نفري در شهر اهواز بعنوان آزمون مقدماتی انجام شد،     
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، )70/0(، احــساس امنیــت)75/0(، احــساس محرومیــت)74/0(آنــومیآلفــاي احــساس 
.بدست آمد) 90/0(و اعتماد بین فردي) 83/0(دینداري

تعاریف متغیرها
لـذت آنـی، لـذت      ينشاط یا شادمانی مفهومی است که در برگیرنـده         :نشاط اجتماعی 

هیجانـات   :نشاط داراي سـه جـزء اساسـی اسـت          .طوالنی مدت و لذت از کل زندگی است       
). 62-69: 1389شریفی و دیگران،(مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی

آچدا و دیگران نیز نشاط را شاخصی براي ارزیابی کلی کیفیت زندگی یک نفر توسـط                
اینگلهارت نیز در ایـن راسـتا،        ).2004آچدا و دیگران،  (دانندمی) بهزیستی ذهنی (خود او 
دانـد  هاي مشابهی مـی شاط، بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی را پدیده      هایی مانند ن  پدیده

نـشاط انـسانی در    ": کند کـه  وي بیان می  . افراد هستند  يثیر انتخاب مستقالنه  أکه تحت ت  
افرادي که سطوح نسبتاً باالیی از کنترل و انتخاب را     .شودتر می شرایط انتخاب آزاد، شکوفا   

ري از رضـایت از  طور سیستماتیک سطوح باالتکنند، بچگونگی انجام زندگی احساس می    در
کاهش محدودیت بر انتخـاب انـسانی موجـب احـساس اسـتقالل              .کنندزندگی را بیان می   

؛ )119-146: 1389اینگلهـارت و ولـزل،    (شـود کید بـر بهزیـستی ذهنـی مـی        أوجودي و ت  
ذهنی، نشاط و رضایت از زندگی در یک معنـا بـه   بنابراین در این پژوهش مفاهیم بهزیستی 

.  کار گرفته شده است
در . در سنجش میزان دینداري از مدل گالك و استارك استفاده شده است            :دینداري

بـراي   3و پیامـدي   2، احـساسی یـا تجربـی      1این مدل چهار بعد اعتقادي، رفتاري یا مناسکی       
با استفاده از برخی اعمال دینی فـردي و         مناسک دینی   . دینداري در نظر گرفته شده است     

هـاي  جمعی از قبیل نماز، روزه، دعا و نیایش، قرآن خواندن و شـرکت در اعیـاد و عـزاداري                 
در بعد اعتقادي بیشتر اصول اعتقادي دین اسالم مـد نظـر بـوده           . شودمذهبی عملیاتی می  

دا، احـساس   بعد احساسی شامل عواطف و احساساتی مثل احـساس نزدیکـی بـه خـ               .است
بعد پیامدي از طریق معیار      .کوچکی در برابر خدا، احساس معنویت در اماکن مذهبی است         

کالرك و اسـتارك بـه      (قرار دادن رعایت احکام در دینداري مورد سنجش قرار گرفته است          
).1389نقل از مقتدایی،

دگی قاعمنظور از احساس آنومی یا آشفتگی اجتماعی یک وضعیت بی:احساس آنومی
"قواعـد مـشترك   "هنجاري است که در آن، افراد قادر نیستند بـر اسـاس یـک نظـام               یا بی 

1 ritualistic
2 experimental
3 consequential
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در نتیجـه نظـم فرهنگـی و    و نیازهـاي خـود را ارضـاء نماینـد؛     ارتباط متقابل برقرار کننـد    
).13:1387پور،رفیع(شوداجتماعی از هم پاشیده می

:کنـد گونـه تعریـف مـی     محرومیت نسبی را ایـن     1رانسیمن :احساس محرومیت نسبی  
-2؛ افراد دارنـد، نـدارد  يآنچه را که بقیه   -1:شود که فردي به محرومیت نسبی دچار می     "

یا تفاوت بین شرایط موجـود خـود و شـرایط          (فرد این تفاوت بین خود و دیگري یا دیگران          
بنـابراین بزرگـی احـساس محرومیـت بـه       . را بعنوان محرومیت تلقی کنـد     ) دلخواه دیگران 

).  1966رانسیمن،(زان تفاوت بین شرایط کنونی و شرایط دلخواه فرد بستگی داردمی
در این پژوهش از تعریف اینگلهارت از امنیت استفاده شـده            :احساس امنیت اجتماعی  

. کنداستفاده می"امنیت سازنده"اینگلهارت در بحث از امنیت از اصطالحی با عنوان     .است
همچنـین وي  .ه داراي دو بعد امنیـت جـانی و اقتـصادي اسـت     به اعتقاد وي امنیت سازند    

) یعنی احساس فرد از وجود یا فقدان امنیت و نه وجود یـا فقـدان امنیـت                (امنیت را ذهنی  
).1373اینگلهارت،(داندمی

اعتمـاد میـان شـهروندان برابـر         يکنندهاعتماد بین فردي منعکس    :اعتماد بین فردي  
ی جهت یافته است و ناظر بر جوامعی اسـت کـه در آن مـردم بـه           بنابراین به طور افق    ؛است

در واقـع  .انـد تارهاي متنوع اقتصادي و کنش متقابل مدنی به هـم پیونـد خـورده           يوسیله
و در مقابـل    شدت پیونـدهاي افـراد یـک جامعـه اسـت             يکنندهاعتماد بین فردي منعکس   

اي اسـت   به سلسله مراتب نهادینـه    اعتماد   يکنندهگیرد که منعکس  اعتماد عمودي قرار می   
اینگلهـارت و ولـزل،    (کننـد ي آن، قدرت را بر مردم اعمال می       که دارندگان اقتدار به وسیله    

1389.(

پژوهشهاي یافته
هاي توصیفییافته

گونـه  دهد، همان هاي تحقیق را نشان می    هاي توصیفی مربوط به متغیر    یافته 1جدول  
6/78میزان نشاط در بین    .فراد میزان نشاط پایینی دارند    درصد ا  9/1شود،که مشاهده می  

این اعـداد  .درصد نیز از میزان نشاط باالیی برخوردارند5/19درصد افراد در حد متوسط و     
در مـورد دینـداري   .باشـد می9/23و   7/61،  7/9براي متغیر احساس محرومیت به ترتیب       

20و تنهـا  داراي دینداري باالیی هستند) رصدد80حدود (نیز باید بیان کرد که اکثر افراد   
درصد افراد نیز میزان اعتمـاد       86همچنین   پایین یا متوسطی دارند؛    درصد میزان دینداري  

پـژوهش در حـد      نتوان گفت میزان اعتماد در ایـ      بنابرین به طور کلی می     .متوسطی دارند 
درصد از میـزان  9و تنها درصد افراد احساس امنیت پایینی دارند   45حدود  . متوسط است 

1 Runcinam
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درصد افراد در حـد متوسـط        64احساس آنومی در بین      .باالي احساس امنیت برخوردارند   
.درصد افراد به ترتیب احساس آنومی پایین و باالیی دارند19و 17است و حدود 

هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیقیافته:1جدول 
)درصد(باال)درصد(متوسط)درصد(پاییننام متغیر

9/16/785/19نشاط
7/97/619/23احساس محرومیت

5/28/176/79دینداري
6/61/863/7اعتماد اجتماعی
6/446/486/8احساس امنیت
9/162/648/18احساس آنومی

آزمون همبستگی پیرسون متغیرهاي مستقل و وابسته
اصلی پژوهش و متغیر وابسته از آزمون در این پژوهش براي آزمون متغیرهاي مستقل       

.نمایش داده شده است2ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که در جدول 

هاي مستقل و نشاطضریب همبستگی پیرسون متغیر:2جدول
تعدادسطح معناداريضریب همبستگی پیرسون

006/0987-087/0سن
000/0987-237/0احساس محرومیت نسبی

148/0000/0987نداريدی
200/0000/0987اعتماد اجتماعی
153/0000/0987احساس امنیت
000/0987-157/0احساس آنومی

تقل و متغیـر    دهد بین تمـامی متغیرهـاي مـس       نشان می  2طور که نتایج جدول     همان
یق مـورد   ت دیگر تمام فرضیات تحق    عباراري وجود دارد به   همبستگی معناد  يوابسته رابطه 

رهاي سن، احـساس محرومیـت و احـساس    ي متغیدر این میان، رابطه.اندیید قرار گرفته تأ
اي منفی یا معکوس است، یعنی با افـزایش یـک متغیـر، متغیـر دیگـر        آنومی با نشاط رابطه   

يدر حالی که دینداري، اعتمـاد و احـساس امنیـت داراي رابطـه    یابد و بالعکس؛کاهش می 
.ن نشاط هستدمثبتی با میزا
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تحلیل رگرسیون چند متغیره پژوهش 
نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون میـزان نـشاط اجتمـاعی بـا متغیرهـاي            3در جدول 

دهـد کـه   نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان مـی          .مستقل ارائه شده است   
درصـد از   179/0حـدود  2Rواریانس متغیر وابسته با توجه به متغیرهاي مـستقل از طریـق           

βاند، همچنین نتایج بدست آمـده از ضـرایب   واریانس میزان نشاط اجتماعی را تبیین کرده    
دهد که متغیرهاي احساس آنومی، احساس امنیت، اعتماد اجتمـاعی، دینـداري و             نشان می 

به نحوي کـه  اند؛ داري بر میزان نشاط اجتماعی داشتهاحساس محرومیت و سن تأثیر معنی     
در . اندبه ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته         βتغیر با توجه به ضرایب      م 6این  

این جدول احساس محرومیت نسبی، احساس آنومی، اعتماد اجتماعی، دینـداري احـساس             
عـات تحلیـل شـده    بنابراین، در اینجا نیز اطال   .دار نشان داده شده است    امنیت و سن معنی   

متغیـر در تغییـرات میـزان        5به نحوي که ایـن       .عامل است  5ن  تر ای حاکی از اهمیت بیش   
.دهدنیز این موضوع را به خوبی نشان می4جدول .اندنشاط اجتماعی مؤثر واقع شده

هاي تحقیقتحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره فرضیه:3جدول

يدرجهمدل
آزادي

مجموع 
مجذورات

میانگین 
fکمیت مجذورات

سطح 
Fي معنادار

رگرسیون 
چندگانه

2R

9591/22445955/2493063/23000/0a423/0a179/0رگرسیون
955982/103269136/108باقیمانده

964573/125715کل

و متغیرهاي مستقلمیزان نشاط اجتماعی رگرسیون :4جدول

هاشاخص
سطح معناداريtمقدار Betaاشتباه استانداردBمتغیرها

058/87007/5386/17000/0عنصر ثابت
000/0-642/6-064/0249/0-423/0احساس آنومی
806/0132/0184/0115/6000/0اعتماد اجتماعی

285/0052/0201/0497/5000/0دینداري
000/0-551/6-163/0195/0-071/1احساس محرومیت

310/0100/0099/0109/3002/0احساس امنیت
000/0-122/0108/4-300/0-231/1سن



93تابستان ، 4، شمارههشتم، دورهاجتماعیصلنامه توسعهف 42

گیريخالصه و نتیجه
به دلیل اثرات و پیامدهاي متعـدد آن در         ) نشاط(شادمانیي  در پژوهش حاضر، پدیده   

ــ  اجتماعیهاي گذاريو ضرورت توجه به آن در سیاستهاي انسانی   روابط و کنش   يحوزه
ربـانی و   (نتایج پژوهش حاضر همسو با تحقیقات داخلی       .فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفت    

، )2001(، اسـوین یـارد، کـائو و فوئـا         )2005،  موکرجی و براون  (و خارجی ) 1386دیگران،
ها نشان داد که سطح     و پیمایش جهانی ارزش   ) 2010(، شارما و ماله هوترا    )2008(اسنوپ

نوریس و اینگلهارت در ایـن زمینـه اسـتدالل          .ثیر مثبت دارد  أنشاط اجتماعی ت   دینداري بر 
احـساس  "و   "هابینـی بـودن امـور و رخـداد        قابل پـیش  "اند که مذهب نوعی احساس    کرده

آورد و بدین طریق بـر      را خصوصاً در شرایط عدم وجود امنیت براي افراد فراهم می           "امنیت
سلیگمن نیز بر نقـش مـذهب        ).1387س و اینگلهارت،  نوری(گذاردثیر می أافزایش نشاط ت  

هـا،  به زنـدگی افـراد و همچنـین آرامـش بخـشیدن در هنگـام ناکـامی            "معنا بخشیدن "در
.کندها و مصائب زندگی اشاره میشکست

کننـد کـه دینـداري بـه     نیز در این مورد استدالل مـی ،)2001(اسوین یارد و دیگران  
کلیـسا،  (هاي عبادت ماعی و به عبارت دیگر، ایجاد مکان      حمایت و همبستگی اجت    يواسطه

هـاي مـشترکی   هایی براي تعامل بـین مردمـی کـه داراي ارزش   و ایجاد فرصت  ...) مسجد و   
هـاي  ههاي مـذهبی از شـبک     بدین ترتیب اعضاي گروه   . ر است ؤثهستند در افزایش نشاط م    

بنابراین از منظر اسوین یـارد  ؛دشونمند میاجتماعی غیر رسمی حمایتی و قابل اعتماد بهره  
،)1989(پـالنر . ثیر گـذار اسـت  ي اعتماد اجتماعی بر نشاط تأ و دیگران دینداري با واسطه    

رابطه با خداونـد بـر نـشاط، غیـر مـستقیم و از             يثیر عمده کند که تأ  در این راستا بیان می    
هبی بـه مـشکالت     بینی بودن امور و دادن معناي مذ      طریق تقویت احساس نظم، قابل پیش     

. زندگی است
فشان، جریبی و آستین  هاي پژوهش هزار  همسو با یافته  (بر اساس نتایج پژوهش حاضر    

در این زمینه اینگلهـارت     .ثیرگذار بر نشاط، احساس امنیت است     أ، از دیگر عوامل ت    )1388
سترشگـ بـه شـود، تعبیر می"1نشاط فرامادي گرایانه  "نشاط را که از آن با عنوان        پیدایش

توسـعه، امنیـت  به اعتقاد اینگلهارت،.دهدمینسبتاقتصاديـ اجتماعیيتوسعهفرایند
نیـز بـه تبـع      امنیـت گسترش.دهدرا در جوامع افزایش می    )امنیت مالی و جانی   (وجودي

در ایـن زمینـه، گیـدنز       ). 1389ولـزل، واینگلهـارت ( گـردد مـی نشاطپیدایشبهمنجر
انـسان و بـه   يهاي انتزاعی در ایجاد امنیـت زنـدگی در روزمـره         ش نظام ، بر نق  نیز) 1377(

. کید داردأدر بین افراد ت"آسوده خاطري"دنبال آن گسترش احساس 

1 post-materialistic happiness
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و خـارجی ) 1388چلبی و موسوي، (هاي پژوهش حاضر مطابق تحقیقات داخلی    یافته
توانـد عامـل   اد نیـز مـی  اعتمنشان داد که،)2009و رگو و کانا،    2009و داینر،    تاو: 2004(

معتقدنـد کـه، اعتمـاد و    ،)2009(در این زمینه، تاو و داینر   . ثري در افزایش نشاط باشد    مؤ
توانند به افزایش بهزیستی    روابط اجتماعی بین افراد جامعه می      يهمیاري، با تسهیل توسعه   

اقتـصادي  ـ  اجتماعی يکند که، توسعه  اینگلهارت نیز بیان می    .کمک کنند ) نشاط(ذهنی
توسعه به واسـطه ایجـاد امنیـت    .داراي پیامدهاي متعددي در ابعاد مختلف اجتماعی است  

وجودي، سعی در افزایش سطوح اعتماد بین فردي تعمـیم یافتـه دارد و از ایـن مـسیر بـر                     
). 1997اینگلهارت، (گذارد أثیر میمیزان شادمانی ت

منفی با نشاط بوده،    يه داراي رابطه  ثر بر نشاط در پژوهش حاضر، ک      ؤاز دیگر عوامل م   
فـشان،  هزارجریبـی و آسـتین    (هاي تحقیقات داخلی  یافته  .احساس محرومیت نسبی است   

ارتباط منفی و معکوس بین     ، نیز حاکی از     )2004دي آمبروسی و فریخ،     (و خارجی ) 1388
افـراد  توان گفت که، رضـایت      اعی است، بنابراین می   احساس محرومیت نسبی و نشاط اجتم     

اشـند  اگر مردم انتظار نداشته ب    . کنند، وابسته است  نچه آنها در اطراف خود مشاهده می      به آ 
شان از آنچه هست، بهتر شود، از آنچه دارند راضی هستند، اما            یا امیدوار نباشند که وضعیت    

د، اگر وضعیت بهتر سایر افراد مشابه خود در جامعه را مشاهده و خود را با آنها مقایسه کننـ    
دهـد و تـا زمـانی کـه در رسـیدن بـه              در آن صورت احساس نارضایتی به آنهـا دسـت مـی           

رضایت یـک تـصور     /بنابراین، نشاط ؛  شان موفق نشوند، همچنان ناراضی خواهند ماند      هدف
شـدن  » ثروتمنـدتر «افـراد ناشـی از   ) نشاط(دهد، میزان بهزیستینسبی است که نشان می 

تد گار نیز بر اساس دیدگاه محرومیت نسبی معتقـد اسـت            .  شدن» ثروتمند«است نه فقط    
خود با دیگران به چنین پنداشتی برسـد کـه بـر اسـاس               يمقایسه يکه، اگر فرد در نتیجه    

اي که عایـدش شـده، در مقایـسه بـا دیگـران      گذاري و تالش، پاداش و نتیجه   میزان سرمایه 
گردیـده و ایـن امـر باعـث بـروز      عادالنه و منصفانه نیست، دچار احساس محرومیت نـسبی        

گـار، (گـردد در دو سطح فـردي و اجتمـاعی مـی         ) عدم نشاط (نارضایتی و احساس کسالت   
).1388به نقل از هزارجریبی،؛1970

چلبـی و  هـاي پـژوهش  ثیر منفی احساس آنومی بر نشاط که موافق با یافتهأدر مورد ت 
آنـومی در   احـساس   کند کـه    می دورکیم استدالل است،  ) 2000(و بالمان ) 1388(موسوي
گیرد و پیامد   شدت می مدرن با افزایش تحرك اجتماعی و تغییر اجتماعی اجباري           يجامعه

). 2000گالتزر، (است » خودکشی«یا همان » عدم نشاط«این فرآیند، 
این تحقیق با هدف بررسی عوامـل اجتمـاعی         : توان بیان کرد که   به صورت خالصه می   

نتـایج ایـن پـژوهش حکایـت از آن           .در استان خوزستان انجام گرفت     ثر بر میزان نشاط   ؤم
همچنین احساس آنومی، احساس امنیـت،       یزان نشاط افراد در حد متوسط است؛      دارد که م  
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داري بـر میـزان نـشاط       اعتماد اجتماعی، دینداري، احساس محرومیت و سـن تـأثیر معنـی           
به ترتیـب بیـشترین تـأثیر را بـر           βایب  متغیر با توجه به ضر     6به نحوي که این      .اندداشته

اي نیز، وضعیت مسکن و تحـصیالت بـا متغیـر           از متغیرهاي زمینه  . اندمتغیر وابسته داشته  
همچنـین جهـت یـافتن میـزان و سـهم اثـر              ؛داري داشـتند  معنـی  يرابطه) نشاط(وابسته  

ریب تعیـین   ض .متغیرهاي مستقل در تبیین میزان نشاط، از تحلیل رگرسیون استفاده شد          
179/0=2Rبدست آمد ،.

پیشنهادات پژوهش
هاي متنوع ، اجراي طرح و برنامهي مثبت بین دینداري و نشاط  با توجه به وجود رابطه    

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مساجد براي اقـشار مختلـف            : هاي متولی مانند  توسط نهاد 
ينظر به رابطه  .  رسدظر می جامعه با هدف ترویج و تقویت فرهنگ دینی امري ضروري به ن           

هـاي مربـوط بـه ازدواج و زنـدگی          تنگاتنگ خانواده و مذهب، تقویت نهاد خـانواده و ارزش         
این کار   است بدیهی. هاي دینی داراي اهمیت فراوان است     خانوادگی به منظور تداوم ارزش    

نـشاط و  يهم ماهیتاً ارزشمند است و داراي پیامدهایی همچون تقویـت و ارتقـاي روحیـه              
هـاي ذیـربط بـا      گـردد سـازمان   شادابی در بین افراد جامعه است؛ همچنـین پیـشنهاد مـی           

همکاري سازمان صدا و سیما در جهت تقویت احـساس همبـستگی اجتمـاعی میـان افـراد        
مـاد  وسیله بتوان میـزان اعت    هاي مختلف تالش کنند تا بدین     جامعه خصوصاً در بین قومیت    

.ر نهایت در جهت ارتقاي سطح نشاط عمل نمودیافته را افزایش و دتعمیم
هـاي امنیتـی همچـون      اس امنیت بر نـشاط، تـالش جـدي نهاد         ثیر احس با توجه به تأ   

رسـد، تـا از ایـن    نیروي انتظامی براي تضمین امنیت جانی در جامعه ضروري بـه نظـر مـی           
، نظـر بـه   از طرف دیگر  .رهگذر بتوان در مسیر افزایش میزان نشاط در جامعه گام برداشت          

هـاي مربوطـه بایـد بـه منظـور افـزایش            منیت مالی بر میزان نشاط، سازمان     ثیر احساس ا  تأ
تورم و بیکاري و بهبود سـطح        ينشاط، در جهت کاهش مشکالت اقتصادي از جمله مسئله        

.رفاه اقتصادي افراد جامعه تالش بیشتري نماید
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