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 چکیده 
کم    نیمعلول  ینشاط اجتماع  تی وضع  یبررس پژوهش، اين  از هدف

ذهن تبر  ی توان  علت     بود.  زيشهر  به  ذهنی  های  معلول  ناکامی 

احساس   مکرر دريافت  عزت  از  و  خودباوری  و  ارزشمندی  خود 

به راحتی در جمع همساالن خود پذيرفته    و    .می مانند محروم نفس

  و مهارت های پايه ی يادگیری    و همچنین به علت نبودنمی شوند.  

توجه و تمرکز پايین، حافظه ضعیف، محدوديت در تفکر انتزاعی و  

از طرف افراد طرد  استدالل، دشواری در انجام فعالیت های روزانه  

رود می  بین  از  ايشان  ونشاط  شادابی  و  شوند  آماری    .می  جامعه 

از معلولین کم توان ذهنی بود    نفر  30حجم    مربوط به شهر تبريز و  

اقدام    که ها  گويه  نهايی  اصالح  به  کرونباخ  آلفای  آزمون  انجام  با 

سنجش نشاط اجتماعی و متغیرهای    ،حقیقتگرديد. متغیر وابسته  

مستقل بر چند مورد می باشند که گزينش اين متغیرها و انتخاب  

ها براساس مبانی نظری، بررسی    مربوطه برای سنجش آن  گويه های

پرسشنامه شادی آکسفورد،    و  انجام شده  ات  منابع موجود و مطالع

است. گرفته  يصورت  که  داد  نشان    ه يسرما  یرهایمتغ  ننتايج 

ا  تيرضا  ،یفرهنگ  هيسرما  ،یاجتماع منطقه  امکانات    زان یم  ،ی از 

  زان یاوقات فراغت، درآمد، م  تی وضع  ،یاز حقوق شهروند   یبرخوردار 

رابطه    یبا احساس شاد  یقیورزش و موس  ،یدار  نيد  ،یمنزلت نقش

   وجود دارد.  میمستق

 . ی، کم توان ذهننی، معلولی نشاط اجتماع  : های کلیدیواژه

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the 

social vitality of the mentally handicapped in 

Tabriz. The mentally handicapped are deprived 

of a sense of self-worth and self-confidence due 

to repeated failures. And they are not easily 

accepted by their peers. Also, due to the lack of 

basic learning skills and low attention and 

concentration, poor memory, limitations in 

abstract thinking and reasoning, difficulty in 

performing daily activities are rejected by people 

and their vitality is lost. The statistical population 

was related to the city of Tabriz and the volume 

of 30 people with mental disabilities, which was 

finalized by Cronbach's alpha test. The 

dependent variables of the research are the 

measurement of social vitality and independent 

variables on several cases. The selection of these 

variables and the selection of relevant items for 

their measurement is based on theoretical 

foundations, review of available sources and 

studies and Oxford Happiness Questionnaire. 

The variables of social capital, cultural capital, 

satisfaction with regional facilities, level of 

citizenship rights, leisure status, income, role 

status, religiosity, sports and music are directly 

related to the feeling of happiness. 

Keywords: social vitality, disabled, mentally 

retarded. 
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 مقدمه 
 مسیر  در   است  ممکن  کسی  هر  که   است  شرايطی  و  دارد  بشر  تاريخ  اندازه ی  به  قدمتی   که  است  جهانی   پديدهای  1معلولیت

 معلولیت   واقع  در.  گیرد  قرار   ديگران  از  متمايز   يا   گذشته  از   متفاوت  موقعیتی  در  آن  اثر   بر  و   شود   روبه رو  آن  با  خود  زندگی 

  فرد   کلی کارکرده ای  همچنین  و  اجتماعی  و  شخصی رشد  و  روزانه زندگی  است ممکن  و  باشد ذهنی   يا  حسی  فیزيکی،  میتواند

( استفاده می شود  2از اصطالح )عقب ماندگی ذهنی DSM_TVر(. د1394  درويشی،  و  حبیبی  دهد)زمانی،   قرار  تاثیر  تحت  را

ذهنی،اختالل رشد ذهنی،يا با ترجمه صحیح تر، اختالل رشد ذهنی(را به )کم توانی  3معلولیت ذهنی  اصطالحDSM_5اما در

اولین معیار اصلی و تشخیصی اين ناتوانی، عملکرد هوشی بسیار کمتر از متوسط بود که با    DSM_TVکار می برد. در  در

ارد کمتر از هنجار(. اما  نشان داده می شود)دو انحراف استاند 70ضريب هوشی کمتر از متوسط بودکه با ضريب هوشی کمتر از

حذف شده است و اين تغییر و تحول بسیار مهم است. حذف اين معیار باعث می شود    IQمعیار ضريب هوشی يا    DSM_5در

در اختالل رشدذهنی نیز معنای خاصی   4کانون توجه بیشتر روی سطح عملکرد سازگارانه فرد متمرکز شود و اصطالح رشدی 

سال ممکن است رويدادهای زيادی اتفاق بیفتد.شايد  18د يا مرتبط به رشد(. برای يک کودک زير  دارد)رشدی يعنی در طول رش

او با عارضه ای که معموال باعث معلولیت ذهنی می شود به دنیا نیامده باشد، اما ممکن است بخاطر تصادف اتومبیل به همان  

که يک کودک مبتال به معلولیت ذهنی آنها را تجربه می  اختالالتی در عملکرد سازگارانه و مهارت های سازگاری دچار شود  

ساله را که به هر علتی دچار    38يا  19سالگی، يعنی در دوران رشد، روی داده باشند.فردی  18کند. همه ناتوانی های ذهنی قبل  

ه در طول دوره  ناتوانی های ذهنی می شود، نمی توان مبتال به معلولیت ذهنی دانست.درکل معلولیت ذهنی اختاللی است ک

رشدی شروع می شود و شامل نقص هايی هم در عملکرد ذهنی و هم در عملکرد سازگارانه در زمینه های مفهومی، اجتماعی  

  برای   اگر  مواجه اند،  آن  با  معلولین  که  متعددی  اجتماعی  -روانی  مشکالت  به  توجه  با (.  1395و عملی است. )گنجی، مهدی،  

  هم  که  دارد  وجود قشر اين در  ارتباطی و  روانی  بیماريهای  و اختالالت انواع بروز  امکان نشود،  انديشیده حلی  راه موجود مشکل

می کند)يوسف   تحمیل  جامعه   به  اختالالت  اين  درمان  برای  را  هنگفتی  هزينه های  هم،   و   میدهد  قرار  فشار   تحت  را  آنها  خود

 (. 1388 فرشی،  گروسی و پور

 

 علل عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی يک مقوله تشخیصی نامتجانس است، به اين معنی که اين واژه در بر گیرنده اختالالتی است که علل بسیار  

مختلفی دارند. معموأل اين علل به دو دسته طبقه بندی می شوند: آنهايی که ناشی از بیمارهايی مغز و دستگاه عصبی هستند،  

اجتماعی دارند. اما اين دسته بندی بیش از حد ساده انگارانه است. نقص شناختی ای    –  و آنهايی که تصور می شود منشأ روانی

که منجر به بروز عقب ماندگی ذهنی می شود، اغلب حاصل تعامل پیچده ای است بین آسیب پذيری ژنتیکی فرد و عوامل  

ارد:بیماری های و وراثتی؛ مواد شیمیايی محیطی تأثیرگذار قبل، حین، و بعد از تولد.عقب ماندگی ذهنی علل زيستی مختلفی د

نظیرالکل، تشعشعات، و داروهای خاصی که رشد کودک قبل از تولد را تحت تأثیر قرار می دهند؛عوامل تأثیرگذار بر تغذيه  

جنین، مثل نابهنجاری های گردش خون در جفت يا سوءتغذيه مادر در دوران بارداری؛ مشکالت هنگام تولد مثل تولد زود  

کمبود اکسیژن، يا ديگر مشکالت هنگام تولد؛ آسیب های پس از تولد مثل بیماری ها، مسمومیت، يا حوادث؛ و انواع نقص  رس،

 (.1392ساراسون.  ،عضوهايی که علت آنها ناشناخته است. )ساراسون

 
1. disability 
2. mental retardation 
3. intellectual disability 
4. developmental 
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 شیوع معلولیت ذهنی
نرخ   است و براساس آن تغییر می کند.  جمعیت معلولیت ذهنی دارند، و نرخ شیوع تابعی از سن 1، حدودDSM_5%به گزارش

 (.1395است. )گنجی ،  1000در  6شیوع برای معلولیت ذهنی شديد حدود 

 

 میزان شدت کم توان ذهنی
درصد موارد کم توانی ذهنی خفیف را تشکیل می دهد به طور کلی اين افراد با حمايت مناسب  85کم توانی ذهنی خفیف تقريبأ  

برای اين سطح کارکرد انطباقای معموأل در محدوده   IQ شته باشند و خانواده خود را اداره کنند. می توانند زندگی مستقلی دا

 است.  70تا  50

درصد موارد کم توانی ذهنی را تشکیل می دهد. اکثر کودکان دچار کم توانی ذهنی متوسط   10کم توانی ذهنی متوسط حدود  

میزان کافی ارتباط برقرار کنند. اين افراد از لحاظ تحصیلی دچار مشکل می    زبان را می آموزند و می توانند در اوايل کودکی به 

شوند و اغلب نمی توانند بیش از کالس دوم يا سوم پیش روند. در دوران نوجوانی مشکالت اجتماع پذيری اغلب سبب انزوای  

ر دوران بزرگسالی ممکن است تحت نظارت اين افراد می شود و حمايت فراوان اجتماعی و حرفه ای مفید خواهد بود. اين افراد د

 است.  50تا   35برای اين سطح کارکرد انطباقای معموأل در محدوده  IQمناسب به کارهای نیمه ماهر بپردازند.

درصد افراد دچار کم توانی ذهنی شامل می شود. اين افراد ممکن است در کودکی مهارت های    4کم توانی ذهنی شديد حدود  

گیرند و اغلب می توانند بشمارند و کلماتی را که برای آنها اهمیت حیاطی دارد شناسايی کند. در اين گروه احتمال  ارتباطی را فرا

شناسايی علت کم توانی ذهنی بیش از انواع خفیف تر کم توانی ذهنی است. اين افراد در دوران بزرگسالی ممکن است بر شرايط  

 IQ باق حاصل کنند و بتوانند تکالیف مرتبط با کار را تحت نظارت انجام دهند.زندگی تحت نظارت نظیر خانه های گروهی انط

 است. 350تا  20برای اين سطح کارکرد انطباقای معموأل در محدوده بین 

درصد موارد کم توانی ذهنی را تشکیل می دهد. در اکثر افراد دچار کم توانی ذهنی عمیق   2تا   1کم توانی ذهنی عمیق حدود  

وانايی قابل شناسايی است. به کودکان دچار اين نوع کم توانی می توان برخی مهارت های مراقبت از خود را آموزش علت کم ت

برای اين سطح کارکرد   IQ داد و اين کودکان تحت آموزش های مناسب ممکن است بیاموزند که نیازهای خود را بیان کنند. 

 (. 1395ک،است. )کاپالن. سادو 20انطباقای معموأل کم تر از 

عقب ماندگی ذهنی اختاللی است که مهمترين ويژگی آن نارسايی شناختی است که مهمترين ويژگی آن نارسايی شناختی  

است که مهمترين عامل در تعريف، تشخیص، طبقه بندی، و ارائه خدمات می باشد. آنچه را که در نارسايی شناختی اين افراد  

طح عملکرد آنها قضاوت به عمل می آيد، تراز هوشی افراد می باشد و همانطوری که می  تجلی می يابد، و بر اساس آن درباره س

دانیم همه سیستم های تشخیصی، طبقه بندی و آموزشی از عامل هوش به عنوان معیار اصلی استفاده می کنند. ويژگیهای  

ری و مهارت های اجتماعی و سازگاری و ...  شناختی معلولین ذهنی در ابعاد توجه، زبان، حافظه و فراحافظه، فراشناخت، يادگی

 (.1388)غباری بناب و خانزاده فیروزجاه، می باشد. 
 

 اهداف تحقیق 

 :کلی  هدف

 تبريز شهر معلولین ذهنی بین در میزان نشاط اجتماعی  شناسايی - 

 : جزئی  اهداف   

 تبريز شهر ذهنی معلولین بین در نشاط وضعیت  و عدالت اجتماعی  ن رابطهتعیی -
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 تبريز شهر ذهنی معلولین تعیین رابطه همبستگی اجتماعی و وضعیت نشاط اجتماعی  -

 تبريز شهر ذهنی  ارتباطی و وضعیت نشاط اجتماعی معلولین  - تعیین رابطه امکانات تفريحی  -

 تبريز  شهر  ذهنی تعیین رابطه وضعیت خانوادگی و نشاط اجتماعی معلولین -

 تبريز  شهر ذهنی  دينداری و نشاط اجتماعی معلولینتعیین رابطه وضعیت  -

 . حاصله نتايج اساس بر مطالعه مورد آماری جامعه نشاط  میزان تقويت جهت راهکار ارائه -

 

 شاد زیستن چیست؟ 

نشانه بدبختی    ،انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است. هرگز داشتن مال و اموال، نشانه خوشبختی و بی نوايی و فقر

اگر چنین بود ثروتمندان بايد شادترين و فقرا بدبخت ترين افراد باشند، در حالی که همیشه چنین نیست. شادی يکی    نیست.

از نیازهای اساسی انسان و الزمه زندگی اوست. اساسا خلقت هستی و انسان به گونه ای است که خود به خود شادی هايی را  

بشارهای زيبا، ازدواج و زناشويی، محبت و مهربانی و بسیاری ديگر از پديده های  بهار طرب انگیز، آ  .می آورد  برای آدمی فراهم

جهان، برای انسان شادی آور و سرور آفرين است، همچنان که غم و اندوه نیز جز زندگی انسان و همزاد اوست. در طبیعت و 

هده فصل خزان و برگ ريزان، يخ بستن هستی سنت هايی جاری است که هر يک می تواند اندوه ساز و ماتم انگیز باشد. مشا

کوه ها و تپه ها و حوادث ديگری از اين قبیل خیمه ماتم را در دل آدمی برپا می کند. آری انسان با اين   رودخانه ها، فسردگی

دو واقعیت روبرو است و سکه زندگی اش دو رو دارد، گاهی غم و گاهی شادی. آنان که به دنبال شادی همیشگی و مطلق  

ند در واقع به دنبال چیزی دست نايافتنی اند. اساسا رشد و کمال آدمی با جست و جوی شادی مطلق میسر نیست. غم  هست

 می بخشد.  نیز برای ما ضروری است و فرايند تکامل را تسريع

ولی با وجود اين از میان غم و شادی همه در جست و جوی شادی اند و از غم می گريزند. هیچ انسان متعادلی گرد غم به خانه   

کسی نمی ريزد و تخم ناخوشی در سرزمین تندرستی نمی پاشد و تیغ بیداد بر پیکر جامعه نمی کشد. درست است آنان که  

می کنند و با رفعت روحی خويش آن را به عامل کمال تبديل می کنند ولی    ظرفیت وجودی بیشتری دارند از غم استقبال

هیچگاه برای خود و ديگران آرزوی ماتم نمی کنند و در تیغستان اندوه خیمه نمی زنند. پس هر چند که غم الزمه زندگی بشر  

سمان توزيع می شوند تا با ضربه آن ها ها هم از آ است ولی همه به دنبال شادی اند. غم ها خودبخود می بارند و بسیاری از آن

اما شادی را بايد ايجاد کنیم همچنان که تالش همه نیک انديشان و پاک ضمیران آن بوده است که خنده ای    .به رشد برسیم

 (.1384بر لب بنشانند و دل هايی را شاد کنند و ابرهای اندوه را از کلبه های ماتم زده برانند) عسکريه، 

يکی از احساسات انسان می باشد که اين احساسات در طیف وسیعی از غمگینی شديد تا شادمانی شديد متغیر    شادی به عنوان

در واقع می توانیم بگويیم دو نوع احساس داريم: احساسات خوشايند و احساسات ناخوشايند. شادی مهمترين احساس   .است

شادی را اينگونه تعريف می کنند: يکی از    ،ود ولی روان شناسانخوشايند است که با واژه های هم معنی زيادی بکار برده می ش

ارائه کرده است. وی معتقد است شادمانی عبارت است از: میزان "برادورن"تعاريف نسبتا مناسب تعريفی است که فردی به نام 

ان بوده است بايد به  احساسات مثبت منهای میزان احساسات منفی، يعنی اگر کسی بخواهد بگويد در هفته گذشته چقدر شادم

احساسات مثبت و منفی خود توجه کند اگر میزان احساسات مثبت بیشتر بود وی فردی شاد است و در غیر اين صورت وی  

 فردی ناشاد است.  

جزء دارد که عبارتند از: احساس خوشی، رضايت از زندگی و    معتقد است شادمانی چهار"آرجیل"روان شناس ديگری به نام   

طبق اين   .ضطراب و افسردگی. در واقع اين تعريف همان تعريف قبل است ولی کمی مشخص تر و محدودتر شده استنداشتن ا

تعريف اگر شما در هفته گذشته احساس مثبت و احساس رضايت از زندگی داشته ايد و کمتر احساس اضطراب يا افسردگی 

روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی و    (. همچنین به اعتقاد آرجیل1383تريد)عابدی،  شادمان  کرده ايد
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اظهار می دارد که عواطف منفی متعددی وجود دارد)از قبیل خشم،  اجزای شادمانی هستند. وی  از  دوست داشتن ديگران 

دی نه تنها  اضطراب، افسردگی و...( اما در حقیقت فقط يک عاطفه مثبت وجود دارد که به عنوان شادی از آن ياد می شود. شا

به سطح بااليی از عاطفه يا هیجان مثبت بستگی دارد بلکه به سنجش عمیق تر رضايت کلی از زندگی نیز وابسته است. هیجانات  

می تواند هدفی واقع بینانه برای وجود   بسیار مثبت ممکن است کوتاه مدت باشند اما رضايت می تواند درازمدت باشد؛ بنابراين  

(. از آنجا که شادی يکی از هیجانات اساسی بشر است لذا هر کس به فراخور، آن را تجربه می نمايد.  1383،  انسان باشد)آرگاريل

اما تعريف شادی به سادگی تجربه آن نیست. افالطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می کند که عبارتند  

شادی را حالتی از انسان می داند که بین سه عنصر تعادل و هماهنگی    از: قوه عقل يا استدالل، احساسات و امیال. افالطون

 وجود داشته باشد. 

نیز    "مک گیل"لذت بخش( دارد.    معتقدند که شادی بستگی به تعداد لذات زندگی)يا تعداد وقايع"جرمی بتنام"و"جان الک"

فیلسوف بزرگ يونانی عالی ترين    "ارسطو"(.1378شادی را به لذت های تمايالت ارضاء شده ربط داده است) مايکل و آيزنک،

خوبی های قابل دستیابی را هم برای مردم عام و هم برای خواص، شادی می داند. از نظر ارسطو حداقل سه نوع شادی معادل  

.  (1375عملکرد خوب است و نوع سوم شادی از نظر ارسطو آن نوع شادی است که بر اثر زندگی متفکرانه ايجاد می شود)آيزنک،

ارسطو در واقع شادمانی را عبارت از: پروراندن و نشو و نما دادن عالی ترين صفات و خصايص انسانی می داند)کوچکی زاده  

 (. 1386نشلجی،

 

 : اجتماعی  نشاط

ها عبارتند: تعلق اجتماعی، همبستگی    و جامعه بوده که از جمله آن  معلولیننشاط اجتماعی دارای اثرات و آثاری چند بر زندگی  

ولیت پذيری اجتماعی، وفاق اجتماعی ،ارتقاء شاخص های سالمت روانی و اجتماعی، افزايش رضايت از زندگی  ئجتماعی، مسا

، افزايش امید در جامعه، زندگی متعادل و با ثبات، ارتقاء کیفیت  معلولینيا رضايت شغلی، پويايی اجتماعی، کاهش هزينه های  

در جامعه خوشحال و خرسند، تولید    آسیب های اجتماعی )خصوصا در جوانان( و زندگی، افزايش خالقیت و نوآوری، کاهش  

بدون شک در چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دست می  .  بهتر، اشتغال بیشتر و اقتصاد، سالم تر خواهد بود

شاد بودن جامعه يکی از عوامل بسیار موثر در   .در محیط شاد، ذهن انسان پويا، زبانش گويا و استعدادش شکوفا می شود  .آيد

افزايش میزان میل و رغبت  نابسامانی های خانوادگی، طالق،  اجتماعی و سیاسی است و کاهش  اقتصادی، فرهنگی،  توسعه 

 . دتحصیلی و دل به کار دادن و افزايش تولید می شو

با وجود پذيرش پیش فرض، ضرورت شادی مثبت و نشاط فردی و اجتماعی برای سالمت روانی انسان، نکته اساسی درک  

تاثیرمتقابل اين دو بر يکديگر است )تاثیر نشاط فردی بر نشاط اجتماعی و تاثیر نشاط اجتماعی بر نشاط فردی(. بررسی ها  

يک محرک شادی بخش و نشاط آفرين برای فرد بسیار مهمتر از شادی    نشان داده است که سهم نشاط اجتماعی به عنوان

به ازا بیرونی داشته باشد. بدون وجود   فردی است. به عبارت ديگر نشاط فردی در شرايطی کامل شده و حاصل می گردد که ما

هر چند تهذيب و معنويت  توان به نشاط طبیعی دست يافت ) متغیرهای نشاط انگیز در محیط و موقعیت بیرونی،به راحتی نمی

همچنین سطح باالی حرمت خود نیز به اين نشاط کمک    می تواند نوعی رضامندی ازخويشتن و نشاط فردی را سبب شود و

شادی و نشاط همبستگی زيادی با عمق نگرش وسازمان يابی شخصیت فرد دارند. طبیعی است هراندازه شخصیت فرد   .می کند

بر      شادی درنظر تعلیم وتربیت دينی و نیز  . خواهد بود  د از نشاط بیشتر وعمیق تری برخورداراز غنای بیشتری برخوردار باش

اساس مولفه ها و مشخصه های سالمت روان، دارای حدودی بوده و شناسايی اين حدود بستگی به میزان رشد شناختی و  

 .  سطح جامعه، نیازمند تعريف پذيری قانونی است  اجتماعی فرد در سطح خرد و در



99 

 1400 زمستان، 28فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ايران، شماره 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (28), 2022 

 

 

 

در صورتی که به بحث نشاط اجتماعی و شادی های مثبت فردی توجه کافی صورت نپذيرد )خصوصا در نسل جوان(، شاهد  

بروز آن از طريق انواع روش های هنجارشکنانه )قانون شکنی و قانون گريزی( و يا نموديابی در قالب انواع انحرافات و آسیب 

سیب اجتماعی سه پارامتر فرد ، خانواده و جامعه در نظر گرفته می شود اما آنچه  های اجتماعی خواهیم بود )برای بررسی هر آ

در اين میان مطرح است، اين است که اين سه پارامتر متاثر از يکديگر بوده و خانواده بستر اساسی و آشکار ساز فرآيندهای  

از فضای بیرونی و  از ظرفیت شادمانی  ا .امعه استکلی ج  اجتماعی است. از طرف ديگر، جو خانواده بشدت متاثر  فرادی که 

شوند. افسردگی، سرخوردگی و روزمرگی با کمبود شادی رابطه مستقیم دارد.  بسیاری برخوردارند، کمتر دچار افسردگی می

نچه رسند، زمینه ابتال به افسردگی خفیف و در بعضی مواقع عمیق را دارند. آافرادی که به يکنواختی و زندگی خالی از نشاط می

که در کشور ما در خصوص شادی و نشاط، برنامه ريزی شده است، عموما بشکل مقطعی در قالب اوقات فراغت جوانان بوده که  

 . ن، برای فرد فرد شهروندان ثابت شده استآبرنامه ريزی ناکارآمد در خصوص 

تماعی می توان شادی اجتماعی را شادی جامعه در گرو حل مسايل مهم و اساسی زندگی است. تشديد مشکالت اجدر نتیجه، 

ها بوده و يا    نابود سازد. بعنوان مثال، مسايل اجتماعی مربوط به ازدواج، مسکن و شغل جوانان می تواند گیرنده شادی از آن

آگاه سازی مردم و تقويت گرايشات انها در خصوص تمايز همسان   .تشديد کننده انحرافات اجتماعی يا در خود فرو روی ها باشد

پنداری شادی با لذت مادی و زودگذر و يا همان پنداری شادی با دست سابی به آرزوها، می تواند در درک بهتر شادی و نشاط  

چنانچه ضوابط شادی و نشاط جمعی تعريف نگردد، شادی ها تبديل به عامل تخريب اجتماعی خواهند شد. بعنوان .  نوثر باشد

ده در مصاديق شادی، تبديل شادی به عادت،زياده روی در شادی، غفلت از ياد خدا،  مثال آثار منفی در حوزه های فردی)اشتبا

)قرارگیری در فضای احساسی، مزاحمت برای  خود تخريبی، از بین رفتن وقار فردی، کاهش خرد،حريم شکنی ها و ..(، اجتماعی 

د خواه، ايجاد ناامنی و ...(، فرهنگی) مسخ ارزش ديگران، تخريب معیارهای عرفی، دامن زدن به ناهنجاری ها، سو استفاده افراد ب 

)کاهش مشارکت مردم در امور حیاتی و جدی،   ها و بی توجهی به سنت ها، ايجاد بدعت ها،رواج فرهنگ ولنگاری و ...(، سیاسی

نوآوری ها و    سو استفاده دشمنان و زمینه سازی برای ناآرامی ها،...(، اقتصادی )مصرف گرايی افراطی، اسراف و تبذير،کاهش 

  .و غیره از اين گونه هستند ...(

توجه و دقت در شادسازی فضای شهری و عرصه های عمومی، مشتمل بر ساختمان ها، خیابان ها و میادين، نمادهای شهری و  

بکه ها و همچنین تقويت ش نآتقويت شبکه های اجتماعی ، تشويق عضويت در . غیره، روی نشاط اجتماعی تاثیر معنادار دارد

اجتماعی موثر باشد  تواند در توسعه نشاط  آگاهانه در جامعه شامل فعالیت های    .های مروج شادی می  تقويت بحث شادی 

محبت به ديگران، حضور در اجتماع(، شناختی)تفکر مثبت، توجه به مواهب( و فعالیت های داوطلبانه)تالش و   )ورزش، رفتاری

 .تواند نشاط مثبت اجتماعی را سبب شودمساعی در تحقق اهداف( می  کوشش،

 آن   مهمترين  جمله  از  که  کرد   اشاره  مختلف  موارد  به  توان  می   اجتماعی  نشاط  ايجاد  در  موثر  های   مولفه  يا  عوامل  خصوص  در

  های  موفقیت  معنويت،  روانی،  و  اجتماعی  امنیت  احساس  تبعیض،  عدم   فرهنگی،   هويت  تقويت  تربیتی،   های  الگو:  عبارتند  ها

  اجتماعی،  مشارکت   مردم،  اجتماعی  ارتباط  کیفیت  ورزشی،  های  برنامه  شغلی،  امنیت  عدم  يا   شغلی   رضايت   ،...    و  اجتماعی

 (.1392،چلک موسوی) ... و ساالری شايسته
 

 پیشینه پژوهش در داخل کشور 
سالمت:  ؛  می شوند  جامعه  محسوبهای تعیین کننده فردی نیز از تعیین کننده های ديگر احساس شادمانی در افراد    ويژگی

افرادی که از سالمت جسمی و روانی برخوردارند احساس شادمانی بیشتری دارند. از طرف ديگر افرادی که شادمان تر هستند  

های شخصیتی: افراد شادمان بیشتر احساس می کنند که بر    ويژگی؛  می میرند   کمتر از افراد افسرده بیمار شده و کمتر نیز

 اين در حالی است که افراد افسرده خود را بازيچه دست سرنوشت می پندارند.   تسلط دارند.  کنترل و  زندگی خود
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ابراز وجود بیشتری داشته و آمادگی بیشتری برای تجربه زندگی از و    آوری  قدرت تاب  ،در مقابل مشکالت  همچنین افراد شاد

چشم انداز وسیع برای آينده   ندگی شاد و پربار نیاز به اهداف وهدفمند بودن زندگی: انسان برای داشتن ز؛  خود نشان می دهند 

 دارد. 

تمايل به    لذت جويی شديد،  فقدان چنین اهدافی می تواند منجر به سبک زندگی ماللت بار و عادات رفتاری ناسالم از جمله

  اعی: افرادی که پیوندهای شخصی، موقعیت اجتم  ؛پرخوری و استفاده از مواد مخدر و الکل گردد  خوشگذرانی،  افراط در تفريح،

تر از افرادی هستند که خودشان را در اين دنیا تنها می بینند. اين احساس به    بانشاط  خانوادگی و اجتماعی بیشتری دارند

موقعیت های شغلی هرچه که    میزان زيادی تايید کننده نیازهای اجتماعی افراد و وجود حمايت های اجتماعی می باشد. در

های سازمانی    احساس کنترل افراد و مشارکت آنها در تصمیم گیری  رود و  غلی افراد در سلسله مراتب قدرت باالتر میموقعیت ش

ارتباط بسیار روشن و مثبتی میان وقايع زندگی مثبت   رويدادهای زندگی: ؛ افزايش می يابد احساس شادی نیز افزايش می يابد

تعارضات و اختالفات بین فردی با احساس شادمانی    فقدان وقايع منفی چون تصادفات،   و  آمیز  ازدواج موفقیت  ،چون ترفیع شغلی

 (.1391،تهران شرق  بهداشت مرکز روان بهداشت واحد) وجود دارد

اکنون در سطح ملی مسئولین مشغول تدوين منشور نشاط اجتماعی می باشند. و همین حکايت از کمبود اين مقوله در میان  

اعتماد اجتماعی،    امیدواری،  ين منشور از مهمترين شاخصه های نشاط اجتماعی افزايش روحیه شادابی، مردم می باشد. در ا

اين شاخص ها در جامعه،  و    روحیتعالی   افزايش  برده شده است که در صورت وجود و  نام  فردی و جسمانی  دينی، نشاط 

 (. 1387ر نشاط اجتماعی، منشو  ا در جامعه خواهیم ديد)سازمان بهزيستی،رپیامدهای بسیار مثبتی 

ای نزديک و توام با اين احساس که مقدار و کیفیت روابط مورد آرزوی شخص باالتر از مقدار و کیفیت روابط زندگی بدون رابطه

فعلی باشد، تنهايی نام دارد، احساس تنهايی می تواند زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد. انزوای اجتماعی افراد را از  

از تبادل  ؛  دهد   مبادله اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می؛  جامعه محروم می کند  رکت غیررسمی و رسمی درمشا

از کل به فرد و مبادالت    موجب تضعیف يا قطع روابط و؛  می کند   از فرد به کل جلوگیری  پايدار و دائمی افکار و احساسات 

های   فرصت؛  انسانی جلوگیری می کند صمیمی و روابط گرم، شارکت دراحساس م از؛ نامتقارن گرم و روابط گفتمانی می شود

  پايدار و   روابط طوالنی،   می کند و  هم بودن سلب  با   هم تجربه کردن و  با  هم کارکردن،  با   هم زندگی کردن،  مناسب را برای با

يأس اجتماعی    تنهايی، احساس عجز،جمله احساس    موارد ياد شده می توانند پیامدهای مختلفی از  سازد.   عمیق را غیرممکن می

   . (1383به دنبال داشته باشند)چلبی، و کاهش تحمل را

به چند عامل موثر در ناشاد بودن و احساس اندوه و افسردگی انسان ها اشاره می کند  "ده قدم تا نشاط"( در کتاب1379برنز)

  ، شخصیپولی، سالمندی، بیماری، نرسیدن به اهداف  که عبارت اند از: بی اعتنايی عشقی، مرگ عزيزان، مشکالت شغلی، مسائل  

  از   ترس  ،خشم  ،تنبلی  ،مخرب  باورهای  ،ديگران  با  رابطه  از  رضايت  میزان،  تاهل  ،ناخوشايند  حوادث  ،بودن  ارزش  بی  حس  ،انزوا

 روان   خوديار  های  کتاب  که  کند   می   ثابت   نیز  فیالدلفیا   پزشکی  مرکز  در  آمده  عمل  به  های  بررسی   نتايج  .نشدن  تايید  و  انتقاد

 (. 1379)برنز، بردارند میان از را افسردگی  توانند می  شناسی

  که  هنگامی.  است  رنج  علت  ها   دلبستگی  و   ها   دلزدگی  ، اعتیادهااظهار می کند:  "روان شناسی شادی"( در کتاب1382نجمی)

 می   جلوگیری  بودنمان  شاد  احساس از  که  هستیم  دلبستگی  نوعی  گرفتار  که  باشیم  مطمئن  توانیم   می  کنیم  می  اندوه  احساس

 آنچه  توانیم   نمی  ساده  زبانی  به.  شويم  خالص   داريم  که  چیزی  شر  از  يا   نداريم   که  باشیم  داشته  چیزی  بايد  کنیم  می  فکر.  کند

  اين  دهیم  تغییر  را  خود  پیرامون  افراد  يا   جهان  که  نداريم  قدرت  ما   که  آنجا  از.  بپذيريم  گذاشته  راهمان  سر  بر  زندگی   که  را

  باشیم  داشته  ياد  به  است  الزم.  شويم  آکنده  نفرت  و  ترس  به  و  تلخ  ،حسود  ،خشمگین  ،افسرده  ،اندوهگین  که  داريم  را  آمادگی

  پذيرش از را ما که ماست اعتیادی ريزی هبرنام  بلکه ماست  در منفی احساسات بروز علت که  نیست زندگی  رويدادهای  اين که

  توانیم  می .  کنیم  تبديل   ها   ترجیح  به  را  ها   دلبستگی  توانیم  می  ماست  با   انتخاب.  دارد  می   باز  دهیم   تغییر  توانیم   نمی   که  را  آنچه
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 در   که  نیست  معنا  بدان  گفته  اين.  باشیم  شاد  هم  آن  بدون  و  بپذيريم  توانیم  می  نیفتاد  اگر  اما   بیافتد  اتفاقی  که  دهیم  ترجیح

  در   که   است  آن  معنای   به  بلکه   برداريم   تالش  از  دست  دهیم  تغییر  دهیم   می   ترجیح  که  شکلی  به  را   چیزها  توان  می   که  جايی 

  برنامه   تغییر  درونی   کامیابی   و   آرامش  و   صلح  يافتن   پايدار  راه   بنابراين.  پذيرفت   را  نهايی  نتیجه  بايد   تالش   اين  دادن   نشان  زمان

 (. 1382)نجمی، است درونی ريزی

عوامل بسیاری از جمله، عادت های بد احساسی که ما در طول زمان به  "بیا با هم شادی کنیم"راشینوف در کتابی تحت عنوان

آن شکل داديم مانند احساس گناه، خشم، رسوم نامناسب فرهنگی، تجربیات تلخ دوران کودکی، وسواس، تشويش و عدم اعتماد  

  کوچک   اجزای  به  را  خود  منفی  های  عادت  بتوانیم  اگرد. راشینوف معتقد است:  به نفس را موجب ناشادی و عدم نشاط می دان

 . برداريم میان از را آنها يکی  يکی  و  تدريج به  توانیم می  کنیم تقسیم

  احساسی  کننده  فلج  های  بیماری  علیه  دارو  بهترين،  داشتن  نگاه   سرگرم  و  مشغول  را  خود  و   شدن  کاری  درگیر  ،شدن  متعهد

  گرفتار   که باشیم   داشته  قبول که است  اين  کردن   امنیت  احساس  و   احساسی  بد   های   عادت    از  شدن   رها   برای گام  اولین و  است

 اکنون .  کنید  شناسايی  و  کشف  خود  در  را  ای  ويژه  احساسی  بد  عادت  شود  می     سبب  ها  يادداشت؛  هستیم  منفی   های عادت

 بصیرت   و  آگاهی   به  بلکه  بريد   سر نمی   به  تاريکی  و   ابهام  در  ديگر .  کنید  حل  را  آن  بايد  چگونه  و  داريد  ای  مسئله  چه  دانید  می

 داشته   توقع  خود  از  آنکه  بدون  کنید  دنبال  داريد  زندگی  در  که  را  هايی  هدف.  است  تغییر  راه  در  اول  قدم  آگاهی  و  ايد  رسیده

 تلقین   خود  فکر   به  را  جمله  اين  عوض  در.  بسپاريد  مقدس  افراد   به  را  رسیدن  کمال  به.  رسانید  انجام  به  کامل  طور  به  را  آن  باشید

  درک  خود.  بپذيريد   هستید  که  طور  آن  را  خودتان  بگیريد  ياد .  شد  خواهم  موفق  شک  بدون  و  ام  رفته    جلو  خوب  کامال  من   کنید؛

  ؛ افتد   می  اتفاق   چیز  دو  جسمی  های  تمرين  شروع  از  پس  که  است  اين  مهم  نکته.  بسازيد  خود  از  نکوهش  جايگزين  را  کردن

 موجب  که شود می بدن در اندروفین نام به ای ماده  آمدن  وجود به موجب جسمی های تمرين که اند شده متوجه پژوهشگران

 صحبت   دوندگان  نشئه  از  ای  عده   وقتی .دارد  آوری  نشاط  و  بخش آرام  تاثیر  مغز  در  ماده   اين.  گردد   می  روحی  نشاط   و  شادی

  نه  که  آور  شادی  شفابخش  داروی  يک  مانند  اندروفین.  است  آورده  وجود  به  اندروفین  که  است  تاثیری  همان  منظور  کنند  می

 (.1370)راشینوف،آورد می پديد  طبیعی نشاطی   و کند  می  عمل  بدن در دارد جنبی اثرات نه و  کند  می  معتاد

راه به سوی شادی« بنابر پژوهش های روانشناسی متعدد که انجام داده است صد    100در کتاب خود »"دکتر تیموتی شارپ"

  بی   نکنید   فردا  و  امروز شود،  انجام   بايد  که  کاری  برایراه برای ايجاد احساس نشاط در افراد جامعه در نظر گرفته است از جمله:  

  های   بازی  به  پرداختن  ؛ موسیقی  نواختن  ؛نوردی  صخره  ؛سواری   دوچرخه؛  ديگران  شودنبخ  توانايی ؛  رسانید  انجامش   به  درنگ

  دوست،  شادی  به  ؛شده  مهار  تنفس؛  کتاب  نوشتن  يا  خواندن  ؛مراقبه  ؛يوگا  ورزش  ؛جرچین  يا  جدول  کردن  حل  مانند   فکری

 ديگران   با   را   خود  مثبت  روابط؛  بینديشید   بینانه خوش  و   کنید  روشن   را  خود  زندگی   هدف د؛  کنی  کمک  خود  جامعه   و   همسايه

 دهید.  افزايش

؛ افکار مثبت  روابط  به  دادن  شکل  در  خانواده  اعضای  و  همکاران  همسايگان،  به  کردن  اعتماد  توانايی؛  کنید  زندگی  سالمت  با

 جمالت   با  را  دخو  های هدف  گی؛زند  به  آرامش  و  خنده  کمی  افزودنسازنده و خالق؛ شناخت افکار درونی؛ داشتن چند دوست؛  

 تر   کوچک  مراحل  به  را  هدفی   هر  ؛کنید  بندی  فهرست  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  حسب  بر  را  خود  های  هدف؛  کنید  ابراز  مثبت

  ويژه  های  توانايی    و   استعدادها   پرورش  جهت  گذاشتن  وقت و کنید  قدردانی  خود  از  رسیديد   هدفتان   به   زمان  هر  و   کنید   تقسیم

 .برخورداريد آن از که ای

  يکی  که  نبريد  ياد  از  هرگز.    است  مناسب  زمان  رسیدن  برای بیهوده کشیدن انتظار  کردن،  زندگی  شاد  موانع  بزرگترين  از  يکی

 خواهید  دريافت  که  باشید  مطمئن  و  ببخشید.  است  خیرخواهانه  کارهای  در  کردن  شرکت  شادی،  های  سرچشمه  ينرقدرتمندت  از

 (. 1389)شارپ،  کرد
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 پیشینه پژوهش در خارج کشور 
  3000  بین  در  پژوهش   اين  و  گرفته  صورت"برواح"  توسط  شمالی  ايرلند  کشور  از  «شوند  می   شاد  چگونه  مردم»  عنوان  با  تحقیقی

  بین   در  آن  بروز  بر  موثر  عوامل  تعیین  و  شادی  وضعیت  تبیین  در  اقتصادی  اجتماعی  متغیرهای  از  برخی  به  و  بوده  شهروند

  ... و  شغل  سن،  همسايگی،  کیفیت  سالمتی،  ازدواج،  وضعیت  درآمد،:  چون  عینی  عوامل  بین  محقق.  است  کرده  اشاره  شهروندان

 فاکتورهای   که  شد  گرفته  نتیجه  و  شده  قائل  تفاوت…و  زندگی  استانداردهای  از  رضايت  مادی،  های  نگرانی:  چون  ذهنی  عوامل  و

 (.1387 گنجی،)تراست قوی بیشتر ذهنی فاکتورهای تاثیر اما است تاثیرگذار شادی  بروز در عینی

  و   تفريحی  فعالیت  بین  همبستگی  شادی،  زمینه  در  شده   انجام  تحقیقات  مرور  و  بررسی  از  پس"(1994)همکارانش  و  وينهوون"

  اجتماعی طبقه  و  استخدام قبیل  از  مختلف  دموگرافیکی  متغیرهای  اثرات  کنترل  از  پس  اما  کردند  برآورد  درصد  40  را  شادمانی

  بلکه   دهند   نمی  افزايش  را  مثبت  عاطفه  تعطیل،  روزهای  که  اند   داده   نشان  ها   پژوهش.  است  داده  نزول   درصد  20  تا  را  میزان  اين

 (.1384 زاده، عامری)دهند می  کاهش  را منفی عواطف چشمگیری طور به

 وی   گرفته  صورت"مايرز  ديويد "  توسط  «کشورها  بین  در  آفرين  شادی   عوامل  از  يکی  عنوان  به  ثروت  بررسی»  عنوان  تحت  قیقی

  کشورهای  کانادا،   آمريکا،  در  که  را  ای  تحقیقی  های  مقاله  کلیه  «چرا   و  است  شاد  کسی  چه  شادی،  جستجوی  در»  خود  کتاب  در

می   نتیجه  و   کند  می   بررسی  را  مسئله  اين  جامع   طور  به  رسانده  چاپ  به  شادی  درباره   کشورها  از  ديگر  برخی  و   غربی   اروپای

  اجتماعی،   موقعیت  جنسیت،  سن،  ؛خريد  پول  با  توان  نمی  را  شادی  و  آرامش  و  ندارد  وجود  شادی  و ثروت  بین  ای  رابطه  که  گیرد

 (. 1379 دار، طريقه)کند نمی انسان شادی به موثری کمک تحصیالت  سطح و نژاد زندگی،  محل

 سلیگمن،   نظريات  براساس  حاضر  پژوهش  چارچوب  اجتماعی  نشاط  موضوع  خصوص  در  شده  انجام  تجربی  مطالعات  به  توجه  با

 . است شده بنا  وبر و  مارکس استارک، و گالک  دورکیم،  تامسون،

  شخصی   ادراکات   از  متاثر   داوری  نوع  اين   زندگی،   گذران  نحوه  درباره   فرد  داوری  چگونگی   از  است  عبارت  نشاط  سلیگمن  نظر  از

  را  نشاط  که  عواملی.  گذارد  می  اثر  او  گیری  تصمیم  و   قضاوت  تبیین،  سبک  بر  که  است  مثبت  عواطف  و  احساسات  تجربه  و  فرد

  باشد  می   وقايع  از  بردن  لذت   و   افسردگی   همچون  منفی   عواطف  فقدان  و  زندگی  از   مندی  رضايت  احساس  شامل   آورند   می   بوجود

  نشاط .  گذارد  می  اثر  آن  رشد  و  شناختی  فضای  بر  و  است  خوشبختی  و  روانی  بهداشت  اصول  برقراری  در  گذار  تاثیر  علل  از  يکی  و

  می   جای  به  مناسبی  کارکرد   که  است  مطلوب  های  پاسخ   ايجاد  پی   در  معموال  و  بوده   تجربه  اصلی  ابعاد  از  يکی

  گرديده  استفاده  شهروندان  اجتماعی  نشاط  سازی  شاخص  برای  سیلیگمن  ديدگاه  از  تحقیق  اين  در(.  2002سلیگمن،)گذارند

 .است

  هیجانات تجربه در احساسات ابراز گويد  می   او. کند  می   تاکید نشاط  ايجاد  در خانواده نقش بخصوص و محیط  نقش بر تامسون

  به  مربوط  های  قابلیت  بروز  در  آن  از  پس  های  دوره  و  کودکی  دوران  در  خانواده  عاطفی   روابط  کیفیت.  گذارد  می  تاثیر  مبثت

  برای   ديدگاه   اين  از  حاضر  تحقیق  در (.  2001  آرجیل،  از  نقل  به  ،1999تامپسون،)است  موثر  بسیار  نشاط  و   مثبت  هیجانات 

 . است گرديده استفاده خانوادگی وضعیت سازی شاخص

  مکانیکی   همبستگی  از  انتقال  جريان  در  دورکیم  نظر  به.  است  اجتماعی  همبستگی  چگونگی  و شدت  نوع،  تابع  زندگی،  از  رضايت

  شخصی  تمايالت  تا  کوشد  می  فردی  هر  و  يابد  می  کاهش  جامعه  به  افراد  تعهد.  شوند  می  تضعیف  جمعی  های  ارزش  ارگانیکی،  به

  ديگری، و  عبدی) کشد می پیش  را آنومی  يعنی  خود نظر مورد اصلی مفهوم بیان،  اين  با دورکیم حقیقت در . کند  دنبال را خود

  همبستگی  ايجاد  در  مهمی  نقش  دين  گويدمی  که  آنجا.  دارد  دين  به  کارکردگرايانه  ديد  يک  واقع  در  دورکیم  همچنین(.  1378

  دين  انجام  با  که  کنندمی حس  جمعی  مناسک  در  کنندگان شرکت  که  کندمی  عنوان  جايی  در  دورکیم.  دارد  اجتماعی  انسجام  و
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  از  که اینتیجه   اما کنند،می فراهم را مطلوب وضع يک به رسیدن  شرايط و کنندمی جلوگیری ناخوشايد امر يک وقوع از اعمال

 .است افراد تفاسیر و تصورات از غیر چیزی  شود،می  حاصل مناسک اين انجام

 خصلتی   همیشه  باشد  چه  هر  گروهی  منافع  به  دادن  اولويت  او  نظر  به.  داند  می  اخالقی  خصلت  را  جديد  جامعه  مشکل  دورکیم

 و  صمیمیت  متقابل،   روابط  طريق  از  و  دانسته  جمع  و  گروه از  برخاسته  را  اخالق  دورکیم  واقع  در(.  1369دورکیم،)  دارد  اخالقی

  نظريات  از  تحقیق  دراين.  داند   می   اجتماعی   همبستگی   عامل   را  دين  او.  شود  می   ايجاد   مردم   بین  نشاط   و   تعهد   مشترک،  احساس

 . است گرده  استفاده  اجتماعی همبستگی سازی شاخص برای دورکیم

  به   خود  که  اجتماعی  دنیای  درباره  را  خود  اختیار  آن  در  مردم  که  شود  می  گفته  وضعیتی  به  خودبیگانگی  از  مارکس  ديدگاه  بنابر

  از(.  1380ستوده،)يابند  می  بیگانه  خصمانه،   اجتماعی  محیط  يک   در را  خود  آن،  نتیجه  در   و   دهند  می    دست  از  اند   آورده  دست

  آگاهی   به  جامعه  کارگر  و   ضعیف  طبقات  يا  انسان  که  رود  می  پیش  شادی  و  سالمت  به  رو  انسانی  جامعه  زمانی  مارکس  ديد

  تنها  اجتماعی   محیط  در  را  خود  مردم   و   بدهند  انجام  را  خود  عالقه  مورد  کار   افراد  برود؛  بین  از  دار  سرمايه  طبقه  و  برسند  طبقاتی

  مشکالتی  با  برخورد  در  و  باشند  داشته  خود  زندگی  بر  تسلط  که  کنند  نمی  بیگانگی  احساس  زمانی  مردم.  نکنند  احساس  بیگانه  و

.  باشند   قانون  رعايت  به  معتقد  و   کنند شرکت  سیاسی  های   فعالیت  در  نکنند،  ناتوانی  احساس  هستند   افزايش   حال  در  روز  هر  که

 .  باشد امیدبخش و روشن برايشان جامعه آينده و

  کنند  قبول  را  خويش  جامعه  فرهنگی   های  ارزش  و  باشند   داشته  خود  جامعه  در  بودن  مفید  احساس  که  مردمی   کلی   طور  به  و

 متغیر  سازی شاخص برای دورکیم نظريات بر عالوه تحقیق اين در. هستند دور به اجتماعی بیگانگی  حس از که گفت توان می

 .است شده  استفاده نیز مارکس  کارل  ديدگاه از اجتماعی عدالت و  اجتماعی همبستگی

  ماهیت   کتاب   در  استارک  و   گالک .  کرد  جلب  دين   از  بعدی  چند   تعريف  سوی  به  را  پژوهشگران  توجه  استارک   و  آثارگالک

  اين . يافت توان  می ها آن میان در را مشترکی وجوه مختلف، اديان میان در تفاوت وجود با که اند  کرده اذعان دينی اجتماعات

 فکری   و  عاطفی  ،   پیامدی  مناسکی،  ،  اعتقادی  ابعاد:  از  عبارتند  و  دهند  می  تشکیل  را  دينداری  ابعاد  حقیقت  در  ها  عرصه  يا  وجوه

  و  گالک   دينداری  الگوی  ديدگاه   از  دينداری  میزان  سازی  شاخص  برای  پژوهش  اين   در(.  1383ديگران،  و   کتابی )  باشد  می 

 .  است شده استفاده استارک

  های  فرصت  که  اشخاصی  تعدادی:  کند   می  تعريف  چنین  را  اجتماعی  طبقه  حزب  و   اجتماعی  پايگاه   طبقه،  اش  رساله  در  وبر

 از   برخورداری  لحاظ  از  شخص  يک  که  اختصاصی  امکانات  از  عبارتند   او  نظر  به  زندگی   های  فرصت  اين  و   دارند  مشابهی   زندگی

 (.  1386 همکاران، و  رنجبر)دارد اش شخصی تجربه از  و زندگی  بیرونی وضعیت از ثروت،

  يا   ببینید  باال  طبقه  در  را  فردی  شما  اگر  باشد،  داشته  فرد  برای  اجتماعی  اعتبار  و  پايگاه  کارکرد  يک  تواند  می  قدرت  دوم  عامل

  آن  فرامین  و   ها   خواسته  به  احتماالا   شما   بنابراين  باشد،  می  برتر   شما   از  اجتماعی   های  جنبه  از  بعضی   در  فرد   آن  که  کنید   باور

  اجتماعی  منزلت  و   قدرت  دارايی،   عامل   سه  وبر   نظر  بنابر.  کند  می   مطرح  اجتماعی  قدرت  بعنوان  را  اين   وبر.  گذاريد   می   احترام  فرد

 سه   اين  از  افراد  متفاوت  برخورداری  که  شوند  می  محسوب  مدرن  در جوامع  اجتماعی  قشربندی  اساس  نابرابر،  توزيع  علت  به

  و   اجتماعی  پايگاه  سیاسی،   قدرت   وبر   ماکس   نظر  از.  شود  می   ها   آن  بین  در  نشاط  افزايش  يا   و   کاهش   باعث  اجتماعی   قدرت

  پايگاه  میزان  سازی  شاخص  برای   وبر  ماکس   ديدگاه   از  پژوهش  اين   در.  باشند  می   اجتماعی   قشربندی  اصلی  بعد   سه  طبقه

 . است شده استفاده معلولین اقتصادی  و اجتماعی
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 ابزار تحقیق 
به  معلول ذهنی آموزش پذير  از طريق افراد    داده های مورد نیاز فرد است    ، تحلیلتوجه به اينکه در تحقیق پیمايش واحد    با 

به عنوان مهمترين ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر، دارای سواالتی   پرسشنامه.  جمع آوری گرديد  پرسشنامهوسیله  

 .  را مورد بررسی قرار می دهد ذهنی آموزش پذير تبريز معلولیندر بین  نشاط اجتماعی وضعیت است که عوامل موثر بر 

ساتید صاحب نظر دانشگاه اصالح  چند تن از ا  اتقبل از تکمیل براساس نظر  ،به منظور اطمینان از روايی پرسشنامه طراحی شده 

نفر با انجام آزمون آلفای کرونباخ به   30گرديد و برای حصول اعتبار نیز با انجام تکمیل آن در نمونه ای مقدماتی به حجم  

سنجش نشاط اجتماعی و متغیرهای مستقل بر چند مورد می باشند    ،حقیقتاصالح نهايی گويه ها اقدام گرديد. متغیر وابسته  

ات  ها براساس مبانی نظری، بررسی منابع موجود و مطالع   ينش اين متغیرها و انتخاب گويه های مربوطه برای سنجش آنکه گز

  صورت گرفته است.پرسشنامه شادی آکسفورد،   و انجام شده  

  

 جامعه آماری و نمونه تحقیق 
معلولین  جامعه آماری مورد پژوهش حاضر،    تبريز است.جامعه آماری اين پژوهش افراد معلول ذهنی آموزش پذير ساکن در شهر  

نمونه، عضوی از جامعه آماری است ،که ويژگی    است.  1400در سال    تبريزسال شهرستان    15-65نین  س  ذهنی آموزش پذير 

ازمطالعه های غالب اعضاء جامعه آماری را دارا است و در واقع معرف جامعه و يا مجموعه آزمودنی ها می باشد. و نتايج حاصل 

آن قابل تعمیم به کل جامعه است. در اين پژوهش نیز به منظورتعین تعداد مناسب افراد نمونه، که معرف جامعه آماری باشد،  

 از فرمول کوکران استفاده شده است.

 ضرایب همبستگی پیرسون 

 سطح معناداری مقدار ضريب متغییر 

 001/0 ٪70 رضايت از زندگی و رضايت شغلی 

 004/0 ٪75 احترام و منزلت

 003/0 ٪81 رضايت از زندگی متآهلی 

 65/0 ٪54 بعد اجتماعی نشاط 

 79/0 ٪31 عدالت اجتماعی 

 01/0 ٪77 سرمايه اجتماعی

 003/0 ٪89 دينداری

 002/0 ٪87 احساس بیگانگی اجتماعی 

 

باتوجه به ضرايب همبستگی پیرسون و همچنین سطح معنی دارای می توانیم در متغیرهای تحقیق اين مسئله را تیین کرد که 

بر روی افراد می گذارد.    003/0و سطح معناداری    ٪89بیشترين تآثیر را دينداری  بر روی نشاط اجتماعی با ضريب همبستگی  

 . گذارد  می افراد روی بر 65/0 معناداری سطح و٪54  همبستگی ضريب با طهمچنین کمترين تاثیر را بعد اجتماعی نشا
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 پیشنهادهای کاربردی 

فرهنگ نحوه برخورد و پذيرش انها در جامعه و ضمانت اجرای قوانین مربوط به اين عزيزان پیش از    پیشنهاد می گردد -1

 پیش مورد توجه قرار گیرد.

نسبت به ارجاع اين افراد به مراکز توانبخشی بهزيستی اقدام و از آموزش های هنر درمانی ، نمايش  پیشنهاد می گردد   -2

 اردرمانی ، مهارت های زندگی ، حرفه آموزی و اشتغال حمايتی بهره مند شوند. درمانی ، قصه درمانی ، فیزيوتراپی ، ک

 در مورد مستمری های پرداختی ايشان بازنگری صورت پذيرد و طبق قوانین کار حقوق آنها داده شود. -3

 ود. ظرفیت ها و پتانسیل و ظرفیت ها و استعدادهای آنها شناسايی و با حمايت های الزم به معرض ديد گذاشته ش -4

 والدين آنها را به خودباوری و اعتماد به نفس برسانند و آنها را دچار درماندگی آموخته شده نکنند.  -5

 

 نتیجه گیری
 انتخاب  در مهمی نقش ها آن  نظر مورد آماری جامعه گرفته صورت تحقیقات از بسیاری در که  دهد می نشان ها بررسی نتايج

 جنس،  سن، قبیل از شناختی جمعیت متغیرهای از يک هیچ که رسیدند نتیجه اين به گران  پژوهش. است داشته موضوع ابعاد

  عوامل   از  ای  مجموعه  اما.  ندارند  شادی  میزان  با  قوی  ای  رابطه  اصال  نژاد  و  تحصیالت  اجتماعی،   - اقتصادی  پايگاه  درآمد،  میزان

  خانوادگی،  وضعیت  اجتماعی،  همبستگی  ديگران،  نزد  مقبولیت  احساس  نیازها،  ارضای  محرومیت،  احساس  مثل)فردی  فرا  و  فردی

  تأثیر   جامعه  افراد  در  نشاط  کاهش  يا  و  تقويت  در(  اجتماعی  و   اقتصادی  پايگاه   جامعه،  عمومی  فضای  توزيعی،  عدالت  احساس

 متغیرهای   بین  همچنین.  است  زندگی  در  مشخص  هدفی  و  انگیزه  نداشتن  بردند  نام  نبودن  شاد  برای  که  عللی  مهمترين  از.  دارند

  فراغت،  اوقات وضعیت شهروندی، حقوق  از برخورداری میزان ای، منطقه امکانات از رضايت فرهنگی،  سرمايه اجتماعی، سرمايه

با ايجاد مراکز توانبخشی .  دارد  وجود  مستقیم  رابطه  شادی احساس  با  موسیقی  و  ورزش  داری،  دين نقشی،  منزلت  میزان  درآمد،

حمايتی و اشتغال حمايتی و آموزش مهارت های زندگی و استفاده از هنر درمانی و نمايش درمانی و  و کارگاه های تولیدی  

 کاردرمانی و حرفه آموزی و برگذاری مسابقات مختلف و جشنواره ها می توان نشاط اجتماعی رو فراهم کرد. 
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