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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :بررسي ميزان شادکامي مددجويان براي سازمان بهزيستي و خصوصاً ارزيابي ادواري از
زندگي افرادي كه از خدمات حمايتي و توانبخشي بهزيستي بهرهمند شده اند با توجه به ماموريتها و اقدامات اين
سازمان در جامعه ،کامالً ضروري است .اين پيمايش نيز در همين راستا انجام شده است .پس از مرور ديدگاههاي
مختلف ،به ويژه ،با تاکيد بر ديدگاههاي نابرابري آدامز ،نظريه محروميت نسبي گار و نظريه پيامدهاي مدرنيته
گيدنز ،فرضيهها تدوين شد.
روش پژوهش :اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش و پرسشنامه شادکامي آکسفورد با کمي اصالح ،در بين
مددجويان بهزيستي شهرستان رشت به صورت نمونهگيري احتمالي ساده انجام شد و مراجعه کنندگان به واحدهاي
مختلف مددکاري بهزيستي و مراکز تحت نظر اداره بهزيستي شهرستان رشت ،مورد بررسي قرار گرفتند.
يافتهها :نتايج نشان ميدهد  58.1درصد از نمونهها شادکامي متوسط دارند 22.1 .درصد شادکامي کم و 19.8
درصد ،شادکامي زياد دارند .براي تحليل چند متغيري ،از تحليل رگرسيون استفاده شده است که بر اساس آن سه
متغير تحقيق در ارتباط همزمان با متغير شادکامي ،معنادار بوده اند که شامل ارضاء نيازها ،همبستگي اجتماعي و
احساس امنيت است .حدود  60درصد از تغييرات متغير شادکامي ،توسط متغيرهاي مدکور تبيين ميشود.
نتيجه گيري :احساس شادكامي در زندگي اگر چه تا حد زيادي بستگي به شرايط فردي دارد ،اما تأثير عوامل
اجتماعي ،به ويژه ارضاء نيازها ،همبستگي اجتماعي و احساس امنيت در افزايش و يا كاهش آن بسيار زياد است
واژگان کليدي :احساس شادکامي ،ارضاء نيازها ،همبستگي اجتماعي ،احساس امنيت

مجید حسینینثار و صغری شب افروزان

 – 1مقدمه

واقع خود نشانهاي از نگرشهاي مثبت نسبت به جهان

مفهوم شادکامي در طول سالهاي اخير مورد عالقه

و محيطي كه فرد را فرا گرفته و در آن زندگي ميكند،

روانشناسان ،جامعهشناسان و متخصصان بهداشت قرار

ميباشد .شادكامي در زندگي ،احساس خوشبختي،

گرفته است .مطالعات نشان ميدهد که جامعهشناسي و

اعتماد متقابل و احساس تعهد ،همه در يك دسته

روانشناسي قرن بيستم بر عوامل منفي (مثل آسيبها و

فرهنگي قرار دارند و نشانة نگرش فرد به خود و جهان

نابهنجاريهاي اجتماعي) و هيجانات منفي مانند:

پيراموني هستند .سطح پايين شادكامي اجتماعي به

افسردگي و اضطراب تمرکز يافته است تا بر هيجانات

گرايشهاي منفي نسبت به جامعه مربوط ميشود .شايد

مثبتي مانند :شادي و شادکامي اجتماعي اقشار مختلف

دليل عمده اين شرايط ،وضعيتي است كه جامعه از

جامعه .به عبارتي ديگر ،تعريف و منظور سالمت فردي

جهت تحقق اهداف و ايجاد امنيت ناشي از تحقق آن

و اجتماعي مترادف با فقدان مشکالت در جامعه و

براي فرد در پي ميآورد .احساس امنيت ناشي از ارضاء

بيماريهاي رواني و اجتماعي بوده است؛ در حالي که

نيازها و تحقق اهداف ،از جمله عوامل اساسي است كه

از دهه  1980به بعد در تعريف سالمت تغيير و تحول

شادكامي در زندگي را در بين افراد جامعه گسترش

بسياري پديد آمده است و متون مرتبط با روانشناسي

ميدهد.

سالمت و جامعهشناسي تنها به جنبههاي منفي و رفع

شادکامي يکي از خلقيات اساسي در زندگي فرد

آثار منفي در افراد و جامعه محدود نميشود ،همانطور

است و نقش مهمي در چارچوب حيات رواني و

که در تعريف سازمان بهداشت جهاني به سالمت از

اجتماعي او بازي ميکند .شادکامي عبارت از چگونگي

جنبه مثبت آن تاکيد شده است و فردي واجد سالمت

داوري فردي درباره نحوه گذران زندگي است ،اين نوع

شناخته ميشود که به لحاظ زيستي ،رواني و اجتماعي

داوري متاثر از ادراکات شخصي فرد و تجربه

از شرايط معيني برخوردار باشد .ويژگي مهم رواني که

احساسات و عواطف مثبت است که بر سبک تبيين،

فرد واجد سالمت ميبايست از آن برخوردار باشد،

قضاوت و تصميمگري او اثر ميگذارد .عواملي که

احساس شادکامي و احساس رضامندي عمومي از

شادکامي را به وجود ميآورند عبارتند از :احساس

زندگي که شامل خود و ديگران در حوزههاي مختلف

رضايتمندي از زندگي و فقدان عواطف منفي همچون

خانواده ،شغل و  ...است (مايرز و دينر.)1995 ،1

افسردگي و لذت بردن از وقايع ميباشد که از علل

احساس شادكامي در زندگي اگر چه تا حد زيادي

تاثيرگذار بر برقراري اصول بهداشت رواني و

بستگي به شرايط فردي دارد ،اما تأثير عوامل اجتماعي

خوشبختي است و بر فضاي شناختي و رشد آن اثر

در افزايش و يا كاهش آن بسيار مؤثر است .جامعه از

ميگذارد .شادکامي يکي از ابعاد اصلي تجربه بوده و

سويي به وجود آورندة شرايطي است كه ميتواند فرد را

معموالً در پي ايجاد پاسخهاي مطلوب است که کارکرد

به سوي تحقق اهداف و آرزوهاي فردي سوق دهد و از

مناسبي به جاي ميگذارند( .سليگمن.)2003 ،2

سوي ديگر زمينه ساز تحقق فضايي است كه فرد
ميتواند به كنش متقابل و ارتباط با همنوعاني كه باعث
ايجاد آرامش ،امنيت و اطمينان خاطر وي براي يك
زندگي مناسب باشند ،مبادرت ورزد .شادكامي در
زندگي ،تركيبي است از شرايط فردي و اجتماعي ،و در
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 – 2طرح مساله
براساس نتايج پژوهشهاي انجام شده در زمينه
خوشبختي و شادکامي از نظر  50درصد مردم «احساس
شادکامي» مهمترين مسئله زندگي به شمار ميرود
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(آرجيل 46 -47 :2001 ،3و هزار جريبي و صفري

مشغول کرده است .از مهمترين نکاتي که در اين زمينه

شالي .)51 :1387 ،آمارهاي پايگاه داده شادماني در

مطرح است .چگونگي حصول شادماني ،تقويت آن و

جهان ( )1995-2005نشان ميدهد ايران با نمره  51از

عوامل تأثيرگذار بر دستيابي به اين نياز حياتي است.

 ،100جزو كشورهاي متوسط از لحاظ شادي و در

شخصيت ،عزت نفس ،اعتقادات مذهبي ،سرمايه

رديف کشورهايي چون فيليپين ،هند ،لهستان و كره

اجتماعي ،فعاليتهاي اوقات فراغت و  ...از جمله

جنوبي قرار دارد (موسوي.)1387 ،

عواملي هستند که پژوهشها نشان ميدهد براين پديده

همان طور كه «ازكمپ» تأكيد ميكند :اين دست

تأثير به سزائي دارند.

مطالعات از مهم ترين ابزارهاي تصميم گيريهاي دولتي

بررسي ميزان شادکامي مردم براي سازمان بهزيستي

است (ازكمپ .)66 :1385 ،در جوامع پيشرفته صنعتي

و خصوصاً ارزيابي ادواري از زندگي افرادي كه از

که دولت از جمله اهداف خود را ارتقاء کيفيت زندگ ي

خدمات حمايتي و توانبخشي بهزيستي بهره مند شده

مردم و فراهم آوردن زمينههاي بهروزي مردم مي-

اند با توجه به ماموريتها و اقدامات اين سازمان در

خواند ،چنين تحقيقاتي الزمه ارزيابي دولت از عملکرد

جامعه ،کامالً ضروري است .در واقع بهزيستي بايد هر

خود و وقوف بر عوامل نارضايتي مردم و تالش براي

سال نسبت به ارزيابي شادکامي و انجام پيمايشهاي

زدودن يا کاهش آنهاست .از همين رو از اواسط دهه

ساالنه بپردازد تا از اين طريق ،بتواند آسيبها را

 1960که بررسي کيفيت زندگي مردم و سنجش ميزان

شناسايي و در جهت بهزيستي هرچه بيشتر ،قدم

احساس خوشبختي و شادکامي مردم در اين جوامع پا

بردارد .

گرفته است ،دولتها قوياً از انجام مرتب اين سنجشها
چه به صورت مقطعي و چه به صورت طولي و ساالنه

 –3سوالهاي تحقيق

حمايت کرده ،در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي

 -3-1سوال اصلي

اجتماعي خود به يافتهها و نتايج آن تحقيقات تمسک

 -1عوامل موثر بر شادکامي در بين مددجويان اداره

ميجويند.

بهزيستي شهرستان رشت ،کدامند؟

از سال  2000به بعد در نگاه سازمان ملل براي تعيين
سطح توسعه يافتگي كشورها متغيرهاي شادكامي ،اميد
به آينده ،خشنودي و رضامندي افراد جامعه نيز به عنوان

 -3-2سواالت فرعي
 -1ميزان احساس شادکامي در بين مددجويان
بهزيستي شهرستان رشت چگونه است؟

يك متغير كليدي وارد محاسبات شده است ،به اين

 -2ارضاء نيازها بر احساس شادکامي در بين

صورت كه اگر مردم يك جامعه احساس شادكامي،

مددجويان بهزيستي شهرستان رشت چه تاثيري

خشنودي و رضامندي نكنند ،نميتوان آن جامعه را

دارد؟

توسعه يافته (به ويژه در حوزه توسعه اجتماعي) قلمداد
نمود.

 -3همبستگي اجتماعي بر احساس شادکامي در بين
مددجويان بهزيستي شهرستان رشت چه تاثيري

شادماني و نشاط به عنوان يکي از مهمترين

دارد؟

نيازهاي رواني بشر ،به دليل تأثيرات عمدهاي که بر

 -4احساس امنيت بر احساس شادکامي در بين

شکلگيري شخصيت آدمي و در يک کالم مجموعه

مددجويان بهزيستي شهرستان رشت چه تاثيري

زندگي انسان دارد ،هميشه ذهن انسان را به خود

دارد؟
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 –4اهداف تحقيق

از سال  1960پژوهشهاي مربوط به شادماني

 -4-1هدف کلي :با توجه به مساله تحقيق و

افزايش يافت و سازمانهاي مختلفي به بررسي شادماني

پرسشهاي مربوط به آن ،هدف اصلي بررسي عوامل

پرداختند (آرجيل .)2001 ،در اين پژوهشها سه

موثر بر احساس شادکامي در بين مددجويان بهزيستي

جهتگيري اساسي را ميتوان مشخص کرد -1 :در

شهرستان رشت است.

برخي از آنها سنجش ميزان شادماني و تهيه ابزارهايي
براي سنجش شادماني هدف اصلي بوده است-2.

 -4-2اهداف اختصاصي:

دربرخي پژوهشها که بيشتر مورد توجه بوده ،بررسي

 -1بررسي ميزان احساس شادکامي در بين مددجويان

عوامل مؤثر بر شادماني مدنظر قرار گرفته است و -3

بهزيستي شهرستان رشت

در گروهي شيوههاي افزايش شادماني ارزيابي شدهاند.

 -2بررسي تاثير ارضاء نيازها بر احساس شادکامي در

حجم وسيعي از پژوهشهاي نظري و تجربي ،در

بين مددجويان بهزيستي شهرستان رشت است.

سالهاي معاصر به تبيين اين سازه و همچنين علل و

 -5بررسي تاثير همبستگي اجتماعي بر احساس

پيامدهاي آن پرداخته اند (چنگ و فرنهام .)2003 ،در

شادکامي در بين مددجويان بهزيستي شهرستان رشت

اين راستا ،تاثير عواملي همچون تيپهاي شخصيتي،

است.

(مثال چنگ و فرنهام 2003؛ استوارات ،ابمير و ديري،

 -4بررسي تاثير احساس امنيت بر احساس شادکامي

 ،)2005عوامل فرهنگي (ترايانديس 2000 ،به نفل از

در بين مددجويان بهزيستي شهرستان رشت است.

کار 2004،؛ لو و همکاران  ،)2001ويژگيهاي جمعيت
شناختي (چنگ و همکاران)2003 ،جهت گيري مذهبي
(لويس ،مالتبي وري )2005 ،و برجسته تر از همه،

 -5چارچوب نظري
آرجيل ( )2001در تعريف خود از شادکامي به
بررسيهاي زمينهيابي که بر روي نمونههاي فراواني
انجام شده اشاره ميکند و معتقد است که شادکامي
شامل سه جز است -1 :حالت خوشحالي يا سرور
(هيجانات مثبت) -2 ،راضي بودن از زندگي و -3
فقدان افسردگي و اضطراب (عوامل منفي) .در اين
تعريف مجموعاً عواطف مثبت و منفي را که اموري
دروني ميباشند ،در نظر گرفته و در بعد بيروني نيز به
رضايت از زندگي اشاره دارد.
عملياتيترين تعريف شادماني را وينهوون ( )2006ارايه
ميدهد .به نظر او ،شادماني به قضاوت فرد از درجه يا
ميزان مطلوبيت کيفيت کل زندگيش اطالق ميگردد .به
عبارت ديگر شادماني به اين معناست که فرد چهقدر
زندگي خود را دوست دارد.

4

نقش اهداف (شلدون و ليمبوسکي )2004 ،بر احساس
خوشبختي و شادي مورد مطالعه قرار گرفته است .البته،
حجم اين تحقيقات در مقايسه با مطالعات انجام شده
در زمينه افسردگي ،بسيار ناچيز است.
در تحليل مفهوم شادي ،نظريه پردازان عمدتاً به دو
مولفه شناختي و هيجاني اشاره داشته اند؛ مولفه
شناختي بيشتر داللت بر رضايت از زندگي و مولفه
هيجاني بيشتر بر حاالتي نظير خنديدن و شوخ طبعي و
همچنين تعادل بين هيجانات مثبت و منفي ،داللت دارد
(آرجيل2001 ،؛ سليگمن.)2003 ،
علل بروز نابهنجاري در رفتار شادي را ميتوان از
ديدگاه دورکيم ،مرتون و ساترلند به شرح زير توضيح
داد :ادوين ساترلند معتقد است در جامعهاي که از
خرده فرهنگهاي گوناگون تشکيل شده است ،برخي
محيطهاي اجتماعي عمالً مشوق فعاليتهاي غيرقانوني
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و نابهنجار ميشوند ،در صورتي که در محيطهاي ديگر

پنداشتي بروز نمايد كه براساس ميزان سرمايهگذاري و

چنين نيست .افراد شايد در حالت عادي رفتار نابهنجار

تالش ،پاداش و نتيجهاي كه عايدش شده در مقايسه با

نداشته باشند اما تحت تاثير گروه همساالن ،دست به

ديگران عادالنه و منصفانه نيست ،دچار احساس

رفتارهاي غيرقانوني و شاديهاي نابهنجار ميزنند .

محروميت نسبي شده و اين امر باعث بروز نارضايتي و

مرتون از مفهوم بي هنجاري که براي اولين بار
توسط اميل دورکيم مطرح گرديد براي طرح تئوري

احساس كسالت و عدم شادكامي در دو سطح فردي و
اجتماعي ميشود (گار.)27 :1388 ،

خود استفاده مينمايد .دورکيم ،مفهوم بي هنجاري را

يكي از ديدگاههاي مرتبط با شادكامي ،نظريه گيدنز

براي توضيح بحران هنجاري در جوامع امروزي طرح

در خصوص مدرنيته و پيامدهاي آن است .گيدنز معتقد

کرد ،براين اساس معيارها و هنجارهاي سنتي بي آنکه

است مدرنيته ،احتمال خطر را در بعضي حوزهها

توسط هنجارهاي جديدي جايگزين گردند ،تضعيف

كاهش داده است ،اما خطرات و ناامنيهاي ديگري را

ميشوند .از نظر مرتون ،هرگاه شکاف بزرگي ميان

جايگزين آن كرده است .از عوامل تهديدكننده شادماني

آرزوها و فرصتها وجود داشته باشد ،فشارهايي در

از نظر گيدنز عبارت است از -1 :تهديدهاي خشونت-

جهت فعاليتهاي نابهنجار و کجرويها وجود دارند .

آميز ناشي از صنعتي شدن جنگ؛  -2متزلزل شدن

بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت اگر افراد جامعه از

ريشههاي اعتماد به نظامهاي انتزاعي؛  -3احساس

آرزوهايشان در جهت دستيابي به شاديها منع شوند و

ناامني و اضطراب وجودي.)148 -156 :1390( .

اين فرصت از آنها گرفته شود صورتهاي نابهنجار
شادي شکل ميگيرد (حسيني نثار و شب افروزن،
)29 -41 :1394

 -6روش تحقيق:
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و روش

مرتون ،پنج واکنش ممکن نسبت به تنش ميان

گردآوري دادهها توصيفي پيمايشي و از شاخه مطالعات

ارزشها و هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده و وسايل

ميداني به شمار ميآيد .تحقيق حاضر از اين نظر

محدود دستيابي به آنها تشخيص ميدهد -1 :هم

کاربردي است که نتايج آن براي سازمانهاي فرهنگي

نويان -2 ،بدعت گذاران  -3شعائرگرايان -4

استان گيالن قابل استفاده است .و از اين جهت

انزواگرايان  -5شورش

توصيفي است که دخالتي در متغيرها و مؤلّفهها انجام

نظريه محروميت نسبي :براساس ديدگاه محروميت
نسبي ،فرد به مقايسه خود با افراد ديگر و گروه مرجع

نگرفته است .همچنين در اين تحقيق روش تحليل
آماري نيز همبستگي است.

دست ميزند و دوست دارد كه شرايط مشابه با آنها را
داشته باشد و اگر در نتيجه مقايسه براي فرد ،چنين
همبستگي اجتماعي

ارضاء نيازها

احساس شادکامي
احساس امنيت

شكل :1مدل تحقيق
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 -7جامعه آماري ،حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

 -9تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق

حجم جامعه آماري شامل كليه مددجويان اداره

همبستگي اجتماعي :همبستگي در فرهنگ علوم

بهزيستي شهرستان رشت به تعداد  5000نفر است .در

اجتماعي اين چنين تعريف شده است؛ احساس

اين تحقيق ،با توجّه به حجم جامعه آماري (كليه

مسووليت متقابل بين چند نفر يا چند گروه است كه از

مددجويان اداره بهزيستي شهرستان رشت) و موضوع

آگاهي و اراده برخوردار باشند .همچنين همبستگي

تحقيق ،حجم نمونه با استفاده از روش مناسب ،به

ميتواند شامل پيوندهاي انساني و برادري بين انسانها

شرح فرمول زير محاسبه ميشود 212 .نمونه مورد نياز

به طور كلي و يا حتي وابستگي متقابل حيات و منافع

با کمي افزايش به دليل احتياط بيشتر به  222نمونه

بين آنها باشد (بيرو .)1380 ،براي سنجش متغير باال از

رسيد.

𝑁𝑇2 𝑆2

 12گويه براساس طيف ليكرت استفاده شده است.

حجم نمونه
ارضاءبرآورد
 n = 𝑁𝑑2+𝑡2 𝑠2=212فرمول
فرهنگ آكسفورد نياز اينگونه
نيازها :در
 =5000حجم جامعه آماري ()N

تعريف شده است :شرايطي كه در آن وجود شيئي يا

 =0/38واريانس در مطالعات قبلي ()s2

عملي كه انسان فاقد آن است ،ضرورت پيدا ميكند .در

 =1/96مقدار ضريب احتمال ()T

واقع هرگونه احساس كجروي و نقصان جسمي،

 =0/05سطح اطمينان معناداري ()D2

روحي و رواني است كه فرد را براي جبران يا رفع آن

روشي كه پژوهشگر در اين تحقيق براي نمونه

به فعاليت وا ميدارد .نياز يك حالت كمبود يا نقصان

گيري به كار برده است ،نمونه گيري احتمالي تصادفي

در موجود زنده است و سائق به انرژي يا تمايل حاصل

ساده است .بدين صورت که از مددجويان مراجعه

از نياز گفته ميشود (سيف .)340 :1368 ،متغير «ارضاء

کننده به واحد مددکاري بهزيستي شهرستان رشت و

نيازها » به وسيله گويههاي زير براساس طيف پنج

مراکز تحت نظر بهزيستي به صورت احتمالي خواسته

قسمتي ليكرت مورد سنجش قرار گرفت -1 :ميزان

شد پاسخگوي سواالت باشند.

تأمين زندگي -2 ،ميزان توانايي و تأمين مايحتاج
زندگي -3 ،ارضاء نياز تفريحي-4 ،تأمين نيازهاي

 -8فرضيه ها

بهداشتي -5 ،فاصله بين نياز و توانايي در برآورده

 -1بين ارضاء نيازها و احساس شادکامي در بين

كردن آن.

مددجويان بهزيستي شهرستان رشت رابطه وجود
دارد .

احساس امنيت :احساس امنيت مستلزم توانايي در
حفظ آنچه كه شخص دارد و حصول اطمينان از تداوم

 -4بين همبستگي اجتماعي و احساس شادکامي در بين

برخورداري از آن در آينده ميباشد (لوتانز،32 :1372 ،

مددجويان بهزيستي شهرستان رشت رابطه وجود

نقل از صفدري .)1374 ،اين متغير نيز با  5گويه،

دارد .

تعريف عملياتي شده است.

 -3بين احساس امنيت و احساس شادکامي در بين
مددجويان بهزيستي شهرستان رشت رابطه وجود
دارد .

احساس شادکامي
شادکامي عبارت است از مقدار ارزش مثبتي که
يک فرد براي خود قايل است .اين سازه دو جنبه کلي
دارد :يکي عوامل عاطفي که نمايانگر تجربه هيجاني

6
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شادي ،سرخوشي ،خشنودي و ساير هيجانهاي مثبت

دوستانشان را براساس يک مقياس ده درجهاي از

است و ديگري ارزيابي شناخت رضايت از قلمروهاي

شادکامي درجهبندي کنند که همبستگي ميان اين

زندگي (علي پور و آگاه هريس .)1386 ،ابزار مورد

درجهبندي و پرسشنامه شادکامي آکسفورد 0/43 ،بود.

استفاده در اين پژوهش ،پرسشنامه شادكامي آكسفورد

بررسي واليانت ( )1993نيز همبستگي  0/64و  0/49را

)(OHIخواهد بود .اين پرسشنامه  29گويه دارد و

ميان درجهبندي دوستان و نمره پرسشنامه شادکامي

داراي پنج بعد رضايت از زندگي ،رضايت خاطر،
حرمت خود ،خلق مثبت و انرژي مثبت است.

آکسفورد گزارش کرده است.
در بررسي عملي اين تحقيق نيز ضرايب پايايي زير
براي تک تک متغيرها به دست آمد که همگي در حد
قابل قبولي هستند .از پرسشنامه استاندارد شادکامي

 -10ابزار تحقيق
هر پژوهش علمي براي بررسي نظاممند مسايل

آکسفورد که شامل  29سوال است فقط سوال بيست و

مورد مطالعه خود نياز به يك روش منظم مورد تاييد

هفتم که مربوط به بعد انرژي مثبت بود ،از مجموعه

دارد .انتخاب روش مطالعه از بين روشهاي متعدد

حدف شد و بيست و هشت گويه باقي ماند .براي

موجود براساس ماهيت موضوع تحقيق ،گستردگي

سنجش متغيرهاي مستقل نيز از پرسشنامه محقق

موضوع و محدوديتهاي موجود صورت ميگيرد .در

ساخته استفاده شد که ضرايب آلفاي کرونباخ آنها در

اين تحقيق با توجه به پيمايشي بودن آن ،از پرسشنامه

جدول زير مالحظه ميشود:

جهت گردآوري اطالعات استفاده ميشود .بدين ترتيب
كه پرسشنامهها پس از تهيه و گذراندن مرحلهي پيش

جدول  :1پايايي متغيرهاي تحقيق
تعداد سواالت

ضريب آلفاي کرونباخ

آزمون جهت تعيين اعتبار و روايي آن در ميان جامعه

شادکامي

28

0/90

آماري مورد نظر توزيع و پس از جمعآوري

رضايت از زندگي

13

0/75

اطالعات،پرسشنامهها كدگذاري و اطالعات به منظور

رضايت خاطر

5

0/74

تجزيه و تحليل وارد كامپيوتر ميشوند.

حرمت خود

5

0/91

خلق مثبت

3

0/90

انرژي مثبت

2

0/77

ارضاء نيازها

6

0/85

همبستگي اجتماعي

12

0/85

احساس امنيت

4

0/77

 -11اعتبار 4و پايائي 5ابزار اندازهگيري
پرسشنامه شادکامي آکسفورد در سال  1989توسط
آرجيل و لو تهيه شده است .آرجيل و همکاران پايايي
پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضريب آلفاي کرونباخ
 0/90و پايايي بازآزمايي آن را طي هفت هفته0/78 ،
گزارش
کرده اند .در پژوهشي كه توسط علي پور و نورباال
( )58 :1378صورت گرفت اعتبار و پايايي پرسشنامه
تأييد شده است.
براي بررسي اعتبار اين پرسشنامه ،آرجيل ،مارتين و
6

کروسلند

( )1989از دانشجويان خواستند تا

متغير

 -12يافتههاي تحقيق
در اين بخش ،ابتدا يافتههاي توصيفي و سپس
دادههاي به دست آمده در قالب فرضيههاي مطرح شده
در تحقيق ،مورد بررسي قرار ميگيرد .ابتدا روابط دو
متغيره و سپس روابط چند متغيره ،مورد آزمون قرار
ميگيرد .در روابط دو متغيره ،براي آزمون فرضيههاي
تحقيق از آزمون معناداري همبستگي پيرسون در سطح
سنجش فاصلهاي استفاده ميشود و براي آزمون روابط

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره سيام /زمستان 1394

7

مجید حسینینثار و صغری شب افروزان

چندمتغيره ،از آزمون رگرسيون چند متغيره به روش

که  52/9درصد خلق ثبتشان در حد متوسط است.

اينتر استفاده ميشود.

 34/4درصد خلق مثبتشان در حد زياد و  12/7درصد
در حد کم ميباشد.
انرژي مثبت ،پنجمين بعد از شادکامي است که با

 -12-1يافتههاي توصيفي
رضايت از زندگي ،يکي از ابعاد شادکامي

دو گويه مورد بررسي قرار گرفته است ،جدول و

آکسفورد است که در اين تحقيق با  13گويه مورد

نمودار زير نشان ميدهد که  69درصد انرژي مثبتشان

سنجش قرار گرفته است .بر اساس جدول و نمودار

در حد متوسط است 18 .درصد انرژي مثبتشان در حد

زير 55 ،درصد از مددجويان ميزان رضايتشان از

کم و  13درصد در حد زياد ميباشد.

زندگي ،متوسط است 26/5 .درصد رضايت کمي از

از ترکيب ابعاد پنج گانه مذکور ،شاخص احساس

زندگي دارند و  18/5درصد ،رضايت زيادي از زندگي

شادکامي به دست آمده است که با  28گويه اندازه

دارند.

گيري شده است .بر اساس دادههاي به دست آمده،

دومين بعد از شادکامي ،رضايت خاطر است که با
طرح  5گويه سنجيده شد .يافتهها نشان ميدهد که

 58/1درصد شادکامي متوسط دارند 22/1 .درصد
شادکامي کم و  19/8درصد ،شادکامي زياد دارند.

 56/3درصد از مددجوبان مورد بررسي رضايت

ارضاء نيازها يکي از متغيرهاي مستقل اين تحقيق

خاطرشان در حد متوسط است 22/1 .درصد رضايت

است که با طرح شش سوال ،مورد سنجش قرار گرفته

زياد و  21/6درصد هم رضايت خاطرشان کم ميباشد.

است 73 .درصد از نمونهها ارضاء نيازهايشان در حد

حرمت خود ،سومين بعد از شادکامي است که با

کم انجام ميشود 25/4 .درصد نيازهاشان در حد

طرح  5گويه مورد سنجش قرار گرفته است .سنجش

متوسط برآورده ميشود و فقط  1/6درصد از نمونهها،

اين متغير گوياي آن است که  57/2درصد حرمت

ارضاء نيازهاشان در حد زياد اتفاق ميافتد.

متوسطي را براي خود قايل هستند 26/1 .درصد

بر اساس جدول زير 74/2 ،درصد از نمونهها از

حرمت از خودشان در حد زياد و  16/7درصد در حد

همبستگي اجتماعي متوسطي برخوردارند22/5 .

کم ميباشد.

درصد همبستگي زياد و  3/3درصد همبستگي کمي

خلق مثبت

دارند .اين متغير با  12گويه سنجيده شده است.

چهارمين بعد از شادکامي است که با سه گويه
سنجيده شده است ،سنجش اين متغير گوياي آن است
جدول :2توزيع فراواني و درصدي ابعاد احساس شادکامي
رضايت از زندگي

رضايت خاطر

حرمت خود

خلق مثبت

انرژي مثبت

شادکامي

پاسخ ها

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

کم

59

26/5

48

21/6

37

16/7

24

12/7

33

18

49

22/1

متوسط

122

55

125

56/3

127

57/2

100

52/9

127

69

129

58/1

زياد

41

18/5

49

22/1

58

26/1

65

34/4

24

13

44

19/8

جمع

222

100

222

100

222

100

189

100

184

100

222

100
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جدول :3توزيع فراواني و درصدي متغيرهاي مستقل
ارضاء نيازها

احساس امنيت

همبستگي اجتماعي

پاسخ ها

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

کم

141

73

7

3/3

130

58/6

متوسط

49

25/4

158

74/2

75

33/8

زياد

3

1/6

48

22/5

17

7/7

جمع

193

100

213

100

222

100

يکي از متغيرهاي مهم در اين تحقيق ،احساس

فرضيه اول :بين ارضاء نيازها و احساس شادکامي در

امنيت است که با طرح چهار سوال در اين تحقيق،

بين مددجويان بهزيستي شهرستان رشت رابطه وجود

مورد سنجش قرار گرفته است .نکته مهم اين است که

دارد .

درصد قابل توجهي يعني  58/6درصد از مددجويان،

بر اساس جدول زير ،بين ارضاء نيازها به عنوان

احساس امنيتشان کم است 33/8 .درصد احساس

متغير مستقل و احساس شادکامي به عنوان متغير

امنيتشان در حد متوسط است و  7/7درصد ،احساس

وابسته ،رابطه کامالَ معنادار (با احتمال  99درصد)وجود

امنيتشان زياد است.

دارد .اين رابطه مثبت و ضريب همبستگي پيرسون،
معادل  0/610است .به اين معنا که با ارضاء هر چه
بيشتر نيازها ،بر ميزان شادکامي مددجويان اضافه

 -12-2يافتههاي تحليلي
يافتههاي تحليلي شامل دو قسمت ،يکي تحليل

ميشود .ضريب تعيين نشان ميدهد که  37درصد از

روابط دو به دو بين متغيرها و ديگري ،روابط همزمان

تغييرات شادکامي توسط ارضاء نيازها تبيين ميشود.

چند متغير با هم ميشود.

فرضيه دوم :بين همبستگي اجتماعي و احساس

 -12-2-1تحليل دومتغيره

شادکامي در بين مددجويان بهزيستي شهرستان رشت

همان گونه كه قبالً مطرح شد ،سه فرضيه در اين

رابطه وجود دارد.

تحقيق وجود دارد .با توجه به اين كه پيش شرط

بر اساس جدول زير ،بين همبستگي اجتماعي به

استفاده از آزمون همبستگي پيرسون اين است که

عنوان متغير مستقل و احساس شادکامي به عنوان متغير

متغيرهاي مستقل و وابسته در سطح سنجش فاصلهاي

وابسته ،رابطه کامالَ معنادار (با احتمال  99درصد)وجود

باشند و داراي توزيع نرمال باشند ،که در اين تحقيق نيز

دارد .اين رابطه مثبت و ضريب همبستگي پيرسون،

اين گونه است ،بنابراين ،از آزمون همبستگي پيرسون

معادل  0/701است .به اين معنا که هرچه همبستگي

استفاده ميشود .معناداري اين آزمون اگر كمتر از 0/05

اجتماعي بيشتر ميشود ،بر ميزان شادکامي مددجويان

باشد ،بيانگر وجود رابطه است .ضريب همبستگي

اضافه ميشود .ضريب تعيين نشان ميدهد که 49

پيرسون ،بيانگر شدت رابطه بين متغيرها است.

درصد از تغييرات شادکامي توسط متغير همبستگي
اجتماعي ،تبيين مي شود.

جدول  :4آزمون رابطه همبستگي ارضاء نيازها با احساس شادکامي
احساس شادکامي

همبستگي پيرسون

ضرب تعيين

معناداري

تعداد

0/610

0/37

0/000

222
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جدول  :5آزمون رابطه همبستگي اجتماعي با احساس شادکامي
احساس شادکامي

همبستگي پيرسون

ضرب تعيين

معناداري

تعداد

0/701

0/49

0/000

222

فرضيه سوم :بين احساس امنيت و احساس شادکامي

در چندين متغير ديگر ،پيش بيني کنيم .در واقع

در بين مددجويان بهزيستي شهرستتان رشتت رابطته

رگرسيون چند متغيري ،گسترش اين اصل است که

وجود دارد.

يک متغير را بر اساس چندين متغير ديگر ،پيش بيني
کنيم .پس با استفاده از رگرسيون چند متغيري ميتوان

بر اساس جدول زير ،بين احساس امنيت به عنوان

به آزمون مدل در اين تحقيق ،پرداخت.

متغير مستقل و احساس شادکامي به عنوان متغير
وابسته ،رابطه کامالَ معنادار (با احتمال  99درصد)

همان طور که در جدول شماره  7مالحظه ميشود

وجود دارد .اين رابطه مثبت و ضريب همبستگي

مجموع مربعات رگرسيون در مدل ،بيشتر از مجموع

پيرسون ،معادل  0/540است .به اين معنا که هرچه

مربعات باقي مانده است و ميانگين مربعات براي

احساس امنيت ،بيشتر ميشود ،بر ميزان شادکامي

رگرسيون نيز که از تقسيم مجموع مربعات رگرسيون بر

مددجويان اضافه ميشود .ضريب تعيين نشان

درجه آزادي به دست آمده است ،به طور قابل مالحظه

مي دهد که  29درصد از تغييرات شادکامي توسط

اي ،بزرگتر از ميانگين مربعات باقي مانده ميباشد .اين

متغير احساس امنيت ،تبيين ميشود.

نکته به اين معنا است که در اين مدل تفاوت معناداري
بين اين دو وجود دارد .
جدول شماره  8روابط چند متغيره را نشان ميدهد

 -12-2-2تحليل چندمتغيره
جداول بعدي ،ارتباط بين متغيرهاي مستقل (پيش

که بر اساس آن رابطه  3متغير پيش بين ،با يک متغير

بين) و وابسته (مالک) تحقيق را که بر اساس رگرسيون

مالک به نام شادکامي بررسي ميشود .در اين مدل

چند متغيره خطي به روش چندگانه توام ( )Enterانجام

رگرسيوني که ،بر اساس مقدار معناداري براي متغيرها،

شده است ،به طور همزمان نشان ميدهد .رگرسيون

ميتوان حکم به وجود رابطه بين هر سه متغير پيش

چند متغيري ،روشي آماري است که اجازه ميدهد نمره

بين و مالک داد .معناداري رابطه هر سه متغير با

يک فرد يا گروه را در يک متغير بر اساس نمرههاي او

شادکامي در سطح  99درصد احتمال صحت است از

جدول  :6آزمون رابطه احساس امنيت با احساس شادکامي
احساس شادکامي

همبستگي پيرسون

ضرب تعيين

معناداري

تعداد

0/540

0/29

0/000

222

جدول  :7جدول آزمون اف (آنوا)

10

مدل 1

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربع

مقدار اف

معناداري

رگرسيون

61/325

3

20/442

109/303

0/000

باقي مانده

40/770

218

0/187

-

-

جمع

102/096

221

-

-

-
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جدول  : 8بررسي ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر شادکامي مددجويان
ضرايب غيراستاندارد

مدل1

ضرايب استاندارد

مقدار تي

معناداري
0/785

ضريب بي

خطاي استاندارد

بتا

عدد ثابت

0/48

0/175

-

0/274

ارضاء نيازها

0/244

0/057

0/244

4/274

0/000

همبستگي اجتماعي

0/587

0/059

0/499

9/901

0/000

احساس امنيت

0/153

0/044

0/190

3/520

0/001

نظر ميزان و شدت رابطه نيز به ترتيب همبستگي

ميتواند فرد را به سوي تحقق اهداف و آرزوهاي فردي

اجتماعي با ضريب بتاي  0/499قوي ترين رابطه را با

سوق دهد و از سوي ديگر زمينه ساز تحقق فضايي

شادکامي دارد .سپس ارضاء نيازها با ضريب بتاي

است كه فرد ميتواند به كنش متقابل و ارتباط با

 0/244و در آخر ،احساس امنيت با کمترين ضريب بتا

همنوعاني كه باعث ايجاد آرامش ،امنيت و اطمينان

که معادل  0/190است.

خاطر وي براي يك زندگي مناسب باشند ،مبادرت

بر اساس جدول زير ،مقدار ضريب همبستگي

ورزد .شادكامي در زندگي ،تركيبي است از شرايط فردي

چندگانه معادل  0/775است که رابطه نسبتاً قوي بين

و اجتماعي و در واقع ،نشانهاي از نگرشهاي مثبت

متغيرهاي پيش بين و مالک را نشان ميدهد .همچنين

نسبت به جهان و محيطي كه فرد را فرا گرفته و در آن

با توجه به مقدار  R2ميتوان گفت که حدود  60درصد

زندگي ميكند ،ميباشد.

از تغييرات متغير شادکامي توسط متغيرهاي مدکور

بررسي ميزان شادکامي مردم براي سازمان بهزيستي

تبيين ميشود .ضريب تعيين نيز  0/601شده که مقدار

و خصوصاً ارزيابي ادواري از زندگي افرادي كه از

قابل توجهي است و نشان ميدهد بخش زيادي از

خدمات حمايتي و توانبخشي بهزيستي بهره مند شده

تغييرات احساس شادکامي ،به وسيله متغيرهاي سه گانه

اند با توجه به ماموريتها و اقدامات اين سازمان در

ارضاء نيازها ،همبستگي اجتماعي و احساس امنيت،

جامعه ،کامالً ضروري است .در واقع بهزيستي بايد هر

تبيين ميشود.

سال نسبت به ارزيابي شادکامي و انجام پيمايشهاي
ساالنه بپردازد تا از اين طريق ،بتواند آسيبها را
شناسايي و در جهت بهزيستي هرچه بيشتر ،قدم

 -13نتيجه گيري و پيشنهادها
مفهوم شادکامي در طول سالهاي اخير مورد عالقه
روانشناسان ،جامعهشناسان و متخصصان بهداشت قرار

بردارد .اين پيمايش نيز در همين راستا انجام شده
است.

گرفتهاست .احساس شادكامي در زندگي اگر چه تا حد

 52درصد از مددجويان مورد بررسي سرپرست

زيادي بستگي به شرايط فردي دارد ،اما تأثير عوامل

خانوار نيستند و  48درصدشان سرپرست خانوار

اجتماعي در افزايش و يا كاهش آن بسيار مؤثر است.

هستند 29.3 .درصد از مددجوبان ،تعداد اعضاي

جامعه از سويي به وجود آورندة شرايطي است كه
جدول  :9خالصه مدل (ضرايب همبستگي رگرسيون)
مدل

ضريب همبستگي پيرسون

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل يافته

خطاي استاندارد ارزيابي

1

0/775

0/601

0/595

0/43246
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خانواده شان  3نفر است 27/8 .درصدشان  4نفره،

سرخورده و منفعل ميشوند از آنجا كه بخشي از

 21.2درصد  5نفره 10/8 ،درصد دو نفره 8/6 ،درصد

شخصيت افراد غير قابل تغيير بوده و ناشي از مسائل

 6نفره و  1/4درصد  1نفره هستند 57/2 .درصد از

ژنتيكـي ميباشد و بخشي از شخصيت افراد ناشي از

نمونهها مجرد 25/7 ،درصد متاهل و  17/1درصد در

شرايط خانواده و اجتماع ميباشد ،ميتـوان بر

گزينه ساير قرار ميگيرند.

شخصيت افراد تأثير گذاشت ،و بر احساس شادي و

 58.1درصد شادکامي متوسط دارند 22/1 .درصد

شادكامي او افـزود .در خصـوص باال بردن ميزان

شادکامي کم و  19/8درصد ،شادکامي زياد دارند73 .

شادكامي اجتماعي الزم اسـت كـه فعاليـتهاي

درصد از نمونهها ارضاء نيازهايشان در حد کم است.

متنـوعي در حـوزههاي مختلف فردي ،خانوادگي و

 25/4درصد ،نيازهاشان در حد متوسط ارضاء ميشود

اجتماعي صورت گيرد ،بدين ترتيب با توجه به

و  1/6درصد ،ارضاء نيازهاشان در حد زياد است.

يافتههاي تحقيـق ،مـوارد زيـر را بـه ترتيـب از بعـد

 74/2درصد از نمونهها از همبستگي اجتماعي متوسطي

فـردي روانشناختي تا بعد كالن اقتصادي و اجتماعي

برخوردارند 22/5 .درصد همبستگي زياد و  3/3درصد

ميتوان مطرح نمود:

همبستگي کمي دارند .درصد قابل توجهي يعني 58/6

 -1توجه خانواده و خصوصاً والدين به مسائل و

درصد از مددجويان ،احساس امنيتشان کم است33/8 .

نيازهاي روحي و عاطفي فرزندان

درصد احساس امنيتشان در حد متوسط است و 7/7
درصد ،احساس امنيتشان قوي است.

والدين بايد به اين امر توجه داشته باشند كه فقـط
نبايـد بـه فكـر نيازهـاي فيزيولوژيـك بچههاي خود

بر اساس نتايج تحقيق ،سه متغير در ارتباط همزمان

(مثل غذا ،خوراك ،پوشاك ،مسكن و )...باشند ،بلكه

با متغير شادکامي ،معنادار بوده اند که شامل همبستگي

آنهـا بايـد بـه مسـائل عاطفي بچههاي خود توجه ويژه

اجتماعي ،ارضاء نيازها و اميد به آينده است .مقدار

داشته باشند و روزانه و يا هفتگـي سـاعاتي را براي

ضريب همبستگي چندگانه معادل  0/775است که

صحبت و مشورت با فرزندان اختصاص دهند .ميتوان

رابطه نسبتاً قوي بين متغيرهاي پيش بين و مالک را

نتيجـه گرفـت كـه همـه مشـكالت صـرفاً اقتصادي

نشان ميدهد .همچنين با توجه به مقدار  R2ميتوان

نبوده ،بلكه ارتباط نزديك اعضاي خـانواده بـا

گفت که حدود  60درصد از تغييرات متغير شادکامي

يكـديگر و تعامـل آنهـا موجـب احساس تعلق بيشتر

توسط متغيرهاي مدکور تبيين ميشود.

فرزندان به خانواده و كاهش آسيبهاي اجتمـاعي

نبود شادكامي عوارض متعدد رواني ،اجتماعي،

مي شـود كـه در نهايت احساس شادكامي را افزايش

اقتصادي و حتي سياسـي را در پـي دارد .عدم اميد به

ميدهد.

آينده و كسالت ،موجب كناره گيري فرد از اجتماع،

 -2برنامه ريزي در جهت شادکامي مردم و اجراي

افسردگي و انـزواي اجتماعي ميشود كه اين عوامل

برنامههاي شاد و مفرح اجتمتاعي توسط نهادهاي

خود كاهش فعاليت و كارايي را به دنبال دارند

ذيربط

همچنـين نااميدي در بعد فردي موجب از بين رفتن
نيرو و اراده الزم براي نيل به اهداف ميشـود.
افراد نااميد نسبت به تواناييهاي خود باور نداشته
و از آينده تصـوري نـامطلوب دارنـد و به همين سبب

12

مطالعات انجام شده درباره احسـاس شـادكامي و
خوشـبختي ،نشـان ميدهـد كـه شركت در فعاليتهاي
اجتماعي در بوجود آوردن احساس شادي افراد تأثير
بسزايي دارد .فورديس ( )2000بيش از  30مورد
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پژوهش را ذكر كرده است كه نتـايج آنهـا مؤيـد ايـن

از افـراد جامعـه ،شادي يك ضد ارزش محسوب

ادعاست .بنابراين برگزاري برنامههاي شاد اجتماعي

ميشود .از اين رو الزم است كه فضـاي مناسب و

مانند برگزاري اردو ،جشـن ،نمـ ايش ،مسابقات

مثبت در جامعه براي احساس شادي در بين جوانان

ورزشي در فرهنگسراها ،مدارس ،شـهرداريها،

بوجود آيد.

باشـگاههاي ورزشـي و غيـره ميتواند باعث شود افراد

 -5رعايت عدالت توزيعي از سوي مسووالن و آگاه

جامعه بيشتر از زندگي خود لذت ببرند و احساس

شدن مردم به حقوق شهروندي خود

شادي كنند.

دولت و مسئولين با بهره گيري حداكثري و بهينه از

 -3فراهم آوردن امكانات ورزشي در محالت

امكانات موجود ،ميتواننـد بـا اشتغال زايي ،كاهش

مختلف شهرستان

اختالف طبقاتي و برقراري عدالت اجتمـاعي از

ضعف امكانات تفريحـي بطـور اعـم و امكانـات

مشـكالت اقتصـادي مردم بكاهند و در نتيجه بر

ورزشـي بطـور اخـص ،همـواره زمينه ساز پيامدها و

احساس شادكامي اجتماعي بيفزايند.

تبعات منفي خواهد بود ،چرا كه نبـود و يـا ضـعف

 -6تالش مسووالن مربوطه در باال بردن احساس

چنـين امكانـاتي ،موجب آن خواهد شد تا برخي از

امنيت روانتي و اجتمتاعي در بين مردم

نوجوانان و جوانان بيشتر زمان فراغت خويش را بجاي

از اين رو بايد خاطر نشان ساخت كه امنيت داراي

فعاليتهاي مناسب به لحاظ اجتماعي صرف

ابعاد تفـاوتي ميباشـد و الزم است كه مردم از

فعاليتهاي غيرسازنده همچـون پرسـه زدن در خيابانها

كمترينهاي امنيت در حوزه جاني ،مالي و آزادي بيان

نمايند كه اين امر ثمر چنداني در رشـد و بالنـدگي

برخوردار باشند و اما جدا از مسائل فعلي امنيت،

فـرد و در نهايـت جامعـه نخواهد داشت .پس بر طبق

اطمينان داشتن از توانايي تأمين زندگي در سالهاي

اين نتيجه ،ميتوان گفت كه فراهم كردن امكانات

پيـري و از كارافتادگي ،اطمينان داشتن از اين كه فرد

ورزشـي در محالت ،مدارس ،دانشگاهها و ساير اماكن

ميتواند در موقع بيماري از امكانات پزشـكي و درماني

عمومي يكي از عوامل مهم در گـذران اوقـات فراغت

مطلوب بهره مند شود ،از جمله مسائلي هستند كه

تمام نوجوانان و جوانان بطور اخص و همه افراد

زمينه امنيـت روانـي افـراد را فراهم ميكنند در مجموع

جامعه به صورت اعم است و مسئولين مربوطه بايد به

عملكرد بهينه سازمانهاي انتظـامي ،رفـاهي و تـأمين

اين مهم ،توجه جدي داشته باشند.

اجتمـاعي ميتواند در تأمين امنيت رواني افراد جامعه

 -4اصالح باورهاي فرهنگي در مورد شادي کردن

نقش مهمي ايفا كند.

جوانان و زنان
در فرهنگ ما ،بسياري از مردم شاد بودن و شادي

منابع و مآخذ

كردن را علي الخصـوص بـراي زنان امري ناپسند و به
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کاربردي ،ترجمه :فرهاد ماهر ،تهران :به نشر ،چاپ

كـه برخـي باورهاي سنتي به اين امر دامن ميزند در

چهارم.

فرهنگ ما ضرب المثلها يي ماننـد خنـدة بي جا ،گريه
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بودن را نكوهش ميكند .در حقيقت به اعتقاد عـدهاي
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