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فاطمه رادان

ندارند اما نقش مهم و مؤثري در ارتقاء کيفيت سطح

مقدمه
انسان موجودي هدفمند و جوياي سعاد

و

خوشبختي است و با تحقق اهداف ،احساس نشاط و
شادکامي ميکند .انسان در فرايند زندگي همواره با
مسائل و مشکال

متنوعي مواجه است که با پذيرش

زندگي ايفا ميکنند.
تحقيقا

انجامشده در ارتباط با دانشجويان نشان

ميدهد که دانشجويان با احساسا
تصميمگيرندگان بهتري نيز هستند

متبتتر،
& (Boehm

در برابر تغييرا ،

) ،Lyubomirsky, 2007: 101-116ازاينرو توجه به

سازگاري خويش را افزايش ميدهد .احساس

بهداشت رواني زنان دانشجو بهخصوص نشاط

نشاط يکي از مهمترين پشتوانههاي انسان براي مقابله

اجتماعي آنان داراي اهميت است زيرا اين گروه از

با مشکال  ،سختيها و تأمين نيازهاي مقبول و همسو

جوانان ،در آينده عالوه بر پذيرش نقشهاي متعدد در

بافرهنگ جامعه است و حرکت در مسير تحقق اهداف

بخشهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي کشور که به

نيز نشاطآور است .متغيرهاي اجتماعي و فردي بسياري

عهده ميگيرند با ايفاي نقش همسري و تربيتي مادري

در ايجاد احساس نشاط مؤثرند که اين گروه از عوامل

در خانواده سهم بيشتري را متقبل ميشوند بنابراين

تأثيرگذار ريشه در نظام ارزشي جامعه و خصوصيا

توجه به مقوله نشاط آنان قابلتأمل به نظر ميرسد.

نقشهاي گوناگون ،براي نيل به ثبا
قدر

فردي اشخاص دارند و در همين راستا نظام ارزشي
جامعه هم زمينه ايجاد و دوام نشاط را فراهم ميکند و
هم تحت تأثير نشاط اعضاي جامعه قرار ميگيرد.

بيان مسئله
تحقق توسعه پايدار از مهمترين اهداف هر کشوري

نشاط صفتي براي افراد جامعه است که از

محسوب ميشود و دانشگاهها با توليد و عرضه علم،

وضعيت عيني زندگي در فرايند مقايسه با ديگر گروهها

جايگاه واتيي در تحقق اهداف توسعه دارند .نظام

بهعنوان ويژگي فرهنگي و ملي شکل ميگيرد(Haller .

دو دهه اخير با گسترش

آموزش عالي کشور در مد

)& Hadler, 2006: 169-216جامعه با هموارسازي

دانشگاهها و پذيرش زنان با بيش از نيمي از تعداد

وضعيت موجود با نگاهي به وضعيت مطلوب و مقبول

متقاضيان ادامه تحصيل در بخش آموزش عالي کشور،

اعضاي جامعه ،بستر مناسب براي تحقق اهداف را مهيا

بيش از دو ميليون نفر از جمعيت زنان فعال جامعه را

ميکند و افراد را بهسوي آرزوهايشان سوق ميدهد و

در فضا دانشگاهي تحت تأثير قرار داده درحاليکه

در همين فضا ،فرد با کنش متقابل و ارتباط با همنوعان

فضاي دانشگاهها نيز تحت تأثير اين گروه از اعضاي

خود در پي کسب آرامش ،امنيت و اطمينان خاطر

جامعه قرارگرفتهاند .دانشگاه بهمتابه سازمان ميتواند

نسبي و ضروري براي زندگي تالش ميکند .بديهي

برافزايش يا کاهش شادي و سالمت فيزيکي ،رواني و

است که رفتار انسان برخاسته از نگرش و ارزشهاي

هيجاني نيروهاي خود تأثيرگذار باشد & (Bretones

حاکم در فضاي زيستي اوست.

) Gonzalez, 2010: 273-285بررسي ميزان نشاط

بر اساس آمار موجود در سايت مرکز آمار ايران و

اجتماعي بهعنوان شاخصي از بهبود بهداشت و سالمت

موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي ،زنان

رواني اعضاي جامعه ضروري است و اين ضرور

در

دانشجو با نسبت حدود  0/05از جمعيت کل زنان

مورد زنان دانشجو به دليل نقش تربيتي و مؤثر آنان در

کشور اگرچه ظاهراً ازنظر کمي سهم زيادي در جامعه

شاکله خانواده دوچندان ميشود.
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بنا بر گزارش رويترز 1در تازهترين ردهبندي

يافتن تأثيرا

اين موضوع بر سالمت رواني بود .جهت

کشورهاي جهان در سال  2016ميالدي ازنظر شاخص

اين کار حجم نمونهاي به تعداد  138نفر از جوانان

شادي در ميان  157کشور ،ايران داراي رتبه  105است.

بريتانيايي انتخاب و دادهها از طريق دو مقياس مذهب

اين ردهبندي بهطور مشترک از سوي موسسه

(مقياس جهتگيري مذهبي و خرده مقياسهاي دروني

مطالعاتي SDSN2وابسته به سازمان ملل و موسسه زمين

و بيروني) و مقياس الگوبرداري (خرده مقياس منفي و

در دانشگاه کلمبيا امريکا انجامشده است .در انجام اين

متبت) و شادکامي (افسردگي – شادکامي و فرم کوتاه

مطالعه از شاخصهاي مختلفي چون سرانه توليد

پرسشنامه شادکامي آکسفورد) جمعآوري شد.

ناخالص داخلي ،ميزان حمايتهاي اجتماعي ،اعتماد

بهطورکلي رابطه معناداري بين نمرا

عمومي ،نظامهاي سياسي ،وجود فساد ،آموزش،

شادکامي پيدا نشد .همچنين همبستگي باتيي بين

شاخصهاي بهداشتي و طول عمر ،آزادي زندگي و

دو خرده مقياس جهتگيري مذهبي و

انتخاب ،سخاو

نمرا

مذهب و نمرا

و ديگر شاخصها استفادهشده است.

الگوبرداري مذهبي متبت وجود داشت و رابطه

با توجه به رتبه ايران در ردهبندي جهاني و جايگاه

معناداري با نمرا

پرسشنامه فرم کوتاه شادکامي

زنان در جامعه ،پردازش به مقوله نشاط اجتماعي زنان

آکسفورد 5نيز داشت.

دانشجو ضروري به نظر ميرسد .در اين مقاله سعي

آرگايل )2002( 6معتقد است بين درآمد و شادماني

شده تأثير برخي از عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان

ارتباط متبت وجود دارد؛ اما پژوهشهاي وي نشان

نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور و آزاد

ميدهد اين ارتباط بين اقشار کمدرآمد بيشتر است؛

اسالمي شهر ساوه سنجيده و ميزان نشاط اجتماعي آنان

يعني درآمد تا اندازهاي که نيازهاي مادي افراد را

نيز با يکديگر مقايسه شود.

برطرف ميسازد ،بر شادماني تأثير دارد .اين در حالي
است که درآمد بيشازحد نياز ،شادماني را افزايش
نميدهد (ميرشاه جعفري .)1381 ،به اعتقاد داينر 7هم

ادبيات تحقيق
موگيلنر )2010( 3بامطالعه نمونۀ  127نفر دانشجو

داشتن غذا و سرپناه و امنيت از پايههاي اصلي

نشان داد ،ازنظر بيشتر دانشجويان ،پول براي دستيابي به

رضامندي و شادي به شمار ميرود؛ ولي زماني که افراد
اوليه برخوردار باشند و ضروريا

رؤياي آمريکايي و شادي بهعنوان حق مسلم افراد

از اين امکانا

جامعه ،بسيار حياتي است .البته ازنظر بسياري از

زندگي خود را تأمين کرده باشند ،ديگر ثرو

محققان روانشناسي رابطۀ ضعيفي بين پول و

اساسي ندارد (کرمي نوري.)41-32 :1381 ،

نقش

خوشبختي وجود دارد .اقتصاددانان دريافتهاند که سطح

تحقيقي با عنوان «بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر

خوشبختي آمريکاييها در طول پنجاه سال گذشته،

نشاط اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد

کشور در طي همان سالها ثابت

رودهن» توسط عليرضا وراميني در سال  1390در

باوجود افزايش ثرو

مانده است (موگيلنر.)2010 ،

رودهن انجام گرفت .هدف پژوهش بررسي عوامل

لوايس 4و همکاران ( ،)2005در تحقيقي با عنوان

اجتماعي مؤثر بر نشاط اجتماعي دانشجويان واحد

«جهتگيري مذهب ،الگوبرداري مذهبي و شادکامي در

رودهن است و به روش توصيفي از نوع پيمايشي

بين جوانان بريتانيا» انجام دادهاند .هدف آنها از اين

انجامشده است .جامعه آماري اين پژوهش تمامي

تحقيق بررسي رابطه مذهب و نشاط از طريق متون و

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن در سال
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تحصيلي  1389-90شاغل به تحصيل تشکيل ميدهند.

تغييرا

نتايج نشان ميدهند بين اميد به آينده بانشاط اجتماعي

کنند.

يا واريانس متغير شادکامي اجتماعي را تبيين

دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد .بين پايبندي به
اعتقادا

ديني و امنيت اجتماعي بانشاط اجتماعي

دانشجويان رابطه معنادار وجود ندارد.
صحراييان و همکاران ( ،)1390در تحقيقي با عنوان

چارچوب نظري
چارچوب نظري اين پژوهش طبق نظريه
کارکردگرايي ساختاري و تلفيقي از ديدگاههاي رابر
8

9

«رابطه نگرش مذهبي و شادکامي دانشجويان پزشکي

مرتون و تالکو

دانشگاه علوم پزشکي شيراز» با حجم نمونه  271نفري

معتقد بود که در جوامع باز به لحاظ طبقاتي که امکان

دانشجوي رشته پزشکي ( 164مرد و  107زن) ،روش

رقابت و ارتقا در سلسلهمراتب اجتماعي در آنها

تحقيق توصيفي– مقطعي و روش نمونهگيري خوشهاي

وجود دارد؛ جامعه اهداف مطلوب اجتماعي را براي

تصادفي و با استفاده از پرسشنامه نگرش مذهبي

همه افراد تجويز ميکند (دستيابي به ثرو

و منزلت)

خداياريفرد و شادکامي آکسفورد به اين نتايج رسيدند

اما وسايل دستيابي به اين اهداف را يکسان بين اعضاي

که عالوه بر رابطه معنادار بين شادکامي و نگرش

پايينتر جامعه

پارسونز شکلگرفته است .مرتون

جامعه توزيع نميکند .براي متال طبقا

مذهبي ،سن نيز رابطه معناداري با شادکامي و نگرش

بهاندازه طبقا

مذهبي دارد.

اهداف را دارند اما امکانا

باتتر جامعه آرزومندي دستيابي به اين
رسيدن به اين اهداف در

هزارجريبي و صفري شالي ( )1389در پژوهشي

اختيار آنها نيست ،در اين حالت بين آرزومنديها و

با عنوان «بررسي مفهوم شادکامي اجتماعي و عوامل

امکانا

شکافي پيش ميآيد که فرد را دچار ناکامي و

مؤثر بر آن (مطالعه موردي استان مرکزي)» پرداختهاند.

احساس خصومت نسبت به نظم هنجاري موجود مي-

نتايج پژوهش ايشان نشان داد که احساس شادکامي در

کند .افراد در مقابل بروز اين شکاف ،پاسخ يکساني

بين  18/5درصد از پاسخگويان در حد کم و خيلي کم،

نميدهند و با توجه به ميزان پذيرش اهداف و وسايل

 19/5درصد از آنان در حد زياد و  62درصد هم در

تزم براي نيل به اين اهداف به پنج شکل واکنش مي-

حد متوسط بوده است .عوامل تبيينکننده شادکامي

دهند .مرتون مينويسد ،در بين عناصر اجتماعي و

اجتماعي بر طبق مدل مسير ،نشان ميدهد که در ابتدا

ساختارهاي فرهنگي ،دو مورد از آنها داراي اهميت

متغير اميد به آينده وارد معادله شده است .متغيرهاي

بيواسطه هستند .اولين آن شامل آنچه به لحاظ

بعدي عبار اند از :احساس مقبوليت اجتماعي (با

فرهنگي ،اهداف ،مقاصد و عاليق تعريفشدهاند-

ضريب  ،)0/28ارضاي نيازهاي عاطفي (با ضريب

اهداف انسانها در جامعه کموبيش يکپارچه هستند -و

 ،)0/26پايبندي به ارزشهاي ديني (با ضريب ،)0/11

تقريباً در سلسلهمراتب ارزشي منظم ميشوند .دومين

بات رفتن سن افراد (با ضريب  ،)0/08احساس عدالت

عنصر از ساختار فرهنگي چنين تعريف ميشود :شيوه-

توزيعي (با ضريب  ،)0/07فضاي مناسب اخالقي

هاي قابلقبول براي رسيدن به اين اهداف که منظم و

عمومي (با ضريب  ،)0/06عدم احساس امنيت (با

کنترلشدهاند (مرتون .)186-187 :1968 ،به نظر وي،

ضريب  ،)0/05احساس امنيت (با ضريب .)0/05

در يک جامعه منظم اهداف و ابزار يا شيوهها در

درمجموع متغيرهاي يادشده توانستهاند  0/55از

هماهنگي و يگانگي و تطابق به سر ميبرند؛ هم
پذيرفتهشده هستند و هم در اختيار افراد جامعه قرار
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گرفتهاند .عدم تطابق ،زماني ظاهر ميشود که تأکيدي

شدن هستند .دو نوع رضايت در جامعه براي افراد

ناموزون بر اهداف ،ابزار و يا شيوههاي دستيابي به

وجود دارد – 1 :رضايت دروني يا رواني – 2 ،رضايت

هدف قرار شود .به نظر مرتون در جامع آمريکايي

ابزاري در سطح سازمان ،رضايتهاي رواني شامل

تأکيدي بيشازحد بر اهداف ديده ميشود و لزوم توجه

تأييد فرد از جانب ديگران ،تصديق موفقيت شغلي و

به شيوههاي نهادي شده براي دستيابي به اهداف به

تأمين شغلي است و رضايتهاي ابزاري شامل پاداش-

دست فراموشي سپردهشده است (ممتاز-66 :1381 ،

هاي موجود در سازمانهاست که اساساً از نوع پاداش-

.)65

هاي مادي است .پس چنانچه نظام فرهنگي بتواند بين
نظام شخصيتي و انتظارا
ابزار

اهداف

وضعيت (وجه)

اهداف سازماني که توسط نظام فرهنگي دروني شدهاند،

همنوايان

ارتباط منطقي ايجاد کند ،کنشگران ميتوانند ضمن

ابداع

دستيابي به اهداف سازماني ،به اهداف و منافع فردي

+

+

+

-

-

 +انجام امور برحسب عاد

-

 -معتادان و افسردهها

عزلت

 +/-جنبشها و انقالبها

طغيان

+/-

متقلب

رواني و مادي آنها و

رسم پرستي

منبع :ترنر ()1393

خود برسند و احساس رضايتمندي ،مشارکت در امور
سازمان يا احساس مفيد بودن و مؤثر بودن،
اعتمادبهنفس ،کنترل بر جريان امور و احساس عدالت
کنند .همچنين پاداشهاي مادي که حاصل کار و تالش

ازنظر پارسونز ،يک نظام اجتماعي از مجموعهاي از

آنان است را کسب کنند (صبوري.)174 :1385 ،

کنشگران فردي ساخته ميشود که در موقعيتي که

نظام شخصيتي

دستکم جنبهاي فيزيکي يا محيطي دارد ،با يکديگر

نظام فرهنگي

کنش متقابل دارند .اين کنشگران بر حس گرايش به
سطح سازماني

ارضاي حد مطلوب برانگيخته ميشوند و رابطه آنها با

سطح فردي

موقعيتهايشان و همچنين با همديگر ،برحسب و
بهواسطه يک نظام ساختاربندي شده فرهنگي و

شيوه کنش ابزاري

شيوهه کنش اخالقي

نمادهاي مشترک ،مشخص ميشود (ريتزر:1388 ،10
 .)134-135پارسونز در نظريا

خود ادعا ميکند:

رضايت بيروني

ادغام نظامهاي فرهنگي و شخصيت در نظام اجتماعي
امکانپذير است و اين ادغام از طريق استفاده از يک
مفهوم نظام ارزشي مرکزي صور

در کتاب نظام اجتماعي نشان ميدهد که چگونه روابط
نقش بر اساس انتظارا

مشترک در مورد رفتار و

نگرشهاي افراد ديگر به وجود ميآيد (صبوري،
 .)173 :1385اين انتظارا

احساس شادکامي

ميگيرد .اين مفهوم،

هسته مرکزي نظريه نظم پارسونز را تشکيل ميدهد .او

خود نتيجه فرآيندهاي

رضايت دروني

فرضيهها
 بين احساس محروميت و نشاط اجتماعي دانشجويانزن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه
رابطه معنادار وجود دارد.

مشترک دروني ساختن هنجارهاي جامعه و اجتماعي
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 بين مقبوليت اجتماعي و نشاط اجتماعي دانشجويانزن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه

پايايي آن نيز  0/87گزارششده است (رضادوست
و همکاران.)1393 ،

 -2پرسشنامه محقق ساخته :اين پرسشنامه تلفيقي از

رابطه معنادار وجود دارد.
 -بين احساس امنيت اجتماعي و نشاط اجتماعي

پرسشنامه عنبري و حقي ( )1393با مؤلفه بيگانگي

دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالم ي

اجتماعي ،هزارجريبي و آستين فشان ( )1388با

شهر ساوه رابطه معنادار وجود دارد.

مؤلفه مقبوليت اجتماعي و محروميت اجتماعي و

 -بين احساس بيگانگي اجتماعي و نشاط اجتماعي

ابراهيمي و بنيفاطمه ( )1393با مؤلفه امنيت

دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالم ي

اجتماعي است و جهت اعتبار آن از اعتبار سازه و

شهر ساوه رابطه معنادار وجود دارد.

بهمنظور سنجش پايايي آن از تکنيک آلفاي کرونباخ

 -بين احساس نشاط اجتماعي دانشجويان زن

استفادهشده که برابر با  0/87و اعتبار و پايايي آن

دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه تفاو

نيز تأييدشده است.

معنادار وجود دارد .

دادههاي پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  Spssدر
محيط ويندوز مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتهاند.

روش تحقيق
در اين تحقيق که ازنظر هدف در زمره تحقيقا
کاربردي قرار دارد به اقتضاي موضوع تحقيق و با توجه
موجود ،تحقيق به شکل پيمايشي

به امکانا

انجامگرفته و از روش همبستگي بهمنزله مناسبترين
روش براي آزمودن دادهها استفادهشده است.
جامعه آماري پژوهش را کليه دانشجويان زن
دانشگاههاي پيام نور با تعداد  2544نفر و آزاد اسالمي

يافتهها
آزمون فرضيات
جدول شماره  :1آزمون همبستگي پيرسون براي تبيين
رابطه احساس محروميت اجتماعي و نشاط اجتماعي
نشاط اجتماعي
احساس محروميت
اجتماعي

ضريب همبستگي

سطح معناداري

-0/361

0/001

مرکز ساوه با تعداد  2700نفر در نيمسال دوم سال
تحصيلي  94-95تشکيل دادهاند؛ که از اين تعداد با

بر اساس يافتههاي جدول فوق که به بررسي رابطه

استفاده از فرمول کوکران  373نفر بهعنوان جمعيت

ميان احساس محروميت و نشاط اجتماعي دانشجويان

نمونه بر اساس روش نمونهگيري در دسترس

زن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه با

انتخابشدهاند.

استفاده از آماره همبستگي پيرسون پرداخته،

براي سنجش رابطه بين متغيرهاي مستقل بانشاط

مشخصشده که با توجه به ميزان ضريب همبستگي آن

اجتماعي دانشجويان از پرسشنامه شماره يک و دو

( )r=-0/361و سطح معنيداري ( )sig=0/001رابطه

استفادهشده است.

ميان دو متغير معنادار و معکوس بوده بهنحويکه با

 -1پرسشنامه مقياس کوتاه ارزيابي نشاط اجتماعي

کاهش احساس محروميت افراد ميزان نشاط اجتماعي

آکسفورد :اين پرسشنامه در سال  1990توسط

اين افراد نيز افزايش مييابد و فرضيه فوق تأييد شد.

آرگايل و لو تهيهشده و داراي اعتبار سازه و ضريب
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جدول شماره  :2آزمون همبستگي پيرسون براي
تبيين رابطه مقبوليت اجتماعي و نشاط اجتماعي

جدول شماره  :4آزمون همبستگي پيرسون براي تبيين
رابطه احساس بيگانگي اجتماعي و نشاط اجتماعي
ضريب همبستگي سطح معناداري

نشاط اجتماعي

ضريب همبستگي

سطح معناداري

نشاط اجتماعي

ميزان مقبوليت اجتماعي

0/450

0/000

احساس بيگانگي اجتماعي

0/002

-0/284

بر اساس يافتههاي جدول فوق که به بررسي رابطه

بر اساس يافتههاي جدول فوق که به بررسي رابطه

ميان مقبوليت اجتماعي و نشاط اجتماعي دانشجويان

ميان احساس بيگانگي و نشاط اجتماعي دانشجويان زن

زن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه با

دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه با

پرداخته

استفاده از آماره همبستگي پيرسون پرداخته،

مشخصشده که با توجه به ميزان ضريب همبستگي آن

مشخصشده که با توجه به ميزان ضريب همبستگي آن

( )r=0/450و سطح معنيداري ( )sig=0/000رابطه ميان

( )r=-0/284و سطح معنيداري ( )sig=0/002رابطه

دو متغير معنادار و متبت بوده بهنحويکه با افزايش

ميان دو متغير معنادار و منفي بوده بهنحويکه با کاهش

ميزان مقبوليت اجتماعي دانشجويان زن ميزان نشاط

احساس بيگانگي دانشجويان زن ميزان نشاط اجتماعي

اجتماعي نيز افزايش مييابد و درنتيجه فرضيه فوق

اين افراد نيز افزايش مييابد.

استفاده

از

آماره

همبستگي

پيرسون

تأييد شد.
جدول شماره  :3آزمون همبستگي پيرسون براي تبيين
رابطه احساس امنيت اجتماعي و نشاط اجتماعي
نشاط اجتماعي

ضريب همبستگي

سطح معناداري

احساس امنيت اجتماعي

0/386

0/001

جدول شماره  :5آزمون تفاو ميانگين احساس نشاط
اجتماعي بر حسب نوع دانشگاه
ميانگين

دانشگاه

انحراف
معيار

دانشگاه آزاد اسالمي 36/401

4/6

31/120

2/5

دانشگاه پيام نور

سطح

F

معناداري

9/28

0/000

بر اساس يافتههاي جدول فوق که به بررسي رابطه
ميان احساس امنيت اجتماعي و نشاط اجتماعي

جدول فوق آزمون تفاو

ميانگين نشاط اجتماعي

دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالم ي

برحسب نوع دانشگاه پاسخگويان را نشان ميدهد،

شهر ساوه با استفاده از آماره همبستگي پيرسون

نتايج بهدستآمده ،بر اساس آزمون  Fفرضيه فوق را

پرداخته ،مشخصشده که با توجه به ميزان ضريب

معناداري را به لحاظ آماري نشان

تأييد نموده و تفاو

همبستگي آن ( )r= 0/386و سطح معنيداري

ميدهد .تفاو

( )sig=0/001رابطه ميان دو متغير معنادار و متبت بوده

نشاط اجتماعي پاسخگويان ،با مقدار ( ) F=9/28و

بهنحويکه با افزايش ميزان احساس امنيت اجتماعي،

سطح معناداري ( )P=0/000حداقل در سطح  99درصد

ميزان نشاط اجتماعي دانشجويان زن نيز افزايش

معنيداري است ،نتايج بيانگر اين مطلب است كه

مييابد.

دانشجويان زن دانشگاه آزاد اسالمي از نشاط اجتماعي

مشاهدهشده بين ميانگينهاي نمرا

باتتري نسبت به دانشجويان زن دانشگاه پيام نور
برخوردارند.
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( )T=-8/770و سطح معنيداري ) )Sig.T=0/000بين

رگرسيون چند متغيره
رگرسيون چند متغيره روش آماري است كه براي

اين متغير و متغير وابسته همبستگي باتيي وجود دارد.
در مرحله چهارم احساس بيگانگي اجتماعي وارد

تحليل تأثير جمعي و فردي دو يا چند متغير مستقل بر
روي تغييرا

معادله رگرسيوني شده ،نتايج نشان ميدهد با توجه به

متغير وابسته به كار ميرود ،بهعبار

()T=-6/697

و

معنيداري

سطح

ديگر تحليل رگرسيون چند متغيره براي مطالعه تأثيرا

ميزان

چند متغير مستقل در متغير وابسته كامالً مناسب است

) )Sig.T=0/000بين اين متغير و متغير وابسته

(كرلينجر .)141 :1389 ،11در اين تحقيق از آماره

همبستگي باتيي وجود دارد.

رگرسيون چند متغيره به شيوه گامبهگام 12استفادهشده

بر اساس مقدار بهدستآمده در مرحله آخر

است .در اين روش متغيرهاي مختلف به ترتيب ميزان

متغيرهاي مستقل بر رويهم توانستند مقدار  0/59صدم

اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله ميشوند و

از تغييرا

متغير وابسته را تبيين نمايند.

متغيرهايي كه تأثيري در توضيح متغير وابسته نداشته
مدل ساختاري رابطه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته

باشند ،خارج از معادله قرار ميگيرند.
همانطور كه در جدول زير مالحظه ميشود،

مدل تجربي پژوهش يك مدل علّي از نوع تحليل

آزمون  Tنشان ميدهد كه ضريب بتا براي چهار متغير

مسير است ،نكته حائز اهميت در مدلهاي تحليل مسير

حداقل در سطح  99درصد اطمينان ازلحاظ آماري

آن است كه با استفاده از اين مدلها ميتوان به حجم
عظيمي از اطالعا

معنيدار است.

كه ميتواند روابط علّي ارزشمندي

اولين متغيري كه در معادله رگرسيوني واردشده

را بيان كند دستيافت .قاعده مکانيسم علّي كمك

است ،احساس محروميت اجتماعي است .با توجه به

ميكند كه متغير وابسته از طريق مجموعهاي از

ميزان و سطح معنيداري ) )Sig.T=0/000همبستگي

متغيرهاي مستقل تبيين گردد .اساساً در تحقيقا

باتيي با متغير وابسته دارد.

اجتماعي متغير وابسته تحت تأثير مجموعهاي از

در مرحله دوم احساس مقبوليت اجتماعي وارد

متغيرهاي مستقل است و هر متغير سهمي در تبيين

معادله شده ،نتايج نشان ميدهد با توجه به ميزان

متغير وابسته دارد .وجود تئوريهاي مختلف در علوم

( )T=9/467و سطح معنيداري ) )Sig.T=0/000بين

اجتماعي نيز ناشي از همين ويژگي است كه هرکدام از

اين متغير و متغير وابسته همبستگي باتيي وجود دارد.

آنها بخشي از واقعيت اجتماعي را آشكار ميسازند.

در مرحله سوم سالهاي احساس امنيت اجتماعي
وارد معادله رگرسيون شده است و با توجه به ميزان
جدول شماره  :6عناصر متغيرهاي مستقل براي پيشبيني نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و
آزاد اسالمي شهر ساوه
مرحله
اول

نام متغيرها

-1/167 0/000 401/69

-20/042 -0/634

چهارم احساس بيگانگي اجتماعي

0/590 0/756

-1/002 0/000 198/50 0/043

-0/221

-6/697

0/000

احساس مقبوليت اجتماعي

0/480 0/639

0/000 432/75 0/078

5/111

-0/281

9/467

0/000

0/539 0/734

-0/325 0/000 232/60 0/059

-0/254

-8/770

0/000
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احساس محرومیت اجتماعی

0/634

نشاط اجتماعی

0/281

احساس مقبولیت اجتماعی

0/221
0/254

احساس بیگانگی اجتماعی

احساس امنیت اجتماعی

بهوسيله تحليل مسير عالوه بر اينكه شبكه روابط

و رضايت ميکند ،درصورتيکه به اهداف خود دست

اين

پيدا نکند ،نشاط ،شادکامي و رضايتمندي وي کاهش

روابط نيز آشكار ميگردد .براي رسم مدل مسير از

مييابد .امروزه به نظر ميرسد آنچه انسانها

ضرايب بقاي متغيرهايي استفادهشده كه مقدار  Tآنها

ازدستدادهاند ،همان شادماني و نشاط است که براي

در سطح معناداري قرار دارد .ضريب بتا در اين مدل

به دست آوردنش مسيرهاي متفاوتي پيموده شده و

رابطه بين دو متغير با ثابت نگهداشتن اثر

همچنان نيز پيموده ميشود .نشاط اجتماعي در جامعه

موجود بين متغيرها به نمايش درميآيد ،شد

نماينده شد

متغيرهاي ديگر موجود در مدل است.

بهصور

تک عليتي نيست ،بلکه مجموعهاي از عوامل

فردي و فرا فردي در تقويت و يا کاهش نشاط در افراد
جامعه تأثيرگذارند.

بحث و نتيجهگيري
انسان موجودي هدفمند است و از زماني که پا به

نشاط اجتماعي يکي از اصليترين نيازهاي جوامع

عرصه اين جهان ميگذارد و به خود ،اهداف خود و

امروزي است ،چراکه شهروندان کالنشهرها کمتر

به جهاني که پيرامون وي است وقوف پيدا ميکند ،در

فرصت اين را پيدا ميکنند که به خودشان و نيازهايشان

پي آن است تا اهداف خويش را تحقق بخشد ،اگرچه

فکر کنند و بهشد

مستعد افسردگي ميشوند .جامعه

اهداف انسان ريشه در نيازهايي داد که او را در کنش

بانشاط و فرهمند جامعهاي است که استعدادهاي افراد

متقابل با ديگران بر ابعاد برشمرده شده وقوف يافته و

آن شکوفا شده و رفاه و امنيت را براي آحاد آن جامعه

براي دستيابي به آنها بهره ميگيرد.

به ارمغان آورد؛ در مقابل ،جامعه افسرده ،خموده و

نقش ارزشها در احساس خوشبختي و نشاط و در

غمگين ،هرروز بر مشکالتش افزودهشده و رو به

تحقق اهداف نقشي اساسي دارد .اين ارزشها هستند

انحطاط ميرود.

از تمام امکانا

که اهداف را تعيين مينمايند و تحقق اهداف ،احساس
خوشبختي و نشاط را تعين ميبخشد .به عبارتي

نشاط اجتماعي بهعنوان يکي از مهمترين و
مؤثرترين شاخصهاي اجتماعي در گسترش احساسا

احساس خوشبختي و نشاط بازتاب توازن ميان آرزوها

رضايت عمومي از زندگي ،بسط تعامال

و خواستههاي فردي و ميزان تحقق آنها است .زماني

سازنده ،رشد اعتماد عمومي و مشارکت همهجانبه

که انسان اهداف خود را محقق مييابد احساس نشاط

اجتماعي به شمار رفته و چندين دهه است که بهعنوان
موضوعي بينرشتهاي در تحقيقا
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ويژهاي پيدا کرده است .وضعيت عمومي نشاط

فرضيه اول تحت عنوان« :بين احساس محروميت و

اجتماعي در ايران امروز به استناد شواهد و آمارها

نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و

چندان رضايتبخش نيست .در همين راستا و بهواسطه

آزاد اسالمي شهر ساوه رابطه معنادار وجود دارد» .بر

اهميت موضوع تأثير اين مسئله در موفقيت برنامههاي

اساس يافتههاي پژوهش و بر اساس ضريب همبستگي

کالن توسعه پايدار ،بند ب ماده  97برنامه چهارم

پيرسون فرضيه فوق تأييدشده به صورتي که ميان

توسعه صراحتاً دولت را مکلف کرده است تا بهمنظور

احساس محروميت اجتماعي و نشاط اجتماعي

پيشگيري و کاهش آسيبهاي اجتماعي نسبت به تهيه

دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر

طرح جامعي براي بسط و گسترش روحيه نشاط،

ساوه رابطه معنادار معکوس وجود دارد .اين يافته با

شادابي ،اميدواري ،اعتماد اجتماعي ،تعميق ارزشهاي

نتايج پژوهشهاي موگيلنر ( ،)2010آرگايل ( )2002و

ديني و هنجارهاي اجتماعي اقدام نمايد (گالبي و

داينر ( )2008در خصوص تأثير عوامل مادي و سطح

اخشي.)1394 ،

معيشت بااحساس شادکامي اجتماعي افراد همسو و هم

مسلم است که در ميان جوامع دانشگاهي و قشر

راستا است.

دانشجو بات بودن سطح شادي و نشاط موجب افزايش

احساس محروميت از منظر اجتماعي ،عضوي از

سرعت يادگيري فردي و پيشرفت تحصيلي در کنار

خانواده و چارچوب مفهومي کيفيت زندگي و در مقابل

توسعه اجتماعي و اقتصادي

رضايتمندي اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،سالمت

است ازاينرو اگر جامعهاي ميخواهد توسعه و

اجتماعي ،رفتارهاي جمعي و فراغت است .اين مفاهيم

پيشرفت کند و به آرمانهاي انساني خود برسد ،تزمه

بهنوعي متناظر بانشاط و شادماني هستند .با اين

آن داشتن شهرونداني بانشاط و شاداب است و زماني

توصيف ،احساس محروميت را در مقابل رضايتمندي

ميتوان به کمال نشاط اجتماعي برسد که تمامي آحاد

اجتماعي توأم با رفتارهاي شاد و احساس خوشبختي

مردم بانشاط و شاداب باشند .با جامعه شاداب و

ميداند و تمامي اين مؤلفهها تعريف جمعي دارند.

بانشاط ميتوان به اهداف مهم در حوزههاي مختلف

نگرش مردم به نابرابريهاي اجتماعي و احساس

سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي دستيافت و

محروميت آنها نسبت به وضعيتشان در داخل ساختار

تصميم گيران جامعه همواره ميتوانند از آن بهعنوان

اجتماعي احساسا

دروني آنان را مشخص ميکند.

يک فرصت بهينه استفاده نمايند .از سوي ديگر جامعه

اگر فرد در داخل ساختار ،احساس محروميت اجتماعي

امروز ايران جامعهاي جوان است که طيف وسيعي از

کند بنا بر همين رويکرد ميتواند احساس شادابي و

آنها در دانشگاهها مشغول به تحصيل هستند ،همچنين

نشاط اجتماعي را کمتر درک کند .نگرش ،آرزوها و

وجود انواع مختلفي از دانشگاهها در کشور ازجمله

خشم مردم عمدتاً بستگي به چارچوب مرجعي دارد که

دانشگاههاي آزاد اسالمي و پيام نور لزوم مقايسه

در درون آن مورد ارزيابي ديگران قرارگرفته و نيز

دانشجويان مشغول به تحصيل اين دو نوع دانشگاه را

خودشان را ارزيابي ميکنند .مردم محروميت نسبي

پراهميت ميسازد .ازآنرو اين پژوهش باهدف مقايسه

خود را با يک گروه مرجع مقايسه ميکنند و وضعيت

نشاط اجتماعي ميان دانشجويان زن دانشگاههاي آزاد

خودشان را با ديگران مورد مقايسه قرار ميدهند

اسالمي و پيام نور شهر ساوه انجامگرفته است.

ازاينرو هرچه فرد احساس محروميت اجتماعي

فراهم آوردن مقدما

بيشتري کند از سطح شادابي و نشاط اجتماعي کمتري

10
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برخوردار بوده و از زندگي در جامعهاي که دچار

مقبوليت اجتماعي بيشتري داشته باشند در مقابل از

بيعدالتي است احساس ناراحتي و عذاب مينمايد.

سطح نشاط اجتماعي باتتري بهرهمند هستند.

دراينبين نتايج پژوهش نيز نشان داد هرچه افراد

فرضيه سوم تحت عنوان« :بين احساس امنيت

احساس محروميت اجتماعي کمتري داشته باشند در

اجتماعي و نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاههاي

مقابل از سطح نشاط اجتماعي باتتري بهرهمند هستند.

پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه رابطه معنادار وجود

فرضيه دوم تحت عنوان« :بين مقبوليت اجتماعي و

دارد» .بر اساس يافتههاي پژوهش و بر اساس ضريب

نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و

همبستگي پيرسون فرضيه فوق تأييدشده به صورتي که

آزاد اسالمي شهر ساوه رابطه معنادار وجود دارد» .بر

ميان احساس امنيت اجتماعي و نشاط اجتماعي

اساس يافتههاي پژوهش و بر اساس ضريب همبستگي

دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر

پيرسون فرضيه فوق تأييدشده به صورتي که ميان

ساوه رابطه معنادار متبت وجود دارد .اين يافته با نتايج

احساس مقبوليت اجتماعي و نشاط اجتماعي

پژوهشهاي هزارجريبي ( )1389و صحراييان و

دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر

همکاران ( )1390در خصوص رابطه احساس امنيت

ساوه رابطه معنادار متبت وجود دارد .اين يافته با نتايج

اجتماعي با شادکامي اجتماعي افراد همسو و هم راستا

پژوهشهاي هزارجريبي ( )1389و وراميني ( )1390در

است.

خصوص رابطه مقبوليت بااحساس شادکامي اجتماعي
افراد همسو و هم راستا است.

امنيت يکي از نيازهاي اساسي تلقي ميشود و در
نظريه سلسلهمراتب نيازهاي مازلو ،نياز به امنيت در

مقبوليت اجتماعي يعني رعايت و اجراي آن دسته

مرتبه دوم ني ازها قرار دارد؛ بنابراين اگر اين نياز در

و فاكتورهاي اخالقي ،اجتماعي كه باعث

سطوح مختلف بنا به عللي تأمين نگردد و برآورده

ارتقاي مقبوليت و موقعيت اجتماعي فرد از طرف ساير

نشود ،فرد دچار تنش و اضطراب ميشود .امنيت

افراد ميشود .معموتً افرادي که از مقبوليت اجتماعي

بهعنوان مفهومي اساسي که از ابتداي خلقت بشر

برخوردارند احساس خوشايندي را تجربه کرده و

بهعنوان يک نياز با وي همراه بوده است موجب ايجاد

در ميان آنان

رضايت خاطر در ميان افراد ميشود يعني افرادي که از

مشاهده نميشود اين افراد خود را در داخل جامعه

امنيت اجتماعي بيشتري برخوردارند از احساس نشاط

بهعنوان عضوي مفيد و مؤثر شناخته و به همين سبب

و شادابي بيشتري نيز بهرهمند هستند چنانکه نبود امنيت

احساس رضايتمندي بيشتري از زندگي را حس

موجب تشويش ،دلهره ،نارضايتي و تنش در ميان افراد

ميکنند .انسان بهعنوان موجودي بالفطره اجتماعي از

ميشود .چنانکه نتايج اين پژوهش نيز نشان ميدهد که

اينکه خود را در شرايط مناسب و قابل قبولي در

هرچه افراد احساس امنيت اجتماعي بيشتري داشته

اجتماع ديده و در ميان همنوعانش از پذيرش اجتماعي

باشند در مقابل از سطح نشاط اجتماعي باتتري

بيشتر و طرد اجتماعي کمتري برخوردار باشد احساس

بهرهمند هستند.

از الزاما

نااميدي ،افسردگي ،ياس و رخو

خرسندي نموده ازاينرو اين افراد با مقبوليت باتتر از

فرضيه چهارم« :بين احساس بيگانگي اجتماعي و

نشاط اجتماعي بيشتري نيز برخوردارند چنانکه نتايج

نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و

اين پژوهش نيز نشان داد که هرچه افراد احساس

آزاد اسالمي شهر ساوه رابطه معنادار وجود دارد» .بر
اساس يافتههاي پژوهش و بر اساس ضريب همبستگي
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پيرسون فرضيه فوق تأييدشده به صورتي که ميان

باتتري نسبت به دانشجويان زن دانشگاه پيام نور

احساس بيگانگي اجتماعي و نشاط اجتماعي

برخوردارند.

دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي شهر

نشاط بهعنوان يک سازه احساسي حالتي متبت

ساوه رابطه معنادار منفي وجود دارد .اين يافته با نتايج

است که در پاسخ به تعامل دائمي فرد با عناصر معني-

پژوهشهاي لوايس و همکاران ( )2005و صحراييان و

دار شغل و محيط کاري حاصلشده و سه احساس به

همکاران ( )1390در خصوص رابطه احساس بيگانگي

هم مرتبط را شامل ميشود که عبار

اجتماعي با شادکامي اجتماعي افراد همسو و هم راستا

جسماني ،انرژي عاطفي و سرزندگي شناختي و لذا

است.

نشاط هم با فاکتورهاي جسمي و هم با فاکتورهاي

بيگانگي اجتماعي و ابعاد آن همچون بيقدرتي،
بيمعنايي ،بيهنجاري ،انزوا ،تنفر فرهنگي و تنفر از

است از :قدر

رواني مرتبط است که با سرزندگي و انرژي مشخص
ميشود.
13

خود مفهومي است که به بريدگي فرد از ساختار

ليوبوميرسکي و همکاران در تحقيق خود بر روي

اجتماعي جامعه وي مرتبط است و به انفصال ،جدايي

نشاط به اين نتيجه رسيدهاند که شادي و نشاط از سه

و نداشتن پيوند ذهني و عيني ميان فرد و جامعه (نهادها

جزء تشکيلشده است :عوامل ژنتيکي ،شرايط محيطي

و ساختارهاي اجتماعي نظير خانواده ،مذهب و )...

و فعاليتهاي آگاهانه .بر اين اساس ،عوامل اصلي که

اشاره دارد که ميتواند منجر به بروز ناهنجاريها،

روي سطح دائمي شادي تأثير خواهند داشت،

کجرويهاي اجتماعي گرديده و با تهديد ساختار

عبار اند از :نقطه ثابت ،شرايط زندگي و فعاليتهاي

جامعه شرايط عدم انسجام و ازهمپاشيدگي اجتماعي را

آگاهانه .منظور از نقطه ثابت ،سهم معين و ثابتي از

فراهم سازند ازاينرو افرادي که احساس بيگانگي

شادي است که از والدين به ارث ميرسد و موروثي

اجتماعي دارند معموتً در تعامل با ساير افراد و نيز

است .جزء دوم شرايطي است که فرد در آن زندگي

ساختارهاي اجتماعي دچار سردرگمي شده و احساس

کرده و محيط جغرافيايي و فرهنگي منطقه را شامل

نشاط و شادي اجتماعي کمتري ميکنند .ازاينرو اين

ميشود .جزء سوم ،دسته وسيعي از فعاليتهايي است

افراد بااحساس بيزاري از اجتماع و زندگي در جامعه

که مردم انجام ميدهند و يا در فکر انجام آن هستند.

احساس نشاط اجتماعي کمتري مينمايند .چنانکه

(گالبي -اخشي .)3 :1394 ،ازاينرو دانشجويان

نتايج اين پژوهش نيز نشان ميدهد که هرچه افراد

دانشگاه آزاد اسالمي به دليل تنوع و تکتر در برنامههاي

احساس بيگانگي اجتماعي بيشتري داشته باشند در

فرهنگي دانشگاههايشان ،محيط وسيع جغرافيايي و

مقابل از سطح نشاط اجتماعي کمتري بهرهمند هستند.

فيزيکي آن دانشگاه و نيز احتماتً سهم ثابت موروثي و

فرضيه پنجم« :بين احساس نشاط اجتماعي

ژنتيکي خانوادگيشان از نشاط اجتماعي باتتري نسبت

دانشجويان زن دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالم ي

به دانشجويان دانشگاه پيام نور برخوردارند .ازاينرو

معنادار وجود دارد» .نتايج

شادي ،فعاليت فردي آنان را برميانگيزاند و روابط

ميانگينها فرضيه

اجتماعي آنان را تسهيل ميکند .همچنين سبب ميشود

معناداري را به لحاظ

نگرش افراد به محيط پيرامون متبتتر شده ،در

واحد ساوه تفاو

بهدستآمده ،بر اساس آزمون تفاو
فوق را تأييد نمود و تفاو

آماري نشان ميدهد نتايج بيانگر اين مطلب است كه

تعارضا

اجتماعي زودتر به توافق برسند.

دانشجويان زن دانشگاه آزاد اسالمي از نشاط اجتماعي
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مقايسه ميزان نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور و آزاد اسالمي شهر ساوه بر اساس...

امروزه شادماني و رضايت مردم از زندگي بهعنوان
يکي از شاخصهاي توسعه مطرح است .بين شادي و

خوزستان ،فصلنامه توسعه اجتماعي ،دوره  ،8شماره
 ،4تابستان  ،1393صفحا

.29-46

زندگي رابطه مستقيمي وجود دارد؛ يعني کسي که در

 -ريتزر ،جرج ،نظريه جامعهشناسي در دوران معاصر،

ظاهر و باطن شاد است ،چهرهاي گشاده دارد،

ترجمه محسن ثالثي ،چاپ چهاردهم ،تهران:

اميدواري ،پويايي و تفکر منطقي بر وجودش
حکمفرماست .شادي ،تصميمگيري را براي او آسان
ميسازد و تالش و قدر

بهرهمندي از فکر و عقل را

براي او راحتتر ميکند درنتيجه از زندگي کردن لذ

انتشارا

علمي.1388 ،

 صبوري ،منوچهر ،جامعهشناسي سازمانها ،چاپپنجم ،تهران :نشر شبتاب.1385 ،
 -صحراييان ،علي ،غالمي ،عبداهلل و اميدوار ،بنفشه،

ميبرد و وجودش براي خود و ديگران ارزشمند مي-

رابطه نگرش مذهبي و شادکامي در دانشجويان

گردد .نشاط اجتماعي يکي از اصليترين نيازهاي

پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،مجله افق

جوامع دانشگاهي است .جامعه بانشاط و فرهمند

دانش ،دوره  ،17شماره  ،1390 ،1ص .75-69

جامعهاي است که استعدادهاي افراد بهويژه دانشجويان

 -عنبري ،م .حقي ،س ،)1391( .بررسي عوامل فردي و

آن شکوفا شده و رفاه و امنيت را براي آحاد آن جامعه

اجتماعي مؤثر بر نشاط اجتماعي زنان موردمطالعه:

به ارمغان آورد.

زنان مناطق شهري و روستايي شهرستان دليجان،
فصلنامه جامعهشناسي کاربردي ،شماره  ،25ص .53

قدرداني

 -كرمي نوري و همكاران ،مطالعه عوامل مؤثر بر

اين مقاله برگرفته از طرحي با عنوان «مقايسه ميزان

احساس شادي و بهزيستي در دانشجويان دانشگاه

نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور و آزاد

تهران ،مجله روانشناسي و علوم تربيتي ،دوره سوم،

اسالمي شهر ساوه بر اساس برخي از متغيرهاي

شماره  ،1381 ،1تهران :ص .41 -32

اجتماعي» است که با حمايت مالي دانشگاه پيام نور در
سال  1395انجامگرفته است.

 گالبي ،فاطمه ،اخشي ،نازيال ،مشارکت اجتماعي ونشاط اجتماعي ،مجله جامعهشناسي کاربردي ،دوره
بيست و ششم ،شماره سوم ،پاييز  ،1394تهران ،ص
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.160-139
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