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در سال  های  اخير، با توجه به اهميت نشاط اجتماعی در ايران، تحقيقات متعددی در اين حوزه 
انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقيقات انجام شده در زمينه نشاط اجتماعی ، 
نياز به انجام تحقيقات ترکيبی مثل فراتحليل در اين حوزه احســاس می  شود. اصلی  ترين سؤال 
پژوهش حاضر اين اســت که مهم ترين عوامل مؤثر بر نشــاط اجتماعی در تحقيقات انجام شده 

در ايران کدام اند؟ 
جامعه آماری تحقيق همه مقاالت معتبر علمی است که طی سال  های  1384 تا 1394 با موضوع 
نشــاط اجتماعی منتشر شده اســت. در نهايت 24 تحقيق انتخاب و با نرم  افزار جامع فراتحليل 

)CMA2(، مورد تحليل قرار گرفتند. 
يافته  های  تحقيق نشــان داد که متغير هــای  رضايت از زندگی، عزت نفس، دينداری و ارتباط 
اجتماعی، به نســبت ســاير متغيرها، تأثير زيادی بر نشاط اجتماعی در ايران دارند. نتايج اندازه 
اثرات نشان می  دهد که رابطه رضايت از زندگی و نشاط اجتماعی، معادل 0/61 و در حد زياد 
می  باشد. رابطه عزت نفس و نشاط اجتماعی در تحقيقات مرورشده حدود 0/58 و در حد زياد 
قرار دارد. نتايج اثرات ترکيبی تصادفی نشان می  دهد که رابطه دينداری و نشاط اجتماعی معادل 
0/39 و رابطه ارتباط اجتماعی و نشاط اجتماعی، حدود 0/37 و هر دو در حد متوسط است. 

 واژگان كلیدی:
نشاط اجتماعی، رضايت از زندگی، عزت نفس، دينداری، فراتحليل
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بیان مسئله
شادی و نشاط به عنوان یکی از احساسات ریشه ای مثبت و یکی از ضروری ترین خواسته های  
فطری و نیاز های  روانی انسان، نقش تعیین کننده ای در تأمین سالمت فرد و جامعه داشته 
و از آنجا که شادی همواره با خرسندی، خوش بینی و امید و اعتماد همراه است، می تواند 
نقش تسریع کننده ای در فرایند توسعه جامعه داشته باشد. بر همین مبناست که »از سال 
2000 میالدی به بعد در نگاه ســازمان ملل برای تعیین ســطح توسعه یافتگی کشورها 
متغیر های  نشــاط یا شادکامی، امید به آینده، خشنودی و رضایت مندی افراد جامعه نیز 
به عنوان یک متغیر کلیدی وارد محاســبات شــده است، به این صورت که اگر مردم یک 
جامعه احساس شادکامی، خشنودی و رضامندی نکنند، نمی توان آن جامعه را توسعه یافته 

)به ویژه در حوزه توسعه اجتماعی( قلمداد نمود«. )داینر و سیلیگمن1، 2002: 83( 
گام نهادن در مســیر توســعه و یا ایجاد جامعه ای که در آن آرامش و سعادت محقق 
شــود، به زمینه یا مقدماتی نیاز دارد که با اتکاء به آن، این خواست تحقق یابد. از جمله 
این مقدمات، نشــاط اجتماعی اســت. نشاط در فرایند رابطه فرد با جامعه و گروه تحقق 
پیــدا می کنــد؛ در غیر این صورت، از نگاه ناظر بیرونی، نشــاط چیزی جز مجموعه ای از 
کیفیــات روحی و هیجان های طرب انگیــز فردی نخواهد بود. اگر این کیفیت فرح بخش، 
واجد معانی اجتماعی و اهداف جمعی نباشند، تعریفی جز برخی حاالت نابهنجار روحی 
جنون آمیز نخواهند داشــت. بنابراین، نشاط اجتماعی همان سطح برخورداری از مواهب 
زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی است؛ یعنی باید تعریف فردی و بیرونی 
از نشاط با هم مقارن باشند. )عنبری، 1391: 35( در واقع، نشاط از منظر اجتماعی، عضوی 
از خانــواده و چهارچوب مفهومی کیفیات زندگی، رضامندی اجتماعی، امنیت اجتماعی، 
سالمت اجتماعی، رفتار های  جمعی و فراغت است. این مفاهیم به نوعی متناظر با نشاط و 
شادمانی اند. همچنین، نشاط اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین شاخص های  
اجتماعی در گسترش احساس رضایت عمومی از زندگی، بسط تعامالت اجتماعی سازنده، 

رشد اعتماد عمومی و مشارکت همه جانبه اجتماعی به شمار می رود. 
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که وضعیت کلی نشاط در جامعه ایران مناسب 
نیســت و این ادعا مبتنی بر آمار های  جهانی شــادی و نشاط است. یکی از مهم ترین این 

1. Diener & Seligman
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گزارش  ها، گزارش نشاط سازمان ملل متحد1 )2016( است که داده  هایش طی سال  های  
2013 تا 2015 از 157 کشــور جهان با شــاخص  های  اقتصــاد، کارآفرینی و فرصت ها، 
درک از فساد، بخشندگی، سالمت، اطمینان و امنیت و آزادی های  فردی جمع  آوری شد. 
براســاس نتایج این گزارش، نمره نشاط در ایران با 4/8 در رتبه 105ام قرار دارد. بر این 
اساس جامعه ایران بین کشور های  با چهار رده نشاط )رده باال، باالتر از میانگین، پایین تر 
از میانگین و رده پایین( در دســته کشــور های  »پایین تر از میانگین« قرار می  گیرد. نکته 
نگران    کننده  تر در این گزارش این اســت که در بررســی روند نشاط طی دو دوره 2005 
تا 2007 و 2013 تا 2015، نمره نشاط در ایران حدود 0/507 کاهش پیدا کرده است. 
)هلیول2 و همکاران، 2016( بنابراین با توجه به روند نزولی نشــاط در ایران در سال  های  
اخیر، به مسئله بودن آن بیشتر پی می  بریم. با توجه به وضعیت نامناسب نشاط در ایران، 

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی خواهد پرداخت. 

ضرورت انجام تحقیق
اگر جامعه ای می خواهد توسعه و پیشرفت کند و به آرمان های انسانی خود برسد، الزمه 
آن داشتن شهروندانی با نشاط و شاداب است و زمانی می توان به کمال نشاط اجتماعی 
رسید که تمامی آحاد مردم با نشاط و شاداب باشند. با جامعه شاداب و با نشاط می توان به 
اهداف مهم در حوزه های  مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دست یافت و تصمیم گیران 
جامعه همواره می توانند از آن به عنوان یک فرصت بهینه استفاده نمایند. در همین راستا 
و به واسطه اهمیت موضوع و تأثیر این مسئله در موفقیت برنامه های  کالن توسعه پایدار، 
بند »ب« ماده 97 برنامه چهارم توســعه صراحتاً دولت را مکلف کرده اســت تا به منظور 
پیشگیری و کاهش آسیب های  اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامعی برای بسط و گسترش 
روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش های  دینی و هنجار های  

اجتماعی اقدام نماید. )گالبی و اخشی، 1394: 140( 
اهمیت این امر سبب شده است که پژوهشگران اجتماعی در سال های  اخیر به موضوع 
نشــاط اجتماعی عالقه مند شوند و برنامه پژوهشی مشخصی پیرامون این موضوع شکل 
بگیــرد. مطالعات داخلی صورت گرفته در این حــوزه نیز به خوبی مؤید توجه محققان به 

1. Un World Happiness Report
2. Helliwell
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مسئله نشاط اجتماعی بوده است. در واقع، این حوزه در چند سال اخیر ذهن بسیاری از 
مسئولین و محققان را به خود معطوف داشته است و صاحب نظران سعی داشته اند که با 
دید علمی به موضوع نشــاط اجتماعی در ایران بنگرند. توجه به موضوع نشاط اجتماعی، 
منجر به تزاید میزان تحقیقات علمی در این حوزه   در چند دهه گذشــته در کشــور شد، 
به طوری که جامعه علمی با اطالعات وســیع و انباشــته ای  در باب ابعاد سبب شــناختی 
مواجه گردیده اســت. در این حوزه به دلیل تعدد تحقیقات موجود و تکثر عوامل مؤثر بر 
نشاط اجتماعی، یک آشفتگی و ابهام درباره عامل یا عوامل مهم مؤثر بر نشاط اجتماعی 
در کشور وجود دارد. لذا در این تحقیق سعی شده با بررسی دقیق و موشکافه تحقیقات 
صورت گرفته در این زمینه  ، چکیده و ماحصل آنها به صورت نظام مند نشان داده شود تا یک 
نتیجه  گیری کلی از عوامل مؤثر بر نشــاط اجتماعی در اختیار برنامه  ریزان این حوزه قرار 
گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از اصول و قواعد روش فراتحلیل1 تحقیقات انجام شده 
در حوزه نشاط اجتماعی بررسی شده و تالش شده به این سؤال پاسخ داده شود که چه 

عواملی بیشترین تأثیر را بر نشاط اجتماعی در ایران دارند؟
اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر بیشــتر بر جنبه  های  روشی تحقیق استوار است. در 
باب ضرورت تحقیق می  توان بیان کرد که بیشتر حوزه  های  علوم اجتماعی کمتر نیازمند 
انجام تحقیقات بیشتر هستند و در مقابل، آنها بیشتر به سازماندهی تحقیقات موجود نیاز 
دارند. )کارد2، 2011( با افزایش تولیدات علمی در حوزه  های  تخصصی، نتایج ضد و نقیضی 
به وجود می  آید که نیاز به روش ترکیبی برای غلبه بر این تضادها بیشتر از قبل احساس 
می  شود. راه حل مبتنی بر شواهد متضاد از لحاظ پیامد های  گوناگون جهت پیشرفت بیشتر 
در یک حوزه و برای کاربرد عملی اغلب ضروری است. )نوغانی و میرمحمدتبار، 1396: 5( 
در همین راستا، در این تحقیق با توجه به افزایش تولیدات علمی در حوزه نشاط و وجود 
تضاد در برخی نتایج این تحقیقات با استفاده از فراتحلیل به غلبه بر تضاد های  موجود در 
تحقیقات این حوزه پرداخته شده است. این تحقیق ترکیبی با هدف خالصه کردن نتایج 
قبلی و شناســایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نشاط، از انجام تحقیقات مشابه و تکراری در 

حوزه شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران جلوگیری می  کند. 
دربــاره اهمیت تحقیق حاضر می  توان گفت که سیاســت  های  اجتماعی گاه نیازمند 

1. Meta-Analysis
2. Card
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برآورد دقیقی از مشــخصه  های  توصیفی خاصی است که با توجه به پژوهش  های  موجود، 
چنین پراکندگی  ها و تغییرپذیری  هایی را نشان دهند. فراتحلیل با خالصه کردن انبوهی 
از مطالعات در پیشینه تحقیق هم می  تواند خالصه ای  مختصر از تعداد زیادی از تحقیقات 
ارائه دهد و هم با ترکیب نتایج متضاد تحقیقات مختلف، بر مشکل نتایج مختلف و متضاد 
در پیشــینه تحقیق فائق آید. فراتحلیل برای سیاســتگذاران بیشــترین اهمیت را دارد. 
سیاســتگذاران برای سیاستگذارای ابتدا باید خالصه ای  از تحقیقات قبلی در حوزه خاص 
را بدانند و ســپس درک درستی از تأثیر عوامل مختلف بر متغیر مورد نظر در تحقیقات 
قبلی داشته باشند تا بتوانند راهکار های  عملی ارائه نمایند. بنابراین نتایج این تحقیق به 
سیاست  گذاران اجتماعی در حوزه نشاط کمک می  کند تا با شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر 
بر نشاط، راهکارها و برنامه  های  بهتری برای ارتقای سطح نشاط اجتماعی تدوین نمایند. 

سؤاالت تحقیق
ـ در تحقیقات انجام شــده در حوزه نشــاط اجتماعی، چه متغیر های  مستقلی بیشتر 

موردنظر محققان قرار داشتند؟
ـ در تحقیقات انجام شــده در باب نشــاط اجتماعی، چه عواملی بیشترین تأثیر را بر 

نشاط اجتماعی در ایران دارند؟

رویکرد های  نظری نسبت به نشاط اجتماعی
کوپر1 )2009( در بررســی مراحل انجام فراتحلیل، اشاره می  کند که در قسمت پیشینه 
تحقیق بیشتر به نظریات و تحقیقاتی اشاره شود که رابطه بین متغیر  های  مستقل و وابسته 
مورد بررســی در فراتحلیل را نشان می  دهند تا خواننده در ابتدا درکی کلی از مهم ترین 
نظریاتی که در این حوزه وجود دارد، پیدا کند. در همین راستا، در این قسمت از تحقیق 

حاضر، به چند نظریه مهم در باب نشاط اجتماعی اشاره می  گردد. 

دورکیم2
رضایت از زندگی تابع نوع، شــدت و چگونگی رابطه اجتماعی اســت. به نظر دورکیم در 
جریان انتقال از همبســتگی میکانیکی به ارگانیکی، ارزش های  جمعی تضعیف می  شوند، 

1. Cooper
2. Durkheim
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تعهد افراد به جامعه کاهش می  یابد و هر فردی می  کوشــد تا تمایالت شــخصی خود را 
دنبــال کند. در حقیقت دورکیم با این بیان، مفهوم آنومی را پیش  بینی می  کند. دورکیم 
مشــکل جامعه جدید را خصلت اخالقی می  داند. به نظر او اولویت دادن به منافع گروهی 
هر چه باشد، همیشه خصلتی اخالقی دارد. در واقع دورکیم اخالق را برخاسته از گروه و 
جمع دانســته، از طریق روابط متقابل، صمیمیت و احساس مشترک تعهد و نشاط ایجاد 

می  شود. )ربانی و همکاران، 1388( 

زيمل1
زیمل از اولین جامعه شناسانی است که به مسئله شادی توجه داشته است. از نظر زیمل، 
شادی یک حالت کلی ذهن است که به توصیف شخصیت عاطفی انسان می پردازد. زیمل 
شــادی را انعکاس حرکت مســتمر زندگی توصیف می کند که در ورطه زندگی می افتد. 
)زینگزل2، 2000: 466( موضع زیمل در برابر شادی موضعی دوگانه است. از سویی نشاط 
را به عنوان یک هدف می نگرد که آدمی به دنبال آن است، از سویی دیگر شادی را کیفیت 

عمل و حالتی از ذهن می بیند که فرد در ارتباط با خودش دارد. 

آرگايل3
آرگایل )2001( در تعریف خود از نشاط به بررسی های  زمینه یابی که بر روی نمونه های  
فراوانی انجام شده اشاره می کند و معتقد است که شادکامی شامل سه جزء است: 1. حالت 
خوشــحالی یا ســرور )هیجانات مثبت(؛ 2. راضی بودن از زندگی و 3. فقدان افسردگی و 

اضطراب )عواطف منفی(. )به نقل از هزارجریبی و صفری شالی، 1389: 39( 
به باور هیلز4 و آرگایل دو نوع شادکامی وجود دارد. یک نوع شادکامی از رهگذر شرایط 
محسوس زندگی نظیر زناشویی، تحصیل، شغل و امکانات مالی و رفاهی حاصل می شود که 
شادکامی عینی نامیده می شود. نوع دیگر، متأثر از حاالت درونی و ادراکات شخصی است 
که از آن به شــادکامی ذهنی تعبیر می شود. شادکامی مولد انرژی، شور و نشاط، حرکت 
و پویایی اســت و همچون سپری می تواند آدمی را در برابر فشارها و مشکالت محافظت 
نموده و سالمت جسمی و روانی او را نیز تضمین کند. )هیلز و آرگایل، 2001( همچنین 

1. Simmel
2 . Zingerle
3. Argyle
4. Hills
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آنها معتقدند که شــادکامی بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و حالتی مطبوع و 
دلپذیر است و از تجربه های  مثبت و رضایت از زندگی نشئت می گیرد. 

وينهوون1
به اعتقاد وینهوون شادکامی ارزیابی کلی و ذهنی فرد از زندگی خود است که نشان می دهد 
زندگــی مطلوب را چه می بیند، این زندگی چگونه انتظاراتش را برطرف می کند و غیره. 
)وینهوون، 1998: 267 و 1995: 22( در واقع، »ارزیابی فرد از مطلوبیت کیفیت کل زندگی« 
همان شادکامی است. )وینهوون، 1998: 233( در تعریف او چند بعد کلیدی وجود دارد: 

ـ میزان: شادکامی مانند مفهوم طول و وزن، حد و اندازه دارد؛
ـ زندگی خود:  مالک خود فرد است، نه زندگی یا حیات موجودات پیرامون؛

ـ ارزیابی و قضاوت:  یعنی شادکامی فعالیتی ذهنی در مورد کیفیت زندگی و تجارب 
گذشته و پیش بینی آینده است؛

ـ کل زندگی:  یعنی رضایت از کل و همه ابعاد زندگی است، نه از یک بعد یا جنبه؛
ـ مطلوبیت : منظور خوش یا بد بودن ابعاد و مسیر زندگی است. 

در واقع، وینهوون نشاط را در سطح کالن به کیفیت جامعه و عواملی مانند سالمت، 
عدالت و آزادی وابســته می داند و از این رو، معتقد اســت سیاســت اجتماعی می تواند 
ارتقاءدهنده این شرایط باشد . در سطح میانی، نشاط وابسته به کیفیت های  نهادی مانند 
استقالل در کار یا مراقبت های  نهادی است. اصالح سازمانی می تواند برخی نهادها را بهبود 
بخشــد. در سطح خرد، نشاط وابســته به توانایی های  شخصی مانند کارآمدی، استقالل 
و مهارت های  اجتماعی اســت. تحصیالت و درمــان نیز می تواند ارتقاءدهنده مهارت های  
مذکور باشد. )وینهوون، 1995(  وی شادی را بیشتر، حالتی می داند که حاصل قضاوت از 
زندگی است تا سندروم شخصیتی و وراثتی. وی همچنین دریافت که موقعیت اجتماعی 
در شــادی افراد تأثیر دارد: اطالعات نشان می دهد که شادی به بخت و بدبختی حساس 
است. مردمی که در موقعیت بد قرار دارند، گرایش دارند که خود را بی نشاط تر از مردمی 
نشان دهند که در یک موقعیت خوب هستند و مردمی که موقعیت شان بهبود یافته است، 
تمایل دارند که خود را بسیار خوشحال نشان دهند و آنهایی که موقعیت شان بدتر شده 

است، تمایل به بی نشاط بودن دارند. )وینهوون، 1998: 6-8( 

1. Veenhoveen
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اينگلهارت
اینگلهارت با تأکید بر دیدگاه الگوی تطابق آرزو با وضعیت عینی مدعی اســت احســاس 
ســعادت بازتاب توازن میان آرزو های  شخص و وضعیت اوست. )اینگلهارت، 1373: 24( 
زمانی که وضعیت فرد با آرزو و توقعاتش تطابق می یابد، فرد احساس رضایت فراوانی می کند. 
اگر چه ارضاء یک نیاز خاص، موجب خرسندی فراوان می شود، اما شخص پس از مدتی 
آرزوی چیز های  بیشتر یا متفاوتی می کند. این نوع فرایند تطابق برای عمل و حیات انسان 
ضروری اســت وگرنه ارضای مجموعه ای از خواسته ها به خرسندی و لیکن بی حرکتی از 
ســر بی نیازی منتهی می شود )اینگلهارت، 1373: 245(، زیرا توازن بین نیازها با آرزوها 

از یک سو و انجام آنها از سوی دیگر، پیوسته بر هم می خورد و مجدداً تطابق می یابد. 

کمپر1 
کمپر با دو مفهوم رابطه قدرت و منزلت در نظریه  اش، منشأ اجتماعی عواطف را در سطح 
تعامالت اجتماعی توضیح داده  اســت. به اعتقاد وی، افســردگی به عنوان یک عاطفه، از 
پیامد از دست دادن منزلت ناشی می شود. در نظریه کمپر، قدرت و منزلت، دارای پیامد 
عاطفی اند. به عبارت دیگر، روابط قدرت و منزلت بین کنشگران اجتماعی، حامل پیامد های  
عاطفی برای آنهاست. براساس نظریه فوق، یک تعامل می تواند به افزایش، کاهش یا عدم 
تغییر در قدرت کنشــگر در ارتباط با کنشــگر دیگر منجر شود. همین تعامل می تواند به 
افزایش، کاهش یا عدم تغییر در منزلت کنشــگر نیز منجر شود. منزلت مستلزم رفتاری 
اســت که پذیرش، احترام و تمکین ارادی را بیان کند. وقتی منزلت یک کنشگر افزایش 
می یابد، این افزایش منزلت، به طور معمول موجب پیدایش احســاس خشــنودی در وی 

می شود. )کمپر و کالینز، 1990؛ به نقل از زمانی، 1387: 49-50( 

گیدنز2
گیدنــز نیــز در نظریه خود در خصوص مدرنیته و پیامد های  آن، اعتماد را یکی از عوامل 
تأمین کننده شادمانی و سست شدن آن را یکی از عوامل تهدید کننده شادمانی می داند. 
وی معتقد است عوامل تهدید کننده شادمانی عبارت اند از : تهدید های  خشونت آ میز ناشی 
از صنعتی شدن، جنگ، متزلزل شــدن ریشه های  اعتماد به نظام های  انتزاعی و احساس 

1. Kamper
2. Giddens
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ناامنی و اضطراب وجودی. همچنین از نظر گیدنز عوامل تأمین کننده شادمانی را می توان 
اعتماد همراه با احتیاط نسبت به نظام های  انتزاعی، اعتماد به وانهی امور زندگی به دست 
نظام های  تخصصی و دگردیســی صمیمیت و شکل گیری رابطه ناب )رابطه ای که در آن 
پیوند های  افراد محصول پاداش هایی است که این رابطه برای طرفین دارد و طرفین رابطه 
کنترل قابل توجهی بر جهت گیری آن دارند( دانست. )موسوی، 1387: 38( در واقع، گیدنز 
احساس ناامنی را به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده شادمانی مطرح می کند. وی فقدان 
امنیــت و تــرس از تهدید را عاملی می داند که اعتماد را از دیگران ســلب کرده، موجب 
می شود کنشگران نســبت به ادعای صداقتی که افراد در کنش های  خود بروز می دهند، 

دچار شک شوند. 

روش 
فراتحلیــل مجموعه ای  از روش  های  آماری، بــرای ترکیب نتایج کمی از چندین مطالعه، 
با هدف تولید یک خالصه کلی از دانش تجربی در حوزه ای  خاص می  باشــد. )لیپســی و 
ویلســون1، 2001( این روش در حوزه  هایی از علم که انباشت دانش زیادی اتفاق افتاده، 
استفاده می  شود تا تأثیر گروهی از عوامل را بر مورد خاص یا تأثیر عامل بر عامل دیگر را 
در تعدادی از تحقیقات بسنجد. )لیتل2 و همکارن، 2008( در فراتحلیل، پیشینه موضوع 
مورد مرور نظام  مند3 قرار می  گیرد تا مشــخص شــود که در تحقیقات گذشــته، اثر یک 
متغیر روی متغیر دیگر چقدر اســت. )هومن، 1392( در این فراتحلیل نیز ابتدا با روش 
مرور نظام  مند، پژوهش های مرتبط، از نظر انواع میزان همکاری محققان، روش تحقیق و 
نوع ابزار متغیر وابسته بررسی   شدند. بعد از مرور نظام  مند، اندازه اثر4 هر یک از متغیرها 
بررسی شده است. اندازه اثر آماره ای  است که اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطه بین دو 
متغیر را منعکس می  کند. ابتدا اندازه اثر هر مطالعه محاسبه می  گردد و سپس اندازه اثر 
مطالعات مختلف با هم مقایســه می  شوند و در نهایت اندازه اثر کلی رابطه بین دو متغیر 
یا اثر آزمایشی در چند مطالعه محاسبه می  شود تا درباره تأثیرگذاری آن اثر آزمایشی یا 
رابطه بین دو متغیر نتیجه  گیری شــود. )برون  استین5 و همکاران، 2009( در این تحقیق 
1. Lipsey & Wilson
2. Littlel
3. Systematic Review
4. Effect Size
5. Borenstein
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ابتدا خصوصیات مطالعات کدگذاري و اندازة اثر هر یک از مطالعات محاســبه شــد و در 
نهایت، اندازه اثرها با هم ترکیب و تفسیر گردید.

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مقاالت مرتبط با موضوع نشاط اجتماعی است که 
در مجالت معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری از ســال 1384 تا اواسط سال 1394 
چاپ شــده اند. جستجو برای یافتن مقاالت در پایگاه  های  مگیران، نورمگز و پایگاه جهاد 
دانشگاهی1 صورت گرفت. در نهایت 24 مقاله مرتبط با موضوع تحقیق از مجالت یادشده 

انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. 
برای تحلیل اطالعات جمع آوری شــده از پژوهش های  مورد نظر، پس از کدگذاری، از 
برنامه فراتحلیل جامع2 برای انجام محاسبات آماری فراتحلیل استفاده گردید. بدین صورت 
که آزمون  های  آماری اســتفاده شــده در فرضیه ها پس از تبدیل بــه اندازه اثر از طریق 
فرمول های  ارائه شــده توســط وولف3، با ترکیب اندازه های  اثر به روش هانتز و اشمیت4 
مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای تفسیر اندازه اثر از جدول کوهن5 )1977( بهره 

گرفته شد. )مطابق جدول 1(

جدول 1: توزيع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آماره  ها

مقدار dمقدار rتفسیر اندازه اثر

کمتر از 0/5کمتر از 0/3اندازه اثر کم

از 0/5 تا 0/8از 0/3 تا 0/5اندازه اثر متوسط

0/8 و بیشتر0/5 و بیشتراندازه اثر زياد

یافته  های  پژوهش
مرور نظام مند

جدول 2 نشان  دهنده   توزیع فراوانی و درصدی حوزه مطالعاتی در تحقیقات مرورشده در 
زمینه نشاط اجتماعی است. نتایج این جدول نشان می  دهد که 58/5 درصد )14 مورد( 
از تحقیقات مورد بررسی در حوزه جامعه شناسی، 25 درصد در حوزه روان شناسی و 16/5 

درصد در حوزه پزشکی اند. 
1. Sid
2. Comprehensive Meta-Analysis
3. Wolf
4. Hauntes & Schmite
5. Cohen
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جدول 2: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات بر حسب حوزه مطالعاتی تحقیقات مرورشده

درصدتعدادحوزه مطالعاتی

1458/5جامعه شناسی

625روان شناسی

416/5پزشکی

24100جمع کل

جدول 3 توزیع فراوانی و درصدی بر حسب روش تحقیق تحقیقات مرورشده در زمینه 
نشــاط اجتماعی را نشــان می  دهد. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع روش  های  به کار 
رفته در مطالعات مربوط به نشاط اجتماعی خیلی متعدد و متنوع نیست. روش توصیفی 
ـ تحلیلی با 92 درصد )22 مورد( به عنوان شایع  ترین روش مطالعه در تحقیقات مرورشده 
اســت. در مرتبه بعدی روش توصیفی با 8 درصــد )2 مورد( قرار دارد. همه تحقیقات با 
روش  های  توصیفی و توصیفیـ  تحلیلی انجام شده است و هیچ مورد از تحقیقات مرورشده 
در زمینه نشاط اجتماعی با روش کیفی صورت نگرفته است. لذا نیاز به تحقیقات کیفی 

بیشتری در زمینه نشاط اجتماعی احساس می  شود. 

جدول 3: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات بر حسب روش

درصدتعدادروش تحقیق

2292توصیفی ـ تحلیلی

28توصیفی

24100جمع کل

جدول 4، توزیع فراوانی و درصدی بر حسب جامعه مورد بررسی تحقیقات مرورشده 
در زمینه نشــاط اجتماعی را نشان می  دهد. طبق داده  های  این جدول، 48/5 درصد )11 
مورد( از تحقیقات مرورشــده بر روی دانشجویان تمرکز کردند که باالترین فراوانی است. 
بعد از آن، جامعه آماری زنان و مردان با 25 درصد، زنان و دختران با 12/5 درصد، دانش 
آموزان با 8 درصد و افراد متأهل و دبیران هر کدام با 4 درصد در رده  های  بعدی قرار دارند. 
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جدول 4: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات بر حسب جامعه مورد بررسی

درصدتعدادجامعه آماری

1146دانشجويان

625زنان و مردان 

312/5زنان و دختران

28دانش آموزان

14افراد متأهل

14دبیران

24100جمع کل

جدول 5 نشان  دهنده   توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرورشده بر حسب وضعیت 
فرضیه در زمینه نشاط اجتماعی است. نتایج این جدول نشان می  دهد که 92 درصد )22 
مورد( از تحقیقات مرورشده در زمینه نشاط اجتماعی دارای فرضیه و 8 درصد )2 مورد( 
در ایــن زمینه فاقد فرضیه اند. با توجه به اهمیــت و رکن اصلی بودن فرضیه در تحقیق 

الزم است که تحقیقات انجام شده دارای فرضیه باشند.

جدول 5: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات بر حسب وضعیت فرضیه 

درصدتعدادوضعیت فرضیه

2292دارای فرضبه

28فاقد فرضیه

24100جمع کل

جــدول 6 توزیع فراوانی و درصدی بر حســب دارا بــودن مبانی یا چهارچوب نظری 
تحقیقات مرورشــده در زمینه نشاط اجتماعی را نشــان می  دهد. براساس اطالعات این 
جدول، 41/5 درصد )10 مورد( از تحقیقات مرورشــده در زمینه نشاط اجتماعی دارای 
مبانی نظری اند، این در حالی است که 58/5 درصد )14 مورد( تحقیقات انجام شده دارای 

چهارچوب نظری است. 
نتایج جدول 5 نشان می دهد که 22 مطالعه دارای فرضیه می باشند. با توجه به اینکه 
فرضیات از چهارچوب نظری گرفته می شــود، باید انتظار داشــت که 22 مطالعه دارای 
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چهارچوب نظری باشــند، این در حالی اســت که تنها 14 مطالعه این ویژگی را دارند و 
8 مطالعه باوجود دارا بودن فرضیه، چهارچوب نظری مشــخصی ندارند که باعث می شود 

اساس استخراج فرضیات در این 8 مطالعه زیر سؤال برود.

جدول 6: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات بر حسب داشتن مبانی يا چهارچوب نظری

درصدتعدادواحد تحلیل

1041/5مبانی نظری

1458/5چهارچوب نظری

24100جمع کل

جدول 7 توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرورشــده در زمینه نشــاط اجتماعی را 
برحسب متغیر های  حاضر در فرضیه نشان می  دهد. در جدول شماره   8، 42 متغیر  مستقل 
موجود در فرضیات تحقیقات انتخاب شــده، برحسب فراوانی حضور هر یک در فرضیات 
آورده شــده  اند. با توجه به تعداد حضور متغیرها، متغیر دینداری با 7 مورد و متغیر های  
رضایت از زندگی، احساس امنیت و ارتباط اجتماعی هر کدام با 5 مورد، بیشترین میزان 

را به خود اختصاص داده  اند. 

جدول 7: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات بر حسب متغیر های  حاضر در فرضیه

تعدادمتغیرهارديف

7دینداری1

5رضایت از زندگی، احساس امنیت، ارتباط اجتماعی2

4محرومیت نسبی، سن، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، عزت نفس3

امید به آینده، مقبولیت اجتماعی، احســاس عدالت اجتماعی، وضع تأهل، اعتماد اجتماعی، 4
3تحصیالت

2افسردگی، از خودبیگانگی، کیفیت زندگی، اضطراب، مشکالت جسمی، سرمایه اجتماعی5

6

احساس بی هنجاری، طالق، تمایل به خودکشی، دیررسی ازدواج، رضایت شغلی، راهبرد حفظ 
رابطه، پیشرفت تحصیلی، رسانه، پایبندی به اخالق، هویت ملی، هویت محلی، مشکالت روانی، 
ارضای نیاز عاطفی، هوش معنوی، مشارکت اجتماعی، باور به تقدس ازدواج، ارتباط تنش آفرین، 

مهارت ورزشی، خالقیت، هدفمندی، منظم بودن، همبستگی اجتماعی

1

جدول 8 نشان  دهنده   توزیع فراوانی و درصدی بر حسب نظریات موجود در تحقیقات 
مرورشده در زمینه نشاط اجتماعی می  باشد. براساس داده  های  این جدول، بیشترین میزان 
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نظریه   استفاده شده به نظریه آرگایل مربوط می  شود، به طوری که 33/5 درصد )8 مورد( 
از تحقیقات مرورشده در زمینه نشاط اجتماعی از نظریه آرگایل استفاده کرده اند. بعد از 
این نظریه، نظریه وینهوون با  25 درصد )6 مورد( و نظریات دورکیم، اینگلهارت و کمپر 

و کالینز هر کدام با 12/5 درصد )3 مورد( در رده  های  بعدی قرار دارند. 

جدول 8: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات برحسب متغیر های  حاضر در فرضیه

درصد از 24 تعدادنظريهرديف
درصد از 24 تعدادنظريهرديفمقاله

مقاله

28کریزبرگ833/510آرگایل1

28گیدنز62511وینهوون2

14زیمل312/512دورکیم3

14کلمن312/513اینگلهارت4

14کاستلز312/514کمپر و کالینز5

14پاتنام2815سلیکس6

14مرتون2816دارلینگ و استینبرگ7

14پارسونز2817فردیکسون8

14نظریه نیاز مازلو2818بوردیو9

جدول 9 نشــان  دهنده   توزیع فراوانی و درصدی راهکار های  ارائه شــده در تحقیقات 
مرورشــده در زمینه نشاط می باشد. 54/17 درصد )13 مورد( از مقاالت مورد بررسی در 
زمینه نشاط اجتماعی به ارائه راهکار و پیشنهاد جهت افزایش نشاط اجتماعی پرداخته اند 

و 45/83 درصد فاقد راهکار و پیشنهادند. به طور کلی می توان گفت: 
ـ اکثر راهکارها نمایشی از یافته های  پژوهش نیست و ارتباط مشخص و منطقی میان 

آنها وجود ندارد. 
ـ بسیاری از راهکارها ربط منطقی با اهداف تحقیق ندارند. 
ـ راهکارها به طور اعم مبهم ، کلی و غیرقابل اجرا هستند. 

ـ در مجموع در زمینه نشــاط اجتماعی 33 پیشنهاد توسط نویسندگان مقاالت ارائه 
شده است که از این تعداد 48/48 درصد در سطح ملی، کالن و کشوری، 18/18 درصد 
در ســطوح میانی، منطقه ای، اســتانی و نهادی و 33/33 درصد در ســطح خرد و فردی 

ارائه شده اند. 
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جدول 9: توزيع فراوانی و درصدی تحقیقات مرورشده نشاط اجتماعی بر حسب راهکار های  ارائه شده

نمونهدرصدفراوانیسطح راهکارهامتغیر

نشاط 
اجتماعی

1648/48ملی و کشوری
ـ کاهش نرخ بیکاری

ـ توســعه کمی و کیفــی امکانات و فرصت هــا و توزیع 
عادالنه آنها

میانی ـ سازمانی 
ـ برگزاری جشنواره های  بومی و محلی618/18و منطقه ای

1133/33خرد- فردی
ـ توجه به فراغت و تفریح افراد

ـ فراهم ســاختن شرایط و بسترها برای بروز فعالیت های  
جمعی جوانان

33100کل

اندازه اثر هر یک از متغیر های  حاضر در فرضیات 
جدول 10، هشــت مورد از بیشــترین اندازه  های  اثر متغیر های  اثرگذار بر نشاط اجتماعی 
را نشــان می  دهد. در متغیر رضایت از زندگی، نتایج آزمون همگنی حکایت از معناداری 
این آزمون دارد، که نشانگر این است که مطالعات تا حد زیادی ناهمگون  اند و تلفیق آنها 
با مدل آثار ثابت موجه نیســت و باید از مدل آثار تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده 
کــرد. در واقع، این آزمون به مــا می  گوید که 5 فرضیه مربوط به رابطه رضایت از زندگی 
و نشــاط اجتماعی، به شدت به لحاظ ویژگی  ها و مشخصه  های  مطالعات متفاوت  اند. نتایج 
اثرات تصادفی نشــان می  دهد که رابطه رضایت از زندگی و نشاط اجتماعی، در 5 فرضیه 
بررسی شده معادل 0/61 مثبت و معنادار می  باشد. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن 
)جدول 1(، اندازه اثر بین رضایت از زندگی و نشاط اجتماعی در 5 مطالعه در حد زیاد است. 
در متغیر عزت نفس، عدم معناداری در آزمون همگنی حکایت از این دارد که مطالعات 
تا حدی همگون اند و تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه می  باشــد. آزمون اثرات ثابت به 
ما می  گوید که 4 فرضیه مربوط به رابطه عزت نفس و نشاط اجتماعی، به شدت به لحاظ 
ویژگی  ها و مشخصه  های  مطالعات مشابه  اند. نتایج اثرات ثابت نشان می  دهد که رابطه عزت 
نفس و نشاط اجتماعی، در 4 فرضیه بررسی شده معادل 0/58 مثبت و معنادار می  باشد. 
با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن، اندازه اثر بین عزت نفس و نشاط اجتماعی در 

4 مطالعه در حد زیاد است. 
معناداری در آزمون همگنی رابطه دینداری و نشاط اجتماعی در 7 مطالعه حکایت از 
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174

راهبرد فرهنگ/ شماره چهلم/ زمستان 1396

این دارد که مطالعات تا حدی ناهمگون  اند و تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه نمی  باشد. 
نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشــان می  دهد که رابطه دینداری و نشــاط اجتماعی در 7 
فرضیه حدود 0/39، مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن می  توان نتیجه گرفت 

که اندازه اثر ترکیبی دینداری و نشاط اجتماعی در 7 مطالعه در حد متوسط است. 
در متغیر ارتباط اجتماعی، معناداری در آزمون همگنی حکایت از این دارد که مطالعات 
تا حدی ناهمگون اند. نتایج اثرات تصادفی نشــان می  دهــد که رابطه ارتباط اجتماعی و 
نشــاط اجتماعی، در 5 فرضیه بررسی شــده معادل 0/37 مثبت و معنادار است. با توجه 
به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن، اندازه اثر بین ارتباط اجتماعی و نشاط اجتماعی در 5 

مطالعه در حد متوسط است. 
معناداری در آزمون همگنی رابطه محرومیت نســبی و نشاط اجتماعی در 4 مطالعه 
حکایت از این دارد که مطالعات تاحدی ناهمگون  اند. نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشان 
می  دهد که رابطه محرومیت نســبی و نشــاط اجتماعی در 4 فرضیه حدود 0/30، منفی 
و معنادار اســت. بــا توجه به جدول کوهن می  توان نتیجه گرفــت که اندازه اثر ترکیبی 

محرومیت نسبی و نشاط اجتماعی در 4 مطالعه در حد متوسط است. 
در متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی، معناداری در آزمون همگنی حکایت از این دارد 
کــه مطالعات تاحدی ناهمگون  اند. نتایج اثرات تصادفی نشــان می  دهد که رابطه پایگاه 
اقتصادی ـ اجتماعی و نشــاط اجتماعی، در 4 فرضیه بررسی شده معادل 0/29 مثبت و 
معنادار اســت. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن، اندازه اثر بین پایگاه اقتصادیـ  

اجتماعی و نشاط اجتماعی در 4 مطالعه در حد ضعیف است. 
معناداری در آزمون همگنی رابطه احســاس امنیت و نشــاط اجتماعی در 5 مطالعه 
حکایت از این دارد که مطالعات تاحدی ناهمگون  اند. نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشان 
می  دهد که رابطه احســاس امنیت و نشــاط اجتماعی در 5 فرضیه حدود 0/22، مثبت و 
معنادار است. با توجه به جدول کوهن می  توان نتیجه گرفت که اندازه اثر ترکیبی احساس 

امنیت و نشاط اجتماعی در 5 مطالعه در حد ضعیف است. 
در متغیر ســن، معناداری در آزمون همگنی حکایت از این دارد که مطالعات تاحدی 
ناهمگون  اند. نتایج اثرات تصادفی نشــان می  دهد که رابطه ســن و نشاط اجتماعی، در 4 
فرضیه بررسی شده معادل 0/19 منفی و معنادار است. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر 

کوهن، اندازه اثر بین سن و نشاط اجتماعی در 4 مطالعه در حد ضعیف است. 
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جدول 10: يافته  های  فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازه اثر به روش اشمیت و هانتز

آماره
متغیر های  مستقل

تعداد 
مطالعه

اثرات 
ترکیبی ثابت

اثرات ترکیبی 
تصادفی

فاصله  اطمینان 
اثرات ثابت

فاصله  اطمینان 
اثرات تصادفی

آزمون 
همگنی

درجه 
آزادی

4*0/75129/3-0/650/43-0/60*0/61*50/63رضايت از زندگی

0/613/73-0/610/54-0/54*0/58*40/58عزت نفس

6*0/56245/4-0/270/20-0/21*0/39*70/24دينداری

4*0/5366/9-0/390/19-0/31*0/37*50/35ارتباط اجتماعی

3*34/7 )0/44-0/15(- )0/35-0/27(-*0/30-*0/31-4محرومیت نسبی

پايگاه اقتصادی ـ 
3*0/4367/5-0/190/14-0/17*0/29*40/18اجتماعی

4*0/3670/6-0/190/07-0/12*0/22*50/15احساس امنیت

3*16/4 )0/28-0/10(- )0/15-0/14(-*0/19-*0/15-4سن

* معناداری در سطح کمتر از 0/05 وجود دارد. 

جمع  بندی و نتیجه  گیری 
در بررسی شــاخص های  توسعه یکی از شاخص های مورد توجه، شاخص شادی و نشاط 
اجتماعی یا به تعبیری دیگر نرخ امید به زندگی یا نرخ امید به آینده اســت. فرد و جامعه 
هنگامی دارای شــادی و نشاط خواهند بود که شاخص های  معیشتی و رفاهی از یک سو 
و شاخص های  فرهنگی، علمی و سیاسی از سوی دیگر از رشد قابل قبولی برخوردار بوده 
یا دســت کم در سطح مطلوبی قرار گرفته باشد. نباید از نظر دور داشت که رابطه توسعه 
و نشاط اجتماعی رابطه ای یک سویه نبوده و نشاط و شادی صرفاً معلول وضعیت مطلوب 
اقتصادی و... نیســت. در سال های  اخیر موضوع نشــاط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته 
اســت. اهمیت این شاخص به این دلیل اســت که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در 
اعمال هرگونه برنامه توســعه ای توجه الزم را می طلبد. به دلیل اهمیت نشــاط اجتماعی 
در چند دهه گذشته در جامعه ایران، تحقیقات زیادی در این حوزه انجام شد. فراوانی و 
تنوع تحقیقات انجام شده و نتایج متناقض حاصل از آنها و نداشتن یافته واحد از یک سو، 
ممکن است، این تصور را ایجاد نماید که انجام این تحقیقات بیهوده است و موجب اتالف 
هزینه های هنگفت می گردد و از سوی دیگر جامعه علمی و سیاست گذاران را دچار ابهام 
می ســازد. لذا تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد ترکیبی، عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی 
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در تحقیقات مرورشده را بررسی نمود. 
به طور کلی نتایج بررســی نشــان داد که چهار متغیر در قالب چهار نظریه بر نشاط 
اجتماعی در ایران، تأثیر زیادی دارند. مؤید این ادعا، اندازه اثرات ترکیبی عوامل مؤثر بر 
نشــاط اجتماعی در تحقیقات مرورشده در ایران بود. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت 
از زندگی، عزت نفس، دینداری و ارتباط اجتماعی، به نسبت سایر متغیرها، تأثیر زیادی 
بر نشاط اجتماعی در ایران دارد که این تأثیر در نظریات وینهوون، اینگلهارت، آرگایل و 

دورکیم پیش  بینی می  شد. 
اینگلهارت با تأکید بر دیدگاه الگوی تطابق آرزو با وضعیت عینی مدعی اســت زمانی 
که وضعیت فرد با آرزو و توقعات اش تطابق می یابد، فرد احساس رضایت فراوانی می کند 
و در این حالت شــادی بیشتری از خود بروز می  دهد. نتایج تحقیق حاضر هم حکایت از 
رابطه مثبت و معنادار بین رضایت از زندگی با نشاط اجتماعی دارد. نتایج این تحقیق با 
نتایج تحقیقات پیشــین مثل هزارجریبی و مرادی )1393(، فرجی و خادمیان )1392(، 

کیا و اصغری )1392( و زارع شاه آبادی و همکاران )1391( همخوانی دارد. 
به نظر وینهوون، نشاط در سطح خرد، وابسته به توانایی های  شخصی مانند کارآمدی، 
عزت نفس، اســتقالل و مهارت های  اجتماعی اســت. تحصیالت و درمــان نیز می تواند 
ارتقاءدهنده مهارت های  مذکور باشــد. نتایج تحقیق حاضــر هم حکایت از رابطه مثبت 
و معنادار بین عزت نفس با نشــاط اجتماعی دارد. نتایج تحقیقات پیشــین مثل بیات و 
یعقوبی )1393(، توان و همکاران )1393( و شــیخ مونسی )1391( نیز مؤید رابطه بین 

عزت نفس و نشاط اجتماعی است. 
از نظر آرگایل، اعتقادات دینی یکی از عوامل مؤثر بر شادی و نشاط اجتماعی است. 
به نظر او افراد متدین، نسبت به افراد غیرمتدین، شادی و رضایت بیشتری از زندگی دارند. 
در راســتای همین نظریه، نتایج تحقیق حکایت از رابطه مثبت و معنادار بین دینداری و 
نشــاط اجتماعی دارد. نتایج این تحقیق در راستای نتایج تحقیقات پیشین مثل صیدی 
و همــکاران )1393(، هزارجریبی و مــرادی )1393(، فرجی و خادمیان )1392(، کیا و 

اصغری )1392( و منتظری و همکاران )1390( است.
دورکیم در تبیین شادی و نشاط اجتماعی به جشن  های  دسته  جمعی توجه می  کند. 
جشــن  های  جمعی برخالف مناسک دینی که از تقدس برخوردارند و کمتر تغییرپذیرند، 
آســان  تر با شــرایط، مقتضیات و نیاز های  زندگی بشری سازگار می  شوند. از سوی دیگر، 
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برگزاری جشن  های  دسته  جمعی ضمن اینکه به کنش جمعی می  انجامد، شادابی، کاهش 
تنش  های  عاطفی، رفع تیرگی  های  روابط بین افراد و کاهش کشــمکش  های  اجتماعی را 
به همــراه دارد. نتایــج تحقیق حاضر هم داللت بر رابطه مثبــت و معنادار بین ارتباطات 
اجتماعی با نشــاط اجتماعی دارد. نتایج تحقیقات پیشین مثل گالب و اخشی )1394(، 
هزارجریبی و مرادی )1393(، اخوان مالیری و همکاران )1393( و عنبری و حقی )1392( 

نیز مؤید رابطه بین ارتباطات و نشاط اجتماعی است.
همان طور که گفته شد نشاط اجتماعی افراد می  تواند زمینه ورود جوامع به فرایند های  
توسعه یافتگی را فراهم نمایند و جوامع را در این مسیر موفق کند. عالوه بر این خود نشاط 
اجتماعی متأثر از رشد و توسعه کشور های  مختلف است تا با افزایش شاخص  های  رفاهی و 
اقتصادی زمینه برای داشتن شهروندان با نشاط فراهم گردد. بنابراین توسعه و نشاط ارتباط 
تنگاتنگی با هم دارند که برای رسیدن به آنها باید بر روی هر دوی آنها تمرکز کرد. بنا بر 
نتایج این تحقیق، سیاســت گذاران کشور برای ارتقای سطح نشاط اجتماعی باید عالوه بر 
تمرکز بر روی ابعاد نشاط اجتماعی بر روی متغیر های  مؤثر بر آن )مثل رضایت از زندگی، 
عزت نفس، دینداری و ارتباط اجتماعی( تمرکز نمایند تا با افزایش نشاط اجتماعی افراد 

جامعه، زمینه برای دستیابی به روند های  توسعه   پایدار در کشور فراهم گردد. 
با توجه به یافته  های  تحقیق، برخی از نواقص در تحقیقات مرورشده در زمینه   نشاط 

اجتماعی و پیشنهادهایی برای برطرف شدن آن به شرح زیر می  باشد: 
ـ تعداد اندکی از تحقیقات مرورشده در زمینه نشاط اجتماعی با روش کیفی، تحلیل 
ثانویه و تطبیقی صورت گرفته است و لزوم این گونه تحقیقات در این حوزه موضوعی 

احساس می  شود. 
ـ باید تالش شود که همه تحقیقاتی که دارای فرضیه اند، از چهارچوب نظری مشخصی 

منبعث شوند و از کلی  گویی دوری کنند. 
ـ ســطح تحلیل اکثر مطالعات مرورشده در زمینه نشاط اجتماعی خرد می  باشد و با 
توجه به ریشــه  های  ســاختاری و کالن موضوع الزم است تحقیقات بیشتری با واحد 

تحلیل فراتر از فرد صورت گیرد. 
ـ برخی از راهکارها و پیشــنهادها در تحقیقاِت بررسی شده، جنبه کاربردی کمتری 

دارد که محققان باید در تالش برای ارائه راهکار های  عملیاتی  تر باشند.

بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ايران
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