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تأثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متأهل 

 1398های شهر تهران در سال  دبیرستان
 3، مجید کاشانی 2، باقر ساروخانی 1ابریشم عارف

 18/5/1400، تاریخ تایید:19/11/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

تواند تأثیرات  های انسان است و می ترین نیازها و خواسته احساس شادی و نشاط از جمله اساسی

های گوناگون زندگی همه افراد از جمله معلمان داشته باشد. با توجه به نقش و  انکارناپذیری بر جنبه

آموزان، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر اعتماد  پذیری دانش یت و جامعهجایگاه مهم معلمان در ترب

انجام  1398های شهر تهران در سال  اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متأهل دبیرستان

باشد.  ساخته می گرفته است. روش پژوهش حاضر؛ پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات؛ پرسشنامه محقق

ز جامعه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران تعیین گردیده که لینک پرسشنامه در نفر ا 382تعداد 

ها از آزمون آلفای کرونباخ  اختیار پاسخگویان قرار گرفته است. همچنین برای تعیین پایایی گویه

اده ها استف برای تجزیه و تحلیل داده LISREL 8.5افزار  و نرم  SPSS 22افزار  استفاده شده است. از نرم

شده است. نتایج نشان داد که سطح اعتماد اجتماعی بین خانواده معلمین و همچنین نشاط اجتماعی 

میانگین طیف لیکرت( است؛ همچنین  3معلمین مطلوب و باالتر از میانگین معیار مورد بررسی )نمره 

یشی بر نشاط نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که اعتماد اجتماعی خانواده تأثیری معنادار و افزا

اجتماعی معلمان دارد. به عبارت دیگر، با زیادشدن میزان اعتماد اجتماعی، میزان نشاط اجتماعی 

 کند. معلمان افزایش پیدا می

 نشاط اجتماعی، خانواده، اعتماد اجتماعی، معلمان.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 او روانی نیازهای از یکی عنوان به شادی و است سعادت و نشاط جویای و هدفمند موجودی انسان

 اهمیت همواره دارد، اش زندگی مجموع و شخصیت گیری شکل بر که ای عمده تأثیرات دلیل به

 درصد 50 شادکامی، زمینه در شده انجام های پژوهش اساس بر (.1393 )خورشیدی، است داشته

 به که زمانی تا انسان هچراک (2005،کالنتر،)ارگایل اند آورده شمار به موضوع ترین مهم را آن مردم

 توان می تعبیری به و کند نمی سعادت و خوشبختی نشاط، احساس نیابد، دست خواهد می آنچه

 احساس واقع، در است. آینده در خوشبختی و نشاط شادی، یافتن جهت در انسان تالش همه گفت

 موجب نشاط و شادی است. مشکالت با مقابله برای وی های پشتوانه ترین مهم از یکی شادی

 ساخته خوشایند را زندگی همچنین و کند می فراهم را امیدواری و جسمی روانی، عاطفی، سالمتی

 (.1390 همکاران، و )خوشفر کند می آسان را اجتماعی های فعالیت به پرداختن برای اشتیاق و

حول و به تجربه ثابت شده که شادی و نشاط، مادۀ اوّلیۀ تغییر جوامع و اجتماعات بشری و ت

تر  هاست. در جوامع خوشحال و خرسند؛ تولید بهتر، اقتصاد کارآمدتر و سالم تکامل درونی انسان

خواهد بود و شاد بودن اجتماعات انسانی یکی از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

 ریزان هر بنابراین مسئولین و برنامه شود؛ فرهنگی و سیاسی است و باعث توسعۀ پایدار می

ای در پی یافتن راهی برای افزایش نشاط و شادمانی در جامعه خویش هستند. از آنجایی  جامعه

که با کمک علم پزشکی مخاطرات زندگی بشر تا حدود زیادی کنترل شده، شاهد افزایش 

روزافزون امید به زندگی در جوامع مختلف هستیم، اما زندگی همراه با سالمتی و شادی موضوعی 

های فراوانی مواجه شده است؛ تا جایی که در کشور انگلستان،  های اخیر با چالش ههاست که در د

وزیر تنهایی و وزارتخانه تنهایی برای رسیدگی به وضعیت روحی افراد جامعه در دولت آن کشور 

 تأسیس شده است.

 روانی سالمت ویژه به سالمت جهان، حتی و ایران جامعه اصلی های دغدغه از یکی بنابراین

 که اسکاندیناوی حوزه کشورهای در روانی های بیماری و افسردگی همچنین است. جامعه افراد

 امکانات و رفاه آیا که آورده وجود به دنیا سطح در را جدیدی چالش دارند، را رفاه سطح باالترین

 که است بوده حدی به موضوع، این اهمیت شوند؟ جامعه افراد شادکامی باعث توانند می رفاهی

 های فرصت اقتصاد، حوزه 9 در ها آن وضعیت مقایسه با کشورها در رفاه )سطح 1لگاتوم مؤسسه

 و فردی های آزادی زیست، محیط ایمنی، و امنیت سالمت، آموزش، داری، حکومت کار، و کسب

                                                           
1 Legatum Prosperity Index 
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 ها رتبه باالترین دانمارک، سوئیس، نروژ، ،2015 بندی رتبه در شود. می سنجیده اجتماعی سرمایه

 در نیز بررسی مورد حوزه هشت اغلب در و است 10۷ ،2014 فهرست ایران رتبه بودند. رادا را

 باالیی نیمه در ایران که هستند هایی حوزه تنها آموزش و بهداشت دارد. قرار جدول پایینی نیمه

 های برنامه ها زمینه این در توانند می مختلف کشورهای طریق این از (.است گرفته قرار جدول

 کنند. تعیین موجود وضعیت از دقیق شناخت اساس بر ار خود

عنوان دو بال اصلی توسعه جوامع یاد شده است  از سوی دیگر، همواره از آموزش و بهداشت به

و اهمیت این دو حوزه، بر هیچ کسی پوشیده نیست. اگر بخواهیم بر بخش آموزش متمرکز 

ن نیز آمارها و ارقام متفاوت و بعضأ شویم، به نقش و اهمیت معلمان خواهیم رسید. در ایرا

متناقضی از وضعیت سالمت روانی و شادی و نشاط منتشر شده است که تشخیص درست بودن 

 آنها با توجه به فقر داده و اطالعات در این زمینه کار دشواری است.

جای کشور، اتفاقات و مسائلی گوناگونی باعث، کاهش  در طی چند دهۀ گذشته، در جای

های اجتماعی(، افزایش  خصوص کاهش اعتماد، انسجام، مشارکت در فعالیت اجتماعی )به سرمایۀ

اندیشی و قطعیت در کار، نداشتن امید به آینده بهتر، کاهش  آمدن مثبت بیگانگی اجتماعی، پایین

های ارتباطی با دیگران و انزوا و  های ازدواج، عدم ارضای نیازهای عاطفی، ضعف در مهارت فرصت

ویژه نرخ فزاینده تورم، گسترش  گیری، عدم خالقیت و ابتکار، افزایش مشکالت اقتصادی به گوشه

بیکاری و در پی آن کاهش شدید امنیت شغلی و محرومیت بخشی از جامعه به منابع درآمدی، 

گسترش فقر، تشدید شکاف طبقاتی، پایین بودن میزان رضایت شغلی و کارآمدی و در نتیجه 

رسد این رخدادها میزان  نظر می شد تولیدات ناخالص داخلی، رخ داده است. بهایجاد مانع در ر

نشاط اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار داده و میزان انگیزش درونی آنان را برای انجام 

 ها کاسته است.  های اقتصادی و سایر فعالیت فعالیت

خود و خانواده، تا حدودی  قشر معلمان که در بطن جامعه هستند و عالوه بر مشکالت طبیعتاً

ترین اقشار در زمینه نشاط اجتماعی هستند که  آموزان نیز هستند، از مهم درگیر مشکالت دانش

واسطه ارتباط مستقیم با سرمایۀ  هم توجه به سطح نشاط اجتماعی ایشان اهمیت دارد و هم به

از آنجایی که  صوصاًدارد مورد توجه قرار گیرند. خهای آینده کشور، ضرورت  انسانی و نسل

های و آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که سطح حقوق دریافتی معلمین و کارکنان  بررسی

هاست و همین موضوع بر ذهنیت معلمان بر جایگاهشان  وپرورش نسبت به سایر وزارتخانه آموزش
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ن در شهرها های اعتراضی معلمی های اخیر، بارها شاهد تجمع تأثیری منفی گذاشته است. در سال

 اند. ایم که نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض بوده های مختلف بوده و استان

دربارۀ وضعیت نشاط اجتماعی در بین معلمین هم اطالعات جامع و موثقی در دست نیست و 

توانند پوشش جامع و  لحاظ زمانی و مکانی نمی های پراکندۀ محققان و دانشجویان نیز به پژوهش

انکار است، در  و دیدی کلی را در این زمینه فراهم آورند، اما آنچه که مسلم و غیرقابل قابل تعمیم

و پرورش کشور و همچنین توسعه  درجه اوّل اهمیت نقش و جایگاه معلم در سیستم آموزش 

توان کتمان  های آینده است. از سوی دیگر، نمی پایدار و تربیت سرمایۀ انسانی قوی برای نسل

عنوان یک  آسیب دیده و دچار اختالل شده است و به نیز نشاط اجتماعی معلمانکرد که سطح 

 عنوان یک دغدغۀ بزرگ درخور بررسی است. کاالی نایاب در اختیار گروه اندکی قرار گرفته و به

اما سؤال این است که وضعیت نشاط اجتماعی معلمان چگونه است؟ معلمان چه تعریف و 

ها در نشاط اجتماعی معلمان چیست؟ آیا همه معلمان  ند؟ نقش خانوادهارزیابی از جایگاه خود دار

های مختلف تفاوت وجود دارد؟ سؤاالتی  بندی سطح نشاط و شادکامی یکسانی دارند یا بین دسته

از این قبیل، ذهن محقق را به خود مشغول داشته تا با انجام این پژوهش، قدمی در راستای پاسخ 

ها، متغیرها و  ها، همبسته بینی کننده نابراین بسیار مهم است که پیشدادن به آنها بردارد؛ ب

گیری و کنترل شوند و در نهایت به افزایش شادکامی  عوامل مؤثر بر شادی افراد، شناسایی، اندازه

و احساس مثبت در انسان بیافزایند. این پژوهش در نظر دارد، تأثیر اعتماد اجتماعی خانواده را بر 

 های شهر تهران مورد بررسی قرار دهد. در بین معلمان دبیرستانمیزان نشاط 

 پیشینۀ تحقیق

موضوع نشاط اجتماعی و شادکامی از جمله موضوعاتی است که اخیراً مورد توجه پژوهشگران 

ویژه در  علوم اجتماعی قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات مناسب و کاربردی در این حوزه به

نگرفته اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران صورت  ارتباط با تأثیر اعتماد

تر که درباره نشاط اجتماعی و اعتماد اجتماعی انجام  است. در این قسمت به برخی تحقیقات عام

 شود. اند، اشاره می گرفته

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر »(، تحقیقی تحت عنوان 139۷سمیعی اصفهانی و پور دانش )

اند.  انجام داده« شهر تهران( 21و  20اجتماعی معلمان )مطالعه موردی معلمان نواحی  بر نشاط

ای و  دهد که متغیرهای زمینه های رگرسیونی و بررسی رابطه بین متغیرها نشان می یافته
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داری، ابعاد سرمایه  همچنین عوامل اجتماعی مؤثر از جمله ازخودبیگانگی، میزان درآمد، دین

های معنادار با نشاط اجتماعی  ت زندگی، شغلی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطهاجتماعی، رضای

 افراد مورد مطالعه دارد.

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک »( پژوهشی تحت عنوان 1396پور و نعیمی ) ابراهیمی

ن دهد که بین میزا نشان می« وپرورش شهر تبریز آموزش 4زندگی در میان دبیران زن ناحیه 

یافته و میزان اعتماد مدنی دبیران زن  اعتماد شخصی، میزان اعتماد نهادین، میزان اعتماد تعمیم

های مختلف زندگی )سنتی، مدرن و بینابینی(  وپرورش شهر تبریز برحسب سبک آموزش 4ناحیه 

 4تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین؛ بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 

رورش شهر تبریز برحسب سن، برحسب محل سکونت و برحسب مدرک تحصیلی وپ آموزش

 تفاوت معنادار وجود دارد.

رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی »( تحقیقی تحت عنوان 1390آبادی و جهانگیر ) نوریان نجف

 های تحقیق انجام دادند. یافته« و سالمت روانی )مطالعه موردی: معلمان شهرستان تیران و کرون(

بیانگر این است که بین میزان سالمت روان زنان و مردان، افراد مجرد و متأهل و همچنین معلمان 

مشغول به خدمت در شهر و روستا تفاوت معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، بین میزان سالمت 

ر با روان با ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگ

کند. نتایج این تحقیق،  زیادشدن میزان اعتماد اجتماعی، میزان سالمت روانی افزایش پیدا می

 .است 3و کاواچی 2، ویلکینسون1همسو با نظریات اندیشمندانی همچون پاتنام

که « شادمانی و عوامل مؤثر بر آن»( پژوهشی تحت عنوان 1381جعفری و همکاران )  میرشاه

دهد که سرمایه اجتماعی از جمله عواملی است  وری شده است، نشان میبه روش اسنادی گردآ

 (.1381که بر شادی تأثیر بسزایی دارد. )میر شاه جعفری و همکاران، 

شناختی مؤثر بر میزان احساس شادی سرپرستان خانوار در شهر  تحلیل عوامل جامعه»

داده است. نتایج تحقیق ( انجام 138۷، عنوان پژوهشی دیگر است که محمد گنجی )«اصفهان

 نشان داده است سرمایه اجتماعی با احساس شادی سرپرستان همبستگی مستقیم دارد.

بررسی رابطه بین رضایت »( در تحقیق خود با عنوان 1391آبادی و همکاران ) زارع شاه

 105کارگیری یک نمونه  با به« شغلی و نشاط اجتماعی دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت

                                                           
1 Putnam 

2Wilkinson's 

3Kavachi  
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گیری تصادفی ساده انتخاب شده  نفری که به شیوه نمونه 845یک جامعه آماری  نفری از

تر  ، از حد متوسط پایین2/42بودند، به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی معلمان با میانگین 

، از حد متوسط باالتر بود و اینکه جنسیت و رضایت شغلی 5۷و نشاط اجتماعی آنها با میانگین 

تأثیر مثبت و معنادار داشتند. تأهل، رشتۀ تدریس و سطح تحصیالت دبیران  بر نشاط اجتماعی

 با شادمانی آنها رابطه معنادار نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر رضایت

از موقعیت شغلی، رضایت از رابطه با همکاران و رضایت از مدیر یا سرپرست در مجموع  

آبادی و  رات نشاط اجتماعی دبیران را تبیین کنند )زارع شاهدرصد از تغیی ۷/46توانستند 

 (.1391 همکاران،

های اجتماعی  در تحقیقات مختلف نشان دادند که در شبکه ( 2006( 1رومرو و کیروسیردس

گیرد و ممکن است در کوتاه مدت و به صورت  تحمیلی، سرمایه اجتماعی موقت شکل می

های اجتماعی  انشناختی داشته باشد. در صورتی که در شبکهموقعیتی، تأثیر مثبت بر سرمایه رو

پذیر گسترش یافته، به تجلی سرمایه  انتخابی و خلق شده، سرمایه اجتماعی به طور انعطاف

های انطباقی و سازگارانه  ها، مهارت شود. در این موقعیت شناختی عمیق و پایدار منتهی می روان

گیرد. آدمی در  شناختی در حال شکل نمی بر این، سرمایه روانگردد. افزون  تر می افراد نیز افزون

طور پیوسته از منابع فرهنگی و  برد و به سر می های ترسیم شده فرهنگی و اجتماعی به چارچوب

دهی  کند. این بازخوردها قادرند در شکل اجتماعی، بازخوردهای اطالعاتی و اصالحی دریافت می

های مثبت و منفی، نقش ماندگار ایفا  برابر فشار و خود ارزیاباهداف، معنای زندگی، مقاومت در 

کننده و گسست روابط بین فردی و افول  های اجتماعی حمایت کنند. از این رو، فقدان شبکه

های اجتماعی، جلوگیری  های فردی در عرصه اعتماد بین فردی قادرند از تظاهرات توانمندی

ورزی و خودابرازی را از  ست اجتماعی، فرصت جرئتاعتمادی و گس کنند. در واقع فضاهای بی

انداز  سازند. فقدان این منابع، چشم آدمی گرفته، او را از منابع عظیم بازخوردی محروم می

برد و یأس، ناامیدی و بدبینی را در نظام ادراکی  روندهای آتی زندگی را برای فرد در ابهام فرو می

   .(Romero EJ, Cruthirds KW.2006)کند  می شناختی فرد جایگزین و روان

به این « های اجتماعی و نشاط فعالیت»( در پژوهشی تحت عنوان 1992) 2کوپر و همکاران

ها،  های سنتی، شرکت در نمایشگاه های اجتماعی )شرکت در مراسم اند که فعالیت نتیجه رسیده

                                                           
1 Romero & Cru thirds 

2 Cooper et al. 
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ها بیشتر باشد، بر  ه تعداد فعالیتها و ...( با میزان نشاط افراد رابطه مستقیم دارد و هر چ جشنواره

 (.Cooper et al  ،1992شود ) شادی افراد نیز افزوده می

آیا کاهش سرمایه اجتماعی، از شادی »( پژوهشی را با عنوان 2008) 1بارتولینی و همکاران

 ای را آزمودند که رابطه میان اند. آنها در این پژوهش، فرضیه انجام داده« کاهد؟ ها می آمریکایی

سنجد. سه یافته اصلی در این پژوهش، بدین قرار  سرمایه اجتماعی و شادی را در سطح فردی می

دار همبستگی دارد.  طور معنی چند شاخص از سرمایه اجتماعی با شادی گزارش شده به -1است: 

 -3دهد.  روندی نزولی نشان می 2004تا  19۷5های  های سرمایه اجتماعی برای دوره شاخص -2

ای با روند افزایشی درآمد همبستگی معناداری داشته است )  طور گسترده ادی بهروند ش

Bartolini et al.2009 ..)  

 مبانی نظری تحقیق

اند و دوست دارند  ها بنا بر سرشت و ماهیت وجودی خویش همواره از افسرده بودن گریزان انسان

(. خاستگاه و منشأ 1386 ،سوی شاد بودن و شاد زندگی کردن در حرکت باشند )صادقیان به

قرار دارد. این تحقیقات، عمدتاً توسط  19۷0و  1960پژوهش در ارتباط با نشاط در دهه 

شناسان در حال پیگیری است. بر این اساس،  شناسان آغاز شده است و با تالش جامعه روان

احساس  چارچوب نظری تحقیق و در راستای عملکرد اعتماد اجتماعی و بیشتر شدن آن بیانگر

شناختی مورد  شناختی و جامعه خوب داشتن از زندگی و نشاط را در بین معلمان در دو حیطه روان

دهد. وجود کارکردهای مثبت فردی و اجتماعی متعدد شادی و نشاط عمومی مانند  بررسی قرار می

کشور،  دوستی، افزایش امید به زندگی، انگیزه برای کار و توسعه های وطن تقویت مبانی و ارزش

تقویت سرمایه اجتماعی )پیوند و اعتماد عمومی( تقویت انسجام اجتماعی و...، شادی و نشاط 

 عمومی را به ضرورت بسیار بااهمیت برای تداوم حیات هر جامعه مبدل ساخته است.

 شناختی های روان تبیین

لب شخصیتی و کنند، اغ شناسی مفهوم شادی و نشاط را تبیین می هایی که در حوزه روان نظریه

های مهم رفتار و تجربه زیسته  شناختی هستند. استدالل نظریات شخصیتی این است که جنبه

توان با تعداد محدودی از ابعاد، مشخص ساخت. بدین معنا صفات شخصیتی  معلمان را می

                                                           
1 Bartolini et al. 
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متفاوتی وجود دارد که با شادمانی و نشاط پیوند دارند؛ یعنی افراد شاد و ناشاد صفات شخصیتی 

های آن  دلیل اینکه زاییدۀ زندگی اجتماعی و ارزش نفس به (. عزت138۷، 1متمایزی دارند )کار

ای شخصیت  ترین جنبه گر است، از مهم های روزانه معلمان به نوعی جلوه است و در تمامی فعالیت

 (.1386شود )غفاری و همکاران،  های رفتاری آنها محسوب می کنندۀ ویژگی و تعیین

های شخصیتی افراد شاد را عاطفۀ مثبت و  ترین ویژگی ( مهم1998) 2ردینو و کوپ

 .Cheng, Hاند ) نفس بیان کرده عزت
Furnhamو  3

گرای سدۀ  شناسان انسان (. روان2003، 4 

نفس و  ( نیز مزایا و اهمیت زیادی برای عزت2020) 6(، راجر کالرک1954) 5اخیر، نظیر مازلو

های افراد برخوردار از  های سالمت روانی و ویژگی یکی از شاخصاند و  شادکامی باال قائل شده

اند )مردانی و  نفس باال را داشتن نگرش مثبت و احساس شادی و لذت از زندگی برشمرده عزت

 (.1389شریفی اصفهانی، 

نظریات شناختی برخالف نظریات شخصیتی معتقدند که شادی و نشاط محصول تفکر انسان و 

 -های فرهنگی آل گونه که هست( و ایده اهی، از تمایز بین واقعیت زندگی )آنبازتاب ادراک و آگ

گونه که باید باشد( است و هرچه تمایز بین این دو کمتر باشد، میزان شادی نیز بیشتر  اجتماعی )آن

(. در حقیقت، اندیشه اصلی در رویکرد شناختی، آن است که رفتار یک 138۷خواهد بود )گنجی، 

های اجتماعی دارد. این نظریات بر اهمیت ادراک یا  شیوه درک او از موقعیت شخص بستگی به

 (.13۷3یک موقعیت )کریمی، « واقعیت»ها تأکید دارند نه بر  تعبیر و تفسیر فرد از واقعیت

است. محرومیت  و محرومیت نسبی ترین نظریات شناختی، تئوری مقایسه اجتماعی از مهم

ظارت و ارزیابی افراد نسبت به احتمال دسترسی به هدف است که نسبی به معنای تفاوت بین انت

ها در جامعه از  های زندگی محروم هستند و در مقایسه با برخی از نقش در بین معلمان از حداقل

(. محرومیت نسبی نتیجه مقایسه 1389باشند )مرادی و سعیدی پور،  جایگاه پایینی برخوردار می

Bernburgباشد ) های آنان می خصوصاً معلمان و خانوادهافراد با دیگر اعضای اجتماع 
 ۷ ،2009 .)

های نسبی از قبیل مشکالت اقتصادی، ارزش قائل نشدن به نقش معلمی و  محرومیت

کنند، ناخوشایند هستند و از احساس  هایی که رفتارها و عواطف مخربی را ایجاد می محرومیت

                                                           
1 Carr 

2 DeNeve & Cooper 
3 Cheng 

4 Furnham 

5 Maslow 

6 Roger Clark 

7 Bernburg 



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

121 
تأثیر اعتماد اجتماعی 

 خانواده بر نشاط
اجتماعی معلمان متأهل 

... 
 

Whiteکاهد ) شادی و خوشبختی آنها را می
(. بدین ترتیب، یکی از کاربردهای مهم 2006، 1 

های اجتماعی دارد، این است که نشان دهد چگونه  نظریه محرومیت نسبی که ریشه در مقایسه

تواند عواطف منفی مثل افسردگی و خشم را در بین این قشر ایجاد کند  های اجتماعی می مقایسه

آور  الۀ اخیر، با توجه به وضعیت تأسفو از عواطف مثبت مثل شادی و نشاط را بکاهد. در چند س

گذاری و جایگاه شغلی را برای این قشر  های شغلی، کمترین ارزش فرهنگیان با مقایسۀ بقیه گروه

های زندگی آنان را تحت تأثیر خود قرار داده است.  مراتب تمامی جنبه به دنبال داشته است و به

ا شده است و امکان همراهی و همدلی را بین همین امر، باعث کاهش اعتماد اجتماعی در بین آنه

 هایشان و شاد بودن آنها را کاهش داده است. آنها با خانواده

 شناختی تبیین جامعه

کند که در آن اعضای جامعه بخصوص  ای را فراهم می عنوان بستر روابط اجتماعی، حوزه جامعه به

زند و از این طریق این پیوندها و توانند به تشکیل و گسترش اعتماد اجتماعی بپردا معلمان می

( معتقد است که امکانات عاطفی یکی 1999) 2روابط اجتماعی، به اهداف خود دست یابند. کلمن

کنند و از آن جا که  آموزان مبادله می از منابعی است که معلمان در طی روابط اجتماعی با دانش

ابط اجتماعی، احساس شادی و احساس شادی و نشاط یکی از حاالت عاطفی است، با گسترش رو

( همچنین معتقد است که 2006) 3(. برک138۷نژاد،  یابد )بهرامی نشاط بین آنها نیز افزایش می

آموزان( در زندگی خود برقرار  پیوندهای عاطفی عمیق که با افراد خاصی )نظیر معلمین و دانش

هنگام استرس از این که آنها شود زمان تعامل با آنها، احساس نشاط کرده و  کنیم، موجب می می

 (.Berk  ،2006را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم )

( روابط و اعتماد اجتماعی و پیوندهای اوّلیه در حوزه زندگی خصوصی و 2001) 4وینهوون

،  Veenhovenکند ) داند که بخشی از شادی و نشاط را تبیین می روابط ثانوی را عاملی می

( نیز معتقد است عاطفه مثبت ایجاد شده به وسیله تعامل اجتماعی، به 2001) 5(. آرگایل2001

های دیگر است  های اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و گروه طور شدید تحت تأثیر حمایت

Krollهای کیفیت روابط اجتماعی است ) (. اعتماد یکی از شاخص1386، 6)آرگایل
 1 ،2011 .)
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ای است که  به فرد یا امری خارجی و مبین میزان ارزیابی از پدیدهاعتماد به معنای نگرش مثبت 

با آن مواجه هستیم؛ به عبارت دیگر، احساسی است که فرد یا افراد درباره چیزی تأیید شده 

دارند. فقدان اعتماد اجتماعی، ترس از برقراری ارتباط و احساس ناامنی را بین اعضا افزایش داده 

دهد  تعامل، مشارکت در معلمان در جامعه را کاهش میو با جلوگیری از گسترش 

(Firouzabadi, at all 2011 .) 

ها کاهش داده،  ( بر این باور است که مدرنیته احتمال خطر را در بعضی حوزه13۷۷گیدنز )

های دیگری را جایگزین ساخته است. از جمله عوامل تهدیدکننده شادمانی  اما خطرات و ناامنی

آمیز ناشی از صنعتی شدن، جنگ، متزلزل شدن  اند از؛ تهدیدهای خشونت بارتدر نظر گیدنز ع

های انتزاعی و احساس ناامنی و اضطراب وجودی. همچنین از جمله  های اعتماد به نظام ریشه

های  توان از اعتماد همراه با احتیاط نسبت به نظام کننده شادمانی از نظر گیدنز می عوامل تأمین

های تخصصی و دگردیسی صمیمیت و  های امور زندگی به دست نظام و زمانانتزاعی، اعتماد 

(. بر این اساس، گیدنز احساس ناامنی را 1388گیری رابطه ناب نام برد )چلبی و موسوی  شکل

کند و نبود امنیت و ترس از تهدید را عاملی  مثابه یکی از عوامل تهدیدکنندۀ شادی مطرح می به

شود کنشگران نسبت به صداقتی که  کند و موجب می دیگران سلب می داند که اعتماد را از می

 شوند. دهند دچار شک می های خود بروز می افراد در کنش

آموزان و افراد جامعه،  هایشان و دانش ایجاد حس اعتماد بین مجموعه معلمان و خانواده

و شادتر را ایجاد تر  دهد و یک زندگی امن پیچیدگی تعامالت اجتماعی بین آنها را کاهش می

دهد و از گسترش تعامالت  کند و بالعکس، فقدان اعتماد، احساس ناامنی را افزایش می می

کند. به این ترتیب، احساس امنیت یکی از مفاهیم مرتبط با اعتماد  اجتماعی جلوگیری می

تأمین باشد و همه افراد جامعه در ساخت و حفظ آن مشارکت دارند. اگر این نیاز به درستی  می

گردد. در جوامعی که اطمینان و  شود، موجب افزایش احساسات مثبت از جمله شادی و نشاط می

اعتماد بیشتری فراهم شود، شادی و نشاط نیز بیشتر خواهد بود. رابطه محکمی بین امنیت روانی 

ج ای مستقل از رفاه اقتصادی است. نتای طور گسترده و تأمین نشاط اجتماعی وجود دارد که به

کنند،  های مختلف نشان داده است افرادی که شاد هستند، بیشتر احساس امنیت می پژوهش

کنند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و  گیرند، بیشتر اعتماد می تر تصمیم می آسان

کنند، بیشتر احساس رضایت دارند. در این راستا معلمان  نسبت به کسانی که با آنها زندگی می

                                                                                                                                           
1 Kroll 
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ای در تربیت نسل  کننده فرادی تأثیرگذار از این قاعده مستثنا نیستند؛ چون نقش تعیینعنوان ا به

 آینده دارند.

 های تحقیق فرضیه

 رسد اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان تأثیرگذار است. به نظر می

ان تأثیرگذار رسد اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلم به نظر می فرضیه صفر:

 نیست.

رسد اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان تأثیرگذار  به نظر می فرضیه یک:

 است.

 شناسی روش

 گیری جامعۀ آماری و روش نمونه

ای: برای تهیه پیشینه تحقیق، دستیابی به چارچوب نظری و  در پژوهش حاضر روش کتابخانه

عنوان یک ضرورت مورد نیاز  ها به حلیل نتایج آزمون، فرضیهشناسایی متغیرها و...و درنهایت ت

اند  های میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارت است و روش میدانی: )روش کمّی( روش

ای، روش مصاحبه، روش مشاهده و بررسی اسناد و مدارک، برای استفاده از  از: روش پرسشنامه

نوع تحقیق، از روش پرسشنامه بهره گرفته شده است.  روش میدانی در پژوهش حاضر با توجه به

گرفته شده است که در  ها و تجربه زیسته همکاران بهره ها از مصاحبه همچنین برای تکمیل یافته

عنوان هسته اصلی این پژوهش  تحلیل و تجزیه مطالب مؤثر بوده است. روش پیمایشی به

پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است.  باشد. پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش، می

. حجم 139۷ -98های شهر تهران  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان متأهل دبیرستان

𝑛نمونه تحقیق با استفاده از روش کوکران  =
z2pq

d2

1+
1

n
 (

z2pq

d2 −1)
تعیین شده و برای گزینش  

نفر برآورد شده  382ای تعداد  ای چندمرحله گیری خوشه های تحقیق نیز از روش نمونه نمونه

های تحقیق نیز پرسشنامه ساخته یافته بود. اعتبار  است. ابزار گردآوری اطالعات و داده

پرسشنامه، صوری است و برای دستیابی به پایایی موردقبول، با انجام پیش آزمون و میانگین 

ای که  پرسشنامه .ی پرسشنامه تأمین گردیدها درصد، همسازی گویه ۷9آلفای کرونباخ حدود 

برای سنجش متغیرهای نشاط اجتماعی معلمان و همچنین اعتماد اجتماعی مورد استفاده قرار 



 
 

 

امه انجمن ایرانی فصلن
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

124 
 2، شماره 18سال 

 1401 تابستان
 67پیاپی 
 

نسخه  spss افزار های گردآوری شده، از نرم گرفته، محقق ساخته است و برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شده است. LIZREL8.5افزار  و نرم 22

 . ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق1جدول  

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت   متغیر

   0.81 ۷ اعتماد اجتماعی بین افراد خانواده

 0.۷3 11  نشاط اجتماعی معلمین

 نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشانگر پایایی متغیرهای مورد بررسی بوده است.

 زیاد متوسط کم خیلی کم جنده اعتماد اجتماعی خانوادههای سن گویه
خیلی 

 زیاد

 24.1 55.0 19.6 5. 8. خانواده شما تا چه میزان به یکدیگر اعتماد دارند؟

های که به  خانواده شما تا چه میزان به قول و وعده

 دهند پایبند هستند؟ یکدیگر می
.3 .8 32.5 53.9 12.6 

شما تا چه میزان وجود صداقت و یکرنگی در خانواده 

 دارد؟
.8 1.3 23.0 56.5 18.3 

 22.0 55.0 20.7 2.1 3. آرامش و امنیت در خانواده شما تا چه میزان وجود دارد؟

 20.9 56.5 19.9 1.8 8. دارند؟ خانواده شما تا چه میزان حرمت یکدیگر را نگه می

چشمی در بین خانواده شما با  تا چه میزان چشم و هم

 وجود دارد؟دوستان 
1.0 9.4 15.7 43.7 30.1 

 36.1 45.0 9.2 8.6 1.0 در خانواده شما تا چه میزان شک و بدبینی وجود دارد؟

 های جمعیت شناختی توزیع جمعیتی معلمان بر اساس ویژگی

آورده شده  2های جمعیت شناختی در جدول  توزیع معلمان متأهل شهر تهران بر اساس ویژگی 

 است.

 های جمعیت شناختی . توزیع جمعیت پاسخگویان برحسب ویژگی2جدول  

 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغیر

 جنسیت
 ٪44.8 1۷1 مرد

 ٪55.2 212 زن

 سن
25-30 16 4.2٪ 

31-35 60 15.۷٪ 
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 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغیر

36-40 1۷5 45.8٪ 

 ٪34.3 131 ساله و باالتر 41

 تحصیالت

 ٪2.9 11 دیپلم فوق

 ٪ 46.3 1۷۷ انسلیس

 ٪44.2 169 لیسانس فوق

 ٪6.5 25 دکتری

 درآمد

 ٪6.3 24 میلیون 3کمتر از 

 ٪۷0.9 281 میلیون 6تا  3بین 

 ٪ 20.9 80 میلیون 10تا  6بین 

 ٪1.۷ ۷ میلیون 10بیش از 

های سنی مربوط به  بر اساس آمار بیشترین فراوانی در زمینه جنسیت مربوط به زنان، گروه

ساله، برحسب وضعیت تحصیالت مربوط به لیسانس و در زمینه درآمد مربوط  40تا  36علمان م

 میلیون بوده است. 6تا  3به معلمان با درآمد بین 

 تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق

طور که در بخش ارزیابی پایایی متغیرها تحقیق گفته شد، برای سنجش متغیرهای تحقیق از  همان

 ر استفاده شده است. در ادامه، نظرات پاسخگویان دربارۀ این متغیرها آورده شده است.های زی گویه

 . وضعیت توصیفی متغیرهای نشاط اجتماعی معلمین و اعتماد اجتماعی3جدول  

 های سنجنده نشاط معلمان گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

نشاط 

اجتماعی 

 مینمعل

شما تا چه میزان در گرفتن تصمیمات 

 کاری و خانوادگی راحت هستید؟
.3 4.2 20.7 53.7 21.2 3.91 

میزان تعهد شما به مدرسه و شغلتان 

 چقدر است؟
.3 2.4 24.3 53.9 19.1 3.89 

جامعه و خانواده چه میزان برای شغل 

 شما ارزش قائل است؟
1.3 8.9 27.7 49.7 12.3 3.63 

تان سرشار از  کنید زندگی ر میچقدر فک

 امید و آرامش است.
0.0 3.7 20.4 57.3 18.6 3.91 

 3.65 13.4 46.6 32.2 7.3 5.تا چه میزان با همکارانی که به علت 
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 های سنجنده نشاط معلمان گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

توانند کار کنند همکاری  مشکلی نمی

 کنید؟ می

چقدر شغلتان را دوست دارید و به آن 

 کنید؟ افتخار می
.8 3.9 20.7 56.8 17.8 3.8۷ 

تا چه میزان در برابر مسئولین مدرسه، 

همکاران و شغل خودتان احساس 

 کنید؟ مسئولیت می

0.0 4.2 27.2 49.5 19.1 3.84 

کنید با کمترین  تا چه میزان سعی می

 امکانات شاد و آرامش داشته باشید؟
0.0 3.1 18.3 59.4 19.1 3.95 

ریزی در  تا چه میزان نظم و برنامه

 وجود دارد؟کارهای شما 
0.0 2.9 21.5 57.1 18.6 3.91 

تا چه میزان احساس سالمت جسمی و 

 کنید؟ روحی می
0.0 2.6 15.2 62.3 19.9 3.99 

آموزان خود  تا چه میزان نسبت به دانش

 صبور و پاسخگو هستید؟
0.0 4.5 33.2 46.6 15.7 3.۷4 

اعتماد 

 اجتماعی

خانواده شما تا چه میزان به یکدیگر 

 د دارند؟اعتما
.8 .5 19.6 55.0 24.1 4.01 

خانواده شما تا چه میزان به قول و 

دهند پایبند  های که به یکدیگر می وعده

 هستند؟

.3 .8 32.5 53.9 12.6 3.78 

صداقت و یکرنگی در خانواده شما تا چه 

 میزان وجود دارد؟
.8 1.3 23.0 56.5 18.3 3.90 

چه آرامش و امنیت در خانواده شما تا 

 میزان وجود دارد؟
.3 2.1 20.7 55.0 22.0 3.96 

خانواده شما تا چه میزان حرمت یکدیگر 

 دارند؟ را نگه می
.8 1.8 19.9 56.5 20.9 3.95 

در خانواده شما تا چه میزان چشم و 

چشمی با خویشاوندان و دوستان  هم

 وجود دارد؟

1.0 9.4 15.7 43.7 30.1 3.92 

میزان شک و  در خانواده شما تا چه

 بدبینی وجود دارد؟
1.0 8.6 9.2 45.0 36.1 4.07 
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جهت  های سنجنده نشاط اجتماعی معلمان هم شود، همه گویه طور که مشاهده می همان

است؛ بنابراین میانگین  1برابر با « خیلی کم»و نمره  5برابر با « خیلی زیاد»هستند؛ یعنی نمره 

های معلمان، گزینه زیاد  است. در بین پاسخ 3رابر با عدد کار برده شده، ب نمرۀ طیف لیکرت به

، «خیلی کم»ها به خود اختصاص داده است و در مقابل گزینه  بیشترین فراوانی را در همه گویه

توان گفت سطح نشاط اجتماعی معلمان باال  ها دارد. بنابراین می کمترین فراوانی را در بین پاسخ

ح نشاط اجتماعی معلمان میانگین نمره کسب شده هر کدام از است، اما برای درک بهتر از سط

 3ها میانگینی باالتر از نمره  های این متغیرها آورده شده است. در این شاخص نیز همه گویه گویه

های مربوط به  توان گفت که سطح نشاط معلمان باال است. در بین گویه اند و می کسب کرده

روحی و جسمی و تالش برای بانشاط بودن با کمترین  نشاط اجتماعی معلمان احساس سالمت

اند، در مقابل ارزش و احترام جمعه برای شغل معلمی،  ها را کسب کرده امکانات باالترین میانگین

آموزان کمترین میانگین را  همکاری با همکارانی که مشکلی دارند و صبور بود در قبال دانش

که معلمین با وجود داشتن نشاط اجتماعی باال نسبت به تأمل این است  اند. نکته قابل کسب کرده

 اند. تری داشته ارزش و احترام جامعه برای این شغل ارزیابی پایین

های  های سنجنده وضعیت اعتماد اجتماعی خانواده نیز بیشترین سهم را گزینه در زمینه گویه

های  در بین پاسخ ترین سهم را پایین« خیلی کم»کسب کرده و گزینه « متوسط»و « زیاد»

ها میانگین نمره کسب  معلمین داشته است. برای مشخص شدن بهتر جایگاه هر کدام از گویه

شود، معکوس گویه سطح  طور که مشاهده می ها آورده شده است. همان شده هر کدام از گویه

و  چشمی باالترین میانگین نمره را کسب کرده و در مقابل میزان پایبندی به قول چشم و هم

 اند. قرارها کمترین میانگین نمره را کسب کرده

 توصیف کلی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق

های  اند. در بخش های پرسشنامه استخراج شده در این پژوهش، متغیرهای جدول زیر از گویه

های تشکیل دهنده هرکدام از آنها توضیحاتی ارائه شد. متغیرهای  پیشین به تفصیل درباره گویه

ای لیکرت، دارای میانگینی بین عدد یک تا  درجه شده با توجه به استفاده از طیف پنجتشکیل 

باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این  پنج هستند و میانگین نمره طیف آنها برابر با نمره سه می

صورت پرسشنامه استاندارد نبوده است که برای اعداد آن  ساخته است و به پژوهش محقق
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بندی وجود داشته باشد، اما یکی از معیارهای قضاوت درباره میانگین نمرات  رتبهبندی و  درجه

 باشد. ( می3شده، میانگین نمره طیف )نمره  کسب

شده باالتر از میانگین طیف بوده و بر این اساس  توان گفت تمامی نمرات کسب بنابراین می

معلمین باالتر از میانگین و در  توان گفت که سطح نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی خانواده می

 سطحی مطلوب است.

 شده برای متغیرهای اصلی تحقیق . میانگین نمره کسب4جدول  

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین تعداد پاسخ متغیرهای اصلی تحقیق

 5.00 1.82 0.51 3.84 382 نشاط اجتماعی معلمان

 5.00 2.29 0.48 3.94 382 اعتماد اجتماعی

 

شده مربوط به اعتماد اجتماعی  شود باالترین میانگین نمره کسب طور که مشاهده می همان

در بین خانواده معلمین، نسبت به نشاط اجتماعی معلمین میانگین نمره بیشتری را کسب کرده 

شاط اجتماعی توان گفت سطح اعتماد اجتماعی در بین خانواده معلمین از سطح ن است و می

دار نبوده  معلمین اندکی بیشتر است. البته الزم به ذکر است که این اختالف به لحاظ آماری معنی

توان گفت که سطح نشاط اجتماعی معلمین و اعتماد اجتماعی بین  درصد اطمینان می 99و با 

 خانواده معلمین مشابه همدیگر و باالتر از میانگین است.

 نوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهاآزمون کولموگروف اسمیر

تر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را  داری بزرگ اگر مقدار سطح معنی 4با توجه به نتایج جدول 

تر باشد، فرضیه  داری از مقدار خطا کوچک گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی نتیجه می

 گیریم. یک را نتیجه می

0Hهای متغیر ده: دا i .دارای توزیع نرمال است 

1H های متغیر : داده i .دارای توزیع نرمال نیست 

 ها در توزیع نرمال ها و بررسی چولگی و کشیدگی داده دار آزمون نرمال بودن داده . سطح معنی5جدول 

 کشیدگی لگیچو گیری نتیجه تایید فرضیه مقدار خطا داری سطح معنی متغیرها

 05/0 64/0 نشاط اجتماعی معلمین
0H

 
 98/0 25/0 نرمال

 05/0 19/0 اعتماد
0H

 
 -82/0 34/0 نرمال
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باشد، بنابراین توزیع، یک  ها باالتر از مقدار خطا می داری مقوله با توجه به اینکه سطح معنی

ها با توجه به اینکه تغییر  چنین با بررسی چولگی و کشیدگی توزیع دادهتوزیع نرمال است. هم

باشد، بنابراین در نرمال  توان نرمال محسوب کرد و تمام محاسبات زیر یک می را می -2+ و 2بین 

 های پارامتریک برای آن استفاده کرد. توان از آزمون ها شکی نیست و می بودن داده

 ها بررسی فرضیه

 سد اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان تأثیرگذار است.ر به نظر می

 گذار تأثیر رسد اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان فرضیه صفر: به نظر می

 نیست.

 گذار تأثیر رسد اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان فرضیه یک: به نظر می

 است.

دار  دار بودن یا معنی تأثیرات در سطح دومتغیره و همچنین اثبات معنی برای بررسی این

از  6نبودن روابط میان آنها، از آزمون رگرسیون دومتغیره استفاده شده است. در جدول شماره 

سمت راست، ستون اول متغیر مستقل، ستون دوم متغیر وابسته، ستون سوم میزان همبستگی 

، ستون چهارم مقدار واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط (R) متغیر مستقل با متغیر وابسته

Rمتغیر مستقل )
، ستون هفتم F، ستون ششم، معناداری آزمون F(، ستون پنجم، مقدار آماره 2

آمده متغیرها و  دست به T، ستون هشتم مقدار آماره (Beta)ضریب رگرسیون استانداردشده 

 دهد. را نشان می Tون داری آزم درنهایت ستون نهم، سطح معنی

 99درصد و با اطمینان  1(، در سطح معناداری 6آمده از جدول ) دست بر اساس نتایج به

درصد بر روی نشاط  18درصد، متغیر اعتماد بین افراد خانواده از نظر نمونه مورد بررسی حدود 

واحد بیشتر شدن  اجتماعی معلمان، تأثیر افزایشی و معناداری دارد. به بیان آماری به ازای هر

یابد. به بیان  واحد افزایش می 0.421اعتماد بین افراد خانواده، نشاط اجتماعی معلمان به میزان 

 تر خواهد بود. تر هرچه اعتماد بین افراد خانواده بیشتر باشد، نشاط اجتماعی معلمان مطلوب ساده

نمایند  می درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین 18متغیر مستقل درمجموع 

)177/0( 2 R:معادله به کار گرفته شده در این تحلیل عبارت است از . 

 y a bx  
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 . تحلیل رگرسیون دومتغیره تأثیر اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان5جدول  

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 وابسته

یهمبستگ
  R 

واریانس 

تبیین 

 R2شده 

 Fآماره 

سطح 

معناداری 
F 

B 
 استاندارد

 Tآماره 

سطح 

داری  معنی
T 

اعتماد 

بین افراد 

 خانواده

نشاط 

اجتماعی 

 معلمان

0.421 0.1۷۷ 81.630 0.000 0.421 10.619 0.000 

 

وهش های مربوط به تأثیرگذاری اعتماد اجتماعی بر نشاط اجتماعی معلمان با نتایج پژ یافته

( همخوانی دارد. نکته جالب 139۷( و سمیعی اصفهانی و پوردانش )1396پور و نعیمی ) ابراهیمی

هایشان نیز از بین منابع اعتماد که شامل اعتماد خانواده و دوستان بوده است، بر  آن در پژوهش

Rego, Aتر بودن اعتماد اجتماعی خانواده تأکید شده است. همچنین  پراهمیت
 1 Cunha, M.P

 2 

( نیز در پژوهش خود تأثیر مثبت اعتماد بین همکاران بر نشاط اجتماعی کارکنان را 2006)

 اند. تصدیق کرده

( بر تأثیرگذاری اعتماد اجتماعی بر میزان نشاط و  2006( 3همچنین رومرو و کیروسیردس

 اعتمادی و گسست اجتماعی، فرصت اند، به نظر ایشان فضاهای بی شادکانی تأکید کرده

سازند.  ورزی و خودابرازی را از آدمی گرفته، او را از منابع عظیم بازخوردی محروم می جرئت

برد و یأس، ناامیدی  انداز روندهای آتی زندگی را برای فرد در ابهام فرومی فقدان این منابع، چشم

 کند. شناختی فرد جایگزین می و بدبینی را در نظام ادراکی و روان

 گیری نتیجه

باشد و نقش  های مختلفی می عنوان یکی از احساسات مثبت، دارای ابعاد و جلوه نشاط بهشادی و 

ای در تأمین سالمت فرد و جامعه دارد. تمدن بشری از آغاز تاکنون، هدف و غایت  کننده تعیین

زندگی را رسیدن به شادمانی دانسته و همواره به دنبال شاد زندگی کردن بوده است؛ با این وجود 

 باشد. بشر از نشاط، متفاوت میدرک 

در این پژوهش که به بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر معلمان متأهل شهر تهران 

پرداخته شد و مشخص گردید که بین اعتماد و نشاط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و 

                                                           
1 Rego, A. 

2 Cunha, M.P. 

3 Romero & Cru third 
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ی بین اعضای فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شده است. بدین معنا که هرچه اعتماد اجتماع

خانواده باالتر باشد، نشاط اجتماعی معلمان بهبود خواهد یافت. بنابراین، هرچه معلمان دارای 

خانواده، دوستان و آشنایان مورد اعتمادتری باشند، از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند و در بین 

 آنها شادمانی و امید به زندگی بیشتر خواهد بود.

ها  تماد بر این باور است که مدرنیته احتمال خطر را در بعضی حوزهگیدنز در قالب نظریه اع

های دیگری را جایگزین ساخته است. از جمله عوامل  کاهش داده، اما خطرات و ناامنی

آمیز ناشی از صنعتی شدن،  اند از تهدیدهای خشونت تهدیدکننده شادمانی در نظر گیدنز عبارت

های انتزاعی و احساس ناامنی و اضطراب وجودی.  نظام های اعتماد به جنگ، متزلزل شدن ریشه

توان از اعتماد همراه با احتیاط  کننده شادمانی از نظر گیدنز می همچنین از جمله عوامل تأمین

های تخصصی و  های امور زندگی به دست نظام های انتزاعی، اعتماد و زمان نسبت به نظام

(. بر این اساس 1388برد )چلبی و موسوی گیری رابطه ناب نام  دگردیسی صمیمیت و شکل

کند و نبود امنیت و  گیدنز احساس ناامنی را به مثابه یکی از عوامل تهدیدکننده شادی مطرح می

شود کنشگران  کند و موجب می ترس از تهدید را عاملی داند که اعتماد را از دیگران سلب می

 دهند دچار شک شوند. می های خود بروز نسبت به ادعای صداقتی که افراد در کنش

های نسل امروز است و موافق طبع و  از آنجایی که نشاط، تحرک، پویایی و شادابی از ویژگی

تحرکی، غمناکی و پژمردگی، آفت بزرگ و  مقتضیات فطری اوست، خمودگی، سستی، انزوا، بی

لمان و باشد. کمبود نشاط و شادابی مع مانع عظیم رشد، شکوفایی و خالقیت نسل جوان می

جلوگیری از بروز احساسات و هیجانات عاطفی آنان، موجب سرخوردگی و بروز بیماری حقارت و 

شود. نشاط و انبساط روحی آنها، یکی از  آموزان می های روحی و روانی در بین دانش عقده

گیری شخصیت مثبت در کودکان و نوجوانان است و بالعکس، اضطراب و  متغیرهای مؤثر در شکل

باشد. معلمان عالوه بر بعد تربیتی برای  خاطر، عامل مهمی در توقف استعدادها می تشویش

شوند. حالت شادی نتیجه عمل هماهنگ و  آموزان، الگوی رفتاری مناسبی نیز محسوب می دانش

های باروری خرد و اندیشه را برای  یافته همه عواطف در بین آنها است و زمینه منسجم و سامان

 آورد. ود میوج این قشر به

هایشان قرار دارد و از  در این بین عملکرد روحی معلمان از یک طرف تحت تأثیر خانواده

آموز تالش کنند تا  طرف دیگر معلمان باید قادر باشند برای آرامش و شادی عده زیادی دانش

پرورش  آموز رشد و بتواند فضای کالس را تنظیم و برقرار سازند. چنانچه قرار باشد که روح دانش
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یابد، باید این روند از روح معلم آغاز گردد. حال چنانچه روح معلم افسرده و ناتوان باشد، شانس 

آموزان وجود خواهد داشت. معلمانی که حضور توانمند  ناچیزی برای تقویت و مراقبت از دانش

آموزان  شتوانند ارائه نمایند، از لحاظ انتقال فکر با دان خود را هر روز در کالس درس نمی

هماهنگ نیستند و جهت پاسخگویی به نیازهای آنها آمادگی ندارند. در نتیجه نرخ شادی و خنده 

ریزی آموزشی نیز شاد بودن جایگاهی نخواهد داشت و  آید و در برنامه در مدارس بسیار پایین می

ی مشکل گیرد. در جامعه و مدرسه فاقد شادی، سخن گفتن از شادی قدر مهری قرار می مورد بی

های  خواهد بود. یکی از مشکالت هر جامعه غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه افزایش بیماری

 مختلف روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است.

آموزان خصوصاً در  کند و در پرتو آن دانش نتیجه اینکه با شادی و نشاط زندگی معنا پیدا می

تر  های ترقی را سریع های سلوک و پله ساخته و قلهتوانند خود را  دوران نوجوانی و جوانی می

آفرین در آن فراوان باشد و در  ای است که عناصر شادی بپیمایند. جامعه علمی زنده و پویا، جامعه

های مختلف آن، راهکارهایی جهت شادابی و نشاط معلمان و  ریزی آموزشی نظام برنامه

وپرورش تولید  رسید که وظیفه آموزش نظر می آموزان طراحی و تنظیم گردد. در گذشته به دانش

نماید که در قرن جدید  التحصیل است که تنها بتوانند امرار معاش کنند، اما چنین می ای فارغ عده

وپرورش این مرحله را پشت سر گذاشته و سرلوحه  های آموزش های آموزشی نظام ریزی برنامه

آموزان  زندگی کردن را به دانش شوق»تعلیم و تربیت در یک جمله خالصه شده است؛ 

پس باید معتقد باشیم که در حقیقت رشد پایدار ما در گرو شادی پایدار است. «. بیاموزیم

های آموزشی سالم و شاد را داشته  معلمین باید بتوانند شاد باشند تا توان بارورتر کردن محیط

نشاط و پویایی در کار و رفتار را  باشند. پس باید بکوشیم تا عشق، جرئت، ایمان، امید و اعتماد و

ها و کودکان و نوجوانان این مرزوبوم گسترش دهیم و همه  در خویشتن خود، همکاران، خانواده

 با هم در جهت شادی، نشاط و سعادت بشر تالش کنیم.

 پیشنهادهای کاربردی

جهت ترویج  های معلمان و فرهنگیان در های آموزشی و ارتقاء توانمندی برای خانواده برنامه

 برقراری روابط سالم و سازنده اعتماد.

ها  های آنها، مانند برگزاری همایش انجام اقداماتی در راستای افزایش نشاط معلمان و خانواده

های مختلف و یا تخصیص بودجه برای مراسماتی مانند سالگرد تولد، ازدواج و تولد  و کنسرت

 فرزندان و... .
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های  های زندگی و برنامه های آموزشی مهارت یحی، دورهتفر-های رفاهی تهیه برنامه

های معلمین در دستور کار قرار گیرد؛ چون نشاط  گر نشاط و شادکامی در بین خانواده ترویج

های  دنبال دارد و پیامد آن کاهش آسیب معلم نشاط فرد و در نتیجه نشاط جامعه را به

 اجتماعی در جامعه است.

های  شود بسته بین درآمد و نشاط اجتماعی معلمان، پیشنهاد میدلیل ارتباط معنادار  به

های آنان و افزایش قدرت  حمایتی برای معلمین در نظر گرفته شود که عالوه بر کاهش هزینه

وسوی مواردی مانند آموزش، تفریح و گسترش شبکه روابط معلمین  خرید خانواده آنها، در سمت

 و خانواده آنها باشد.
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 منابع

شناسی شادی، مترجمان : مسعود گوهری، حمید  ( روان1383) یل، مایکل و مهرداد کالنتر .آرگا

 دوست، حسن پاالهنگ و فاطمه بهرامی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. نشاط

بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان ( »1396پور. ) نعیمی، نادیه و داوود ، ابراهیمی

 .36، شماره  9، پاییز، دوره  «وپرورش شهر تبریز آموزش 4یه دبیران زن ناح

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ( »138۷نبوی ، سید عبدالحسین، کریم ، رضا دوست  و زهرا، بهرامی نژاد )

شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  نامه کارشناسی ارشد جامعه ، پایان«بر سالمت عمومی سالمندان

 علوم اجتماعی. دانشکده اقتصاد و

ساختار قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی پژوهش ( »1385ساروخانی، باقر و محمد امیرپناهی )

 .3، شماره 4، دوره «زنان

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی ( »139۷پوردانش ) سامرو  علیسمیعی اصفهانی، 

 (، زمستان. 41)1، شماره 11، دوره «ران(شهر ته 21و  20معلمان )مطالعه موردی معلمان نواحی 

 ، اسفند.341، پیوند، شماره «شادی چیست؟ شادمان کیست؟( »1386صادقیان، فاطمه )

فصلنامه مطالعات « مدلی برای مطبوعات زنان در ایران( »1391خانیکی، هادی ، کیهانی معصومه )

 ، پاییز.28، شماره 14فرهنگی و ارتباطات، دوره 

، رشد «های ارتقای نشاط اجتماعی نظریه نشاط اجتماعی: درآمدی بر راه( »1393)خورشیدی، رضا 

 (. بهار.3) 16آموزش علوم اجتماعی، 

، فصلنامه «تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر( »1390خوشفر، غالمرضا و همکاران )

 .51علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 

شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح  بررسی جامعه( »1388د؛ و موسوی، محسن. )چلبی، مسعو

 .2و  1شناسی ایران، دوره نهم، ش  ، مجله جامعه«خرد و کالن

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ( »1391اهلل و محمود حیدری ) آبادی، اکبر، توکان، رحمت زارع شاه

، شماره 23شناسی کاربردی، سال  ، جامعه«شهر جیرفتنشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه 

 (، زمستان.48)4

تأثیر برنامه ورزشی منظم گروهی بر عزت ( »1386غفاری، فاطمه. فتوکیان، زهرا؛ و سید رضا . مظلوم )

 (.1)36، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره نهم، ش «نفس دانشجویان پرستاری 

رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و سالمت ( »1390جهانگیری ) گسنرو  محمد  آبادی، نوریان نجف

 ، پاییز و زمستان.2، شماره 3، دوره  «روانی )مطالعه موردی: معلمان شهرستان تیران و کرون(



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

135 
تأثیر اعتماد اجتماعی 

 خانواده بر نشاط
اجتماعی معلمان متأهل 

... 
 

های انسان(، ترجمۀ حسن پاشا شریفی و  شناسی مثبت )علم شادمانی و نیرومندی ( روان138۷کار، ای. )

 : انتشارات سخن.جعفر نجفی زند، تهران
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