
 940124

ــاعي ــادماني اجتمـــ ــاعي  ؛شـــ ــت اجتمـــ ــاورد عقالنيـــ رهـــ
)ساله18-65شهروندان بزرگسال تهراني :مورد مطالعه(

2سيمين مباركي*  1افسانه ادريسي

چكيده
ابعاد عقالنيت اجتماعي بر شادماني اجتمـاعي  سؤال است كه آيا به دنبال پاسخ به اين مقالهاين 

هاي زولنـاي در زمينـه عقالنيـت اجتمـاعي و چارچوب نظري تحقيق از تلفيق نظريه. مؤثر است
رويكرد توصيفي ـ علي و روش ازاين تحقيق در . شادماني اجتماعي ليندنبرگ تشكيل شده است

سـاله18 - 65جامعه آماري شامل كليه شهروندان بزرگسال تهراني . پيمايش استفاده شده است
نتايج. نفر با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شده است 400و حجم نمونه  است 1391در سال 
انتخاب تقدس اخالقي كه تركيبي از رعايت هنجارهـا و رعايـت حقـوق ديگـران :دهد نشان مي

است بر شادماني اجتماعي بيشترين تأثير را دارد و انتخاب عقالني كه در آن به حداكثر رسـاندن
.شود بر شادماني اجتماعي اثر مستقيم ندارد ينفع فردي بيان م
و شـادماني اجتمـاعي، انتخـاب تقـدس اخالقـي، انتخـاب عقالنـي اجتمـاعي         :واژگان كليدي

.شهروندان شهر تهران
227 -249 صص  93زمستان  شماره سيزدهم   چهارمسال  فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي 

1/10/93: تاريخ پذيرش مقاله      10/6/93: تاريخ دريافت مقاله

.edrisiafsaneh@yahoo.com)(استاديار تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال . 1
ال، نويسـنده مسـئولكارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شـم . 2
)mobaraki.simin@yahoo.com.(  



 شماره سيزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     228

 940124 

  

  مقدمه
تعمـق كـرده    تفكـر و  »زنـدگي خـوب چيسـت   «اين مسئله كـه   هزاران سال است كه بشر بر

فيلسوفان يونان باستان به اين نتيجـه رسـيدند كـه زنـدگي خـوب در گـرو فضـيلت و        . است
هـاي   معيارهمچنين كنفوسيوس در چين باستان زندگي خوب را بر اساس . نيكوكاري است

دهنـد،   هايشان را به درسـتي انجـام مـي    ها و مسئوليت جامعه سامانمندي كه در آن افراد نقش
خوشبختي ذهني به اين واقعيت اشـاره دارد كـه مـردم زنـدگي خـود را      . تشريح كرده است
كنند و شامل متغيرهايي از قبيل رضايت از زندگي، رضايت از وضـعيت   چگونه ارزيابي مي

ايت از كار، فقدان افسردگي و اضطراب و وجود عواطـف و خلقيـات مثبـت    زناشويي، رض
 كـه  شـود  گفته مـي . صورت شناختي يا عاطفي باشد تواند به ارزيابي فرد از خود مي. شود مي

اگر فرد از زندگي رضايت داشته باشد و خوشي را تجربه كند، داراي شـادماني ذهنـي بـاال    
رضـايت از زنـدگي، عاطفـه    : لفـه اوليـه اسـت   ؤه مشادماني ذهني داراي س. است و بالعكس

تـر   هاي فرعي ها به مولفه لفهؤهر يك از اين م. خوشايند يا مثبت و عاطفه ناخوشايند يا منفي
عاطفـه مثبـت شـامل لـذت،      ،...رضـايت شـامل عشـق، ازدواج و    براي مثالشوند،  تقسيم مي
  ). 218: 1390دينر، (د شو و عاطفه منفي هم شامل گناه، شرم و غيره مي.... محبت و

نظير خوشبختي  ،تر به معني امروز آن مفهومي است در درون مفاهيم گسترده 1شادماني
خصوص در جايي كه كيفيـت بايـد از نگـاه بيننـده ديـده شـود، عالقـه         و كيفيت زندگي به

بيشتر نويسندگان ادبيـات  . دانشمندان اجتماعي را به سمت موضوع شادماني سوق داده است
قضاوت كلي دربـاره زنـدگي   . اند شناسي معاصر تعريف رايجي از شادماني ارائه كرده روان
كـه آن را   اسـت عنوان يك كليت كه در برگيرنده هم جنبه عاطفي و هـم جنبـه شـناختي     به

  ). 1387، كار(نامند  خوشبختي ذهني مي
ارزش، هاي اجتماعي حاصل افعال آدميان است و آدميان هم فاعالني هستند كه  پديده

بـه عبـارت   . كنـد  اعتقاد، هدف، معني امر ونهي و احتياط و ترديد بر افعالشان حكومـت مـي  
                                                                                                                                                       
1. Happiness   
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دليـل وسـنجش عاقالنـه      كه افعالشـان مسـبوق بـه    1آدميان، مخلوقاتي عالم و قاصدند ،ديگر
. شـوند  ل مـي ئـ شناسـان تمـايزي ميـان رفتـار و كـنش فـرد قا       جامعه). 63 :1373 ليتل،(است 

زند كـه مبتنـي بـر عـادات و خـالي از هرگونـه تفسـير از         ست به عملي ميهنگامي كه فرد د
نامند، اما هنگامي كه فرد با در نظر گرفتن موقعيت و آگـاهي   آن را رفتار مي ،موقعيت باشد

توانـد منجـر بـه افـزايش يـا       نامنـد كـه مـي    زند، اين انتخاب را كنش مي دست به انتخاب مي
نسان داراي استعداد تفكـر اسـت و ايـن توانـايي بـه او      ا. كاهش شادماني اجتماعي فرد شود

پذير كنش را بيازمايد، مزايا و عدم مزايا نسبي آنها را سبك  هاي امكان دهد كه راه اجازه مي
در . ددهـ و سنگين كند و سپس با به حداكثر رساندن منافع، شادماني اجتماعي خود را ارتقا 

تواننـد در   ي و نمادها بـر خـالف جـانوران، مـي    دليل قدرت پرداخت معان ها به حقيقت انسان
شوند، دست بـه گـزينش بزننـد و شـادماني اجتمـاعي خـود را        هايي كه درگيرشان مي كنش

  . افزايش يا كاهش دهند
آشكارا به ايـن مسـئله اشـاره دارد    » كنش هدفمند« ،كند همان طور كه كلمن اشاره مي

نبال به حداكثر رساندن شادماني خـود هسـتند   كه افراد با در نظر گرفتن منافع و اهداف، به د
شـايد بتـوان   . مگر اينكه فرد دست به انتخابي تقدس اخالقي بزند ،شود و اين امر محقق نمي

در ايـن  . اين گونه تعبير كرد كه الزمه رسيدن به شادماني اجتماعي، انتخـاب عقالنـي اسـت   
نظريه شادماني اجتماعي و نظريـه  هاي تجربي معاصر، از  ها و بررسي مل بر نظريهأبررسي با ت

ايم تـا بـه تبيـين صـحيح در رابطـه بـا شـادماني اجتمـاعي          انتخاب تقدس اخالقي بهره گرفته
در ايـن   و هاي متفاوتي در رابطه با شادماني اجتماعي صورت گرفته است پژوهش. بپردازيم
  . شود ها به متغيرهايي كه بر شادماني اجتماعي مؤثر هستند اشاره مي پژوهش

لذت، عالقه، عشق، رضايت، هيجان و از طرف  زندگي انسان از يك طرف با تجارب
در طـول تـاريخ   . اسـت  تشـكيل شـده  .... ديگر با تجارب غم، آشفتگي، خشـم، سـردرگمي  

اعتياد و انزواي اجتماعي و مشكالت نـوع بشـر    مطالعات علوم اجتماعي بيشتر به موضوعات
نسـبت   كـه  دهـد  ها نشـان مـي   يافته. پرداخته و كمتر به تجارب خوشايند انسان پرداخته است

  ). 1389، خواهجهان(است  1به  17هاي منفي در برابر مثبت  پژوهش
ايـن   .شـود  فقدان شادماني اجتماعي افراد باعث افزايش فشار و استرس در زندگي مـي 

رسـاند و باعـث    هاي درون جامعه را بـه حـداكثر مـي    مقوله به نوبه خود تعارض و كشمكش
                                                                                                                                                       
1. Intentional  



 شماره سيزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     230

 940124 

كاهش روابط بهتر اعضـا جامعـه، كـاهش احسـاس همبسـتگي، كـاهش احتـرام بـه حقـوق          
اگر شـهروندان يـك جامعـه احسـاس خوشـايند داشـته       . دشو ديگران در ميان شهروندان مي

دهند و از زندگي اجتماعي خود لـذت   جام ميباشند، وظايف خود را كامل و بدون نقص ان
توسـعه  «شـرط و الزمـه    توان چنين استدالل كرد شادماني اجتماعي پيش مي بنابراين. برند مي

   .) 1383آزموده، (شود  راي جوامع محسوب ميب» پايدار
خوشبختي ذهني يكي از مباحث مهم در نيمه قرن بيستم بوده است كه نشانگر توجه به 

كنـد و ارتبـاط    خوشبختي ذهني نقش مـؤثري در يـك جامعـه ايفـا مـي     . ت استن انسانيأش
 يطـي تحقيقـات  . تنگاتنگي با عوامـل اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و سياسـي جامعـه دارد      

طـور دقيـق بـه     د كه سـطوح خوشـبختي ذهنـي بـه    نده رونالد اينگلهارت و هانس ـ نشان مي 
توانـد بـه    اني در سـطح خوشـبختي مـي   كاهش ناگه. شود نهادهاي سياسي جامعه مربوط مي

فروپاشي نظام سياسي ـ اجتماعي منجر شود، در حالي كه سطوح باالي خوشـبختي موجـب    
  ). 218: 1390دينر، (تداوم و موفقيت نهادهاي دموكراتيك شود 

تـرين   آن در سـطح جامعـه از مهـم    يبر همين اساس تـأمين خوشـبختي ذهنـي و ارتقـا    
ها گذاشته است و به همين دليل اين  آن را به عهده همه دولتوظايفي است كه سازمان ملل 

توسط اين سازمان، سال بهداشت رواني ناميده شد و بيش از پيش بر  2001موضوع در سال 
شناسـايي عناصـر و   . اهميت آن تأكيد شده و توجه همگان را به خود معطوف كـرده اسـت  

تأثيرگـذاري ايـن عوامـل يكـي از     عوامل تأثيرگذار بر خوشبختي ذهني و چگونگي فرايند 
اي نيـاز بـه    يكي از نيازهاي اساسـي هـر جامعـه   . شود مسائل عمده در هر جامعه محسوب مي

سفانه در اين زمينه جامعه ايران بر خالف تصور يكي از أشاد بودن و شاد زيستن است كه مت
دماني ايـران در جـدول نهـايي شـا    . شـود  ترين ملل جهان محسوب مي ترين و عبوس غمگين

   .)38: 1389، خواهجهان(رتبه پايني را كسب كرده است 
شود كه محكـوم بـه    روح تبديل مي با افزايش معضالت اجتماعي انسان به موجودي بي

دهد كه پديده شادماني در ايران دچار بحـران   زندگي كردن است آمارها در ايران نشان مي
آنهـا را از پـرداختن بـه مقولـه      هـا و مشـكالت   شناسـان بـه آسـيب    شده است و توجه جامعـه 
كشـور   187با توجه به آمار جهاني رتبه ايران در شادماني در ميـان  . شادماني باز داشته است

دارد، در نتيجـه نيـاز بـه پـژوهش در ايـن زمينـه را افـزايش         و ششـم قـرار   جهان در رتبه نود
  ).پيشينآزموده، (دهد  مي
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اي فرهنگـي، اخالقـي و اجتمـاعي معيارهـاي     ه با توجه به اينكه در جامعه ايراني ارزش
دارند، مطالعـه شـادماني   ) همچون ژاپن(متفاوي نسبت به جوامع غربي و حتي جوامع شرقي 

هـاي   توانـد از ويژگـي   هـا مـي   مردم در مقايسه با ساير فرهنـگ ) خوشبختي ذهني(اجتماعي 
توانـد بـر    مي بديهي است مسائل فرهنگي از عوامل اساسي است كه. خاصي برخوردار باشد

  ). 7: پيشيندينر، (گذارد  هاي مختلف زندگي تأثير جنبه
و گسـترش رو بـه رشــد   ) خوشـبختي ذهنـي  (رغـم اهميـت بسـيار زيـاد شــادماني      علـي 
هاي انجام شده در اين حوزه، اين موضوع چندان در كشـورمان مـورد توجـه واقـع      پژوهش

تواند زمينه را براي  هاي ديگر مي بنابراين انجام پژوهش حاضر در كنار پژوهش. نشده است
در همـين راسـتا مطالعـات    . شناسان را به ايـن موضـوع فـراهم كنـد     توجه هرچه بيشتر جامعه

. امروزي بايد متمركز بر اصالح و ايجاد رويكردي جديدي در زندگي روزمره افـراد باشـد  
بيشترين تأثير را داميك از ابعاد عقالنيت اجتماعي ك«: عبارت است ازمقاله اين سوال اصلي 

  »و ميزان آن چقدر است؟ برشادماني اجتماعي دارند

  پيشينه تجربي . 1
بررسـي تـأثير عـدالت اجتمـاعي بـر      « در پژوهشـي بـا عنـوان    )1390(خانمحمـدي  افسانه  -

هـاي مختلـف    شادماني اجتماعي بين گـروه  :نشان داد »شادماني اجتماعي جوانان شهر تهران
همچنين . د، ميزان تحصيالت و سن تفاوت معناداري داردلتوجنسيت، وضعيت تأهل، محل 

هاي مربوط به  ده و تحليلشارتباط بين دو متغير عدالت اجتماعي و شادماني اجتماعي اثبات 
اي بـا   اي و مـراوده  سه نـوع عـدالت تـوزيعي، رويـه     :دهد رگرسيون چند متغيره نيز نشان مي

در ايـن ميـان ميـزان تـأثير     . اجتمـاعي مؤثرنـد   يكديگر در ارتباط بوده و هر سه بر شـادماني 
اي و  عدالت توزيعي بر شادماني اجتماعي بيش از دو نوع ديگر عدالت يعنـي عـدالت رويـه   

  . است) اي مبادله(اي  عدالت مراوده
بررسي نشاط اجتمـاعي و توسـعه   « در تحقيقي با عنوان )1389(جهانخواه جهانبخش  -
رفـتن فرهنـگ    هاي نشاط و شادابي در جامعه موجب بـاال  يرافزايش متغ :نشان داد »در ايران
  . جويانه است مشاركت

گيري مذهبي با سرسختي و  رابطه جهت«در تحقيقي با عنوان  )1382(آزموده پيمان  -
گيـري مـذهبي درونـي و     بـين جهـت   :دهد نشان مي »شادكامي جوانان دانشگاه شهيد بهشتي

و شادكامي رابطه وجـود  ) جويي مبارزه و هد، كنترلتع(هاي آن  لفهؤبيروني و سر سختي و م
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  . دارد
ــا  - ــان  « )1388( زاده خالــدي علــيمين ــه نــوآوري در مي رابطــه عقالنيــت و گــرايش ب

را » هاي وابسته به وزارت علوم تحقيقـات و فنـاوري   دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه
بيـانگر آن اسـت كـه عقالنيـت هـم بـا        وي يافتـه  .در تحقيقي مورد بررسي قـرار داده اسـت  

رابطه تفكر انتقادي . گرايش به نوآوري و هم با تعامالت مبتني بر حسادت رابطه مثبت دارد
  . ده استشمندي از سطح معناداري مطلوب تأييد  با گرايش به نوآوري، با بهره

ر تعارض ميان نفع فردي و نفع جمعي عوامل مـؤث «) 1383(جوادي يگانه محمدرضا  -
فرضيات ايـن تحقيـق شـامل تـأثير      .را مورد بررسي قرار داده است »بر رفتار در اين موقعيت

ــوع شخصــيت  جهــت(عوامــل شخصــيتي  ــذهبي و ن ــري م ــري ارزش و گي هــاي  جهــت گي
اعتقاد به اثربخشي عمل جمعي، شرايط دوستانه يا رقابتي حاكم (، عوامل موقعيتي )اجتماعي

در موقعيت، اطالع از پيامدهاي رفتار غير هميارانـه در دو   بر موقعيت، ارتباط ميان كنشگران
 و هنجارهاي حاكم بركنش، نوع رابطـه (و فضاي كنش ) تأثير تجربه قبلي و راهي اجتماعي

  . راهي اجتماعي تأييد شد هاي دو بر رفتار افراد در موقعيت) نوع موقعيت كنش

  ادبيات نظري . 2
هاي تجربي معاصر، از نظريه شادماني اجتماعي و  بررسيها و  مل بر نظريهأدر اين بررسي با ت

ايم تا به تبيين صـحيح در رابطـه بـا شـادماني اجتمـاعي       نظريه عقالنيت اجتماعي بهره گرفته
  . بپردازيم

نظريه توليد عملكرد اجتمـاعي خواسـتار ايـن اسـت كـه مـردم تـالش كننـد از طريـق          
و پنج هـدف راهگشـايي كـه از طريـق     ) بهبود فردي و جمعي(سازي دو هدف جهاني  بهينه

هـاي   راحتي، انگيزش براي رفاه فردي، منزلت، تأييـد (آيد  دست مي آنها اين دو هدف نيزبه
 اساسـاً  SPFتئـوري  . ، شرايط زندگيشان را بهبود بخشند)رفتاري و محبت براي بهبود جمعي

تئـوري  . رفتـاري تئوري نيازها، اهـداف و منـابع و تئـوري    : كند آوري مي دو تئوري را جمع
. اسـت مراتبي از نيازهاي جامع، اهـداف ابـزاري و منـابع     نيازها، اهداف و منابع شامل سلسله

اي اشـاره   نيازها در اين تئوري به مجموعـه محـدودي از نيازهـاي اجتمـاعي و فيزيكـي پايـه      
ننـد  توا نيازهـا مـي  . دكنكنند كه بايد براي فرد اجرا شوند تا كل هستي و وجود را تجربه  مي

. اسـت قدر نيازها بهتـر اجـرا شـوند، وجـود آنهـا بـاالتر        هر. درجات مختلفي را ارضا نمايند
 .اسـت نيازها در اين رويه، طبق تعريف، منسجم، كامل و مناسب براي افرادي در تمام سنين 
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اهـداف و منـابع، مكـان    . ندهستنظر مفهومي متمايز از اهداف و منابع  در اين تئوري، آنها از
نيازها در باال و اهداف و منابع در پايين اين سلسله مراتب، : مراتب دارند تري در سلسله پايين

  ). Lindenberg, 2000: 649( كردتوان اجرا  كه با آنها اين نيازها را مي هستندابزارهايي 
. در زيرمجموعه خوشبختي ذهني دو بعد وجـود دارد، بعـد اول بهبـود فيزيكـي اسـت     

بلكـه انگيـزش نيـز يكـي از داليـل       ،آيـد  دست نمي به از طريق آسايشبهبود فيزيكي صرفاً 
تـوان   مـي  2و انگيزش 1از آسايش). Scitoveskg, 1976; Wippler,1990( استوجود آمدن آن  به
بعد ديگري كه بارها و بارها از . عنوان دو استدالل مهم در تابع توليد بهبود فيزيكي نام برد به

بهبـود  : عبـارت اسـت از   ،ترين هدف جامع نـام بـرده شـده    مهم عنوان شناسان به سوي جامعه
. هاي اجتمـاعي بارهـا تأكيـد شـده اسـت      اهميت تأييد 4.اجتماعي حاصل از تأييد 3،اجتماعي

بردن ارزش شخص يا پرسـتيژ، خـاص    بحث حفظ يا باال«: اند كرچ و همكاران عنوان داشته
  ). Kerch et al.,1962: 96(» كنند مي كساني است كه فراتر از سطح عادي امرار معاش زندگي

دست آوردن  به ها نيازهاي جامع خود را براي تمامي انسان« :كند عنوان مي 5ويليام گود
اسـاس زنـدگي اجتمـاعي،    . گذارنـد  احترام و ارزش ديگران نسبت به آنها بـه اشـتراك مـي   

منظور كسـب احتـرام، ارجمنـدي، تصـديق و افتخـار       بخشي ريشه در نيازهاي جامع انسان به
  :استابزار مستقيم دستيابي به بهبود اجتماعي، خود اهداف جامع . »است

منزلت به يك رتبه نسـبي كـه بـه فـرد ارجـاع       :ي و محبت، تأييدهاي رفتار6منزلت .1 
» تـرين كـار   درست«احساس انجام و يا اتمام انجام  7،تأييد رفتاري .2. شود شود، گفته مي مي

انجـام  «. اسـت ) انضـمام خـود فـرد   ه بـ (كنند  در نظر ديگراني كه به اين قضيه ارتباط پيدا مي
بلكه اعمال پنهاني همچون انديشيدن بـه   ،دشو محدود به اعمال معلوم نمي» ترين كار درست

خاص و همچنـين اتخـاد نگرشـي خـاص را نيـز       و  كلي اي افكاري خاص، موافقت با قاعده
گردد كه شخص در نظر ديگـران   به جوانبي برمي» رفتاري«نتيجه اصطالح  در. گيرد دربرمي

هم شامل حس عالقـه و توجـه در    8محبت .3. شود مسئول شمرده مي) و همچنين خود وي(
                                                                                                                                                       
1. Comfort  
2. Stimulation  
3. Social well-being  
4. Social approval  
5. Goode  
6. Status  
7. Behavioral confirmation  
8. Affection  
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شامل احساس پذيرفتـه شـدن در    همچنين. ميان كساني است كه روابط نزديك با وي دارند
و اين امـر بـا آنچـه فـرد     (باشد  كه شخص دارد، مي  ميان اين گروه با اين خصوصيات فردي

  ). Turner,2000( )دهد در تضاد است دارد يا انجام مي
ــ شــناختي نك از منظــر جامعــه ثر از أتــه مهــم ايــن اســت كــه توابــع توليــد اجتمــاعي، مت

هدف محاسباتي فرض شـده  . اما به طرز فكر خاصي بستگي ندارد است،هاي ذهني  قضاوت
رسد با خوشـبختي ذهنـي    در تئوري عقالنيت اجتماعي بهبود شرايط فرد است كه به نظر مي

ته باشـد و از بهبـود فيزيكـي    آدمي بايد بهبود فيزيكي و اجتماعي را با هـم داشـ  . فراهم شود
 رفتـاري و  از بهبود اجتماعي سطحي از منزلـت، تأييـد   ميزان درستي از آسايش و انگيزش و

ايـن بهبـود شـرايط بسـته     . تمايـل كلـي بـراي بهبـود وضـعيت شـخص اسـت       . محبت باشـد 
تواننـد   نيازهـا مـي  . ساز شادماني فرد خواهد بود شود كه زمينه هاي مختلف ايجاد مي موقعيت

نيازها . استقدر نيازها بهتر اجرا شوند، وجود آنها باالتر  هر. دكنندرجات مختلفي را ارضا 
و در  بـوده در اين رويه، طبق تعريف، منسجم، كامل و مناسب براي افـرادي در تمـام سـنين    

اهـداف و منـابع، مكـان    . دهسـتن اين تئوري، آنها ازنظر مفهـومي متمـايز از اهـداف و منـابع     
مراتب،  نيازها در باال و اهداف و منابع در پايين اين سلسله: ر سلسله مراتب دارندتري د پايين

  .Lindenberg, 2000:649)(كرد توان اجرا  ند كه با آنها اين نيازها را ميهستابزارهايي 
ايـن اسـت كـه     ،ه شده حايز اهميـت اسـت  ئآنچه در اين پژوهش بر اساس نظريات ارا
بنـابراين بايـد در ايـن     .تواند اثرگذار باشـد  ابعاد عقالنيت اجتماعي بر شادماني اجتماعي مي

  . هاي عقالني استفاده كرد هاي عقالنيت اجتماعي و انتخاب از نظريه راستا
. اي از افراد است كـه كـنش عقالنـي دارنـد     در نظريه انتخاب عقالني، جامعه مجموعه

ين منظر، كنش عقالني معطوف به هدف در تعريف وبر يا كنش مبتني بر در ا  كنش عقالني
اين افراد آگاه و مختار و هدفمنـد در هـر شـرايطي بـه دنبـال بيشـينه       . است  عقالنيت ابزاري

كار فاعالني عاقالنه است كه در چارچوب اعتقاداتشان، نسبت بـه  «. كردن سود خود هستند
قي را برگزيننـد كـه بـراي رسـيدن بـه غاياتشـان       شقوق ممكنه و عواقب مختار شـقوقي، شـ  

استفاده از «ها،  در برخي موقعيت :نيز معتقد است  كلمن). 69: 1373ليتل، (» بهترين راه باشد
رود، ضـروري اسـت، مفهـومي كـه اسـاس       كـار مـي   آن مفهوم از عقالنيت كه در اقتصاد به

هـاي   وم بر پايه انديشـه كـنش  اين مفه. دهد كنشگر عقالني را در نظريه اقتصادي تشكيل مي
كه فايده معينـي بـراي كنشـگر      استوار است) يا در بعضي موارد، كاالهاي مختلف(مختلف 
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كرد كه كنشگر كنشي   توان آن را اينگونه بيان دارد و همراه با يك اصل كنش است كه مي
وجه به نظـر  با ت). 32: 1386كلمن، (» كند كه حداكثر فايده را نصيب او سازد را انتخاب مي
ــه ارزش  :تــوان چنــين اســتدالل كــرد  كلمــن، مــي هــا و  كنشــگري كــه در انتخــاب خــود ب

شـود باعـث    عنوان يك هدف در ذهنش برجسته مي به ،انگاري منافع خود با ديگران يكسان
  . شود افزايش شادماني اجتماعي فرد مي

عقالنيـت بـه   : دو روايت از نظريه انتخاب عقالنـي وجـود دارد   كه زولناي معتقد است
نيز   زولناي. عنوان به حداكثر رساندن نفع فردي سازگاري دروني هنجارها عقالنيت به  معناي

مقولـه    هـا در نظريـه انتخـاب عقالنـي، بـا در نظـر گـرفتن سـه         به دنبال بررسي تنوع انتخـاب 
رعايــت . 1: كنــد ســه جنبــه از انتخــاب را چنــين بيــان مــي» عشــق«و » نفــع فــردي« ،»وظيفــه«

جـوادي  ( 3)ديگربينـي (رعايت نفع ديگران . 3و  2)خودبيني(رعايت نفع فردي . 2 1،رهاهنجا
   ).1387يگانه، 

تواند بر پايه ايـن سـه    هاي افراد، مي شناسي كامل از انتخاب يك نوع ،بنا به نظر زولناي
تنها بـه حـداكثر رسـاندن     4؛انتخاب اخالقي. 1: ها عبارتند از اين مقوله. مقوله يا جنبه بنا شود

ارزش نفـع  ) يا افزايش(تنها به حداكثر رساندن  5؛انتخاب عقالني. 2، ارزش رعايت هنجارها
انتخـاب  . 4، تنها به حـداكثر رسـاندن ارزش نفـع ديگـران     6؛انتخاب ديگرخواهانه. 3، فردي

نجارهـا  فرد به دنبال به حداكثر رساندن ارزش رعايت ه 7؛عقالني محدود شده توسط هنجار
آورد كـه نفـع فـردي را تعقيـب      و نفع فردي است، بدين معني كه هنجارها بر فرد فشار مـي 

فرد ممكـن اسـت كـه تمايـل داشـته باشـد كـه هـم ارزش           8؛انتخاب تقدس اخالقي. 5، كند
در ايـن گزينـه،   . رعايت هنجارها و هم ارزش رعايـت نفـع ديگـران را بـه حـداكثر برسـاند      

فـرد   9؛انتخـاب هميارانـه  . 6، شـود  هرگز در نظر گرفته نمـي   خصتعقيب نفع فردي توسط ش
در تعريـف   -همكـاري . ممكن است هم به دنبال افزايش نفع فردي و هم نفع ديگران باشـد 

                                                                                                                                                       
1. Norm-regarding  
2. Self-regarding   
3. Other-regarding 
4. Deontological choice 
5. Rational choice 
6. Altruistic choice  
7. Norm-constrained rational choice  
8. Moral saint choice  
9. Co- operative choice  
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در ايـن    1؛انتخاب عقالنـي ـ اجتمـاعي   . 7و  گيرد اين انتخاب را در بر مي -شناسانه آن جامعه
ارزش رعايت نفع فردي، رعايـت نفـع     أمان هر سهگزينه، فرد به دنبال به حداكثر رساندن تو

و 2فـرد بايـد اهـداف اجتمـاعي     :توان گفـت  در مجموع مي .ديگران و رعايت هنجارها است
  د تا بتواند انتخاب مناسبي داشـته باشـد  كنرا بررسي  4و منابع اجتماعي 3محدوديت اجتماعي

  .و به شادماني اجتماعي دست يابد
   

  اجتماعيانتخاب عقالني ـ 
  

  
  
  

 انتخاب هميارانه            نتخاب تقدس اخالقيا    هنجار  باانتخاب محدود شده 

  
  
  
   

  دگرخواهانهانتخاب      انتخاب عقالني      انتخاب اخالقي 
  
  

  

  5الگوي انتخاب مثبت         
 

  هاي فرد شناسي از انتخاب نوعي روش. 1نمودار 

                                                                                                                                                       
1. Social-structural choice  
2. Social goals  
3. Social restriction  
4. Social source  
5. The lattice of positive choice 
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 رسـد انتخـاب عقالنـي    به نظـر مـي   :مورد بررسي در اين مقاله عبارت است از فرضيه اصلي

هاي فرعي نيز بـه قـرار    فرضيه. اجتماعي با شادماني اجتماعي رابطه همبستگي معناداري دارد
  :زير است

حــداكثر رســاندن ارزش رعايــت (هــا ي اخالقــي  رســد انــواع انتخــاب بــه نظــر مــي. 1
حـداكثر رسـاندن   (و ديگرخواهانـه  ) دن ارزش نفع فـردي حداكثر رسان(، عقالني )هنجارها

 . با شادماني اجتماعي رابطه همبستگي معناداري دارند) ارزش نفع ديگران

انتخـاب عقالنـي محـدود شـده توسـط      (هـاي تركيبـي    رسد انواع انتخاب به نظر مي. 2
معناداري  با شادماني اجتماعي همبستگي) هنجار، انتخاب تقدس اخالقي و انتخاب هميارانه

  . دارند
  . انتخاب تقدس اخالقي بر شادماني اجتماعي مؤثر است رسد به نظر مي. 3

  روش تحقيق . 3
تـوان گفـت كـه نـوع      بـا توجـه بـه موضـوع تحقيـق مـي      . اين پژوهش از نوع پيمايشي است

واحد . گيرند هاي مورد مطالعه ما در سطح خرد قرار مي متغير. پژوهش توصيفي و علّي است
جامعـه آمـاري شـامل كليـه شـهروندان      . اسـت » فرد«مشاهده و واحد تحليل در اين تحقيق، 

بـراي محاسـبه حجـم    . اسـت  1391سـال در سـال    65تا  18 بزرگسال تهراني در جامعه سني
هـاي   حجم نمونه با ايـن فرمـول نيازمنـد آمـاره      محاسبه.  دشاستفاده   كوكران نمونه از فرمول

كه اين مقدار را حـداكثر    است) متغير وابسته(تحقيق   متغير اصلي  از جمله واريانس  مختلفي
درصد بيش از حجم نمونه  10حقيق جهت اطمينان در اين ت. ايم انتخاب كرده 5/0مقدار آن 

اين تعـداد   ،هاي پرت هاي ناقص و داده برآورد شده انتخاب شد كه پس از حذف پرسشنامه
بنـدي نامتناسـب    طبقه اي و گيري خوشه تلفيق نمونه انتخاب نمونه با. پرسشنامه رسيد 399به 

كه پس از  استمه محقق ساخته ابزار مورد نياز در اين پژوهش پرسشنا.  صورت گرفته است
  . كار گرفته شد بررسي اعتبار و قابليت اعتماد، به

  تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش. 1-3

تـوان ارزيـابي مثبـت افـراد از      شادماني اجتماعي را مـي  ):متغير وابسته(شادماني اجتماعي  -
ايند روانـي و ظهـور   هاي متعدد آن، بـروز صـفات و عواطـف خوشـ     كليت زندگي يا بخش

شـادماني اجتمـاعي شـامل تحليـل علمـي      . عالئق و عالئم مثبت اجتمـاعي در افـراد دانسـت   
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هـاي طـوالني مثـل     چگونگي ارزيابي افراد از زندگي خـود ـ هـم در لحظـه و هـم در دوره     
حالت رواني مثبت كه سطح باالي رضامندي از زندگي، سطح باالي عاطفه . گذشته ـ است 
  ). 104: 1387كار، (شود  ايين عاطفه منفي ميمثبت و سطح پ

  هاي خوشبختي ذهني از نظر ليندنبرگ لفهؤم. 1جدول 

خوشبختي ذهني
 بهبود فيزيكيبهبود اجتماعي

 انگيزش آسايشمنزلتتأييد رفتاريمحبت 
نيروهاي يالقا

 مثبت
تأييد براي انجام كار

 درست
نظارت بر منابع

 كمياب
فقدان نيازها و 

 ها ترس
سطح مطلوب 

انگيختگي فيزيولوژيكي

. عنوان دو استدالل مهم در تابع توليد بهبود فيزيكي نام بـرد  توان به از آسايش و انگيزش مي
براي همه  هستندو به عبارتي،  درخصوص اهداف، هر دو ابزاري براي بهبود فيزيكي و جامع

عنـوان   شناسـان بـه   هدف عمده ديگري كه بارها و بارها از سوي جامعـه . ها يكي است انسان
هـاي   بهبود اجتماعي حاصل از تصـديق : ترين هدف جامع نام برده شده عبارت است از مهم

دسـت   بـه  ها نيازهاي جامع خـود را بـراي   تمامي انسان« :دارد اظهار ميويليام گود . اجتماعي
اسـاس زنـدگي   . گذارنـد  حترام و ارزش ديگـران نسـبت بـه آنهـا بـه اشـتراك مـي       آوردن ا

منظور كسب احترام، ارجمندي، تصديق و  اجتماعي، بخشي ريشه در نيازهاي جامع انسان به
. دهسـتن ابزار مستقيم براي دسـتيابي بـه بهبـود اجتمـاعي، خـود اهـداف جـامع        . »داردافتخار 

اي اسـت كـه بـه دو     وهش حاضـر همـان پرسشـنامه   تعريف عملياتي خوشبختي ذهني در پـژ 
  . صورت بلند و كوتاه توسط ليندنبرگ تدوين شده است
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  ابعاد محوري عناصر مفهومي متغير شادماني اجتماعي . 2جدول

 شاخصابعادخردهابعاد مفهوم

شادماني 
اجتماع
 ي

بهبود 
اجتماع
 ي

 محبت

 كنند؟ آيا مردم به شما توجه مي
 كنند؟ داشته باشيد مردم به شما كمك ميآيا اگر شما مشكلي 

 كنيد مردم شما را عاشقانه دوست دارند؟ آيا فكر مي
 احساس سهولت و راحتي كامل از در كنار ديگران بودن داشته ايد؟

 دهند؟ كنيد به اندازه كافي مردم به شما اهميت نميآيا احساس مي

 تأييد رفتاري

 كند؟قدرداني ميآيا آنان از نقش و حضور شما در گروه 
 دانند؟ آيا مردم شما را قابل اعتماد مي

 كنيد براي مردم مفيد هستيد؟ يا شما احساس مي
 دهيد؟ كنند شما كارها را بهتر از ديگران انجام ميآيا مردم فكر مي

 منزلت

 گذاريد؟ هايتان را بردوش آنان مي كنند بار مسئوليتآيا آنان احساس مي
 شناسند؟ نفوذ و مؤثر ميآيا مردم شما را با 

 آيا شما از موفقيت خودتان راضي هستيد؟
 ايد؟ كنند شما پيشرفت زيادي كرده آيا فكر مي

 دانند؟ آيا شما را فردي مستقل مي
 دهيد در ميان آنان شهرت داريد؟ آيا شما به خاطر كاري كه انجام مي

بهبود 
فيزيكي

 آسايش

 كنيد؟ تا چه ميزان احساس آرامش مي
 كنيد؟ چه ميزان احساس سالمتي كامل ميتا 

 كنيد؟ تا چه ميزان احساس احساس تناسب اندام مي
 تا چه ميزان احساس وضعيت جسماني مناسب داريد؟

 ) عنوان مثال درد فيزيكي به(تا چه ميزان احساس درد داريد؟ 

 انگيزه

 كند؟ها شما را مشتاق به انجام دادن ادامه كار ميآيا فعاليت
 بريد؟ ها لذت مي واقعا از فعاليتآيا 

 دهيد با تمركز كامل است؟ چند وقت يك بار كاري كه انجام مي
 كننده است؟ كنيد زندگي برايتان كسل آيا احساس مي

 آيا كاري برايتان جالب است؟

اي از افـراد   در نظريـه انتخـاب عقالنـي، جامعـه مجموعـه      ):متغير مستقل(انتخاب عقالني  -
در اين منظر، كنش عقالني معطوف بـه هـدف     كنش عقالني. عقالني دارنداست كه كنش 

اين افراد آگاه و مختار و هدفمند در . است  در تعريف وبر يا كنش مبتني بر عقالنيت ابزاري
رويكرد انتخاب عاقالنه در مقام تبيين بر . هر شرايطي به دنبال بيشينه كردن سود خود هستند

، حاصل جمع اعمال افرادي اسـت كـه بـر اسـاس محاسـبات      آن است كه حوادث اجتماعي
بينيم كه رويكرد اختيـار عاقالنـه بـر اسـتراتژي      مي). 67: 1373ليتل، (كنند  عقالني عمل مي

در  ،بـا توجـه بـه آنچـه در چـارچوب نظـري تحقيـق بيـان شـد         .  اي مبتنـي اسـت   تبين سـاده 
. 3، انتخـاب عقالنـي  . 2 ،تخاب اخالقيان. 1: عبارتند ازبندي زولناي از ابعاد عقالنيت  تقسيم



 شماره سيزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     240

 940124 

، انتخاب محدود شده توسـط هنجارهـا  . 5،  انتخاب تقدس اخالقي. 4، انتخاب ديگرخواهانه
  . انتخاب عقالني ـ اجتماعي. 7و  انتخاب هميارانه. 6

  ابعاد محوري عناصر مفهومي متغير انتخاب عقالني . 3جدول

 شاخصابعاد مفهوم

جنبه رعايت 
هنجارها 

انتخاب (
  ) اخالقي
 

 هنجارهاي خانوادگي

. دهم هاي زندگي به نظر والدين و بزرگان خانواده اهميت ميگيريدر تصميم-
  . شوم ترها پيشقدم مي جامعه هنگام سالم كردن به بزرگ -
اي باشـد كـه مـورد قبـول      بايد به گونه) عروسي و عزادراي(برگزاري مراسم  -

  . دعموم باش
 . ديد و بازديد فاميلي از ضروريات زندگي است-

 هنجارهاي مذهبي

  . دهم به حالل و حرام در زندگي اهميت مي-
  . كنم ها هميشه به خدا توكل مي من در هنگام سختي - 
  . روم هاي زيارتي مي گيرد به مساجد و مكان من وقتي دلم مي -
 . كنم دوري مي ،از اعمالي كه دين اسالم منع كرده است-

 عرفي هنجارهاي

 .كنند ام چگونه فكر ميبرايم مهم است كه ديگران درباره-
  . كنم لويت را به مد توجه ميودر انتخاب رنگ و مدل لباسم ا -
بـاور قلبـي   » همرنگ جماعت شـو  خواهي نشوي رسوا«المثل  به اين ضرب - 

  .دارم
 . دهم هاي زندگي روزمره ام را با پسند جامعه انجام ميانتخاب-

جنبه رعايت نفع 
انتخاب (ديگران 

) ديگرخواهانه

احترام به حقوق ديگران

  . كنم در هنگام ايستادن در صف نوبت را رعايت مي-
كنم، تا مزاحم ديگران  در مكان عمومي، با صداي آهسته صحبت مي معموالً -

  . نشوم
  . كنم در زندگي خصوصي ديگران جست وجو نمي -
به عاليق و باورهاي مردم حتـي اگـر مخـالف نظـر مـن باشـد نيـز احتـرام          -

 .گذارممي

 اخالق شهروندي

در صورت برگزاري مهماني بـا كنتـرل سـر و صـدا مراعـات همسـايگانم را       -
  . كنم مي
  . كنم در هنگام پارك كردن خودرو براي ديگران ايجاد مزاحمت نمي -
  .گذارم ها مي هاي خود را در جايگاه زباله زباله -
كـنم، حتـي اگـر     هنگام عبور از خيابان به چراغ مخصوص عابرين توجه مـي  -

 .عابرين از خيابان عبور كنند

 كار گروهي  تمايل به

روزمره، در كارهاي گروهي همچـون انجمـن   رغم فرصت كم در زندگيعلي-
  .كنم شركت مي)  ...و اوليا و مربيان، شوراياري محله

  . است آميزتر نتايج كارهاي گروهي برايم مفيدتر و موفق - 
  . در كارهاي گروهي انگيزه بيشتري براي همكاري دارم -
هـاي   تصورت داوطلبانه در فعالي به... در شرايط خاص، همچون زلزله و غيره -

 .كنمامدادرساني همكاري مي
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 ابعاد محوري عناصر مفهومي متغير انتخاب عقالني. 3ادامه جدول 

 شاخصابعاد مفهوم

جنبه رعايت نفع 
انتخاب (فردي 

  ) عقالني
 

 محاسبه آگاهانه سود و
 زيان

  . كنم براي خودم بررسي مي زيان آن رابراي انجام هر كاري سود و-
تـرين   هنگام انجام يك عمل، حساب سود و زيان هر كار كـرد و كـم زيـان    - 

  . عمل را انتخاب كرد
مسئول بدبختي و خوشبختي ديگـران نيسـتم، بايـد گلـيم خـودم را از آب        - 

  . بيرون بكشم
هاي ايجاد شده در زنـدگي بـه نحـو احسـن      بايد در شرايط مختلف از فرصت -

 . استفاده كنم، تا منافع شخصي خود را تأمين كنم

ترجيح دادن منافع خود 
 نسبت به ديگران

  . شودماندگي افراد ديگر مي پيشرفت و موفقيت برخي باعث عقب-
هر كس در درجه اول بايد به فكر خودش باشد و سپس بـه حقـوق ديگـران     -

  . توجه كند
شـود بـه خـاطر منـافع      اي است كه انسـان ناچـار مـي    امروزه شرايط به گونه -

  . ديگران ناديده بگيرد شخصي، بخشي از تعهداتش را با
 . ستتر از منافع ديگران ا ام مهم هنگام سختي توجه به منافع خود و خانواده-

نفع (دورانديشي 
 و ريزي درازمدت، برنامه
 )  پس انداز

  . كنم كه انتظار جبران كمك متقابل را از آنها دارمبه كساني كمك مي-
  . ريزي مشخصي دارم براي آينده برنامه -
  . دهم براي آينده پس انداز كنم ترجيح مي -
آوردن پـول   دسـت  بـه  را بـراي ) شـغل (جهت اطمينان در زندگي چندين راه  -

 .اممدنظر قرار داده

  اعتبار  و پايايي . 2-3

هاي مربوط بـه هـر    گويه. در اين مقاله براي سنجش اعتبار از اعتبار محتوا استفاده شده است
مطـابق ايـن روش   . سـنجند  اند كه همان مفهوم موردنظر را مـي  اي طراحي شده متغير به گونه

علـت توافـق نظـر داوران مبنـي بـر       هاي مربوط به متغيرهـاي تحقيـق بـه    گويه :توان گفت مي
در ايـن راسـتا پرسشـنامه در اختيـار كارشناسـان      . اسـت مناسب بـودن، داراي اعتبـار محتـوا    

در اين مقاله براي تعيين قابليت . طور مكرر مورد بازبيني قرار گرفت موضوع قرار گرفته و به
متغير شادماني اجتمـاعي   ي خ استفاده شده است كه ميزان آلفااعتماد از روش آلفاي كرونبا

آلفاي تمـام متغيرهـا    ،در مجموع است و 85/0و ميزان آلفاي متغير عقالنيت اجتماعي 88/0
  . استدر علوم انساني مقدار مناسبي 

  هاي تحقيق  يافته. 4
بـرده شـده بـه    درجداول زير ميزان توزيع فراواني، درصدي و درصـد معتبـر متغيرهـاي نـام     

  :تفكيك آمده است
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  توزيع فراواني و درصدي مربوط به شادماني اجتماعي و ابعاد اصلي آن .4جدول 

 متغيرها
 طبقات

 شادماني اجتماعي بهبود فيزيكيبهبود اجتماعي
 درصدفراواني درصدفراوانيدرصدفراواني

 265/6 305/7293/7 كم
 2281/57 2079/511921/48متوسط
 1453/36 1626/401786/44 زياد

 3990/100 3990/1003990/100مجموع

  تركيبي آن  توزيع فراواني و درصدي مربوط به انتخاب عقالني اجتماعي و ابعاد .5جدول 

 متغيرها
 طبقات

 رعايت حقوق ديگران رعايت نفع فردي رعايت هنجارها
 درصدفراواني درصدفراوانيدرصدفراواني

 3/11 45 385/9678/16 كم
 9/52 211 2161/542587/64 متوسط
 8/35 143 1453/36745/18 زياد

 0/100 399 3990/1003990/100 مجموع

   توزيع فراواني و درصدي مربوط به انتخاب .6جدول 

 متغيرها 
 

 طبقات

انتخاب عقالني محدود شده
 توسط هنجار

 هميارانهانتخاب  انتخاب تقدس اخالقي
انتخاب عقالني 

 اجتماعي
 درصد فراواني درصد فراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

 0/4 16 3/13 293/7253/653 كم
 6/45 182 6/57 2559/631774/44230 متوسط
 4/50 201 1/29 1158/281974/49116 زياد

 0/100 399 0/100 3990/1003990/100399 مجموع

  هاي پژوهش آزمون فرضيه. 1-4

اجتماعي با شادماني اجتماعي رابطه همبستگي  رسد انتخاب عقالني به نظر مي :اولفرضيه  -
  . معناداري دارد

  آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين انتخاب عقالني اجتماعي و شادماني اجتماعي . 7جدول 

 انتخاب عقالني اجتماعي متغيرها

 شادماني اجتماعي
r310/0  

Sig000/0 
N399 
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دهد، انتخاب عقالني اجتماعي در فاصـله اطمينـان    همان طور كه جدول فوق نشان مي
، با شادماني اجتماعي همبستگي معناداري دارد و بـا   =000/0Sigدرصد با سطح معناداري99

شدت رابطه اش با   = r 31/0 توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي انتخاب تقدس اخالقي با
عالمت ضريب مثبت آن گوياي جهت مسـتقيم رابطـه بـين    .است شادماني اجتماعي متوسط

  . استاين دو متغير و شادماني اجتماعي 
حـداكثر رسـاندن ارزش   (هـا ي اخالقـي    رسد انـواع انتخـاب   به نظر مي: فرضيه دوم -

حـداكثر  (و ديگرخواهانـه  ) حداكثر رسـاندن ارزش نفـع فـردي   (، عقالني )رعايت هنجارها
  . با شادماني اجتماعي رابطه همبستگي معناداري دارند) رساندن ارزش نفع ديگران

  آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين انواع انتخاب و شادماني اجتماعي . 8جدول 

 انتخاب دگرخواهانه انتخاب عقالنيانتخاب اخالقي متغيرها

شادماني اجتماعي
r245/0072/0 286/0 

Sig000/0154/0 000/0 
N399399 399 

دهد، انتخاب اخالقـي و دگرخواهانـه در فاصـله اطمينـان      نشان مي باالهمان طور كه جدول 
، بـا شـادماني اجتمـاعي همبسـتگي معنـاداري دارد و بـا        000/0 درصد با سطح معناداري99

 28/0و انتخاب دگرخواهانه با  24/0توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي انتخاب اخالقي با 
شود و عالمت ضريب در هر دو مورد كـه مثبـت اسـت     شان متوسط ارزيابي مي شدت رابطه

هر چقدر انتخـاب اخالقـي    ،به عبارت ديگر. استگوياي جهت مستقيم رابطه بين دو متغير 
ايـن  .  رعكسيابد و بـ  يا دگرخواهانه افزايش يابد، ميزان شادماني اجتماعي افراد افزايش مي

  . انتخاب عقالني با شادماني اجتماعي رابطه معناداري ندارددر حالي است كه 
انتخاب عقالني محدود شده (هاي تركيبي  رسد انواع انتخاب به نظر مي: فرضيه سوم -

بـا شـادماني اجتمـاعي رابطـه     ) توسط هنجـار، انتخـاب تقـدس اخالقـي و انتخـاب هميارانـه      
  . همبستگي معناداري دارند
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  ها و شادماني اجتماعي آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين تركيب انتخاب .9جدول 

انتخاب هميارانهانتخاب تقدس اخالقيانتخاب عقالني محدود شده توسط هنجار متغيرها
شادماني 
اجتماعي

r205/0330/0 260/0 
Sig000/0000/0 000/0 
N399399 399 

انتخاب عقالني (هاي تركيبي  دهد، كه هر سه نوع انتخاب نشان مي باالهمان طور كه جدول 
محدود شده توسط هنجار، انتخاب تقدس اخالقـي و انتخـاب هميارانـه در فاصـله اطمينـان      

، بـا شـادماني اجتمـاعي همبسـتگي معنـاداري دارد و بـا       000/0درصد با سطح معنـاداري  99
اش بـا   شـدت رابطـه   33/0القـي بـا   توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي انتخاب تقـدس اخ 

عالمت ضريب در هر سه مـورد كـه مثبـت    . استشادماني اجتماعي بيشتر از دو مورد ديگر 
  . استاست گوياي جهت مستقيم رابطه بين اين سه متغير و شادماني اجتماعي 

. رسد انتخاب تقدس اخالقي بر شادماني اجتماعي مـؤثر اسـت   به نظر مي: فرضيه چهار
باتوجه بـه معنـاداري آزمـون    . براي بررسي اين فرضيه از رگرسيون خطي استفاده شده است

ANOVA   در زير مدل رگرسيون پيش بيني شده و ضريب رگرسيوني مربـوط بـه آن آورده ،
  : شده است

  مدل رگرسيون پيش بيني شده .10جدول 

ضريب تعديل يافته)R2(مجذورضريب تعيينمدل
1109/0107/0 

دسـت آمـده بـراي تبيـين شـادماني       بـه  )R2(توجه به نتايج جدول باال، مقدار ضريب تبيين  با
  .است 10/0اجتماعي در اين مدل 
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  هاي پيش بيني شده ضرايب رگرسيوني مربوط به مدل .11جدول 

 مدل

ضرايب رگرسيوني استاندارد 
 نشده

ضرايب 
رگرسيوني 
ميزان استاندارد شده

T آزمون

سطح 
 معناداري

B 
خطاي استاندارد از

 ميانگين
Beta 

1 
 619/13000/0 038/34499/2مقدار ثابت

 963/6000/0 214/0031/0330/0انتخاب تقدس اخالقي

بـر   33/0با توجه به ضريب بتا، در اين مدل متغير مستقل انتخاب تقـدس اخالقـي بـه ميـزان     
بنابراين در ميان ابعاد عقالنيت، بعد تقدس اخالقي كه تركيب . شادماني اجتماعي تأثير دارد

  . از رعايت هنجارها و رعايت حقوق ديگران است بر شادماني اجتماعي مؤثر است

  گيري  و نتيجه بندي جمع. 5
ها  يافته. استدر اين مقاله شادماني اجتماعي شهروندان بزرگسال شهر تهران در حد متوسط 

عنـوان يكـي از ابعـاد عقالنيـت      انتخاب تقدس اخالقي به دهد كه متغيرهاي مستقل نشان مي
 :اين نتيجه با نظريات زير قابل تبيين است. اجتماعي بيشترين تأثير را شادماني اجتماعي دارد

كه به بررسي نشاط اجتمـاعي پرداختـه اسـت و ميـزان     ) 1389( خواه اين امر در نظريه جهان
خوشـبختي ذهنـي بـه    . كنـد يكسـان اسـت    نشاط اجتماعي شهروندان را متوسـط اعـالم مـي   

رو  هگردد كـه هنگـامي كـه فـرد بـا محركـي در دنيـا روبـ         هاي ارزشي برمي مجموع واكنش
. شوند ا و توليد مثل ميهاي ارزشي موجب كمك به ما در بق افتد واكنش شود، اتفاق مي مي

جـوي درك فراينـدهايي اسـت كـه بـه موجـب آن اطالعـات از        و تئوري ارزيابي در جست
كنيم كـه شـرايط محيطـي كـه موجـب       تصديق مي. شود محيط اطراف ما فهم و ارزيابي مي

. گذارنـد  اثر مستقيم و شديدي بر خوشبختي ذهني مـي  شوند، احتماالً مي تهديد يا توبيخ بقا
به او ايـن   ،يدگي ذهني انسان كه به همان اندازه پيچيدگي فرهنگ و يادگيري اوستاما پيچ

حتـي اطالعـاتي كـه بـا نيازهـاي      . دهنـد كـه بـر واكـنش هـايش تـأثير گذارنـد        اجازه را مي
  . شود ها و هنجارها ارزيابي مي ها، اهداف، انگيزه اند با مقوالت ارزش بيولوژيك در رابطه

كه يكي از سردمداران نظريه شادماني -دينر را  وري ارزيابي ادتوان تئ به نظر محقق مي
هردو بـه ايـن نكتـه    . داراي اشتراكاتي دانست)  spf(با تئوري توليد عملكرد اجتماعي  -است
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زنـد و ايـن انتخـاب را     توجه دارند كه كنشگر در زندگي روزمره خود دست به انتخاب مي
زمينه  اين پس. شود د شكل گرفته است انجام ميزمينه ذهن فر با در نظر گرفتن آنچه در پس

گيرد و  طور كلي از شرايط اجتماعي فرد در وي شكل مي ها و نيازها و اهداف به از فرهنگ
  . زند كند و دست به انتخاب مي اين اساس ارزيابي مي سپس كنشگر بر

ر انسـان موجـودي اسـت كـه وقتـي در برابـر موقعيـت قـرا        : كنـد  كه بلومر بيان ميچنان
موقعيت دست بـه كـنش،    كند و سپس بر اساس تحليل و تفسير از آن را تفسير مي ،گيرد مي

دليـل تمـايز وجـودي او از سـاير      بلومر موجودي است كه به نظر انسان از. زند و واكنش مي
تواند در برابر دنياي اعيان موضـع مسـتقل گرفتـه و در     داراي طبيعتي است كه مي ،حيوانات

پـردازان بـا اضـافه كـردن      نظريـه . اي بسـازد  رات، كـنش مسـتقل و مسـئوالنه   تمـام تـأثي   برابر
هاي انتخاب فـرد بـه    در فرايند) Elster, 1989(ها  ها و ارزش ، هنجار)1377كلمن، (ساختارها 

اعتقــاد دارنــد كــه در ادامــه ) Lindenberg, 2002؛ Voss, 2001(» عقالنيــت اجتمــاعي«نــوعي 
) Zsolani, 1998(و انتخاب عقالنـي اجتمـاعي   ) Simon, 1985(عقالنيت اجتماعي محدود شده 

بر اين اساس، افراد در محدوده . تواند باشد كننده رفتارهاي فرد در محيط اجتماعي مي تببين
هــا و در چــارچوب  هــاي اخــذ شــده از هنجارهــا و ارزش گيــري شــناختي خــود و بــا جهــت

نيازهـاي خـود را بـرآورده     ،برسـد  ساختارهاي اجتماعي، هنگامي كه بتواند به اهداف خود
گرفتـه   راي را انتخاب كند كه درآن هم هنجارها و هم حقوق ديگران در نظـ  سازد و گزينه

  . شده باشد، بيشترين شادماني اجتماعي را براي فرد به همرا دارد
هنگامي كه انتخاب فـرد بـا    :كند محقق در اينجا از نظريه كلمن اين چنين برداشت مي

 ،هاي حاكم در جامعه شكل گيرد و داراي سـاختاري باشـد   تن هنجارها و ارزشدر نظر گرف
  . شود منجر به افزايش شادماني اجتماعي در فرد مي

با توجه به آنچه تا كنون بيان شـد؛ در ايـن پـژوهش بـه تلفيـق دو نظريـه لينـدنبرگ و        
ن نكـات بسـيار   كند كه كنشگر با در نظر گرفت محقق چنين برداشت مي. ايم زولناي پرداخته

كند حـال   زند و انتخاب مي دست به كنش مي ،حساس فوق و آنچه در ذهنش برجسته شده
  .شود منجر به شادماني اجتماعي فرد مي ،اگر اين انتخاب، انتخاب تقدس اخالقي باشد

دهد كه انتخاب عقالني بر شادماني اجتمـاعي نقـش    هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته
از . مچنين انتخاب عقالني ـ اجتماعي بر شادماني اجتماعي مؤثر اسـت  كند و ه مؤثري را مي

توجه به ابعاد انتخـاب  . است» توسعه پايدار«هاي  شادماني اجتماعي يكي از شاخصه كه آنجا
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  . كند نقش مهمي در پيش بيني شادماني اجتماعي افراد ايفا مي
در شـادماني اجتمـاعي    تقدس اخالقي بيشترين نقـش را  :دهد هاي تحقيق نشان مي يافته
هاي خود جنبه رعايت حقوق ديگـران و   افرادي كه در انتخاب به سخن ديگر،. كنند ايفا مي

شادماني بيشتر نسبت به كساني كـه تنهـا بـه جنبـه      ،كنند جنبه رعايت هنجارها را رعايت مي
  . كنند دارند رعايت نفع فردي توجه مي

در  .يمهسـت  يا نيازمند كار فرهنگي بسـيار م ،براي افزايش شادماني اجتماعي در جامعه
اي در پيش داريم كـه نيازمنـد كـار تخصصـي بـا       مرحله اول كار بسيار دشوار و كارشناسانه

تـا   هسـتيم شناسان، اقتصاددانان و عالمـان علـوم سياسـي     شناسان مجرب، روان حضور جامعه
موزيم كه رعايت هنجارهـا  ر دهيم و به آنها بيايديدگاه افراد جامعه و سپس كنش آنها را تغي

  . تواند منجر به شادماني اجتماعي آنان شود و رعايت حقوق ديگران مي
ها در اولويت قـرارا   رسد كه توجه به نفع شخصي در انتخاب در جامعه ايران به نظر مي

در حقيقيـت   .متفـاوت اسـت   كـامالً  ،اما آنچه در اين تحقيق از نظر علمـي ثابـت شـد    ،دارد
هاي جامعه را در  هنگامي كه افراد جامعه رعايت حقوق ديگران و رعايت هنجارها و ارزش

توانند شادماني  انتخاب خود بيشتر لحاظ كنند و منافع خود را در گرو منافع جمع بدانند، مي
مگـر بـا آمـوزش صـحيح از      ،شـود  اجتماعي بيشتري را تجربه كنند كه اين امر محقـق نمـي  

بـر ايـن اسـاس    . مندي از نظريات متخصصين علوم اجتمـاعي  هاي جمعي و بهره سانهطريق ر
اي به تشويق شهرمندان به رعايت  ريزي شهري و محله هاي برنامه شود كه با طرح پيشنهاد مي

  . هنجارها و احترام به حقوق و منافع ديگران پرداخته شود
ا مـدل پيشـنهادي پـژوهش    با توجه به اهميت موضوع شادماني اجتمـاعي الزم اسـت تـ   

هـاي آن بـار ديگـر مـورد بررسـي       هاي آتي مورد توجه قرارگرفته و يافته حاضر در پژوهش
هاي كيفي براي تحقيقات آينده نتايج مفيدي را به همراه داشـته   استفاده از روش. قرار گيرد

تأكيـد  در اين پژوهش . باشد كه البته الزمه آن مهارت و دقت نظر در انجام اين روش است
با توجه به گستردگي و فقـدان   .و بررسي فراوان بر انتخاب عقالني و عقالنيت انجام گرفت

آوري  پرسشــنامه دقيــق در رابطــه بــا ايــن مفهــوم، شــايد يكــي از نيازهــاي پژوهشــي، جمــع 
  . هاي انتخاب عقالني در يك مجموعه و طراحي پرسشنامه در اين راستا باشد نظريه
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