
  
  

  
  

پژوهشی در میان :  زندگیتحول معناي شادي در گذار دوره
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 22/9/1395:     تاریخ پذیرش     22/1/1395:تاریخ دریافت

  
  چکیده
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 هـا   گـروه  این تفسیر و تجربه و ذهنیت کرمان، شهر زنان و دختران با کانونی،
 شـده  بررسـی  شادي سازه از) میانسالی و جوانی نوجوانی،(سنی   دوره سه در

 در شـادي  از زنـان  تفـسیر  و درك کـه  سـت ا این بیانگر پژوهش نتایج. است
 واقعیـت  و جنـسیتی  سیاسـت  نـسلی،  تجـارب  و نیـست  ثابت زندگی چرخه

 دهند می نمایش را تغییراتی زندگی مختلف هاي  دوره در چطور سن بیولوژیِک
 کـه  آن بـر  عالوه فوق نتیجه. یابد  می خارجی نمود آنها عالیق و ها  فعالیت در و

 وجـوه  بـه  توجـه  مـوازات  به شادي از شناختی  هجامع تفسیرهاي اهمیت مؤید
 و اقـدامات  برخـی  بـراي  نیـز  را هـایی   داللت است، آن از غالب شناختی روان

 .دارد سنی هاي گروه این عواطف مدیریت در مثبت مداخالت

   شادي، دوره زندگی، زنان، تجربیات نسلی:مفاهیم کلیدي
  

  مسئله پژوهش
و رفاه ذهنی است که آرزوي دیرینه و همیشگی هاي کیفیت زندگی شادي یکی از مؤلفه

ها در اعصار و در همه تالش انسان. )Veenhoven, 1997(هر انسانی بوده و هست 
. اي و نهادي صورت گرفته استهاي زندگی براي رسیدن به این مقوله ریشههمه دوره

 تجربه در معنا و) خرد، میانه و کالن(علتی نیست و عوامل مختلف  شادي مفهومی تک
شادي از هیجانات اولیه و مثبت آدمی است که وجود آن از سالمت . یابدآن تبلور می

درواقع پویایی هر جامعه در گرو خالقیت و . کند روانی افراد یک جامعه حکایت می
کنند، متأسفانه گاه در جامعه  شادمانی و افرادي است که درون آن جامعه زندگی می

ي غلط و بدون استدالل، تفکر شادي مطرود شده است و امروزي ما بنا به تعبیرها
. هاي محکم  و انکارناپذیر استرغم آنکه در فرهنگ دینی ما شادي و نشاط از آموزه به

بار تا جایی که آثار زیان. اندنشینی را جایگزین شادي کرده برخی به غلط اندوه و گوشه
هاي  برخی قراین و داده). 15: 1384بهرامی (شود آن، هر روز بیش از پیش نمایان می

آمارها پیوسته جایگاه نسبتاً . آماري بیانگر افول فرهنگ شادي در جامعه ایرانی است
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. دهند هاي استاندارد شادي در سطح جهانی نشان می پایین ایران را در پیمایش
)Helliwell et al., 2013 and 2016 ( از سوي دیگر مقایسه تجربه زنان و مردان در

ویژه  به(پذیري باالتر دختران و زنان  هاي مربوط به شادي و کیفیت زندگی آسیب لفهمؤ
هایی چون امید به زندگی، افسردگی و  را در شاخص) تر هاي سنی جوان در گروه

رسد  نظر می به. دهند مشکالت روحی و نارضایتی از تجارب فراغتی خویش نشان می
رهاي تفریحی و فراغتی ناکافی، فشارهاي ها و شرایطی چون امکانات و ساختا زمینه

هاي فرهنگی،  هاي اجتماعی و حساسیت هاي چندگانه، برخی محدودیت مربوط به نقش
ها و رفتارهاي مربوط به شادي و عواطف مرتبط با آن  هاي نادرست از ارزش بازنمایی

 بدیهی است که انرژي. دهد پذیرتري قرار می در مجموع زنان را در موقعیت آسیب
هاي اجتماعی و اقتصادي  عاطفی پایین و افول هیجانات مثبت دختران و زنان هزینه

دنبال خواهد  سنگینی را متوجه جامعه ساخته و سطح پایین رضایت از زندگی آنها را به
دنبال خواهد  هاي منفی به کل جامعه را به نوبه خود گرایش ها به این نارضایتی. داشت
هاي  نشدن آرزوها و انتظارات، موجب ظهور نگرش آوردههاي طوالنی بر دوره. داشت
اینگلهارت، (شود شود که این بدبینی از نسلی به نسل دیگر منتقل میاي میبدبینانه
1373 :3 .(  

از سـوي خـانواده    (هـاي زنـان و  دختـران         تـوجهی بـه انتظـارات و خواسـته         کم
یجانـات، بـه انـزوا و یـا     هـاي ابـراز خـود و تخلیـه ه    و فراهم نساختن زمینه ) و جامعه 

هـاي  هاي کـاذب و گـاه ابـتال بـه انـواع آسـیب             جایگزینی ابزار، روي آوردن به شادي     
. شـود معنـایی زنـدگی منجـر مـی     و حـس بـی    ) اعتیـاد، فحـشا و خودکـشی      (اجتماعی  

مــورد میـزان آســیب اجتمـاعی انتــشار نـشده اســت، امــا     اخبـار و اطالعــات دقیـق در  
ـ       ها بـه  گزارش دهـد؛ از  هـاي اجتمـاعی خبـر مـی      د صـعودي آسـیب    طـور کلـی از رون

جمله آمارهـاي نیـرو انتظـامی از میـزان دسـتگیري دختـران جـوان فـراري یـا دچـار                      
ــد  ــري آن را از ســال 20بیمــاري فحــشا رون ــه ســال 1365 براب ــسبت ب ــان 1378 ن  بی

ــی ــال   م ــزان از س ــن می ــین ای ــد؛ همچن ــال 1378کن ــه س ــسبت ب ــد 1380 ن ، ده درص
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ــت   ــه اس ــزایش یافت ــصري، (اف ــدي و م ــانواده،  ). 14: 1384راش ــساعد خ ــرایط نام ش
توجهی سـاختارهاي کـالن بـه نیازهایـشان و مهیـا نـساختن موجبـات تـأمین آنهـا                      بی
ــی( ــات فراغت ــا  ) اشــتغال، ازدواج و امکان ــره، همــه اینه ــدگی روزم ــسردگی از زن و اف

-هـا نـشان مـی       پـژوهش . پـذیري دختـران باشـد     تواند زمینه مناسـبی بـراي آسـیب       می

ــی،     ــی و تفریح ــات فراغت ــود امکان ــی و کمب ــه فراغت ــتن برنام ــاري و نداش ــد، بیک ده
ــیبی دارد     ــاي آس ــه رفتاره ــران، ب ــه دخت ــان، از جمل ــرایش جوان ــسزایی در گ ــأثیر ب ت

  ). 154: 1390جاه، ؛ رفعت1379نژاد،  نوابی(
ــر      ــدن و غی ــی ش ــذار و غیرخط ــوي گ ــرات در الگ ــأثیر تغیی ــر ت ــوي دیگ از س

ــوده اســت اســتاندارد شــدن آن  ــردان ب ــیش از  م ــان ب ــدگی زن ــر زن ــزایش ســن . ب اف
ــل    ــالی، تمای ــه تحــصیالت ع ــشتر ب ــدآوري، توجــه بی ــاهش فرزن ــأخیر و ک ازدواج، ت
ــازار کــار، عالقــه بــه حــضور بیــشتر در حــوزه عمــومی و    روزافــزون بــه ورود بــه ب

هـاي زنـان    هـاي تغییـر بیـشتر در عـادتواره       هاي فراغتی، ازجملـه نـشانه       مصرف عرصه 
دهنـد کـه     رغـم ایـن تحـوالت، مطالعـات موجـود نـشان مـی               به). 1390ذکایی،   (است

هـاي رفتـاري بیـشتري وجـود        براي دختـران در فرهنـگ و جامعـه ایـران محـدودیت            
ــت   ــضا و فعالی ــر ف ــران از نظ ــشکالت   دارد و دخت ــا م ــترس، ب ــی در دس ــاي فراغت ه

ــستند    ــه ه ــشتري مواج ــی بی ــت(فراغت ــاه، رفع ــت). 187 و 153: 1390ج ــا و  فرص ه
هـاي فرهنگـی، ارزشـی       بـر زمینـه    کننده نـشاط در چرخـه زنـدگی عـالوه          شرایط تولید 

ماننـد  (و ساختاري، وابـستگی زیـادي بـه پـذیرش و یـا تغییـر نقـش هـاي هنجـاري                    
ــادري ــد) ازدواج و م ــاب،    . دارن ــدارك، انتخ ــا در ت ــل آنه ــز آزادي عم ــت و نی عاملی

ــت   ــسیر فرص ــشارکت و تف ــضا    م ــکارا از اقت ــرح  آش ــاي مف ــدگی و ه ئات دوره زن
  . پذیرد موقعیت و تجارب نسلی آنها تأثیر می

هـا عرفـی و اجتمـاعی    توجه به نیازهـاي فراغتـی زنـان و دختـران کـه بـا الـزام                
ــد و     ــت فرزن ــش محــوري در تربی ــستند و نق ــه ه ــسران مواج ــه پ ــسبت ب ــشتري ن بی

ت کننـد، حـائز اهمیـت اسـت و اثـرا          بخشی کـانون گـرم خـانواده را ایفـا مـی           انسجام
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-اي بـر نـشاط و سـالمت روح و روان آنهـا و سـازندگی جامعـه بـر جـاي مـی                       بهینه

شناسـانه از درك زنـان و    دنبـال رسـیدن بـه فهمـی جامعـه           در این پـژوهش بـه     . گذارد
هـایی کـه     بخـش و نیـز موانـع و چـالش          هاي شـادي   دختران از  سازه شادي و فرصت      

بیننـد    روي خـود مـی  هـاي مختلـف زنـدگی پـیش     هـاي آن در دوره      در تأمین فرصـت   
  .  هستیم

  
  پیشینه پژوهش

ــتان      ــان باس ــفه یون ــادي از فالس ــوم ش ــاره مفه ــیالدي1960(درب ــفه و  )  م ــا فالس ت
 :Veenhoven, 1997(انـد   سیاسـتمدارن و متفکـران مـدرن پـژوهش و بررسـی کـرده      

1; McMahon, 2006 .(شناســی،  و بعــدها مــورد توجــه رویکردهــاي مختلــف روان
ــه  ــصاد، جامع ــت  شن اقت ــه اس ــرار گرفت ــی، ورزش ق ــی  . اس ــی و تجرب ــات علم مطالع

جــان الك  . مــورد مراحــل اولیــه رشــد انــسان از قــرن هفــدهم آغــاز شــد         در
معتقد بـود کـه ذهـن انـسان از زمـان نـوزادي همچـون لـوح سـفیدي                    ) 1704ـ1362(

ــه  ــت و تجرب ــایز      اس ــران متم ــاع او را از دیگ ــانواده و اجتم ــه خ ــاي او در عرص ه
 هـــدف اصــلی مطالعــات رشـــد   ).dociran.com ،1389، زانتکثیرســا (ســازد   مــی 

کشف الگوي حاکم بـر زنـدگی انـسان بـود، چـرا کـه رشـد انـسان در مراحـل سـنی                     
ــد  مختلــف از اصــول مشخــصی پیــروي مــی  ــاره ).1385احــدي و جمهــري، (کن  درب

ــوع     ــر روي چگــونگی تن ــق کمــی ب ــا کمــال تعجــب، تواف ــدگی و شــادي، ب دوره زن
ــ  ــدگی وج ــه زن ــادي در چرخ ــدگی  و   . ود داردش ــات دوره زن ــاره مطالع ــل درب درک

  :شناسی اجتماعی وجود دارد اي با دو رویکرد اقتصادي و روانشادي، پیشینه
شناسان و   میالدي مورد توجه روان2000ارتباط شادي با سن چندي قبل از سال 

شناسان، اثر خوشبختی را  روان). Easterlin, 2006: 464( اقتصاددانان بوده است
شناسانه که مردم خودشان  گیرند که با آن فرایندهاي روانهاي عینی درنظر می ضعیتو
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عبارت دیگر،  به.  کنند، تعدیل شده استشان سازگار میرا با فرازونشیب شرایط زندگی
شناسان بر این امر تأکید  هاي عینی متمرکزند، روانکه اقتصاددانان بر وضعیت درحالی

-ها، بیانایط عینی، بلکه گزارش ذهنی مردم از این وضعیتدارند که نه خود این شر

البته اغلب مطالعات با رویکرد اقتصادي و تا ) Ibid: 2(کننده شادي کلی افراد است 
شناختی بیش از توجه به معناي شادي، تحلیل دوره زندگی و سطح شادي  حدودي روان

ر گزارش دانشگاه کلمیبا ، د2013 قبلی در سال هاي در پژوهش. اند را در نظر گرفته
 را به خود اختصاص داد که 115 کشور جهان، رتبه 156، ایران بین )مؤسسه گالوپ(

 است 2007ـ2005هاي سال  دهنده سیر کاهنده رتبه شادي ایران نسبت به داده نشان
)Helliwell et al., 2013: 20 .(میلیون نفر کاربر نشان داده 12 بررسی وبالگ شخصی 

-شکل سیستمی در هر دوره از زندگی تغییر می اي شادي ثابت نیست و بهاست که معن

ها بیشتر احتمال دارد که شادي را به هیجان مرتبط بدانند، افراد ترکه جوان کنند؛ درحالی
 بیشتر احتمال دارد که شادي را به صلح و آرامش مربوط سازند با افزایش سن

)Mogilner et al., 2011: 395 .(ی دیگر نشان داده شده که شادي در میان در پژوهش
مردم تایوان در سنین مختلف، متفاوت نبوده، بلکه عوامل اجتماعی، روابط مختلفی با 

بدین معنی که نظارت رسمی . دهندهاي سنی مختلف نشان میشادي را در بین گروه
خانوادگی ترها؛ روابط کمتر، نظارت کمتر خانواده و اعتماد اجتماعی بیشتر براي جوان

و مشارکت اجتماعی بیشتر براي میانساالن و آموزش، تربیت و رفاه ذهنی براي گروه 
تغییرات ارزشی و فرهنگی در گذر ). Hsu et al., 2015: 9( تر مورد توجه استمسن

هاي مختلف زمان همراه با افزایش سن به اختالف معنا بین زنان و دختران در دوره
اند که مفهوم شادي در طول زمان در  مطالعات نشان دادهبرخی. شودزندگی منجر می

هاي مختلف اختالف معنایی دارد، اما با این حال دو شباهت اساسی بین فرهنگ
. شود هاي گوناگون و در گذر زمان وجود دارد که اغلب مکرر به آن اشاره میفرهنگ

 .)Oishi et al., 2013: 560(اند  شانسی و احساسی درونی مطلوب این دو حالت خوش
اي دیگر نشان می دهد که شادي یک ساختار ثابت در ذهن نیست، بلکه در یک  مطالعه
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سازند؛ و هر کسی شادي هاي مختلفی از شادي را می منبع فرهنگی موجود، افراد گونه
 ).Bratu, 2013: 34(کند را در قالب اصطالحات خودش تعریف می

ــژوهش ــوث   پ ــل م ــه عوام ــب ب ــی، اغل ــاي داخل ــی  ه ــا روش کم ــادي ب ــر ش ر ب
. گذارنـد   اند و غالباً بر پایین بـودن میـزان شـادي در جامعـه ایـران صـحه مـی                   پرداخته

شـناختی عوامــل مـوثر بــر شـادمانی در ســطوح     بررسـی جامعــه «پژوهـشی بـا عنــوان   
دهـد کـه شـادمانی در          انجـام شـده اسـت؛ نـشان مـی          1387که در سال    » خرد و کالن  

اسـت و بـیش از نیمـی از       ) 100 تـا    0اسـاس مقیـاس       بـر  60/48(جامعه ایـران پـایین      
در ایـن مطالعـه انـزواي اجتمـاعی         .  کمتـر از حـد متوسـط دارنـد         افراد میزان شادمانی  

پــژوهش ). 1387چلبــی و موســوي، (بیــشترین رابطــه معکــوس را بــا شــادمانی دارد 
 بـه  »)بـا تأکیـد بـر اسـتان تهـران     (عوامل مـؤثر بـر نـشاط اجتمـاعی      «دیگري با عنوان    

ســال ســاکن 15 65ـــ15شناســایی عوامــل مــوثر بــر نــشاط در بــین افــراد رده ســنی  
ــی ــران م ــون ته ــایج  از آزم ــل نت ــردازد، تحلی ــیون  پ ــستگی و رگرس ــاي شــدت همب ه

ــه  ــشان داد همــه متغیرهــاي مــستقل، ب ــدمتغیره، ن ــر بیگــانگی اجتمــاعی،   چن جــز متغی
احـساس محرومیـت    بـدین صـورت کـه شـادي  بـا            . رابطه معناداري با نـشاط دارنـد      

رابطه معکوس و منفـی دارد و بـا متغیرهـاي امیـد بـه آینـده، ارضـاي نیـاز، احـساس                      
هـا، مناسـب بـودن اخـالق عمـومی،          مقبولیت، عدالت اجتمـاعی،  پاینبـدي بـه ارزش         

احــساس امنیــت، رابطــه مثبــت و مــستقیم دارد و براســاس نتــایج رگرســیونی،        
نیـاز عـاطفی و مقبولیـت اجتمـاعی بـیش      ترتیب متغیرهاي امیـد بـه آینـده، ارضـاي         به

ــی      ــصاص م ــود اخت ــه خ ــاعی را ب ــشاط اجتم ــر ن ــرات متغی ــی از تغیی ــد از نیم دهن
ــتین( ــی و آس ــشان،  هزارجریب ــوان  ). 1388ف ــا عن ــشی ب ــین در پژوه ــري «همچن رویک

بـه ایـن   » شناختی بـه احـساس شـادمانی سرپرسـتان خـانوار در شـهر اصـفهان         جامعه
ــه   ــه شــده ک ــر اجتمــاعی   شــادي«ســؤال پرداخت ــدام متغی ــا ک ــه ب ــورد مطالع ــراد م  اف

ــسته اســت؟ ــی . »همب ــشان م ــژوهش ن ــایج پ ــاي  نت ــا متغیره دهــد احــساس شــادي ب
،  رضــایت از خــدمات و )کارآمــدي اجتمــاعی، خــانوادگی و فــردي(منزلــت نقــشی 
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، دسترسـی بـه امکانـات فرهنگـی         )فـضاي سـبز، امکانـات ورزشـی       (امکانات شـهري    
، ســرمایه )زي، مــوزه و مراکــز درمــانی و مــشاوره   ســینما، شــهربا (و  بهداشــتی 

ــشارکت (اجتمــاعی  ــق اجتمــاعی و م ــامالت اجتمــاعی، تعهــد، تعل ، برخــورداري )تع
آزادي بیــان، احــساس عــدالت و امنیــت و دســتیابی بــه شــغل (از حقــوق شــهروندي 

ــب ــادي      ) متناس ــساس ش ــین اح ــد؛ همچن ــستقیم دارن ــت و م ــه مثب ــد رابط و درآم
اي، ازجملـه جـنس، وضـعیت تأهـل و           متغیرهـاي زمینـه    سرپرستان خـانوار برحـسب    

بــدین معنــی کــه مــردان سرپرســت خــانوار نــسبت بــه زنــان  . شــغل متفــاوت اســت
ــادترند  ــانگین (سرپرســت ش ــر 59/57می ــل،  ). 57/49 در براب ــعیت تأه ــسب وض برح

ــه گــروه متأهــل ــه) 82/57(هــا شــادترند هــا از بقی ــا  و بعــد ب ) 32/52(ترتیــب مجرده
ــوت  ــسر ف ــده هم ــا  ش ــه) 34/49(ه ــا  و مطلق ــغل  ) 81/46(ه ــسب ش ــادند؛ و برح ش

، مــشاغل آزاد  )38/60(ترتیــب در میــان کارمنــدان دولــت     میــانگین شــادي، بــه  
، بیکـــاران )49/49) (زنـــان(دار ، سرپرســـتان خانـــه)19/54(، بازنشـــستگان )78/56(
گـام حـدود     بـه  بوده است، درکـل متغیرهـاي مـؤثر براسـاس رگرسـیون گـام             ) 65/48(

ــه    45 ــرده اســت ک ــین ک ــاري را تبی ــانس احــساس شــادي جامعــه آم درصــد از واری
انــد  بیــشترین تــأثیر را حقــوق شــهروندي، منزلــت نقــشی و ســرمایه اجتمــاعی داشــته

  ).1390ربانی و دیگران، (
ــژوهش ــه در ایــن         پ ــده اســت ک ــه شــادي ش ــددي دربــاره مقول هــاي متع

ــست     ــراهم نی ــا ف ــه آنه ــرداختن ب ــان پ ــال امک ــه. مج ــورکلی م ب ــشین  ط ــات پی طالع
ــا         ــت و ی ــه اس ــورت گرفت ــسفورد ص ــشنامه آک ــا پرس ــی و ب ــا روش کم ــب ب اغل

 درواقــع بررســی ارتبــاط  . انــد شناســانه بــه موضــوع پرداختــه    بــا دیــدگاه روان 
ــه    ــادي ب ــم از ش ــا فه ــدگی ب ــی     دوره زن ــات تجرب ــراي مطالع ــوعی ب ــدرت موض ن

ــه ــت  ب ــوده اس ــی ب ــژه کیف ــرش  . وی ــادي در ب ــان از ش ــاه زن ــسیر و نگ ــم تف ــاي  فه ه
ــسلی   ــف نـ ــسالی (مختلـ ــوانی و میانـ ــوانی، جـ ــی)  نوجـ ــر   مـ ــالوه بـ ــد عـ توانـ
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ــا ارزش  ــنایی ب ــت  آش ــا و اولوی ــ    ه ــروه دریچ ــن گ ــدگی ای ــاي زن ــر  هه ــدي ب  جدی
  .شناسی عواطف بگشاید  زندگی و جامعههروي مطالعات دور

  
  چارچوب نظري پژوهش

دي در دو اساسـاً مقولـه شـا    . دو مفهوم اصلی این پژوهش شادي و دوره زندگی اسـت          
ي خاص و محسوس روانی یـا  شادي عاطفی، که یک تجربه: شودقالب کلی تعریف می  

نظیر احساسی که پس از پیروز شدن تیم ورزشی مورد عالقـه  . شود جسمانی قلمداد می  
عبارت دیگر در این تعریف، حالـت ظـاهري و گـذاري خنـده و شـادي        به. وجود دارد 

ي که حالتی درونی و نسبتاً پایدار شـادي را در           مدنظر است؛ و دوم، جنبه شناختی شاد      
شـود   نظر دارد کـه بیـشتر تحـت عنـوان رضـایت، خرسـندي و نـشاط از آن یـاد مـی                     

)Fitzpatrick, 2002: 20 .(      ر، عقیـده و ارزیـابی مثبـتدر این قالب، شادي یـک تـصو
 در. شود؛ اینکه شخص چقدر زندگی خود را دوست دارد نسبت به کل زندگی تعبیر می   

  2»رفـاه ذهنـی   « و همچنین با اصطالح      1»رضایت از زندگی  «این معنا، شادي با اصطالح      
 :Veenhoven, 1997: 5; Veenhoven, 2006(شود اغلب به معنایی یکسان مشخص می

1.(  
طـور گـسترده در علـوم     دوره یا چرخه زندگی از جملـه مفـاهیمی اسـت کـه بـه      

ــی ــسل، ردهمفهــوم چرخــه. شــود اجتمــاعی ار آن اســتفاده م ــدگی، ن هــاي ســنی،   زن
اکثــر مفــاهیم  ).Orand and Krecker, 1990: 241(گیــرد گــروه همــسن را دربرمــی

هـاي قـرن نـوزدهم در سـه حـوزه مربـوط       چرخه زندگی در علوم اجتمـاعی بـه ایـده         
ــاریخی   در زیــست. شــودمــی ــین توســعه فــردي و پیــشرفت ت ــاط ب ــه ارتب شناســی، ب

ــه منــ    ــاعی، ب ــسفه اجتم ــواع؛ در فل ــام  ان ــانواده و نظ ــکال خ ــل اش ــاي شأ و تکام ه
ــی ــشاوندي از ب ــک خوی ــا ت ــدوي ت ــدي ب ــاالري و در   قی ــه پدرس ــسته ب ــسريِ واب هم

                                                
1. Life-satisfaction 
2. Subjective well-being 
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 :.Ibid(شناســی رشــد اولیــه، بــه رشــد و توســعه انــسان تــا مــرگ اشــاره دارد   روان

  .در این پژوهش حوزه سوم چرخه زندگی مورد نظر است). 242
عبـارت   ل سـه دوره سـنی یـا بـه         در پژوهش حاضر مفهوم چرخـه زنـدگی شـام         

. نوجـوانی، جـوانی و میانـسالی      : شـود، کـه عبارتنـد از      دیگر سه میـدان اجتمـاعی مـی       
 سـالگی قـرار گرفتـه      19 تـا    13 نوجوان بـه فـردي کـه بـین             فرهنگ لغت کمبریج  در  

ــی  ــه م ــروع  . )dictionary.cambridge.org, 2015(شــود اســت، گفت ــین ش ــراي تعی ب
ــز رویک  ــوانی نی ــان ج ــود دارد و پای ــی وج ــاي مختلف ــدن دوره . رده ــتاندارد ش غیراس

علـت تمایـل    جوانی از جمله، تـأخیر در ازدواج و  ورود دیرهنگـام بـه بـازار کـار بـه                 
طـور واقعـی و    هـاي تحـصیلی، هـم بـه      براي ورود به دانـشگاه و طـوالنی شـدن دوره          

ــوالنی   ــوانی را ط ــازي، دوره ج ــم مج ــی  ه ــر م ــازد ت ــایی، (س ). 110 و 71: 1391ذک
 سـالگی در نظـر گرفتـه شـده          24 تـا    15براساس اسـتاندارهاي جهـانی، دوره جـوانی         

است، اما تعیین دامنه سنی دقیـق ایـن دوره بـا توجـه بـه شـرایط فرهنگـی، اجتمـاعی             
. شـود  کشورها نسبی بوده و تعیین آن براسـاس نگـاه مـدیریتی هـر کـشور تعیـین مـی                   

 را دامنـه سـنی جـوان در نظـر      سـالگی  35 تـا    18براي مثال در ایـران، وزارت کـشور         
 15گرفته است؛ و سازمان ملی جوانـان فاصـله سـنی بـین متوسـط سـن بلـوغ، یعنـی             

ــی    ــتغال و ازدواج، یعن ــن اش ــا متوســط س ــال، ت ــنی  29س ــه س ــاي دامن ــال، را مبن  س
ــی  ــر م ــران در نظ ــرد جــوانی در ای ــان؛  (گی ــی جوان ــازمان مل ). library.tebyan.netس

ــار،   ه ورود دیرهنگــام نتیجــه در ــازار ک ــر از ب ــابراین خــروج دیرت ــار و بن ــازار ک ــه ب ب
دوره میانــسالی میـــان جـــوانی و  . تـــر شــده اســـت  دوره میانــسالی نیـــز طــوالنی  

ــرار دارد و از حــدود  ــا 40ســالخوردگی ق ــه شــده اســت  60 ت  ســالگی در نظــر گرفت
)thefreedictionary.com, 2015(.  

ر دو بعــد    در پــژوهش حاضــر، درك از مفهــوم شــادي زنــان، شــامل هــ      
شــود؛ و تجربــه زنــان در ســه محــدوده  مــی) درونــی(و شــناختی ) ســطحی( عــاطفی
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ــنی،  ــا 13س ــال 19 ت ــوانی(س ــا 20، )نوج ــال 34 ت ــوانی( س ــا 35و ) ج ــال 60 ت  س
  . شودمطالعه می) میانسالی(

  
  پژوهشروش

پـژوهش حاضـر مـاهیتی اکتـشافی دارد کــه بـا هـدف کـشف و توصـیفی تفــسیري از         
هـاي سـنی مختلـف در مـتن       ي از دیـدگاه زنـان و دختـران در دوره          معنا و فهـم شـاد     

- بـا رویکـرد تفـسیري مهـم        هـاي   در پـژوهش  . زندگی روزمره صـورت گرفتـه اسـت       

ترین هدف پـژوهش اجتمـاعی، روشـن سـاختن ایـن نکتـه اسـت کـه، چگونـه بـشر                  
ایــن پــژوهش بــا ). 16: 1384اسـتربرگ،  (نهــد  حقیقـت اجتمــاعی خــود را بنیـان مــی  

ــ ــضمونی انجــام شــده اســت روش تحلی ــل مــضمون. ل م ــاي  یکــی از روشتحلی ه
. اسـتوار اسـت  ) چرخـشی (بنیادین تحلیـل کیفـی اسـت کـه بـر منطقـی تکرارشـونده                
ــده   ــا براســاس ای ــن اســت ت ــر ای ــالش ب ــن روش ت ــشه در ای ــا، اندی ــا و تجــارب  ه ه

پرتکــرار ظاهرشــده در مــتن و میــدان اجتمــاعی مــورد مطالعــه، بــه مقــوالتی دســت  
  .   پاسخگوي اهداف و سؤاالت پژوهش باشندیافت که
  

 انتخاب میدان پژوهش

ــهر      ــسال ش ــوان و میان ــوان، ج ــران نوج ــان و دخت ــین زن ــژوهش از ب ــه پ نمون
هـاي دولتـی و جوانـان از بـین     دختـران نوجـوان از دبیرسـتان      . انـد کرمان انتخاب شده  

. انــد شــدهدانــشجویان و میانــساالن از میــان کارمنــدان مــدارس یــا دانــشگاه برگزیــده
گیـري  گیـري غیراحتمـالی، از جملـه نمونـه    هـاي نمونـه  ها از شـیوه براي انتخاب نمونه  

هـا  در انتخـاب نمونـه    .   اسـتفاده شـده اسـت       برفـی  و گلولـه   ، مـوارد عـادي    همگن

                                                
1. Thematic analyze 
2. Homogeneous sampling 
3. Typical case sampling 
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هـاي متعـارف و نزدیـک بـه متوسـط         براي هر گـروه سـعی شـده افـرادي بـا ویژگـی             
مـثالً از طبقـه متوسـط    . (نتخـاب شـوند  گروه هدف بـه لحـاظ اجتمـاعی و اقتـصادي ا     

ــه). باشــند ــین نمون ــع همچن ــه جم ــا مرحل ــري ت ــافی گی آوري اطالعــات و شــواهد ک
در مجمـوع در مطالعـه حاضـر      . براي پاسـخگویی بـه سـؤاالت پـژوهش ادامـه یافـت            

 نفــره در ســه گــروه ســنی مــورد 5 مــصاحبه متمرکزگروهــی 7 مــصاحبه فــردي و 15
شـوند   هـاي مـصاحبه  هـا و مشخـصاً نمونـه   احبهترکیـب مـص   . بحث انجام شـده اسـت     

  :به شرح زیر است
  
  

                                                                                                              
1. Snowball sampling 



   
  
  
  

 13       ... تحول معناي شادي در گذار دوره زندگی

   مشخصات پاسخگویان-1جدول 
وضعیت 

 تأهل

 اقتصادي ـ هطبق
 اجتماعی

وضعیت 
 اشتغال

  سن تحصیالت
  اسم

 )مستعار(

 هدور
 سنی

 )فردي(الناز  16 دوم تجربی آموزدانش متوسط رو به باال مجرد

  )فردي(سارا  17 دوم تجربی آموزدانش باالمتوسط رو به  مجرد
عارفه  15 اول دبیرستان آموزدانش متوسط رو به باال مجرد

  )فردي(
  )فردي(فائزه  16 دوم ریاضی آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
دانشگاهی  پیش آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد

 تجربی

فاطمه  19
  )1گروه(

دانشگاهی  پیش آموزدانش متوسط رو به پایین مجرد
 تجربی

رضوان  18
  )1گروه(

دانشگاهی  پیش آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
 تجربی

آزاده  19
  )1گروه(

دانشگاهی  پیش آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
 تجربی

راضیه  18
  )1گروه(

دانشگاهی  پیش آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
 تجربی

زهره  19
  )1گروه(

معصومه  17 دوم تجربی آموزدانش و به پایینمتوسط ر مجرد
  )2گروه(

زهرا  16 دوم تجربی آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
  )2گروه(

فاطیما  17 دوم تجربی آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
  )2گروه(

 
  
  
  
  
  
  
  

 نوجوان
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فرزانه  16 دوم تجربی آموزدانش متوسط رو به باال مجرد
  )2گروه(

متوسط ـ رو به  مجرد
 پایین

مهدیه  17 دوم تجربی آموزنشدا
  )2گروه(

زینب  16 دوم تجربی آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
  )3گروه(

مهرناز  16 دوم تجربی آموزدانش متوسط رو به باال مجرد
  )3گروه(

سپیده  17 دوم تجربی آموزدانش متوسط رو به باال مجرد
  )3گروه(

  )3گروه(بهار  17 دوم تجربی آموزدانش متوسط ـ متوسط مجرد
کارشناسی علوم  دانشجو متوسط رو به پایین مجرد

 اجتماعی

 خاطره 22

کارشناسی ارشد  دانشجو متوسط ـ متوسط مطلقه
 حقوق

 حدیث 24

کارشناسی ارشد  دانشجو متوسط ـ متوسط مجرد
 شناسی جامعه

 آیدا 25

کارشناسی ارشد  دانشجو متوسط ـ متوسط مجرد
 حقوق

 ندا 27

کارمند  متوسط ـ متوسط مجرد
آژانس 
 مسافرتی

کارشناسی 
 مدیریت

مهسا  25
  )1گروه(

متوسط ـ رو به  مجرد
 پایین

کارمندآژانس 
 مسافرتی

محبوبه  32 کارشناسی زبان
  )1گروه(

کارشناسی  آرایشگر متوسط ـ متوسط مجرد فیروزه  26

 
  
  
  
  
  

 جوان



   
  
  
  

 15       ... تحول معناي شادي در گذار دوره زندگی

  )1گروه( حسابداري
اسی ارشد کارشن دانشجو متوسط ـ متوسط مجرد

 حقوق

مژده  24
  )2گروه(

کارشناسی ارشد  مشاور متوسط رو به باال مجرد
 مشاوره

بهاره  26
  )2گروه(

کارشناسی ارشد  بیکار متوسط ـ متوسط مجرد
 حقوق

زهرا  26
  )2گروه(

کارشناسی ارشد  دانشجو متوسط ـ متوسط مجرد
 حقوق

زهره  25
  )2گروه(

ارشناسی ک دانشجو متوسط رو به پایین مجرد
 پژوهشگري

  )3گروه(رقیه  22

کارشناسی  دانشجو متوسط رو به باال مجرد
 مدیریت

فاطمه  23
  )3گروه(

کارشناسی  دانشجو متوسط ـ متوسط مجرد
 نگاري روزنامه

  )3گروه(سارا  21

کارشناسی ارشد  دانشجو متوسط رو به پایین متأهل
 شناسی جامعه

محبوبه  24
  )3گروه(

کارشناسی ارشد  دانشجو  متوسطمتوسط ـ مجرد
 علوم سیاسی

نسترن  28
  )3گروه(

متأهل، دو 
 فرزند

کارشناسی ارشد  بازنشسته متوسط رو به باال
 ادبیات

 پوران 54

متأهل، دو 
 فرزند

استاد  )رو به پایین(باال 
 دانشگاه

 اکرم 37 دکتري شیمی

متأهل، دو 
 فرزند

سی ارشد کارشنا مشاور متوسط ـ متوسط
 مشاوره

 فاطمه 35

متأهل، دو  استاد  )رو به پایین(باال  -دکتري جامعه  سوده 39

 
  
  
  
  

 میانسال
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 شناسی دانشگاه فرزند

متأهل، دو 
 فرزند

کارشناسی علوم  مشاور متوسط ـ متوسط
 تربیتی

مهناز  49
  )1گروه(

متأهل، سه 
 فرزند

کارشناسی علوم  مشاور متوسط ـ متوسط
 تربیتی

صدیقه  47
  )1گروه(

تأهل، دو م
 فرزند

مربی  متوسط ـ متوسط
 پرورشی

گروه (عفت 41 کارشناسی الهیات
1(  

متأهل، دو 
 فرزند

فائقه  42 کارشناسی فیزیک معاون متوسط رو به باال
  )1گروه(

متأهل، دو 
 فرزند

کارمند  متوسط ـ متوسط
 کنابخانه

زري  52 دیپلم فوق
  )2گروه(

متأهل،بدو
 ن فرزند

د کارمن متوسط ـ متوسط
 بخش اداري

فروغ  54 دیپلم فوق
  )2گروه(

متأهل، دو 
 فرزند

کارمند  متوسط ـ متوسط
 بخش اداري

طاهره  45 دیپلم
  )2گروه(

متأهل، دو 
 فرزند

کارمند  متوسط ـ متوسط
 کتابخانه

حوري  47 دیپلم
  )2گروه(

 

  هاگردآوري داده
- فــردي نیمــههــايهــاي کــانونی و مــصاحبههــاي گــروههــا بــا تکنیــک مــصاحبهداده

هــاي صــورت گــروه هــاي کــانونی، بــهگــروه. آوري شــده اســت یافتــه جمــعســاخت
کننـدگان منتخـب، تـشکیل     نفـر، از شـرکت  5 یـا  4اي، بـا تعـداد    کوچک سـاختاریافته  

  . شدند

                                                
1. Data gathering  



   
  
  
  

 17       ... تحول معناي شادي در گذار دوره زندگی

سؤاالت مـصاحبه از قبـل طراحـی شـدند امـا در رونـد مـصاحبه بـا بازاندیـشی             
 هـاي  همچنـین بـا اسـتناد بـه پـژوهش     . در هر مرحله، سؤاالتی حذف یا اضـافه شـدند    

ــه  ــا ب ــشین و ب ــد روش  پی ــارگیري چن ــه(ک ــدانیکتابخان ــار  ) اي و می ســعی شــد، اعتب
دهنـده  صـورت کلـی طراحـی شـدند تـا بـه پاسـخ        سـؤاالت بـه  . ها افـزایش یابـد   یافته

انگــارد، مجــال بیــشتري بــراي پاســخگویی بدهــد و براســاس آنچــه خــود مهــم مــی 
ــد ــی ســؤاال . پاســخ ده ــادي،   مــضمون کل ــاي ش ــوالنی چــون معن ــر مق ــز ب ت متمرک

  . اند هاي تجربه شادي، اوقات فراغت و موارد مشابه بودهها محدودیتفرصت
  

  1هاپردازش و تحلیل داده
ــه  ــضمون و ب ــل م ــم  براســاس روش تحلی ــه ت ــیدن ب ــژوهش   منظــور رس ــی پ ــاي کل ه

هـا، چنـد   بـه محـض گـرآوري داده   :  مراحلی طی شده است که بـه ایـن شـرح اسـت       
ــصاحبه م ــل صــوتی م ــه فای ــاده رتب ــه پی ــوش داده شــد و ســپس ب ــا گ ســازي شــد؛ ه

هـا مـرور شـده اسـت و مطالـب      شـده مـصاحبه   همچنین چندین بار مکرّر متـون پیـاده      
هـا پرداختـه شـد؛      بنـدي و کدگـذاري داده      غیرمرتبط را حـذف شـد، سـپس بـه طبقـه           

ود، گیـري شـ  سپس سعی شد از مضامین ظـاهري بـه سـمت مـضامین انتزاعـی جهـت       
هـایی تقـسیم وکـدهاي اولیـه اسـتخراج شـد، بـدین منظـور               شده، به بخـش    متون پیاده 

جدولی متناسب بـا سـؤاالت پـژوهش و هـدف پـژوهش، برحـسب هـر گـروه سـنی                   
بــه صــورت جداگانــه تنظــیم و کــدهاي توصــیفی در آن یادداشــت شــد، در  مرحلــه  

ــذاري آزاد ــدود کدگ ــا 50 ح ــاز دوم 60 ت ــد و در ف ــایی ش ــوم شناس ــرار  مفه ــا ق ، ب
سـازي پرداختـه شـد و تعـداد کـدهاي            دادن مفاهیم مـشابه در یـک گـروه، بـه مقولـه            

 کـد تفـسیري تقلیـل یافـت، در فـاز سـوم تـالش شـد          40 تـا    30 بـه حـدود      توصیفی
عبــارت دیگــر مفــاهیمی کــه ویژگــی تکــرار شــونده و  هــا را شناســایی شــود، بــهتــم

                                                
1. Data analysis 
2. Open coding 
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ــه  ــد و همــه اطالعــات چنــد مقول ــب  را دربرمــیمتمــایز در مــتن دارن گرفــت، در قال
-یک تم شناسایی و در نهایـت بـه تعـدادي تـم فراگیـر دسـت یـافتیم، کـه بـراي نـام            

  . گذاري آنها از ایده محقق و متون نظري استفاده شد
 

 هاي پژوهش یافته
. یـافتیم  دسـت  کلـی  تـم  چنـد  بـه  میـدانی  کـار  از حاصل هايداده تحلیل و بررسی در
 و زنـان  ذهنیـت  و فهـم  چگـونگی  هـا، تـم  اسـتخراج  و ديبنـ طبقـه  مبناي میان این در

 .است زندگی مختلف هايدوره در شادي مقوله از دختران

  
 درك از شادي

اغلب، در تجربـه و فهـم   » شادي چیست؟«به طور کلی در پاسخ به این سؤال که      
در هم ) عاطفی و شناختی(شوندگان نمونه پژوهش دو معناي کلی مقوله شادي   مصاحبه
-و این معانی را در قالب زبان خود و متناسب با نیازهـا و خواسـته               .  شده است  ترکیب

  .اندهایی در زندگی روزمره داشتههایی که در هر دوره سنی دارند، بیان و انتخاب
ــه   ــادي، ب ــف ش ــاره تعری ــی  درب ــر م ــدگی  نظ ــازي از آن در دوره زن ــد معناس آی

ــه کــرده اســت و گــروه  تلقــی متفــاوتی از آن هــاي ســنی مختلــف  تغییراتــی را تجرب
. هـاي معنـایی مربـوط اسـت     هـا نـسبی و بیـشتر بـه اولویـت     البته این تفاوت . اند  داشته

ــه ــاده  ب ــون پی ــل مت ــردي و شــده حاصــل از مــصاحبه طــورکلی براســاس تحلی هــاي ف
توان گفت، شـادي مفهـومی اسـت کـه در تعامـل فـرد بـا محـیط           هاي کانونی می  گروه

-اســت، برسـاخته مــی کــه فـرد در آن قــرار گرفتـه   ـ فرهنگـی   و مناسـبات اجتمـاعی  

ــه . شــود ــادي مقول ــین ش ــروه همچن ــران در گ ــان ودخت ــه زن ــنی اي اســت ک ــاي س ه
ــاي    ــطالحات و رفتارهـ ــب اصـ ــشان، آن را در قالـ ــضاي نیازهایـ ــه اقتـ مختلـــف بـ

هـاي متنـی، سـه وجـه مـشترك در معنـاي        در تحلیـل داده   . کننـد گوناگون تعریف مـی   
دسـتیابی  : نـد از ا خـورد کـه عبـارت    کور بـه چـشم مـی   شادي بین سـه دوره سـنی مـذ    
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البتـه دختـران و زنـان در    . به هـدف، داشـتن آرامـش درونـی و نداشـتن غـصه و غـم          
ســه دوره ســنی مــذکور ایــن ســه وجــه را در قالــب مفــاهیم و اعمــال خودشــان بــه  

  .اندتناسب نیازها و عالیق آن دوره سنی تجربه و معناسازي کرده
ــاز  ــا («: ســاله16الن ــیم !! شــادي) مکــثب ــارو لغــو کن ــده(اینکــه امتحان .... ، )خن

دوستایی داري که باهاشون بري بیرون، کـالً هـر جـور کـاري کـه بخـوام بـا دوسـتام                    
کنه، شـادي یعنـی اینکـه تـه دلـت قـرص باشـه و اینکـه تـا               انجام بدم خیلی شادم می    

ــی     ــیده باش ــتی، رس ــت داش ــدافی در ذهن ــه اون اه ــایی ب ــه ج ــی  . ی ــثالً االن یک از م
واقعـاً اگـه مـا بتـونیم رشـته       . هـاي مـا دانـشگاه هـست       هـا و دغدغـه    بزرگترین غـصه  

  .»خوب قبول شیم دیگه اوج شادیمونه
تــوان گفــت، دختــران در دوره نوجــوانی، بــه تجربیــاتی ماننــد طــورکلی مــی بــه

تمام شدن امتحانـات، کـاهش حجـم تکـالیف درسـی، درك شـدن از جانـب والـدین                 
شـان، در کنـار دوسـتان بـودن، پذیرفتـه شـدن در کنکـور              یو توجه به اقتـضائات سـن      

در دوره جـوانی، احـساس   . انـد سراسري و دسـتیابی بـه اسـتقالل نـسبی اشـاره کـرده            
، داشـتن تـصویر روشـن از        )مـالی، زنـدگی   (، اسـتقالل    )بیـان، پوشـش   (امنیت، آزادي   

ود، آینـده و امیــد بــه آینـده، وجــود پــشتیان عــاطفی غیـر از خــانواده، رضــایت از خــ   
هـا و  پذیرش خـود، هدفمنـد بـودن، کـاهش نظـارت رسـمی خـانواده، وجـود میـدان               

بــسترهاي تخلیــه هیجــان، از بــین رفــتن تبعــیض جنــسیتی، وجــود بــسترهاي         
پیـشرفت، امکانــات فراغتــی متنــوع و در دسـترس و نداشــتن احــساس روزمرگــی در   

-زي ارزشبـراي زنـان میانـسال نیـز مقولـه شـادي بـا بازسـا          . شـود زندگی اظهار مـی   

خـورد و بـه مفـاهیمی چـون،      هاي اخالقی در جامعـه و نیروهـاي معنـوي پیونـد مـی            
دوستی، داشـتن ایمـان و اعتقـاد، رضـایت از روابـط زناشـویی ، سپاسـگزار بـودن           نوع

ــت       ــساس امنی ــغلی و اح ــایت ش ــانواده، رض ــضاي خ ــالمتی اع ــا، س ــسر از آنه هم
  .اند ران اشاره کردهها و مقایسه نکردن خود با دیگشغلی، لذت از داشته
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. یابــدهــاي متنــوعی نمــود مــیبخــش نیــز در قالــب فعالیــت هــاي شــادي کــنش
دختـران نوجـوان، بــه مـواردي چــون درس خوانـدن و گـرفتن نمــره درسـی خــوب،       

تولـد گـرفتن، خـوردن    (هاي بلند و بیخـود، تفـریح و خوشـگذرانی بـا دوسـتان             خنده
ــستنی ــوري ب ــه کوهن ــتن ب ــگ) و رف ــه آهن ــوش دادن ب ــص و آواز ،گ هــاي شــاد و رق

هــاي رفـتن بـه کـالس   (دختـران جـوان،ِتالش و موفقیـت تحـصیلی     . انـد  اشـاره کـرده  
وگـو بـا دوسـتان،       ، رفـتن بـه مـسافرت ، گـپ و گفـت            )آموزش و یـادگیري مهـارت     

همجـــنس و (، بـــا دوســـتان )شـــاپ و رســـتوران، ســـینما کـــافی(بیـــرون رفـــتن 
ــه دور از کلیــشه )غیــرهمجنس ــق ب عکاســی در شــب، (جنــسیتی هــاي ، تحقــق عالی

. انـد  ، خندیـدن بلنـد بـا دوسـتان را جـذاب یافتـه         )موسیقی، دوچرخه و موتورسـواري    
هـاي زنانـه،    سرانجام زنان میانسال شـادي را در کارهـایی چـون، شـرکت در مهمـانی               

گذراندن ساعاتی خـوش بـا همـسر، دریافـت توجـه از جانـب همـسر، بیـرون رفـتن                     
ــا خــانواده  ــد(ب ــارك، مراکــز خری ــدن،   )پ ، ارتقــاي شــغلی، دعــا کــردن و نمــاز خوان

-همچنـین مثبـت   . انـد  جـو کـرده   و  گـو بـا همـسر، جـست        و صحبت با فرزندان و گفت    

دسـت   نگري و ایمان بـه خـدا دو مـوردي اسـت کـه هـر سـه گـروه سـنی بـراي بـه                        
آوردن آرامــش درونــی بــا عنــاوین مختلــف از جملــه، آســان گــرفتن مــسائل،  فکــر  

ن نیمـه پـر لیـوان، صـحبت بـا خـدا، نامـه بـه خـدا، دعـا                    نکردن بـه مـشکالت، دیـد      
البتــه  ایــن مــسئله بــا تأکیــد و تکــرار . انــد کــردن و نمازخوانــدن بــه آن اشــاره کــرده

ایمــان و اعتقــاد بــه منبعــی ناشــناخته . بیــشتر در بــین زنــان میانــسال وجــود داشــت 
ین شود بخشی از مسئولیت خـود را بـه منبـع ایمـان نـسبت بدهنـد تـا بـد                    موجب می 

  .صورت تسلی خاطر بیشتري یابد
آیـد شـادي بـا افـزایش سـن از سـمت امـور عینـی بـه                   نظـر مـی    طورکلی، بـه   به

ــی   ــت م ــی جه ــور ذهن ــمت ام ــد س ــرزاده،  (یاب ــوان و ).115: 1376اکب ــران نوج  دخت
، پـول، احـساس قـدرت و ملزومـات          )گرایـی مـدرك (جوان سـطوح آموزشـی بـاالتر        

کـه زنـان میانـسال بـه سـالمت          نـد، درحـالی   آوردشـمار مـی    عینی زنـدگی را مهـم بـه       
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ــات      ــت و معنوی ــرام و مقبولی ــساس احت ــانواده، اح ــسمی خ ــی و ج ــان و (روح ایم
ــدا  ــا خ ــاط ب ــی ) ارتب ــت م ــداهمی ــط   . دادن ــاطفی و رواب ــشتیبان ع ــورداري از پ برخ

اجتماعی پایدار یـک معنـاي مهـم در فهـم و تجربـه شـادي در هـر سـه گـروه سـنی                     
ــت  ــده اس ــان ش ــران . بی ــتان    در دخت ــه دوس ــاد ب ــاط و اعتم ــب ارتب ــوان در قال نوج

شــود، دختــران جــوان همجــنس و همکالســی و روابــط خــوب بــا والــدین معنــا مــی
ــنس و      ــتانی همج ــه دوس ــد ب ــصر تعه ــاد و وجــود عن ــل اعتم ــط قاب ــه رواب ــب ب اغل

ــی  ــت م ــرهمجنس اهمی ــدغی ــا    . دهن ــط ب ــد رواب ــنی هرچن ــن دوره س ــع در ای درواق
ل حمایـت عـاطفی غیـر از خـانواده نیـز هـستند، و               خانواده خوب باشـد امـا بـه دنبـا         

ــله     ــانواده، ص ــرم درون خ ــط گ ــب رواب ــسال در قال ــان میان ــاعی در زن ــرمایه اجتم س
ــا ). Twenge et al., 2015: 1(شــود تعریــف مــی ارحــام و مــشارکت اجتمــاعی ام

اغلــب دختــران جــوان در زمینــه ازدواج دلخــواه و موفــق ناامیدنــد و بــا داشــتن ایــن 
  ).Ibid.: 1(ت به آینده خود مضطرب و نگران هستند تصور، نسب

  
  عاملیت فردي یا شرایط نهادین

 در تجربه و معنـاي شـادي صـرفاً عوامـل اجتمـاعی و سـاختاري اظهـار نـشده                 
هـاي درونـی افـراد بـر شـاد بـودن یـا نبـودن               بر عوامل کالن، ویژگی    است بلکه عالوه  

. گـردد بـه خـودِ فـرد برمـی       شخـصیت از جملـه عـواملی هـست کـه            . آنها مؤثر است  
ــسان از دوبعــد ــه در  : شخــصیت ان ــشکیل شــده اســت ک ــی ت برونگرایــی و درونگرای

هـا نـشان    بررسـی . تـر اسـت   طـور معمـول یـک بعـد از بعـد دیگـر قـوي               هر انسان به  
. اي دارد طـورکلی عاطفـه مثبـت همبـستگی قـوي          گرایی بـا شـادي و بـه         اند، برون داده

تـر و تجـارب مثبـت بیـشتري نـسبت            اجتمـاعی قـوي    هـاي  برونگرایان داراي مهـارت   
ــستند   ــان ه ــه درونگرای ــل، (ب ــانوادگی  ) .236: 1386آرگای ــت خ ــین ژن و تربی همچن

ــد،     ــال دهن ــد خــود انتق ــه فرزن ــدگی ب ــدا چــه برداشــتی از زن ــدین از ابت و اینکــه وال
ــدگی خــوب ناشــی از دو عامــل اســت،  . اهمیــت دارد ــه وینهــون زن درواقــع بــه گفت
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وب و دیگـر شـرایط الزم پنداشـته شـده بـراي یـک زنـدگی خـوب                  یکی عملکرد خـ   
)Veenhoven, 1997: 2 .(    ــحبت ــادي در ص ــه ش ــم از مقول ــسال در فه ــان میان -زن

هایشان اغلب به عمکـرد خـوب فـرد و تعلـیم و تربیـت او در بـستر خـانواده اشـاره                       
.  خوشــبینی و داشــتن نگــرش مثبــت اصــل مهــم در شخــصیت افــراد اســت . داشــتند

کننـد، درمـورد دیگـران      هـاي مثبـت زنـدگی نگـاه مـی          ه اکثر اوقات به جنبـه     افرادي ک 
نظر مثبت دارنـد، بـه آینـده خوشـبین هـستند، تجـارب خوشـایند بیـشتري را تجربـه                     

در . کننـد عنـوان خوشـایند ارزیـابی مـی        هـا بیـشتري را بـه      کنند و همچنین محـرك    می
البتــه .  ناشــادتر هــستندهــاي منفـی امــور نظــر دارنــد و مقابـل افــراد بــدبین بــه جنبــه 

شـود کـه در ایـن مـوارد         هاي مکـرر بـه بـدبینی منجـر مـی          گاهی ناکامی در خوشبینی   
بـراي تـشریح ایـن نکتـه        ). 245: 1386آرگایـل،   (کننـد   عوامل محیطی نقـش ایفـا مـی       

 :شود هاي گروهی اشاره میبه دو مورد از مصاحبه

اینکـه آدم بـه   . اشـه کـنم یـک چیـز درونـی بایـد ب         من فکـر مـی     «: ساله 49مهناز  
اي داشــته باشــه یــا ارتبــاطش بــا ظــواهر نگــاه کنــه یــا اینکــه چــه خونــه و زنــدگی 

یعنــی اگــه در درون خــودش احــساس شــادي نکنــه یعنــی  . دیگــران، شــادي نیــست
یعنـی از همـون زمـان کـه تـو خونـه پـدر و مـادرش           . کدوم از اینا شادي نمیـارن      هیچ

نکـه پـدر و مـادر از اول چـه برداشـتی      گیره یعنـی از زمـان بچگـی، ای    هست شکل می  
  .»از زندگی به آدم بدن

 یعنـــی تربیـــت خـــانوادگی و) در تأییـــد حـــرف مهنـــاز(«:  ســـاله41عفـــت 
ــد    ــی شــادي بای ــر بچــه مــؤثره، یعن ــادر ب ــدر و م ــاري پ خــصوصیات اخالقــی و رفت

  .»نهادینه بشه در وجود بچه
زشـی اجتمـاعی   تـوان شـادي را نیـز مفهـوم و یـا ار         شـناختی مـی   با نگاه جامعـه   

. دانست که باید در نهـاد خـانواده، مدرسـه و جامعـه در فـرد نهاینـه و آموختـه شـود                      
گیـري مـسائل و مـشکالت، نگـرش مثبـت، کـاهش توقعـات و           ایثار و گذشت، آسـان    

مقایــسه نکــردن خــود بــا دیگــران، فرهنــگ قناعــت، لــذت از امکانــات موجــود و در 
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ــه ز   ــت ک ــواردي اس ــه م ــردن از جمل ــدگی ک ــه زن ــاربی  لحظ ــسال آن را تج ــان میان ن
عبــارت دیگــر، بــه عقیــده آنهــا رفتــار و افکــار و شــیوه  بــه. داننــد شــادي بخــش مــی

. دهنـده نگـرش بـه شـادي و یـا انـدوه اسـت          زندگی خودِ فرد و تربیت والدین شـکل       
ــاختاري و      ــل س ــه عوام ــوان ب ــران جــوان و نوج ــا دخت ــسه ب ــسال در مقای ــان میان زن

دي اشـاره داشـتند؛ بـراي مثـال در دوره نوجـوانی و      اجتماعی متفـاوتی در تجربـه شـا    
ــد  ــرایطی، مانن ــه ش ــوانی ب ــترس و     : ج ــی در دس ــی ـ تفریح ــات فراغت ــود امکان کمب

ــدودیت   ــوانین مح ــا و ق ــوع، هنجاره ــود   متن ــق خ ــود و عالی ــق خ ــراي تحق از (زا ب
هـاي فراغتـی و نحـوه    جمله گشت ارشـاد و نگـاه جنـسیتی جامعـه در حیطـه تجربـه               

هــاي  اي کــالن بــراي رفـع چــالش ، ابهـام آینــده و نبــودن برنامـه  )حـضور در اجتمــاع 
جنـــاحی، (اي  ، بازنمـــایی رســانه )از جملـــه آینــده تحـــصیلی و شــغلی  (جوانــان  

ــی ــدئولوژیک و انقالب ــات )ای ــگ شــدن اخالقی ــت (، کمرن رواج و عــادي شــدن خیان
ــسران ــادي اشــاره شــده   ) پ ــه ش ــده تجرب ــق محدودکنن ــسترهاي ازدواج موف ــود ب و نب
ــت ــعیت       .اس ــود وض ــون، رک ــري چ ــل دیگ ــسال عوام ــان میان ــر زن ــوي دیگ  از س

ناپــذیري وضــعیت اقتــصادي ـ سیاســی کــشور، نبــودن    بینــیاقتــصادي کــشور، پــیش
ــا فرهنــگ ــودن ) هــاي مجــازيتلفــن همــراه و شــبکه(ســازي اســتفاده از ابزاره و نب

ریـزي کارآمـد بـراي بهبـود وضـعیت          آموزش صحیح نیروي انـسانی، نداشـتن برنامـه        
هــاي اخالقــی در ، کمرنــگ شــدن ارزش)بحــران آب، آلــودگی هــوا(محیطــی  یــستز

رویـه سیاسـت    ، اخـتالط بـی    )دوسـتی  رواج دورویـی، دروغ و کلـک، همنـوع        (جامعه  
ــردم و جنجــال  ــدگی م ــا زن ــه ب ــردان ب ــاي سیاســی دولتم ــدودیت  ه ــورکلی در مح ط
  .تجربه شادي اشاره شده است

  
  خودي از آن خود

خـانواده،  (اقعـی و پذیرفتـه شـدن از سـوي دیگـران            ابراز خـود، تحقـق خـود و       
-اي اسـت کـه موجـب احـساس خرسـندي در فـرد مـی               ، مـسئله  )جامعه و حکومـت   
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ــر   . شــود درواقــع فاصــله گــرفتن از خــود واقعــی، بــازي نقــش و گذاشــن ماســک ب
اي کـه اطرافیـان یـا حکومـت تمایـل دارنـد، مـوجی از اضـطراب و         گونـه  صورت، بـه  

آورد و وجــود مــی رغـم حفــظ ظــواهر، بـه  ان و زنــان، بــهنارضـایتی درونــی در دختـر  
مفهــوم خــودي از آن اشــاره بــر ایــن دارد . شــودموجــب رواج دورویــی و دروغ مــی

هـاي قواعـد رسـمی، آداب تحمیلـی و نظـارت       که فـرد بـه دور از برخـی محـدودیت       
بـه بیـان دیگـر بـدون     . طورکه واقعـاً هـست رفتـار کنـد         هاي افراطی خانواده بتواند آن    

حدودیت و اجبـار هنجارهـایی سـخت گیرانـه بتوانـد بـه شـکلی کـه خـود دوسـت            م
در ایـن حالـت افـراد خـود را مـسلط بـر احـساس تـسلط         . دارد، فکر کند و عمل کند    

  . خویش یافته و می توانند خود واقعی و دلخواهشان را تحقق بخشد
 از وقتـی شـادم، بـدون اینکـه محـدودیتی داشـته باشـم، حـاال        «:  ساله24محبوبه  

بـدون  (لحاظ حجابم یـا هرچیـزي، شـاید بـا چـادر ورزش کـنم بهـم خـوش بگـذره            
، یــا نخــوام رعایــت کــنم کــه فــالن منطقــه بایــد )اینکــه بقیــه چــادرمو مــسخره کــنن

آرایشم کم باشـه، فـالن منطقـه بایـد زیـاد باشـه، کـالً اینکـه خـودم باشـم، اگـه مـی                        
ـ         پسندم که لباس رنگی بپوشم، رنـگ       مـثالً تـو    . ارو هـم بپوشـم    هـاي جیـغ و شـاد، این

ــی   ــت م ــون رعای ــهره خودم ــی   ش ــش نم ــاد آرای ــنم زی ــارو    ک ــضی رنگ ــا بع ــنم، ی ک
تـونم همـه اینکـارارو انجـام بـدم، اینکـه        پوشم، ولی خب تو تهـران شـادترم، مـی       نمی

  .»خاطر کسی همش همه چیو رعایت کنم خودم هستم، نه اینکه بخوام به
ه انتظــارات دختــران جــوان کننــد خــودي از آن خــود مــضمونی اســت کــه بیــان

در زنــدگی فــردي و اجتمــاعی خــود دربــاره آزادي پوشــش، بیــان و رفتــار، انتخــاب 
ــصمیم ــدگی، ت ــدن اســت ســبک زن ــی خندی ــه. گیــري و حت ــه ب ــه خودشــان گون اي ک

ــه چــه شــیوه  ــد کــه ب ــد و نگــران تلقــیتــشخیص دهن ــدگی کنن هــاي منفــی و  اي زن
ــشه ــند کلی ــران نباش ــوانی د. اي دیگ ــالوهدر دوره نوج ــران ع ــش و  خت ــر آزادي پوش ب

ــه    ــداقلی در مدرس ــش ح ــه(آرای ــز     ، در)دختران ــصیلی نی ــته تح ــاب رش ــورد انتخ م
آنهــا مایــل بودنــد در رشــته مــورد عالقــه خــود ادامــه تحــصیل  . مالحظــاتی داشــتند
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درواقـع بـا تحلیـل      . داننـد مـی » تـر بـاکالس «دهند، نه آنچه والدینـشان بـه تعبیـر عـام            
 گفـت، زمـان یـا مکـانی کـه فـرد بـه دور از نظـارت خـانواده،            تواننظریه باختین  می   

عبـارت دیگـر انـسان رهاشـده از          عرف و اجتماع به تحقق خـود دلخـواه بپـردازد؛ بـه            
شـود و  قیدوبندها با همه آنچـه کـه در درون دارد، بـا همـه ابعـاد خـودش ظـاهر مـی               

کـه دوسـت    طـور    کنـد و خـود را آن      رفتارها و گفتارهاي خود را دچار سانـسور نمـی         
ــده ــی دارد، خــارج از حــوزه دی ــق م ــانی و نظــارت تحق ــه(بخــشد  ب ــه  ب ــل از مقدم نق

ــاختین، ــر ب ــژوهش در مــواردي بــه محــدودیت ). 1380پوینــده ب هــایی  پاســخگویان پ
ویــژه بــر آنهــا تحمیــل  اشــاره داشــتند کــه سیاســت فرهنــگ و نیروهــاي رســمی بــه 

پـسندند محـدود     مـی کـه خـود   هـاي تجربـه کـردن شـادي را آنچنـان       کند و فرصت   می
هـاي مجـاز    هـاي کـافی بـراي خـود ابـرازي      ها و نیز زمینـه     تعبیه نشدن میدان  . سازد می
. تواند بـه قـول بـاختین فـضاهاي نهـادین رسـمی و عمـومی را کارنـاوالیزه سـازد                      می

هـاي خـود بـراي      شـده در مـوارد زیـادي دختـران بـه راهبـرد             هـاي انجـام     در مصاحبه 
ا و هنجارهـایی اشـاره داشـتند کـه از نظـر خـود دلیلـی                 هـ   گیري  عبور از برخی سخت   

هـاي  بـراي مثـال زمـانی کـه دختـري جـوان نـاخن             . یافتنـد  براي توجه بـه آنهـا نمـی       
کنـد و بـه محـض عبـور      زند و حراسـت دانـشگاه بـا او برخـورد مـی         خود را الك می   

ــی  ــل دلخــواه را انجــام م ــاره عم ــد، عــالو از محــل، دوب ــی و   ده ــرورش دوروی ــر پ ب
ــورد دوبـــاره، احـــساسی از  نداشـــتن ــی و تـــرس از برخـ  احـــساس امنیـــت روانـ

مثــال دیگــر، . آیــدوجــود مــی محرومیــت و تــسلط نداشــتن بــر بــدن خــود در او بــه 
هـاي جمعـی   زمانی کـه بـه مناسـبت پیـروزي در زمینـه انتخابـات یـا ورزش، شـادي                  

، باعــث کنــد افتــد، امــا نهادهــاي رســمی بــا آنهــا برخــورد مــیدر خیابــان اتفــاق مــی
درواقــع قــضاوت شــدن برحــسب . شــودناکــامی در تخلیــه هیجــان و نارضــایتی مــی

ــه   ــدن گون ــی ش ــه تلق ــش، مجرمان ــوع پوش ــه ن ــگ عام ــایی از فرهن ــد ه ــسند و تولی پ
-هـاي خودجـوش و سـالم شـادي    هـاي اخالقـی غیرضـروري از برخـی جلـوه         هراس

ــطحی و     ــمی و س ــوزه رس ــده در ح ــگ خن ــرویج فرهن ــاط در ت ــومی، احتی ــاي عم ه
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ــزاري  ــا    اب ــران ب ــا دیگ ــه ب ــه مواجه ــور ب ــارا مجب ــب م ــاعی، اغل ــط اجتم شــدن رواب
بـر ایـن اسـاس مهیـا سـاختن بـسترها       ). 1394ذکـایی،  (خودهاي جایگرین می سـازد      

اي مـؤثر بـر تجربـه و معنـاي شـادي دختـران              هاي ابـراز خـود واقعـی زمینـه        و میدان 
  .شودنوجوان و جوان تلقی می

  
  فردگرایی جدید

ــی  ــرجیح م(فردگرای ــران ت ــر دیگ ــود ب ــافع خ ــزایش  ) ن ــم در اف ــل مه ــک عام ی
ــه ــه شــادي ب ــی تجرب ــد شــمار م ــا، . )Twenge et al., 2015: 1(آی ــق نظرآهووی طب

شادي بیشترِکشورهاي پیـشرفته، نـه ناشـی از افـزایش میـزان مـصرف بلکـه از طریـق                
شـان  اي اسـت کـه درآن افـراد بـه پیگیـري شـادمانی فـردي               ایجاد فرهنگ فردگرایانـه   

 ,Ahuvia(شـوند    از تـشریفات و التزامـات اجتمـاعی، ترغیـب و تـشویق مـی      بـه دور 

کـدام از دو مفهــوم   هــیچ) ماننــد ایـران (توسـعه   امـا در کــشوري در حـال  . )23 :2002
ــسئله    ــدارد و همــین م ــق وجــود ن ــور مطل ــه ط ــگ  (ب ــارض در برخــورد دو فرهن تع

. شــودادي ممکــن اســت محدودکننـده تجربــه بیــشتر شــ ) گرایانــهفردگرایانـه و جمــع 
تــوان گفــت دختــران نوجــوان و جــوان فردگراتــر  هــا مــیبراســاس تحلیــل مــصاحبه

-دوسـتانه و جمـع  هـاي نـوع  کـه در بـین زنـان میانـسال گـرایش          نظر آمدند؛ درحالی   به

گرایانـه در دنیـاي امـروز       هـاي جمـع   وجـود گـرایش   . گراییِ بیشتري دیده شده اسـت     
ــی    ــت، م ــدن اس ــردي ش ــال ف ــز در ح ــه چی ــه هم ــک ــرخوردگی و توان ــب س د موج

. افسردگی خـود فـرد در صـورت بـرآورده نـشدن انتظـارات از سـوي دیگـران باشـد                    
- موجـب ناشـادي و افـسردگی نمـی       تنهـا   مـدرن غربـی نـه      هفردگرایی مفرط در جامع   

و میـزان    هـستند  نیـز  جوامـع افـراد شـادتر     نـوع  در ایـن     هـا بنا بر گـزارش    بلکه   ،شود
ــاالتر اســت  ــاعی ب ــد اجتم ــادي و امی ــه .ش ــرط در جامع ــی مف ــا فردگرای ــون   ام اي چ

ــ ــههجامع ــران ب ــنت     ای ــم س ــت ه ــه را داراس ــري از مدرنیت ــم عناص ــه ه ــت اینک  ،عل
ــی ــد  م ــارض  توان ــوعی تع ــرا ن ــود آورد هب ــصاحبه   .وج ــل م ــاس تحلی ــاي براس ه
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گرایـی و اهمیـت افراطـی      ویـژه زنـان میانـسال جمـع         شده، دختـران جـوان و بـه        انجام
نقـل  . آورنـد  شـمار مـی   ودکننـده تجربـه شـادي خـود بـه     به دیگران را عامل مهـم محد   

 ســاله از طبقــه 26زهــرا .  نفــره اســت4قــول زیــر بخــشی از یــک مــصاحبه گروهــی 
متوسـط اقتــصادي ـ اجتمــاعی، بـا تحــصیالت کارشناســی ارشـد حقــوق خــصوصی      

  :گویدمی
ــا       [...] « ــست ت ــشتر ه ــواهی بی ــان دیگرخ ــوي کرم ــست ت ــه ه ــزي ک ــه چی ی

، منظـورم جنبـه منفـی خودخـواهی         ]بینـیم  مـی [هاي دیگـه    اي که در شـهر    خودخواهی
خوشـی  . کـنن بـه خودشـون اهمیـت بـدن          نیست؛ حاال مثالً اصفهان، مردم سـعی مـی        

در کرمــان همــه چیــز خــوب بــراي . رو بــرا خودشــون ایجــاد کــنن ولــی کرمــان نــه
ولــی . دیگرانــه، بهتــرین غــذا بــراي مهمانــه، بهتــرین تفــریح وقتــی کــه مهمــون داري

هاشــون همــش وقتــی هــست کــه  برنامــه. اي نــدارن شــون همچــین برنامــهبــراي خود
  .»[...]کنند  هاي دیگران تنظیم می هاشونو با برنامه دیگران هستن، یا برنامه

گرایانـه زنـان میانـسال در برخـورد بـا اطرافیـان و خـانواده و           این روحیـه جمـع    
ــر      ــدردانی نک ــر ق ــرف دیگ ــسئله، و از ط ــن م ــوان از ای ــران ج ــوري دخت دن و دلخ

برآورده نشدن انتظـارات از سـوي طـرف متقابـل، اثـري منفـی بـر روان آنهـا برجـاي                
البته از جهتـی دیگـر، فردگرایـی مفـرط و داشـتن نگـاه ابـزاري صـرف بـه                     . گذاردمی

ــز محــدود  ــط نی ــی  همــه رواب ــه شــادي محــسوب م ــده تجرب ــع رواج . شــودکنن درواق
دارد، موجـب  س اظهـار مـی  طـور کـه هابرمـا    طلبـی همـان   فردگرایی افراطی و منفعـت    

. ابزاري شدن روابط شـده و روابـط مبتنـی بـر تفـاهم ارتبـاطی را از بـین بـرده اسـت                
گیـري روابـط مبتنـی بـر تفـاهم          تـوان گفـت، شـکل     هـا مـی   بنابراین با تحلیل مصاحبه   

توامـاً فهـم مناســبی از   ) گیـري از گیــدنز  بـا وام (گیـري رابطــه نـاب   ارتبـاطی و شـکل  
بــه بیــان دیگــر بــه دور از صــرفِ الزامــات و  . دهنــد ســت مــید مقولــه شــادي را بــه

ــت  ــز منفع ــی و نی ــدات جمع ــادي   تعه ــاي ش ــصی، بخــشی از معن ــرط شخ ــی مف طلب
» فردگرایـی جدیــد «بـراي رسـاندن ایـن فهــم از مقولـه شـادي، مفهـوم       . محقـق شـود  
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هــاي ســنی عنــوان مــضمونی بــراي توصــیف ذهنیــت و تجربــه شــادي افــراد دوره بــه
شـده مطلـوب اسـت و در عـین            فردگرایـی نهادینـه   . ده شـده اسـت    کـار بـر    مختلف به 

  .توجه به منافع خود، به منافع دیگران نیز توجه دارد
  

  رابطه یا ضابطه
برقراري عدالت و نداشتن احـساس اجحـاف در حـق خـود، یـک مفهـوم مهـم                   

ایــن احــساس بــه برقــراري عــدالت در . در فهــم از مقولــه شــادي تلقــی شــده اســت
طـورکلی در جامعـه در تجربـه          ازجملـه خـانواده، محـل تحـصیل و بـه           هـا انواع زمینه 

البته دختـران جـوان و زنـان میانـسال در اشـاره بـه مفهـوم                 . شادي حائز اهمیت است   
هـاي فراغتـی اغلـب بـه سـاختارهاي شـغلی            بـر زمینـه    عدالت و نبود تبعـیض عـالوه      

ن خیـل عظیمـی از   هـا و راه یـافت  بـا توسـعه کـشور و افـزایش دانـشگاه         .  داشتند اشاره
. وجـود آمـده اسـت       هـا، انتظـارات شـغلی بـسیاري بـه         ویژه دختران به دانشگاه     افراد به 

کنـد، بعـد از فراغـت از تحـصیل،         هـا تحـصیل مـی     بدین معنی کـه دختـري کـه سـال         
ایــن هــدف را در ذهنیــت خــود دارد کــه امکــان مــشارکت مــؤثر در جامعــه داشــته   

یــرد و بـه درآمـد مناســب دسـت یابــد و    باشـد و در جایگـاه شــغلی مطلـوبی قـرار گ    
ــه ــد   ب ــشتري یاب ــتقالل بی ــال آن اس ــدگی   . دنب ــی از زن ــه بخــشی مهم ــروزه شــغل ب ام

امــا متأســفانه . بخــش بــراي دختــران اســتدختــران تبــدیل شــده و عنــصري هویــت
-بـازي جایگزینی معیارهـاي غیرمـرتبط در انتـصاب مـشاغل از جملـه روابـط، پـارتی                

 قــضاوت جــنس زن برحــسب نــوع پوشــش بــه جــاي هــا، نگــاه جنــسیتی، عقیــدتی،
ــت        ــاف و محرومی ــساس اجح ــوعی اح ــارتی، ن ــی ـ مه ــاي علم ــوابط و معیاره ض

خـصوص بیکـاريِ یـک زن     درواقـع بیکـاري، بـه     . وجـود آورده اسـت      نسبی در آنها به   
توانـد تـأثیرات منفـیِ قابـل تـوجهی بـر روان           سـازد، مـی   که او را به خانه محدود مـی       

ــذارد  ــصیت او بگـ ــه  .و شخـ ــی دارد، ازجملـ ــأثیرات مخربـ ــاري تـ ــب :  بیکـ موجـ
: 1386آرگایــل، (شــود تفــاوتی و عــزت نفــس پــایین مــیافــسردگی، خودکــشی، بــی
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ــصاحبه). 77 ــی   براســاس م ــراز نگران ــدن اب ــار مان ــران جــوان از بیک ــب دخت ــا، اغل ه
  :اند و زنان میانسال از نداشتن امنیت شغلی ابراز دلخوري کردندکرده

ـ   [...] « کـنم مـن    مـثالً فکـر مـی   . ی تـوي شـغلم هـم اسـترس دارم    یعنـی مـن حت
ام حــاال گــزینش مــن، نکنــه یــه نفــر بیــاد زیــرآب منــو بزنــه، مــن نتــونم  االن پیمــانی

ــوفقی    ــن آدم م ــشم، م ــمی ب ــوفقی    رس ــن آدم م ــی، م ــاظ علم ــاظ  ام از لح ام از لح
ــژوهش ــست  هــاي پ ــه واقعــی نی ــه ک ــه چیزی ــسته ب ــا واب ــی همــه این ــی االن .  ، ول یعن

شـه یـه معیـار سـنجش درسـتی نـداره، راحـت یـه          اره توي جامعـه مـا مـی       گزینشی د 
تونه باعـث بـشه کـه آدم عقـب بیوفتـه از زنـدگیش، اینـا همـش بـا استرسـه،                        نفر می 

کـنم   چـون همیـشه فکـر مـی     . کـنم ولـی بـا استرسـه        یعنی من دارم پیشرفت علمی می     
 2ام  ش پیمـانی مـثالً مـن بـراي گـزین    . قرار اون جایگـاهی را کـه داشـته باشـم، نـدارم       

ــه اگــه االن اون  صــورتی ســال معطــل شــدم، در شــدم االن   ســال را معطــل نمــی2ک
ــشم خیلــی راحــت مــی ــشیار ب ــستم دان ــه . تون ــا داره عقــب میوفت ــی همــه این » [...] ول

  ). ساله37اکرم (
طور که مرتن بیان کـرده اسـت، شـکاف بـین اهـداف و ابـزارِ رسـیدن بـه                      همان

گروثـرز،  (شـود   منجـر مـی   ) انـزوا، طغیـان و نـوآوري      (هـاي مختلـف     آنها بـه راهبـرد    
دالیـل اجتمـاعی ـ سیاسـتی      دختران و زنـان اغلـب ایـن شـکاف را، بـه     ). 148: 1378

آیــد نظــر مــی در بــین نمونــه پــژوهش حاضــر، بــه. دانــستندو ســاختاري مــرتبط مــی
اغلب راهبـرد انزواطلبـی و یـا جـاگزینی وسـایل یـا اهـداف انتخـاب کننـد، کـه گـاه                

نزواطلبــی موجــب ناهنجــار شـدن دختــران و آســیب روحــی و روي آوردن بــه  ایـن ا 
هـاي اجتمـاعی و یـا تـن دادن بـه مـشاغل دون شـأن و غیرمـرتبط بـا مهـارت                     آسیب

تـضمین نبـودن آینـده شـغلی و نداشـتن تـصویري روشـن از        . شـود خـود همـراه مـی   
ــره     ــن دله ــته ای ــغلی، پیوس ــت ش ــتن امنی ــدن و نداش ــار مان ــرس از بیک ــده و ت  و آین

کننــد کــه در دســتیابی بــه اســترس را در دختــران جــوان و زنــان میانــسال ایجــاد مــی
-طـورکلی، برقـراري عـدالت، شایـسته        بـه . جایگاه شغلی مناسـب خـود ناکـام بماننـد         
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ــودن تبعــیض  ــدتی، روابطــی(ســاالري و نب ــسیتی، عقی ــده شــغلی ) جن ــضمین آین و ت
  .شودیک منبع مهم شادي محسوب می

  
  یري عالیق گذار سن و تغییرپذ

دهـد کـه بـا افـزایش سـن و       هـا نـشان مـی    آمده از تحلیل مـصاحبه   دست  نتایح به 
بخـش  گذار از نوجوانی بـه جـوانی، عالیـق از سـمت چیزهـا و مـسائل صـرفاً لـذت                    

بــراي . نگرانــه جهـت یافتــه اسـت  بـه ســمت پاسـخگویی بــه نیازهـاي مفیــد و آینـده    
ــه ســمت کــالسگانــه و شــیطنتهــاي بچــهنمونــه عالیــق از ســمت بــازي هــاي ، ب

هـاي علمـی و    آمـوزش ـ فرهنگـی، خوانـدن رمـان، سـینما رفـتن، یـادگرفتن مهـارت         
توانـد مثمرثمـر باشـد، تغییـر        کننـد بـراي آینـده مـی       شغلی و آنچـه کـه احـساس مـی         

هـاي هوشـمند    هـاي اجتمـاعی مجـازي و سـرگرم شـدن بـا گوشـی            شبکه. یافته است 
. الیـق اصـلی نوجوانـان و جوانـان اسـت     نظر از مفید یـا غیرمفیـد بـودن جـز ع            صرف

عالیــق زنــان میانــسال بــه نــسبت دوره جــوانی از عالیــق احــساسی و صــرفاً         
فرزنـدان و  (تـر و در نظـر گـرفتن دیگـرانِ مهـم      خودمحور بـه سـمت عالیـق منطقـی     

ــات فراغــت خــود   ) همــسر ــدن اوق ــه عالیــق و چگــونگی گذران در انتخــاب و تجرب
یقـی چـون، گـوش دادن بـه اخبـار روز، خیـاطی،              براي نمونـه، عال   . جهت یافته است  

ــافتنی و مــوارد ایــن چنینــی و فراغــت خــود را اغلــب بــا در نظــر گــرفتنِ عالیــق    ب
درواقـع بـا افـزایش سـن، تحـول کیفـی در ذهـن             . کننـد مـی فرزندان و همسر سـپري      

گرایــی بــه جــویی صــرف و آرمــانوجــود آمــده اســت و عالیــق از ســمت لــذت  بــه
ایـن  . گرایانـه بـراي آینـده سـمت و سـو یافتـه اسـت              و واقـع  تـر   سمت عالیق منطقی  

وجودآمــده در زنــان و دختــران، تنهــا حاصــل از تغییــر و تحــوالت ســن  تغییــرات بــه
بــه لحــاظ بیولوژیــک و فیزیولوژیــک نیــست، بلکــه افــراد بــا گــذار ســن و گذشــت  
ــی     ــوالت ارزش ــار تح ــباتش، دچ ــه و مناس ــه جامع ــه عرص ــه ورود ب ــان و درنتیج زم

درواقـع مطـابق بـا    . آیـد وجـود مـی   و تحـولی شـناختی در ذهنیـت آنهـا بـه        شـوند    می
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نظریه شناختی پیاژه، فـرد بـا قـرار گـرفتن در سـنین نوجـوانی و یـا جـوانی از مکـان               
گیـرد و  رود و درمـورد آینـده و احتمـاالت تـصمیم مـی          و زمان حال خـود فراتـر مـی        

بـا افـزایش سـن، افـراد        همچنـین   ). 1387آبـادي،   لطـف (یابـد   نگرانـه مـی   تفکر آینـده  
ایـن توانـایی بـه تلفیـق دانـش و           . یابنـد یابی و حل مـسئله بیـشتري مـی        توانایی مسئله 

ــه ــرد   تجرب ــدگی ف ــاي زن ــاعی (ه ــم اجتم ــصی و ه ــم تجــارب شخ ــستگی دارد ) ه ب
  . )216: 1385احدي و جمهري، (

هـاي ورزشـی خیلـی       مـثالً مـن خـودم  قـبالً تـو زمینـه            . عالیقم هم تغییر کرده   «
قه داشتم، دوسـت داشـتم یـه ورزشـکار خیلـی خـوب بـشم ولـی االن نـه، چـون             عال

کـردم االن ایـن      یعنـی فکـر مـی     ). کـردیم  به آینده فکـر نمـی     (اون زمان آینده مهم نبود      
ــت دارم ــی   . ورزش و دوس ــن م ــه درد م ــن ورزش ب ــد ای ــاال بع ــب ح ــا   خ ــوره ی خ

اگـه  . ی مهـم شـده   االن وقـت خیلـ    . ولـی االن فـرق کـرده      . خوره، واقعاً مهم نبـود     نمی
کنـه   به یه چیزي عالقه دارم باید ببینم اگـه بـرم بـه سـمت اون کـار، بعـداً کمـک مـی             

یعنـی االن بـه   . نگرانـه شـده   جـوري شـدم، عالیقـم بیـشتر آینـده      یعنـی االن ایـن  . یا نه 
کـنم بـه جـاي وقتـی      سـعی مـی  . ام تأثیر داشـته باشـه    سمت چیزي میرم که براي آینده     

ــی  ــه روي ورزش م ــالس  ذارم  ک ــرم ک ــی ب ــذارم، یعن ــی   روي درس ب ــاي درس [...] ه
هـا عالقـشون اینـه کـه بـا گوشـی بـازي کـنن،            دیگه توي رنج سـنی مـن، همـه بچـه          

  ). ساله17سارا (» [...]گیرن و مفید نیستن  ها خیلی وقت ولی خب بعضی برنامه
هـاي هیجـانی بـا افـزایش سـن بـه            همچنین عالیـق دختـران از سـمت فعالیـت         

هــاي  دختــران نوجــوان بــه ورزش. تــر جهــت یافتــه اســتي آرامهــاســمت فعالیــت
، برگــزاري تولّــد بــا رقــص و آواز بــا     )دوي تنــد، بــسکتبال، ووشــو  (هیجــانی 

ــه فعالیــت. دوســتان،کوه رفــتن تمایــل دارنــد ــران جــوان ب ــسبتاً دخت هــاي ورزشــی ن
ــه ــه  نیمـ ــون، دوچرخـ ــانی چـ ــزاري   هیجـ ــک و برگـ ــدمینتون، ایروبیـ ــواري،  بـ سـ
زنـان  . پردازنـد  شر و شـور و  بگـو و بخنـدهاي بلنـد بـا دوسـتان مـی                 هاي پر  مهمانی

روي، پـیالتس، برگـزاري تولّـد بـا صـرف        هـایی چـون پیـاده     میانسال نیـز بـه فعالیـت      
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هـاي زنانـه ابـراز عالقـه     شام در محیطی با موسیقی سـنتی و آرام و رفـتن بـه مهمـانی        
ـ             . اند کرده ت معنـی شـادي، تفـریح       درواقع از دید دختـران نوجـوان و جـوان جـزء ثاب

امـا زنـان میانـسال اغلـب شـادي      . کردن و خوشگذارنی و همراهی بـا دوسـتان اسـت         
  .کردندرا با وجود خانواده و اقوام نزدیک معنا می

. هـا هیجـانی بـا نگرانـی کمتـر بـه آینـده همـراه اسـت         در دوره نوجوانی فعالیت  
ـ           در دوره جوانی،  فعالیت     هـاي اصـلی    دایش نگرانـی  ها نـسبتاً هیجـانی و همـراه بـا پی

 نـوعی در گـرایش بـه انـواع هنـر در قالـب          هـا بـه   یابد که این نگرانی   به آینده نمود می   
هـاي مختلـف همچـون سـاز زدن، طراحـی کـردن، نقاشـی، عکاسـی، خوانـد          فعالیـت 

ــن       ــسکین ای ــاز و ت ــاي نی ــراي ارض ــعر، ب ــرودن ش ــان و س ــه عرف ــرایش ب ــعر، گ ش
هـا نـسبت بـه آینـده، ناشـی از ایـن اسـت کـه           نـی این نگرا . شودها منعکس می   نگرانی

. انـد انـد و بیـشتر در عرصـه واقعـی جامعـه و مناسـباتش قـرار گرفتـه                  تر شده بینواقع
تـر و  بـا ریـسک ودردسـر     هـاي آرام  این در حالی است که زنان میانـسال بـه فعالیـت           

سروصــدا  هــاي بــیکمتــر، همچــون پــارك رفــتن همــراه خــانواده یــا مهمــانی رفــتن 
  . ل دارندتمای

ــه  کــه جــوان کلــی درحــالی طــور بــه ترهــا بیــشتر احتمــال دارد  کــه شــادي را ب
هیجــان مــرتبط بداننــد، افــراد بــا گــذر ســن، بیــشتر احتمــال دارد کــه شــادي را بــه   

ــوط ســازند  ــا  . )Mogilner et al., 2011: 396(آرامــش مرب ــاوت و ی ــه طــور متف ب
ــه     ــوان نمون ــران ج ــوان و دخت ــران نوج ــضی دخت ــاید متناق ــه  ش ــشتر ب ــژوهش بی  پ

هـاي مجـازي و اینترنـت       هاي منفعـل همچـون خوابیـدن، سـرگرمی بـا شـبکه            فعالیت
ــی ــره م ــت و غی ــسال فعالی ــان میان ــد و زن ــرّك  پرداختن ــت و تح ــال فعالی ــاي در ح ه

ــب     ــاي عق ــزل و کاره ــور من ــه ام ــیدگی ب ــحرخیزي، رس ــون س ــام   همچ ــده انج مان
زم پـژوهش هـایی مــستقل   کـه بررسـی دقیــق آن مـستل   (دلیـل ایــن مـسئله   . دهنـد  مـی 

هـاي تجربـه شـادي و نبـود امکانـات      ممکن است بـه کمبـود بـسترها و میـدان       ) است
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هـاي خـود و یـا کـم بـودن انگیـزه و هدفمنـدي در                 آلبراي تحقّق عالیـق و یـا ایـده        
  . نوجوانان و جوانان مربوط باشد

  
  گیرينتیجه

اي ارزیـابی کیفیـت    دختران جـوان و زنـان میانـسال وجـوه متفـاوتی از زنـدگی را بـر                 
ــی  ــم م ــود مه ــدگی خ ــت زن ــد؛ و اولوی ــاقی   دانن ــت ب ــان ثاب ــول زم ــا در ط ــاي آنه ه

 هـر دو  .این تفـاوت در ارزیـابی، مـی توانـد منـتج از تفـاوت در نیـاز باشـد             . ماند نمی
گروه سنی دختران نوجوان و جـوان بـه دنبـال یـک منبـع ارضـاي نیـاز عـاطفی غیـر                       

ــستند ــسئله در د. از خــانواده ه ــن م ــتان  ای ــشتر در دوس ــران در دوره نوجــوانی، بی خت
یابـد، و در دختـران جـوان ایـن نیـاز عـالوه برتعهـد        همکالسی و همجنس نمـود مـی     

. شـود و اعتماد بـه دوسـتان همجـنس، در ارتباطـات بـا غیـرهمجنس نیـز نمایـان مـی             
سـاز شـادي بـراي دختـران جـوان و نوجـوان محـسوب               درواقع نقش خـانواده زمینـه     

ــی ــا درم ــود ام ــانواده ش ــسالی، خ ــوام ( دوره میان ــدان و اق ــسر، فرزن ــش ) هم ــم نق ه
ــه ــی  زمین ــا م ــاطفی ایف ــاز ع ــاي نی ــی را در ارض ــم فرع ــداي ه ــتغال و ازدواج . کن اش

یــابی و ارضــاي نیازهــاي عــاطفی، جــسمی و گــرفتن نگــاه مثبــت از دلیــل هویــت بــه
ــسوب       ــوان مح ــران ج ــراي دخت ــادي ب ــم ش ــه مه ــاع، زمین ــانواده و اجتم ــمت خ س

پذیرفتـه شـدن در کنکـور سراسـري و روابـط خـوب بـا والـدین و دوسـتان               . دشو می
-شـود و زنـان میانـسال بـر روابـط رضـایت            براي دختران نوجـوان مهـم شـمرده مـی         

ــد    ــاي شــادي تأکی ــا همــسر و فرزنــدان، رضــایت شــغلی و ســالمتی در معن بخــش ب
ـ                . دارند زاري بـه  شواهد و قراین تجربـی زیـادي بیـانگر غلبـه یـافتن تـدریجی نگـاه اب

ــت      ــران اس ــاعی در ای ــرمایه اجتم ــول س ــسانی و اف ــات ان ــانی، (ارتباط ؛ 1386ترکم
درواقع نگـاه سـطحی و ابـزاري بـه روابـط اجتمـاعی فرصـتی بـراي          ). 1387سعادت،  

ــیش    ــازد، پ ــی س ــراهم نم ــا ف ــاعی م ــبات اجتم ــی در مناس ــه روان ــی تخلی ــذیري،  بین پ
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ـ          کنترل بـرد و اغلـب مـا را     ل مـی پـذیري و حـس امنیـت را در روابـط اجتمـاعی تحلی
). 1394ذکــایی، (ســازد  مجبــور بــه مواجهــه بــا دیگــران بــا خودهــاي جــایگرین مــی 

هــاي جمعــی تجربــه شــادي و بــسترهایی بــراي هــا و میــدانبنــابراین ایجــاد فرصــت
تعامالت مبتنی بـر تفـاهم ارتبـاطی، ارضـاي نیـاز عـاطفی و گفتمـانی و تحقـق خـود                  

یـژه دختـران نوجـوان و جـوان کـه در سـنی حـساس              و  دلخواه براي زنان میانسال، بـه     
  .تواند کارآمد باشدقرار دارند، می

ــران در ســه دور ــان و دخت ــابیري  هزن ــاهیم و تع ــا مف  ســنی مــذکور شــادي را ب
چون دسـتیابی بـه اهـداف، داشـتن فکـر و خیـال آزاد و نبـود غـم تـوأم بـا احـساس             

ی اســت، معــادل آرامش،کـه نمــود عینـی آن خنــده، حــس لـذّت و رضــایت از زنـدگ    
ــسته ــد دان ــران در دوره. ان ــان و دخت ــطالحات   زن ــال و اص ــف، اعم ــنی مختل ــاي س ه

مختلفی براي رسیدن بـه آرامـش، دسـتیابی بـه اهـداف و از بـین بـردن غـم و غـصه                         
هـایی کـه در زنـدگی رومـزه         هـا و فعالیـت    گیرند که ایـن مـسئله در گفتمـان        کار می  به

  .یابددهند، نمود خارجی میانجام می
ــی  ــراین اســاس م ــل   ب ــه در تعام ــومی اســت ک ــادي مفه ــازه ش ــت س ــوان گف ت

ــه ــالکتیکی مجموع ــه در دوره دی ــه و کــالن ک ــل خــرد، میان هــاي مختلــف اي از عوام
ازجملـه  . شـود سنی با اولویت نـسبی برخـی عوامـل بـر برخـی دیگـر، برسـاخته مـی                  

ي و نگـر مثبـت (هـاي برسـازنده شـادي مـی تـوان بـه عاملیـت فـردي              مفاهیم و زمینه  
ــدي ــاعی  )هدفمن ــرمایه اجتم ــین (، س ــاد ب ــودن    اعتم ــد و نب ــاعی، تعه ــردي و اجتم ف

ثبــات سیاســی، دموکراســی و نبــودن (، ســرمایه سیاســی )خیانــت، امنیــت اجتمــاعی
ــت ــتگی در دول ــصادي )دودس ــرمایه اقت ــب   (، س ــد در قال ــول و درآم ــه پ ــتیابی ب دس

ایگـاه شـغلی بـراي      تأمین نیازهاي مادي نوجوانـان از طـرف والـدین، دسـتیابی بـه ج              
ــیش     ــصادي و پ ــات اقت ــسال؛ ثب ــان میان ــراي زن ــغلی ب ــت ش ــوان و امنی ــران ج -دخت

ــداقت، (، ســـرمایه فرهنگـــی، اخالقیـــات )پـــذیري وضـــعیت اقتـــصادي بینـــی صـ
اي کـه از جهتـی اسـالمی و         در جامعـه  (، تـسهیل شـرایط ازدواج       )رویـی، عـدالت    یک
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ــط و از جهــت دیگــر در حــال   ــه حفــظ چــارچوب در رواب ــزم ب ــردي شــدن و مل  ف
ــا مــشکالت روحــی    ــراه ب ــران هم ــزایش ســن دخت ــه ازدواج و اف ــل ب ــاهش تمای ، )ک

وجـود امکانـات   (هـاي تجربـه شـادي      دسترسی به امکانـات فراغتـی و تـرویج میـدان          
هـاي خیابـانی و مردمـی سـاختن     ، ایجـاد کارنـاوال   )تفریحی کـافی بـا هزینـه مناسـب        

) ي عــزا از جملــه محــرّمهــا همچــون مراســم(هــا و بــسترهاي تجربــه شــادي جــشن
  .پذیري اشاره کرد بینی نگري و پیشوامکان آینده

تغییـر  : ازجملـه  (هـاي قبلـی خـارجی      پـژوهش برخـی   نتایج پژوهش حاضـر بـا       
هـاي سـنی    ، ارتبـاط شـادي و عوامـل اجتمـاعی در سراسـر دوره             کردن معناي شادي  

ــایوان ــراي شــادي در ت ــانی ب ــوع واژگ ــد د. همخــوانی دارد) و تن ــاي  هــر چن ر معن
کننـد بــه لحـاظ فرهنگــی    کـه بــا آن شـادي را تجربـه مــی   یهــایتفریحـات و فعالیـت  

هـاي پیـشین داخلـی کـه بـا روشـی         همچنـین بـا کمـی تـسامح بـا یافتـه           تمایز است،   
؛ 1387موســوي و چلبــی، (انــد کمــی بــه بررســی عوامــل مــؤثر بــر شــادي پرداختــه 

   .نیز همخوانی دارد) 1388فشان، هزارجریبی و آستین
هـاي تجربـه شـادي، کمرنـگ شـدن          هـاي جدیـد، تغییـر گفتمـان       ایجاد فرصـت  

نگاه جنـسیتی بـه مـسائل، تـرویج فرهنـگ خنـده و شکـستن نظـم و قـوانین خـشک                   
هــاي رســمی بــراي ســاعاتی در زنــدگی روزمــره بــا تــسهیل قــوانین مدرســه،  میــدان

هــا و ایجــاد فــضاي شــادي و داوطلبانــه در مدرســه بــه جــاي  تخفیــف حجــم درس
ــار ــر    اجب ــد صــرف ب ــه جــاي تأکی ــدان ب ــی فرزن ــه نیازهــاي فراغت ــدین ب ، توجــه وال

ســاالري در انتــصاب  شایــستههــاي تحــصیلی؛ گــسترش امکانــات تفریحــی، موفقیــت
نـام ایـام سـرور در تقـویم ملـی            ، ایجـاد ایـامی بـه      مشاغل، مهیا ساختن شرایط ازدواج    

ــراي هــاي موســیقیســازي امکانــات تفریحــی و انــواع کنــسرترایگــان( ، ســینماها ب

                                                
1. The shifting meaning of happiness, 2010 
2. Happeiness and social determinants across age cohorts in Taiwan 
3. Vocabularies of happiness, 2013 
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ــه  ــک هفت ــثالً ی ــان، م ــارتی   ،)همگ ــاه نظ ــدن نگ ــگ ش ــانواده،(کمرن ــت خ و ) حکوم
، قائـل شـدن سـاعات کمتـر کـاري بـراي زنـان شـاغل بـا           امکان تحقق خـود دلخـواه     

ــر  ــوق براب ــحق ــرداب ــت(ن ا م ــشتر)تبعــیض مثب ــت بی ــه، ایجــاد فراغ ــتن   ب ــل داش دلی
هـاي اخالقـی جامعـه      ارزشپـذیري و تقویـت       بینـی  پـیش ، افـزایش    هـاي متعـدد    نقش

دختـران و زنـان      افـزاش شـادي      بـراي ، راهکارهـایی    با آموزش صحیح منـابع انـسانی      
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