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چکیده
نشاطبخشی رفتار احساسی مثبتی است که فرد از ابراز آن پاداش دریافت میکند .این پژوهش
در جهت رویکرد احساسات اجتماعی ترنر مبت نی بر روش ترکی بی (کی فی -ک می -ف ضایی) به
مطالعه رفتارهای نشاطبخش پرداخته است .جامعه مورد مطال عه رهروندان باای  18سام م نا
رهری مشهد بوده که متناسب با نمونهگیری (موردی نوعی ،ت صادفی ساده متنا سب با ح جه هر
منطقه و مکانی-نقطهای) مشارکتکنندگان و پا سخ ویان انت خاش ردهاند .ا ب ار (م صاحبه نی مه
عمی  ،پرسشنامه مصاحبهای و ترسیه نقشه) بوده و ج م آوری یاف تهها مبت نی بر ت

یل م ضامین،

توصیف ،تبیین و ت یل فضایی صورت گرفته است .در این پژوهش مصاحبه با مشارکتکنندگانی
که در م افل صمیمی به ابراز نشاطبخ شی پرداختها ند ،ا ا عات مت نی و کی فی جم آوری رده
است؛ سپس با انجام کدگذاری مقولهها ،مؤلفهها و سؤاات پرسشنامه م ق ساخته تدوین رده
است .می ان آلفای پرسشنامه برابر با  0/78بهدستآمده است .نتایج بخش کیفی بیان ر این است که
مقوله م وری پاداشها برای بهرهم ندی از ت شوی  ،تأی ید کردن ،حس خو رایند و موفق یت در
راستای بیان احساسات و مبادله عوا ف رکل میگ یرد .در ب خش ک می ،م یان ین متو سر رو به
باای انواع پاداشها در سطح منا
خانوارهایی بودهاند که در منا

یل ف ضایی وا حد ت

رهری بهدستآمده و بر اساس ت

یل

که برخوردار رهری کم تر پاداش دریا فت کردها ند و م نا

برخوردار از امکانات بیشترین پاداش دریافت رده است .نتایج خورهبندی پاداشهای ن شاطبخش
به دو خوره تقسیهرده که منا

هر خوره با حفظ همجواری م کانی به ا ین ا راره میک ند که

خوره اوم نسبت به خوره دوم از ن ظر دریا فت پاداش های ن شاطبخش از م یان ین کم تر از حد
متوسر برخوردار بوده است .درنهایت پاداشهای نشاطبخش بهعنوان یک بران یخت ی احسا سی
متأثر از ساختار بهصورت تجربه زیسته عا فی خورایند مبادله میرود و در راستای ارتقاء کیف یت
زندگی تبدیل به یک سرمایه بیبدیل میگردد.
کلیدواژگان :نشاطبخشی ،احساسات ،پاداش ،رویکرد ترکیبی ،مشهد.
 .1دانشآموخته دکتری جامعهرناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران پژوهش ر و مدرس دانش اه (نویسنده مسئوم)
sharbatiyan@yahoo.com.
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Sociology of Emotions and reward-based promoter happiness
behaviors A mixed-methodof among citizens of urban areas of
Mashhad
M.H. Sharbatian1

Abstract
Promoter happiness is the positive sensory behavior that one receives
from being rewarded.This study investigates the promoter happiness
behaviors of Turner's social emotion approach based on Mixed Methode
(qualitative-quantitative-spatial).The study population consisted of citizens
over 18 years old in Mashhad urban areas who were selected according to
sampling (case type, simple random according to the size of each area and
point-location) participants and respondents. The tools were (semi-in-depth
interview, interview questionnaire and map drawing) and the findings were
collected based on themes analysis, description, explanation and spatial
analysis. In this study, interviews were conducted with participants who
promoter happiness in intimate circles, providing qualitative and contextual
information, then coding the categories, components and questions of the
researcher-made questionnaire. The alpha of the questionnaire was 0.78. The
results of the qualitative section indicate that the central category of rewards
is formed to benefit from encouragement, endorsement, pleasure, and
success in expressing emotions and exchanging emotions. In the quantitative
sector, the above average averages of the types of rewards were obtained at
urban level and were based on the spatial analysis of households that
received less rewards in less urban areas and those receiving the most
rewards. The clustering results of the promoter happiness rewards are
divided into two clusters where the areas of each cluster with respect to
spatial proximity indicate that the first cluster was less than average in
relation to the second cluster. Finally, the rewards of being promoter
happiness as an emotional arousal from the structure are exchanged as a
pleasant emotional experience and become an unmatched asset to enhance
the quality of life.
Keywords: Promoter happiness, Emotions, Rewards, Turner, Emotional
arousal, Mixed Method, Mashhad.
1 . PhD student in Sociology, majoring in social issues in Iran, researcher and university lecturer
(responsible author)
sharbatiyan@yahoo.com
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مقدمه
رادی بهعنوان مفهوم روانرناختی ناری از احسا سات در ارت باط با دی ری میتوا ند
جنبه اجتماعی ،دی رخواهانه ،نوعدوستی و پاداش بخش به خود گیرد .دروا ق ا ین مف هوم
در راستای سنت کنش متقابل نمادین و مرتبر با مناسک و ساختار جام عه م

ی بهعنوان

یک برساخته عا فی مث بت و احسا سی خو رایند در ز ندگی روز مره ،نا ری از تجرب یات
پاداش بخش میتواند تعریف رود.
نشاط بهعنوان یک هی جان 1م شت  ،از ری شه ا تین ( )Emovereا ست .هی جان نوعی
حرکت یا حالتی است که در ارتباط با دی ری بهصورت مهیج ( رور )2قا بل مع نا و تف سیر
است (کیانپور و آقبابایی .)1396،این واژه (هیجان) هنوز دالتی مبنی بر جدایی ع قل و دم
دارد .این امر موجب میرود که عا فه ،تهدیدی برای تعقل م سوش رود ،بنابراین مضمون
واژة رور هنوز در واژة گستردهتر عا فه نهفته است (فرانکس.)2001 3
رادی در ارتباط با ک مه ( )Feelingمعادم احساس در زبان فارسی ،بیشتر جنبه انت ا عی
با دی ری را به خود گرفته است .از ری فرایند آ گاهی با دی ری پاداش های مبت نی بر
نشاطبخشی بهصورت احساسی ،جنبه اجتماعی به خود میگ یرد .ا ین فرای ند اجت ماعی را
میتوان بهنوعی عا فه 4تعریف کرد .عا فه در ک نار مف هوم اراده 5به صورت خو رایند در
ارتباط با دی ری با بران یخت ی احسا سی ه مراه ا ست؛ و من جر به حاات مط وش نظ یر
صمیمیت ،م بت ،مهرورزی ،نسبت به دی ری میرود .از منظر دی ر پاداشهایی که مبتنی
بر نشاطبخشی در م ا فل صمیمی ا براز می رود با خ

6

که نوعی و عیت پایا ست و
1. Emotion
2. Passion
3. Franks
4. Affect
5. Volition
6. Mood
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بهصورت واکنش و یا درونی ابراز میگردد موجب آرامش ،آسودگی خا ر ،حس خوش،
خورایند بودن و ...میرود.
با توجه به این تعاریف ،پاداشهای ن شاطبخش بهعنوان احسا سی تجر به رده در ن ظر
گرفته میرود که فرد در ارتباط با دی ری و م یر از خود بروز مید هد؛ بهعبارتدی ر
این مفهوم بهصورت یک فرایند آگاهانه اجتماعی است که کنش ران بر ا ساس ارز یابی از
موقعیتهای واقعی خود با استفاده از ریوههای بیانی و رفتاری جهت پاداش عا فی ن سبت
به دی ری به نمایش درمیآورند.
در راستای احساس و عوا ف اجتماعی باید بیان کرد که اواً احساسات کارکرد روانی
دارند و انسان به ور مداوم در زندگی به ت عدادی از حاات عا فی ن یاز دارد .ثان یاً این که
عوا ف ماهیت اجتماعی دارند؛ و بهصورت اجتماعی در جامعه ال و می روند .ثال ثاً این که
ساخت فرایند عوا ف یا احساسات اجتماعیاند ،نه صرفاً فرهن ی و بیو لوژیکی (م قدس و
قدرتی )1390؛ بنابراین نشاطبخشی مبتنی بر پاداشهای مبادلهای نوعی رف تار عا فی و یا
احساسی در نظر گرفته میرود که فرد در ارتباط با دی ری ( خانواده ،دو ستان ،هم کاران
و )...از ری نمایشی کردن کا می و ریرکا می پیرا مون یک ام بژه اجت ماعی به صورت
تعامات نمادین مبادله میرود؛ و بر مبنای ارزیابی دی ران به در قا لب پاداش های مث بت
رفتاری چون تائید کردن ،تشوی  ،ترریب ،کامیابی و حس خو رایند و ...تقو یت و ت کرار
میگردد.
با توجه به آنچه بیان رد عوا ف در جامعه ایران پررنگ و تعیینکننده است.
به وریکه ار ب متفکرین اجتماعی ،جامعه ایران را جامعهای عا فی ،پرتک ّف ،دارای
مذهب با نی گرا ،ادبی و عرفانی دانستهاند؛ که امور عقانی ت تالشعاع این پدیدهها قرار
گرفته است ( با بایی .)1384 ،توجه به جامعه معاصر ایران بهعنوان جامعه عا فی ،برگرفته
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از این دیدگاه است که ساختارهای جمعی مانند خانواده ،دین و اسطورهها در جامعه معاصر
ایران همچنان بنیادیترین و اص یترین صورتهای نمادینیاند که تمامی رفتارها ،کنشها
و واکنشهای فردی و جمعی ما را ت ت تأثیر قرار دادهاند( .فا ی .)1397 ،همچنین در
این خصوص باید بیان کرد که ایران جامعهای است که سطوح کان ساختاری و سطوح
میانی سازمان نهادی آن ،عوا ف افراد را در وم تاریخ ت ت تأثیر قرار داده است (روحانی
و همکاران .)1394 ،بهعبارتدی ر رخصیت و عوا ف انسان ایرانی م صولی از
ساختارهای کان تاریخی است که در بستر جغرافیای سیاسی-تاریخی 1رکل یافته است
(پیران.)1385 ،
از منظر دی ر م ققان ایرانی نشان دادند  80درصد مردم ایران افسردگی دارند و این
مو وع باعث میرود حتی روزهای رادران نی توأم با ا طراش بارد (معیدفر.)1385 ،
نتایج ت قی چ بی و موسوی ( )1387نی حاکی از آن است که سطح رادمانی در جامعه
ایران پایین و بیش از نیمی از افراد می ان رادمانیران کمتر از حد متوسر است؛ بنابراین
سطح عوا ف مثبت و بروز احساسات نشاط بران ی نسبت به دی ری در چنین جامعهای
روبه کاهش است .همچنین مردم جامعه ما امروزه افسرده و رم ین هستند ،توخالی و پوچ
هستند و ان ی هران را گهکردهاند و اینها همه نشانههایی از فقدان ررایر رادی و عوا ف
اجتماعی مثبت برای جامعه است (معیدفر)1385 ،؛ بهعبارتدی ر عدم نشاطبخشی در
جامعهای که خالی از بروز احساسات مثبت است ،به سمت عوا ف ناخورایند و پیامدهای
عوا ف اجتماعی ناگوار سوق مییابد .همچنان که نوابخش و ع ی بخشی )1381( ،و
قرایی ( )1390بیان میکنند که عوا ف ،تصویری پررنگ در جامعة ما از خود به جای
گذرته است؛ اما اِرکام بروز عوا ف در جامعه ما این است که ار ب بهصورت منفی
1. politico-historical geography
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ج وهگر میرود و عوا ف مثبتی همچون رادی ،نمود کمی دارند .درواق بر اساس
نظرسنجیهای مخت فی که در سطح جهان صورت پذیرفته است ،عوا ف مثبت همانند
رادی در ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد .در این زمینه باید بیان کرد که در دانش اه
لیسستر 1ان ستان ت قیقی در میان  220کشور جهان صورت گرفته است که ایران رتبه 202
را دارا بوده است (رستمی  )1390نظرسنجی موسسه گالوپ 2رتبه رادی ایران را از میان 155
کشور  81تعیین کرده است .3عاوه بر این بر اساس گ ارش جهانی و عیت رادی در
سامهای  2017تا  2019در بین  153کشور جهان جامعه ما در رتبه  118با میان ین ()4/672
قرار دارته است ( ،)World Happiness Report, 2020همچنین بر اساس گ ارش سام
 2020تغییرات رادی بین سامهای  2012 -2008و  2019 -2017در حدود ( )-0/063بوده
است که در رتبه  75جامعه در این بخش قرار دارته است.
بر اساس اجرای رح م ی مطالعه و عیت رادکامی در جامعه ایران در سام  1394که
از سوی جهاد دانش اهی در بین مراک استانی انجام رد نتایج مؤید این است که میان ین
و عیت رادی رهروندان مشهد ( )3/18بهعنوان مرک استان خراسان ر وی به نسبت
1. University of Leicester
2. Gallup

 .3مؤسسه گالوپ گ ارری مبنی بر بررسی و عیت خشنودی و خور الی ( )2014در بین  138کشور منتشر کرده که بنا به این
گ ارش ،عراق نخستین کشور رم ین جهان معرفی رده است .بعد از عراق ،کشورهای ایران ،مصر ،یونان و سوریه به ترتیب

بهعنوان نارادترین کشورهای جهان معرفی ردند .آنچه گالوپ در این نظرسنجی راج به ایران بدان رسیده ،با پوست و گورت
و استخوان توسر مردم ایران لمس میرود .این یک واقعیت است که مردم ایران ،راد نیستند .اگر امکان  .4نظرسنجیها و
بررسیهای ع می ندارید ،کافی است همین امروز در خیابان به چهره آدمها ن اه کنید تا ببینید که چه اندوهی در آنها موج
میزند (.)http://www.asriran.com
این موسسه در گ ارش ساانه  2017در حوزه احساسات جهانی بیان کرده است که مردم ایران بهعنوان عصبانیترین مردم جهان
معرفی ردهاند .این گ ارش با مطالعه از و

 142کشور جهان نتایج را این ور منتشر کرده است که مردم ایران با 50درصد

جمعیت عصبانی ،عراق با  49درصد و سودان جنوبی با 47درصد ،عصبانیترین کشورهای دنیا معرفی ردهاند .کشور یونان هه در
این گ ارش با 67درصد پراسترسترین کشور دنیا معرفی رده است 70 .درصد از مردم جهان هه در این نظرسنجی گفتهاند که
لذت زیادی میبرند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام میکنند (.)http://www.asriran.com
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میان ین کل جامعه ( )3/43پایینتر است؛ که با توجه به ررایر ساختار فرهن ی این استان
بروز عوا ف رمناک ،ناخورایند و افسرده در این استان حام اف ایش است
(.)http://www.asriran.com

نقشه  :1میزان وضعیت شادکامی استانها در سال 1394

همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده از ت یل پیمایش ارزشها و ن رشهای ایرانیان
از سوی وزارت فرهنگ و ارراد اسامی ،مشهد در حوزه دینداری نمره ( )106و رتبه ،10
در ب ث سکواریسه نمره ( )208و رتبه  ،24در حوزه فردگرایی نمره ( )170/5و رتبه 25
و در مقوله ارزشهای خانوادگی نمره  77و رتبه ( )8را در بین  31استان کشور دارته است
(بهروان .)1385 ،ت قی ناز بیدم و م مود زاده ( )1390در حوزه می ان تع

اجتماعی

رهروندان مشهدی به جامعه که مرتبر با بمعد احساسات و عوا ف این ونه است که تع
اجتماعی رهروندان مشهدی را در سطح متوسر به مقدار ( )2/3از نمره  5بهدست آورده
است و ررد فردگرایی افرا ی در بین رهروندان مشهدی با متغیرهای تع

اجتماعی و

اعتماد اجتماعی معکوس بیان کرده است؛ بهعبارتدی ر نوعی فردگرایی منفی در بین
مشهدیها رواج دارد که روبه اف ایش است و انقباض اعتماد اجتماعی این فردگرایی را
تشدید کرده است .در رح مطالعاتی رناسایی آسیبها و نابهنجاریهای رهری به تفکیک
م ات رهر مشهد در سام ( )94-1393به اجرا درآمده است نتایج بیان ر این است که
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می ان احساس رادمانی و و عیت رادی در سطح منا
گویههای زیاد و خی ی زیاد منا

و م ات رهری این ونه است که

 13گانه رهری در حدود ( )34%/6گویه تا حدودی در

بین منا

یاد رده ( )40%/1گویه که و خی ی که درکل ( )21%/3و نهایتاً گویه اصاً در

بین منا

برابر با ( )40%بوده است .نقشه ذیل به توزی فضایی یافتههای میان ین احساس

رادمانی در سطح منا

و م ات اراره میکند (اکبری.)1394 ،

نقشه  :2توزیع فضایی میانگین احساس شادمانی پاسخگویان به تفکیک محله

هم مان با این رح در حام اجرا رح مطالعاتی تدوین سند راهبردی نشاط و رادابی
در رهر م شهد صورت گرفته بیان ر این بوده است که با تکیه بر ابعاد فردی و روانرناختی
و متکی بر پرسشنامههای استاندارد رده ،یافتهها را این ونه بیان میکند که  69درصد
رهروندان مشهدی دارای نشاط هستند و در بین منا
رادی و منا

رهری منطقه نه و رش بیشترین

سه و ده نی کمترین را دارند .جدوم ذیل بیان ر و عیت نشاط در بین منا
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 13گانه رهری مشهد بوده است (بخشی و مسعودی .)1395 ،در سطور ذیل توزی نقشه
فضایی می ان رادی به تفکیک منا

بر اساس میان ین جدوم مشخص رده است.

جدول  :1توصیف میزان شادی پاسخگویان به تفکیک مناطق شهری
مناطق شهری

فراوانی

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین از منطقه شهری فراوانی

از 5

از 100

23

3.47

69.48

3.48

69.51

71.87

از 5

100

منطقه یک

45

3.5

69.98

منطقه هفت

منطقه دو

76

3.38

67.52

منطقه هشت

30

منطقه سه

63

3.29

65.74

منطقه نه

104

3.59

منطقه چهار

56

3.38

67.67

منطقه ده

59

3.28

65.62

منطقه پنج

37

3.43

68.57

منطقه یازده

41

3.39

67.82

منطقه رش

53

3.58

71.52

منطقه دوازده

25

3.48

69.50

منطقه ثامن

44

3.39

67.80

کل رهر

656

3.44

68.70

نقشه  :3می ان رادی رهر مشهد به تفکیک منا

 13گانه رهری
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یافتههای پژوهش نشاط رهروندان مشهد در سام ( )1389بیان ر این است که برگ اری
جشنهای خانوادگی ،اجرای تئاتر ،برپایی جشنهای ن  ،جشنواره موسیقی و کنسرت
میتواند بر اف ایش رادی در این رهر مؤثر بارد (بابایی .)1389 ،با توجه به یافتههای اخیر
درمجموع می ان احساس رادمانی رهروندان رهر مشهد با رویکرد روانرناختی مورد تأمل
قرار گرفته است و از بعد جامعه رناسی مفهوم نشاط در جامعه ما و باألخص در رهر مشهد
کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است همچنین در پیمایشهای اجتماعی مذکور در جامعه ما
ار ب بر مبنای رویه کمی عوامل مؤثر بر نشاط مورد بررسی قرار گرفته است؛ و کمتر
پژوهشی در سطح سازمانی و دانش اهی با رویکرد کیفی ،ترکیبی و بینررتهای متغیر
پاداش بخشی نشاط را مورد تأمل قرار داده است .حتی این مفهوم با رویکرد اجتماعی
عوا ف و احساسات مثبت در قالب یک تجربه زیسته در م افل صمیمی و ریررسمی
تابهحام مطرح نشده است .ازاینرو نورتار حا ر در ارتباط بانشاطبخشی اجتماعی معطوف
به انواع پاداشها در م افل صمیمی با تأکید بر احساسات و عوا ف مثبت در تعامل با
دی ری مورد مطالعه قرار گرفته است .در مقاله حا ر میخواهیه بدانیه :نشاطبخشی
بهعنوان یک رفتار عاطفی و پاداش بخش چگونه تعریف میشود؟ و کنشگران از چه
نوع پاداشهای احساس برانگیزی در محافل صمیمی خود بهره میبرند؟ مناطق
شهری مشهد در خصوص ابراز این پاداشهای احساس برانگیز در چه وضعیتی قرار
دارند؟

پیشینه تجربی پژوهش
با توجه به اینکه ادبیات تجربی در خصوص مطالعه نشاطهای پاداش بخش از منظر
جامعهرناسی عوا ف در سطح داخ ی و بینالم ی کمتر تولید رده است در این بخش در
نظر داریه؛ ادبیات تجربی را در خصوص نشاط با توجه به تعریف این مفهوم از سوی
مهمترین صاحب نظران رربی ی جدوم ذیل بیان کرده سپس در سطوح مخت ف
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جامعهرناختی ارارهای به مفهوم نشاط در ادبیات ررش نماییه و در سطح مناب داخ ی
عاوه بر سطوح مخت ف جامعه رناختی یک رمای ک ی از مهمترین عوامل و موقعیت نشاط
در سه دهه اخیر را با توجه به گ ارشهای بینالم ی و پژوهشهای م ی به ررته ت ریر در
آمده است بهاجمام بیان کرده .درمجموع ادبیات تجربی صرفاً جهت رنای مفهوم مورد
پژوهش بیان میرود .1در ادبیات ررش مهمترین صاحبنظرانی که در حوزه نشاط این
مفهوم را مورد بررسی قرار دادهاند و هدف از بررسی این مفهوم را در اندیشههای خود بیان
کردهاند در جدوم ذیل بهاجمام بیان رده است.
جدول  :2تعریف نشاط از نظر صاحبنظران غربی
صاحبنظران

تعریف نشاط

اهداف

افا ون

سعادت (خوشبختی) بهمن له فضی ت نهایی و م که عدالت

تعادم بین سه نیروی احساس ،استدام و
میل

در نفس
ارسطو

نشاط فعالیتی است برای رسیدن به زندگی خوش ،رایسته و

لذت رسیدن ،کامیابی و معنویت

خوربخت ردن و خیر نهایی
سقراط

رناخت در مورد زندگی

رادی موفقیت رخصی است که فرد درون خود آن را حس
میکند.

زنون

رادکامی امیام نهفتهای است که بهراحتی قابل برآورده ردن

رسیدن به امیام درونی و با نی

است.
اپیکورس

رادمانی نوعی لذت انتخابی برای رسیدن به تمایات و

لذت بردن از احساسات در زمان

اهداف
راسل

رادمانی پذیرش خویشتن ،عای و اهداف جذاش و گسترده

بنتام

رادمانی احساس مط وبیت و لذت

دینر

رادکامی احساس ر ایت و خشنودی است که منجر به

برآورده ردن نیازها ،رسیدن به نظه ذهنی
و تعادم در فعالیتها و رفتار
رسیدن به لذتجویی
هدفدار بودن و معنادارتن زندگی

 . 1باید یادآوری کرد در حوزه ادبیات عوا ف اجتماعی در د هه اخ یر مطا ل عاتی با گرایش عوا ف من فی در جام عه ن سبت به
مهاجرین افغانی به اجمام بیان رده که با مو وع ت ق ی ما سنخیت ندا رته ا ست؛ و با ید ب سنده به ه مین نک ته کرده که
پژوهشها ی بومی و م ی در حوزه عوا ف اجتماعی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
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تعریف نشاط

اهداف

ار اء تمام نیازهای فرد رده بارد.

آرگایل

لوکاس

س ی من

رادکامی حالت و هیجانی مثبت در مقابل عوا ف منفی و
دوری از افسردگی و ا طراش تعریف میرود.
رادی خ خورایند به همراه رناختی مثبت از زندگی است

ر ایت از زندگی ،ج وگیری از ره،
هدفدار بودن زندگی ،ررد رخصیت،
ت کیه روابر با دی ران
تقویت خ و خو ،ن رش مثبت به

که منجر به گسترش روابر اجتماعی با دی ران میرود.

زندگی و ت کیه ارتبا ات بین فردی

رادمانی تجربیات و احساسی مثبتی است که فرد در

رناخت تجربه زیسته ،بروز پتناسیل ها،

زمانهای مخت ف در زندگی دارته است و قاب یتها و

خودرکوفایی در زندگی ،خوبتر بودن و

توانمندیهای خود را به منصه ظهور گذارته است.

بهتر زندگی کردن
ارتقاء کیفیت زندگی ،برخوردار بودن از

وینهوون

می ان دوست دارتن زندگی فردی را رادی تعریف میکنند .احساسی لذت بخش و خرسندی ذهنی از
زندگی

با توجه به تعاریف بیان رده از سوی صاحبنظران رربی ،جام ترین و عم یاتیترین
تعریف نشاط را وینهوون ارائه داده است .رادی به درجه یا می انی ا اق میرود که
رخص بهوسی ه آن دربارة مط وش بودن کیفیت ک ی زندگی خود قضاوت میکند؛
بهعبارتدی ر رادمانی به این معناست که فرد به چه می ان زندگی خود را دوست دارد.
( )Veenhoven,1984این تعریف دارای چند ک ید واژه است که باید تشریح گردد.
الف) میزان و درجه :1واژه نشاط درجه یا می انی است که برای کمتر برخوردار بودن
یا بیشتر بهرهمند بودن فرد در زندگی رخصی مورد سنجش قرار میگیرد.
ب) فردی بودن :2واژه رادی نوعی ارزیابی ذهنی و انت اعی است که هیچگونه معیار
استاندارد عینی برای آن نیست و رخصی که فکر میکند راد است درواق نشاط دارد.

1. Degree
2. Individual
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ج) قضاوت :1رادی امری اکتسابی است که فرد آن را به دست میآورد؛ و زمانی
حاصل میرود که فرد در مورد کیفیت زندگیاش به یک ارزیابی یا رناخت ک ی رسیده
است .بر اساس این اصطاح رادی یک فعالیت ذهنی و انت اعی ت قی میرود؛ و سازهای
رناختی است که افراد با کنار هه قرار دادن تجربیات مخت ف به آن میرسند (صفاری نیا،
 .)143 :1395در این تعریف ارزیابی گذرته و تخمین آینده فرد نیاز به نظه سازماندهی
درون ساختارهای واقعی زندگی دارد .این امر منوط به این است که نیازهایی را که ارزیابی
کرده و اولویتبندی بهعنوان ارزش نسبی کرده بهعنوان یک سازه رناختی در نظر ب یرد
که افراد با کنار هه قرار دادن تجارش زیستهران به آن رسیدهاند .درنتیجه میتوان از این
عنصر در تعریف رادی به این نتیجه رسید که لغت رادمانی برای ارخاصی که ذهنشان کار
نمیکند ،استفاده نمیرود .رخصی که قادر به انجام یک قضاوت ک ی از زندگیاش
نیست نمیتوان گفت آیا راد است یا نیست؛ بنابراین این مفهوم برای حیوانات ،بچههای
کوچک یا افراد عقبمانده استفاده نمیرود (موسوی.)38 :1392 ،
د) کلی :2با توجه به این واژه رادی در ب ث قضاوت نوعی ارزیابی ک ی و نوعی
عم ی رناختی بر اساس ارزشها و ترجی ات فردی رکل میگیرد.
ه) زندگی بهعنوان کل :3با توجه به این واژه رادمانی در نقش ر ایت از جنبههای
خاصی از زندگی همچون ،ت صیات ،خانواده ،ازدواج ،رغل و ...صرفاً به کار برده
نمیرود .ب که این واژه اراره به ر ایت از کل زندگی میکند .این امر به تجارش ،گذرته
و حام افراد اراره میکند که میتواند زندگی آینده فرد را رقه ب ند.

1. Judges
2. Overall
3. Own Life
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و) زندگی شخص :1در تعریف یاد رده ارزیابی فرد از زندگیاش متع

به حوزه

خصوصی فرد است .نه به مفهوم زندگی به ورک ی.
ز) مطلوبیت :2این واژه به ارزیابی و رناخت فرد تع

دارد .به این معنا که مط وبیت

زندگی هه به عا فه و هه به تفکر مرتبر است .در مط وبیت ،فرد به این نتیجه میرسد که
چی ی را دوست دارد یا نه .بر مبنای این اصطاح قضاوتهای رادمانی بر روی یک م ور
و پیوستاری قرار دارد که یک سر یف قدردانی است و سر یف دی ر خوار کردن قرار
میگیرد .این یف میتواند از عش تا تنفر را در برگیرد .از منظر دی ر مط وبیت
ههخانواده با مفهوم خورایندی است ،اما این واژه فقر اراره به بمعد عا فی نشاط میکند و
مفهوم رادی فراگیر را کمتر با خود دارد.
از منظر دی ر در ادبیات ررش مطالعات تجربی رورمند حوزه نشاط از دهه  60به این
سمت آراز رده است .این نوع ن رش ،از اواخر دهه  70به بعد در میان جامعه رناسان با
مطالعات «کیفیت زندگی»« ،ر ایت از زندگی» و«ایستارسنجی» تکوین یافته است (ذکایی،
 .)416 :1395جدوم ذیل بهاختصار متغیرهای مرتبر بانشاط در ادبیات ررش را در سطوح
مخت ف بیان میکند.
جدول  :3متغیّرهای مستقل شناسایی شده
متغیرها جمعیت رناختی :سنی ،جنس ،وضعیت تأهل -تحصیالت-شغل
متغیرهای غیر دموگرافیک :درآمد ،ثروت ،بهرهوری ،نوع کار ،اف ایش ساعات کار،
سطح خرد

مصرف ،ت رک اجتماعی ،کیفیت زندگی ،فعالیتهای مدنی ،فعالیتهای دینی،
ارزشها ،فرارت ،چرخه زندگی ،قاب یتها ،دسترسی به فرصت ،سامت (جسمانی و
روانی) ،احساس امنیت ،رخصیت ،خودرکوفایی ،مثبت اندیشی ،ع تنفس،

1. Life- As-A- Whole
2. Favorably
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اعتمادبه نفس ،هوش ،ر ایت از زندگی ،ر ایت خا ر ،رفاه ذهنی ،امیدواری ،استقام
عمل ،خ مثبت.
سطح میانی

پیوندها و ارتباطات :ارتبا ات خانوادگی ،دوستان ،همکاران ،اعتماد اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی.
تولید ناخالص داخ ی ،آزادیهای سیاسی و اقتصادی ،اعتماد نهادینهرده ،برابری و عدالت

سطح کان

اجتماعی و توزیعی ،ر ایت نسبی ،سیاست اجتماعی و رفاهی ،امنیت اجتماعی ،توسعه
اقتصادی و اجتماعی (ذکایی.)1395،

در بعد توصیفی می ان رادی بر ا ساس داده های ج هانی در سامهای  1997تا ،2006
جای اه ایران از حیث رادکامی در ردیف کشورهای با به یستی ذهنی «متوسر رو به پائین»
قرار دارته است .یعنی ایرانیان ،از ل ا ذه نی ،و عیت سامت و ر فاه ز ندگی خود را
قان کننده و ر ایتبخش ذکر نکردهاند .برای نمو نه در سه سام  2000و  2001و ،2002

1

ایران از حیث راخصهای رفاه مادی راخصهای ذهنی و کیفی زندگی از جم ه ر ایت از
زندگی و رادمانی از گذرت ایام ،در میان کشورها ،جای اه میانی را ارغام کرده است .البته
به نسبت سامهای قبل ،سطح نشاط و قناعت در ز ندگی اف ایشیاف ته ا ست ( Veenhoven,

 )2011همچنین باید بیان کرد که مطالعات دهه  70نشان میدهند که م یان ین ن شاط در ا ین
سامها «متوسر» بوده است .بر اساس مطالعات این دهه در بین ایرانیان ،عوامل تأثیر گذار بر
رادکامی به ترت یب عبارتا ند از :ت فریح و سرگرمی ،ر ایت از رغل ،خانواده ،ررایر
اجتماعی ،ازدواج ،و عیت بهدارتی و سامتی بوده است .در دهه  80سطح نشاط «متو سر
رو به باا» گ ارش رده است .در مطالعات دهه  90در سطح م ی نشاط ایرانیان «متوسر روبه
پایین» بوده ا ست .درمج موع با تو جه به سطح متو سر در ا ین دو د هه تا به ا مروز در
گفتارهای ایرانیان اظهار به پیشرفت در زندگی بیان رده؛ اما انتقادات و توقعات دی ری ن ی

 .1معادم سامهای  1379 ،1378و  1380رمسی
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همراه بوده است (عنبری.)1397 ،
مطالعات متعددی پیرامون عوامل نشاط در جامعه ایران انجام رده است که در پنج دسته
می توان خا صه کرد کرده ا ست :ویژگی های روان رناختی (رخ صیت ،ع تنفس،
برونگرایی ،خوشبینی ،احساس م رومیت و )...ویژگی های جمع یت رناختی (جن سیت،
و عیت تأ هل ،ت صیات و )...ویژگی های اقت صادی (دا رتن رغل و ر ایت رغ ی،
درآمد ،و عیت مسکن و )...ویژگیهای فرهن ی (فعالیت های او قات فرا رت ،اعت قادات
مذهبی ،سرمایه فرهن ی و )...ویژگیهای اجتماعی (سرمایه اجتماعی ،روابر اجتماعی توأم
با اعتماد ،تعامل اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،ان وای اجتماعی ،آنومی و( )...مرادی)1395 ،
درمجموع در عمده ت قیقات ع می جام عه ما ،ن شاط بهعنوان یک متغ یر واب سته در ن ظر
گرفته رده و در اکثر این پژوهش ها ن شاط بر ا ساس روی کرد روان رناختی با تأک ید بر
مقیاس پرسشنامههای ا ستاندارد رده از جم ه پرس شنامه آک سفورد از سه بم عد ( رناختی،
احساسی و اجتماعی) مورد سنجش قرار گرفته است( .عنبری)1392 ،
با توجه به پیمایشهای انجام رده در سطح جامعهرناسی عوامل اجتماعی در بین
م ققان و پژوهش ران بیشتر مورد استقبام قرار گرفته است که در بین عوامل اجتماعی با
تساهل و تسامح میتوان اذعان کرد که سرمایه اجتماعی (اعتماد -مشارکت -تعامات) و
مقبولیت اجتماعی با متغیر نشاط بیشتر مورد سنجش قرار گرفته است که این متغیرها بیشتر
سطح میانی را در برمیگیرد .در بین عوامل اقتصادی بیشتر بر درآمد و پای اه اقتصادی افراد
و رابطه آنها بانشاط تأکید رده است؛ که این رابطه چندان قوی نبوده است .در بین عوامل
فرهن ی بیشتر می ان دینداری بانشاط مورد تبیین قرار گرفته است؛ که در اکثر ت قیقات
ریب تعیین دینداری با رادی پایین بوده است .در بین متغیرهای روانی در اکثر پژوهشها
ر ایت از زندگی (اقتصادی -اجتماعی -فردی) در کنار امید به آینده ،بیشتر از سایر
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متغیرها بانشاط مورد تبیین و تفسیر قرار گرفته است .با توجه به آنچه بیان رد درنهایت
جدوم ذیل بهاختصار سطوح ت قیقات جامعهرناختی ایران را در حوزه نشاط توصیف
میکند.
جدول  :4متغیرهای همبسته بانشاط در سطوح تحلیلی مختلف جامعه ایران
سطح ت یل

متغیرهای همبسته بانشاط

سطح خرد

ر ایت از زندگی ،امید به آینده

سطح میانی

سرمایه اجتماعی و فرهن ی

سطح کان

توسعه اقتصادی

مبانی نظری پژوهش
همانطورکه اراره رد مفهوم نشاط با رویکرد جامعهرناسی احساسات (عوا ف) کمتر
مورد مطالعه قرار گرفته است .در این ب ث با توجه به یافتههای ت قی جهت رنای فکری و
راهنمایی برای دستیابی به مفهوم مذکور با تأکید بر اندیشه ترنر 1در حوزه عوا ف ،به
تفسیر و ت یل نتایج خواهیه پرداخت.
در حوزه احساسات و عوا ف روانشناسان اصالتاً به این مو وع از گذرته تا به امروز
تمرک کردهاند .حام جامعهرناسی با تأکید بر چ ون ی تعامل و مبادله در ساختار رابطه
بین احساس و جامعه را بهصورت مفهوم تجربی همراه با عوا ف در زندگی مطالعه
میکند ،در این خصوص بیان کرد که جامعهرناسان ررایر ایجاد ،ابراز و معنایی را که
احساسات (عوا ف) مخت ف در موقعیتهای متنوع اجتماعی به خود میگیرند بررسی
میکنند تا از این ری واقعیت اجتماعی را بهتر بشناسند (بخشی و همکاران .)1395 ،ترنر
در این زمینه معتقد است که جامعهرناسی به این پاسخ میدهد که واقعیتهای اجتماعی
1. Turner
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چ ونه از احساسات و عوا ف متأثر است (.)Turner, 2014
وی عوا ف را از منظر جامعهرناسی به پنج دسته رهیافت نمایشی ،ساختاری،
تعاملگرایی نمادین ،مناسکی و مبادله تقسیه میکند؛ که با توجه به یافتههای ت قی در این
ب ث بهاختصار رهیافت تعامل گرایی نمادین و مبادله عا فه که منطب با نتایج و تفسیر
یافتههای این نورتار است بهاختصار بیان میگردد .ترنر معتقد است که بر اساس
تعامل گرایی نمادین ،احساس از تعریف فرهن ی و تعامل اجتماعی نشئت میگیرد و در
وم زمان در روابر اجتماعی پایدار میرود ( .)Turner, 2007اداهای معنادار و ادراکات
درونی یک احساس بهصورت فرهن ی تعریف میرود .با توجه به این نکته از نظر او در
تعاملگرایی نمادین ظرفیت احساسات بهصورت من صربهفردی با تکیه بر خ  ،دستکاری
و تعدیل نمادها در هدایت رفتار خود و دی ران رکل میگیرد (ترنر .)1395 ،این رهیافت
به فعام بودن انسان در تولید احساسات متمرک است که از این ل ا در برابر رهیافتهایی
قرارمی گیرد که انسان را در تجربه احساسات منفعل میدانند (ربانی خوراس انی و کیانپور،
 .)1388در رهیافت مبادله ،وی عا فه را این ونه بیان میکند که افراد در جریان مبادله
بهعنوان کنش رانی در نظر گرفته میروند که به دنبام کسب مناب و پاداشهایی بیش از
ه ینه و سرمایهگذاری ،حرکت میکنند .افراد در تبادم مناب انتظار دارند که مناب
ارزرمندتری به دست آورند .عوا فی که تجربه میرود مطاب با مبادلهای است که در
یک تعامل دارند (  .) Turner, 1999به نظر او این مناب مادی و یا ریرمادی است و در
بران یخت ی احساسی بروز پیدا میکند .نیاز به دریافت منفعت از مناب معقوم (پوم ،قدرت،
دانش یا سامت) ،نیاز به این احساس که آنها میتوانند پاسخهای دی ران را پیشبینی
کنند ،منجر به ارزیابی مثبت افراد از خود میرود (ترنر )1397 ،درنهایت به نظر وی اصل
اساسی این نظریه تأکید بر ساختار مبادله میکند که فعالیتهای مشترکی را ایجاد میکند
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این فعالیتهای تأثیر عا فی بر افراد دارد؛ که به وجود آورنده عا فه یا احساسات ک ی
هستند (مقدس و قدرتی.)1390،
درنهایت نشاطبخشی مبتنی بر پاداشها که میتواند مرتبر با عا فه انسانی بارد با
ماهیت فرهن ی و تجربههای فردی و جمعی بهصورت احساسی بران یخته بروز پیدا میکند
که این بران یخت ی احساسی در ارتباط با کنش متقابل نمادین و تقویت رفتارهای پاداش
بخش در ساختار م افل صمیمی میتواند با اثرات خورایند و مط وبیت همراه بارد.
نشاطبخشی بهصورت احساسی مثبت در قالب ریوههای متنوع میتواند در یک فرهنگ
موردپذیرش ،معنا و تفسیر گردد و در وم زمان به عنصری کاتالی ور بخش ،روابر جمعی
را مست که کند و منفعل بودن را کاهش دهد .عاوه بر این در راستای انتظارات جمعی،
ارزیابی عق ی ،کامیابی ،تشوی  ،تائید ،حس خورایند و  ...با گروه میتواند بهصورت
ال وهای احساسی بروز پیدا کند ،کنترم رود و تقویت گردد .نشاط جمعی مبتنی بر
پاداشها ناری از عوا ف مبادله رده تجربی میتواند در جم های صمیمی و پررور
عنصری سازنده برای ن ه دارت جم بارد که بهصورت فرایندهای مبادلهای به همراه
اثرات مط وش به ارتقاء سرمایه و عای گروهی منجر به رود .چنین نشا ی در قالب
ریوههای رفتاری و بیانی مط وش برای جم موفقیت ،ترریب ،اقناع ،تائید و حس خوش را
به وجود میآورد که بهنوعی باعث تعالی عا فی میگردد .چنین تقویتکنندههای نمایشی
در ربکههای اجتماعی صمیمی از سوی یکدی ر با تبادم حس خوش ،رور و رعف،
آرامش ،آسودگی خا ر و ...بروز پیدا میکند؛ بهعبارتدی ر حضور در جم های صمیمی
برای فرد بهنوعی وظیفه و دی ر خواهی م سوش میرود که میتواند مسئولیتپذیری،
تع قات جمعی ،افتخار و قدردانی را از ری پیوند با یکدی ر به وجود آورد .درنهایت
نشاطبخشی به عنوان یک مو وع اجتماعی ناری از بطن فرهنگ موجود در جامعه میتواند
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در م افل صمیمی جهت برآوردن انتظارات دی ری در قالب ریوههای تجربی متعدد مبادله
گردد که این تبادم عا فی در ی زمان به سرمایه فردی و یا جمعی تبدیل خواهد رد.
روششناسی
در این پژوهش م ق بر اساس رهیافت پراگماتیسه 1در روش ت قی با تکیه بر مورد
م وری بر مبنای روش ترکیبی در حوزه رویه متوالی 2که کارک و کرسوم 3آن را بیان
میکنند ،به مطالعه پاداشهای معطوف به مبادله عوا ف ناری از نشاطبخشی اجتماعی
پرداخته رده است (.)Clark &Creswell, 2008
در بخش رو ش کیفی ت قی حا ر با تکیه بر اهداف اکتشافی 4ابتدا ب ث پاداشهای
نشاطبخش را بر اساس روش مصاحبهای نیمه عمی مورد مطالعه قرار داده است؛ در این
گام با تکیه بر مطالعه موردی جمعی 5که دلیل این انتخاش به ادراک بهتر رسیدن بوده است
(استیک .)444 :2005 ،6در بستر واقعی زندگی روزمره و در جریان تعامات اجتماعی فرد
با دی ران که بر بودن 7تکیه میکند (ابراهیمی لویه و میرزایی راجعونی )1396 ،م ق در
میدان ت قی ب ث پاداشهای معطوف به نشاطبخشی را در راستای مبادله عوا ف
توصیف کرده است .کوهن 8معتقد است که این روش (مطالعه موردی جمعی) برای
اهداف تو ی ی ،اکتشافی ،رناختی و پاسخ به پرسشهای « چ ونه و چرا» مناسب است (
 .)Kohn, 1997روش ت یل دادهها در این رویه ،ت یل تماتیک( 9مضمون) است؛ که مبتنی
بر استقرای ت ی ی است که ی آن از ری

بقهبندی دادهها و ال ویابی دروندادهای و
1. praogmatism Approch
2. Sequential procedures
3. Clark &Creswell
4. Exploratory Objectives
5. Collective Case study
6 . Stak
7. Noema
8. Kohn
9. Thematic analysis
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بروندادهای به یک سنخرناسی ت ی ی م ق دست مییابد (م مدپور 1392 ،و 2008
 ) Harden& Thomas,بر اساس روش ت یل مضمون و به منظور رسیدن به تههای ک ی
یافتههای مستند مشارکتکنندگان در ریختاری جامعهرناختی بهصورت کدگذاری باز و
م وری مقولهبندی ردهاند .نمونهگیری رویه کیفی بر اساس استدام مریام 1هدفمند بوده
( )Merriam,2002که انتخاش م یرها ،زمانها و افراد میتواند در این نوع نمونهگیری
مورد نیاز بارد ( .)Marshall & Rossman,2014با توجه به راهبرد نمونهگیری در راستای
دستیابی به نمایایی ،مقایسه پذیری و انتقامپذیری در این گام از نمونهگیری موردی نوعی

2

استفاده رده که نمایا بودن این نوع نمونهگیری عمدتاً با نمونهگیری احتمالی و رویه کمی
ارتباط دارد .از این نوع نمونهگیری جهت انتقامپذیری یا برونیابی دادهها که معیارهای
معادم مفهوم تعمیهپذیری کمی است ،استفاده رده است (م مدپور .)37 :1392 ،در رویه
کیفی افراد ررکتکننده در پژوهش را فرد یا نمونه نمیگویند ب که به آنها لفظ
«مشارکتکننده» یا «ا اعرسان» 3ا اق رده است (ایمانی جاجرمی .)26 :1384 ،با توجه
به تعریف جامعه هدف ،مطالعه پاداشهای نشاطبخش در سطح جامعه مورد در جم های
صمیمی (خانوادگی ،دوستانه ،خویشاوندان ،همکاران) و ریررسمی که روابر اجتماعی
مبتنی بر احساس قوی و فاص ه اجتماعی ن دیک بوده و ررایر ساختار گروههای اولیه بر
آن جم حاکه بوده است ،ا اعات متنی از مشارکتکنندگان جم آوری رده است .از
اب ار مصاحبههای نیمه عم ی تا زمانی استفاده رده که ا اعات به تکرار ،اقناع و ارباع
رسیدند .ریوه گردآوری مصاحبههای فردی نیمه ساختار یافته 4و مفهومی 1بوده است .به
1. Merriam
2. Typical
3. Informants

 . 4مصاحبه نیمه ساختاریافته ( )Semi-structured interviewروش پژوهشی است که ار ب در ع وم اجتماعی استفاده
میرود .مصاحبة نیمه ساختار یافته مصاحبهای است که در آن ،سؤاات مصاحبه از قبل مشخص میرود و از تمام پاسخ
دهندگان ،پرسشهای مشابه پرسیده میرود؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر ریقی که میخواهند پاسخ دهند .البته در
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نظر ف یک در این ریوه م ق با استفاده از راهنمای مصاحبه 2فهرستی از سؤاات و
مو وعات مکتوبی که باید در یک توالی خاص دنبام روند؛ از پاسخ ویان در موقعیت
مناسب میپرسد (ف یک .)1391 ،درنهایت فرایند مصاحبهها تا زمانی ادامه پیدا کرد به
تکرار رسیدند ازاینرو مصاحبه روندهها در این ت قی رامل  15نفر بوده که در راستای
جامعه هدف این رویه ا اعات مورد نظر به تکرار و اقناع رسیده است .ازم به ذکر است
که در جدوم ذیل به دلیل ماحظات اخاقی ،اسامی مستعار ذکر گردیده است.

جدول  :5سیمای کلی مشارکتکنندهها
ردیف

نام

جنس

سن

ت صیات

رغل

تأهل

1

مهرزاد

مرد

40

دکتری تخصصی

دندانپ رک

متأهل

2

ع یاکبر

مرد

50

کاررناسی ارتبا ات

راننده دانش اه

متأهل

3

پریا

زن

43

اررد تربیتبدنی

مربی بار اه ورزری

متأهل

4

حمیدر ا

مرد

54

کاررناسی روابر عمومی

مسئوم فرهن ی

متأهل

5

مهران

مرد

32

اررد مکانیک

ررکت نفت عس ویه

متأهل

6

حسین

مرد

45

دیپ ه

کارمند بانک مسکن

متأهل

7

اعظه

زن

34

دانشجوی اررد

خانهدار

متأهل

8

مهتاش

زن

33

کاررناسی هنر

جواهرساز -سنگتراش

مجرد

9

فهیمه

زن

30

کاررناسی ریا ی

کارمند بخش خصوصی

مجرد

10

عی

مرد

55

دیپ ه

بازنشسته

متأهل

ر اهنمای مصاحبه ج ئیات مصاحبه ،ریوة بیان و ترتیب آنها ذکر نمیرود .این موارد در ی فرایند مصاحبه تعیین میروند (ببی،
 )1390مصاحبه نیمه ساختار یافته ،باز است که در آن اجازه پرداختن به ایدههای جدید داده میرود تا در وم مصاحبه بهعنوان
یک نتیجه از آنچه مصاحبهرونده میگوید به ارمغان آورد .مصاحبهکننده در مصاحبه نیمه ساختار یافته به ورک ی دارای یک
چارچوش خاص است که باید به آن پرداخته رود ( کریمی و نصر)1392،
1. Conceptual Interview
2. Self-Interview.
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11

سمانه

زن

40

کاررناسی مطالعات خانواده

خبرن ار روزنامه

متأهل

12

مصطفی

مرد

50

کاررناسی ع وم اجتماعی

کارمند صداوسیما

متأهل

13

فرید

مرد

32

کاررناس اررد ع وم سیاسی

مع ه -خبرن ار

متأهل

14

م بوبه

زن

37

کاررناس اررد ارتبا ات

کارمند روزنامه

مجرد

15

مرجان

زن

35

کاررناس اررد جغرافیا

پژوهش ر و م ق

متأهل

درنهایت دلیل استفاده از این روش کیفی و اب ار مصاحبهای آن بوده است که م ق
سعی کند نشاط را به عنوان یک اراده عا فی و آگاهانه معطوف به انواع پاداشها در
راستای بعد اجتماعی و بودن در نظر گیرد که فرد بهصورت کار احساسی همراه با
ریوه های نمادین ارتبا ی در م افل صمیمی این احساسات نشاط بران ی را در قالب
ریوههای مخت ف رفتاری و بیانی به نمایش میگذارد تا به یستی عا فی را تقویت کند.
براین اساس ابژه نشاط بخشی در بستر زندگی روزمره افراد یکی از مفاهیه قابل مطالعه در
جامعه رناسی عا فه است و م ق باید در این پژوهش دست به انتخاش افرادی ب ند که
می ان نشاطبخشی آنها به نسبت دی ران در جم ها قابل توجه بوده است.
درگام روش کمی از رویه پیمایش 1استفاده رده که عبارت از گردآوری انواع مخت ف
ا اعات دربارة یک م ل یا اجتماع یا دورهای خاص از زندگی اجتماعی که در آن
به ور عمده از پرسشنامه مصاحبهای استاندارد یا م ق ساخته استفاده میرود (قنادان و
همکاران .)268 :1395 ،روش کمی که به توصیف ،پیشبینی و تبیین پدیده میپردازد
(بَبی )550 :1390،بهصورت منط کمی سازی در راستای تبیین و ت یل آماری ا اعات
پاسخ ویان مورد تفسیر قرار میگیرد( .آلتینی و پاراسکوس)119 :1394،؛ بنابراین در این
روش با توجه به اب ار پرسشنامه مصاحبهای ناری از روند مقوله یابی و کدگذاری بخش

1.Survey Research
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کیفی بر اساس راهبرد نمونهگیری احتمالی از نمونهگیری بقهای متناسب با حجه 1نمونه
در سطح جامعه مورد مطالعه بهصورت تصادفی ساده 2پاسخ ویان در هر م ه از منا
رهری انتخاش ردهاند .واحد ت یل خانوار بوده که رهروندان باای  18سام 3در این
ت قی مورد نظر بوده است .درنهایت حجه نمونه آماری این ت قی در گام کمی برابر با
 760نفر برای تج یهوت یل آمار توصیفی و استنبا ی با استفاده از نرماف ار  Spssمورد
مطالعه قرار گرفته است.

جدول  :6تعیین حجم نمونه جمعیت خانوار ساکن در هر منطقه شهری
جمعیت
منطقه

خانوار ساکن
در منطقه

حجه نمونه
پری
تست

جمعیت
منطقه

نهایی

خانوار ساکن
در منطقه

حجه نمونه
پری
تست

نهایی

منطقه 1

55221

5

40

منطقه 8

29989

4

30

منطقه 2

157592

17

102

منطقه 9

103093

10

71

منطقه 3

125659

14

81

منطقه 10

92018

9

60

منطقه 4

76692

9

50

منطقه 11

60609

8

46

منطقه 5

48593

6

35

منطقه 12

32517

7

25

منطقه 6

67036

8

45

4525

4

15

منطقه 7

76501

9

50

930045

110

650

منطقه
ثامن
مشهد

1. Proportional of Stratification Sampling
2. Sample Random Sampling

 .3ع ت انتخاش این بازه سنی نی این بود که مطاب ماده  1تعریف یونسکو ،در کنوانسیون حقوق کودک ( )1989افراد زیر  18سام
کودک م سوش میروند و فاقد مسئولیتپذیری و قانونمندی در نظر گرفته میروند.
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سؤاات پرسشنامه مصاحبهای تدوین رده بعد از گرفتن روایی م توایی 1با نظرخواهی
از پژوهش ران برجسته و صاحب نظر و پایایی 2از ری آلفای کرونباخ ،مورد سنجش قرار
گرفته است (کرلینجر .)133:1376 ،اعتبار نهایی سؤاات مربو ه برابر با ()0/78
بهدستآمده است.

جدول  :7اعتبار و روایی مؤلفههای پرسشنامه تحقیق
مؤلفههای پاداش

پاداش

بار عام ی

مقدار آلفای کرونباخ

KMO

ابتدایی

نهایی

تشوی

.507

.768

.757

موفقیت

.514

.779

.762

ارزش

.659

.769

.743

ارزیابی عقانی

.422

.784

.785

بار عام ی

.339

بارت ت

4458.900

احتمام معناداری

0/001

.798

.786

در گام سوم برای ت یل فضایی یافتهها از تکنیک سیسته ا اعات جغرافیایی 3که
امروز نقش پررن ی در ت یل فضایی دادههای اجتماعی دارد ،استفاده رده است .در این
گام از روش درونیابی نقطه به نقطه که مبتنی بر تخمین مدمهای آماری است؛ و فرایندی
است که ی آن میتوان مقدار یک کمیت را در نقا ی با مختصات مع وم مشخص کرد
1. Face Validity
2. Reliability
)3. Geographic Information System (GIS
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(قهرودی تالی .)97 :1381 ،استفاده رده است .در این گام از نمونهگیری مکانی مبتنی بر
روش درونیابی از نمونه های نقطهای استفاده کردهایه .به عبارتی نام دی ر این نوع
نمونهگیری ،نمونهگیری منطقهای 1است که بررسی ررایر زندگی در یک رهر یا یک
پدیده در رهر را مبتنی بر واحدهای مسکونی ،ب وکها و منا

رهری مورد نمونه قرار

میدهد (ساروخانی .)119 :1377 ،در این نمونهگیری بیشتر مطالعه پدیده و ویژگیهای
مکانی ،نواحی جغرافیایی مورد تأکید است (حافظ نیا .)156 :1393 ،ازاینرو با روش
تصادفی ب وکهای منا

رهری بهخوبی تعریف رده و م دوده هریک از آنها کاماً

مشخص و مرزبندی آن ها وری انجام رده که هر واحد مسکونی فقر در یک ب وک قرار
میگیرد؛ البته باید گفت که بر اساس مرز ب وکها بر روی نقشهها ،مرز م هها و نواحی
هه در این کار مشخص رده است؛ و دادهها جم آوریرده بر اساس رویه درونیابی
نقطهای به نرماف ار ( )GISانتقام یافته و ت یل فضایی دادهها مرتبر با هر م ه و منطقه که
مرزبندی آن مشخص است به صورت یک خروجی جهت توصیف توزی فضایی میان ین
دادهها که در سطح هر منطقه متغیر و مؤلفههای آن از چه و عیتی برخوردار است در قالب
نقشههای مربو ه راحی گردیده است.
ق مرو این ت قی کانشهر مشهد مرک استان خراسان ر وی است که در سام  1396با
احتساش نواحی منفصل توس و قمرقی با  35147هکتار و مساحت  328کی ومترمرب در
رمام ررق ایران قرار دارته است .وم جغرافیایی  59درجه و  2دقیقه تا  60درجه و 38
دقیقه و عرض جغرافیایی  35درجه و  44دقیقه تا  37درجه و  7دقیقه بهصورت ررقی-
رربی در حو ه آبری کشف رود ،بین ررتهکوههای بینالود و ه ار مسجد این رهر مستقر
رده است؛ و ارتفاع رهر از سطح دریا  999متر است (سالنامه آماری رهر مشهد ،95
1. Zone Sampling
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 .)1396این رهر بهعنوان دومین کانشهر ب رگ کشور ،کارکرد مذهبی -زیارتی دارد.
(بدری و یبی )153 :1391،در زمان افشاریان ،پایتخت ایران بوده است و دومین رهر
پهناور ایران ،بعد از تهران است (حیاتی .)115 :1391 ،رکلگیری فضایی ،زندگی
اجتماعی ،فرهن ی ،اقتصادی و سیاسی این رهر به ور کامل ت ت تأثیر عوامل مذهبی بوده
است .در حام حا ر این رهر دارای  13منطقه 37 ،ناحیه خدمات رهری 40 ،ناحیه
رهرسازی و  158م ه دارد (سالنامه آماری رهر مشهد  .)1396 ،95بر اساس سررماری
سام  1395در سطح منا

 13گانه رهری مشهد منا

بیشترین تراکه جمعیتی و منا

 3 ،2و  10رهری به ترتیب دارای

ثامن 8 ،و  12به ترتیب دارای کمترین تراکه جمعیتی

است (گ یده راخصهای جمعیتی رهر مشهد.)13 :1396 ،
از آنجایی که ت یل فضایی مبتنی بر پاداش بخشی عوا ف در سطح منا

رهر مشهد

مورد نظر بوده است ،برای توصیف بهتر موقعیت سیاسی و رهری ،مشهد ،با توجه به سطح
توسعه یافت ی رهری و برخورداری از امکانات رهری در سطح منا
بهاختصار مهمترین موقعیت توسعه رهری هر یک از منا

جدوم و نقشه ذیل

 13گانه رهر مشهد را توصیف

میکند.
جدول  :8مشخصات شهری و سطح برخورداری از امکانات مناطق  13گانه شهر مشهد

از  2ناحیه و  11م ه (سجاد ،ارراد ،ف سطین ،آبکوه ،سناباد ،گوهرراد ،کاهدوز ،بهشتی،

منطقه 1

احمدآباد ،راهنمایی ،سعدآباد) تشکیل رده است ( .)https://zone1.mashhad.irاین منطقه
ج ء منا

خی ی پایدار و خی ی برخوردار قرار دارد( .مافی و عبداهللزاده.)1396،
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در رمام ررش مشهد واق رده از  4ناحیه و  23م ه (ابو الب ،عبدالمط ب ،ایثارگران ،پردیس،
جانبازان ،حجت ،زرکش ،سمرقند ،رفا ،هنرور ،رهرک رهید مطهری ،مطهری رمالی ،عامل،

منطقه 2

عبادی ،فدک ،نوید ،کوی امیرالمؤمنین ،مشهد ق ی ،مهدیآباد ،موسوی قوچانی ،فرامرز عباسی،
بهاران ،جانباز) تشکیل رده است )https://zone2.mashhad.ir( .این منطقه را ج ء منا
پایدار عیف ،نیمه برخوردار ،نیمه م روم و توسعهیافته به سمت پایین قرار دارد( 1.مافی و عبداهلل
زاده.)1396،
در ررق مشهد از  4ناحیه و  16م ه (فا میه ،رسالت ،گاز ،راهآهن ،هارمی نژاد ،دروی -،برسی
رمالی ،سیس آباد ،مج سی ،خواجه ربی  ،بهمن ،بام ،مهرگان ،رهید رهریاری ،رهید ع ی

منطقه 3

م مدی ،رهید احمدی رورن) تشکیل رده است )https://zone3.mashhad.ir( .این منطقه
در و عیت ناپایدارترین موقعیت رهری ،عدم توسعه یافت ی رهری ،ریر برخوردار (کاماً
م روم) قراردارد (مافی و عبداهللزاده.)1396،
در رمام ررق مشهد از  3ناحیه و  10م ه ( اش (مفتح) ایثار ،بهشت (گ شهر) ،ابوذر ،ت رد،

منطقه 4

وحید،

پنجتن،

پنجتن

رده،

آمعبا،

رهید

تشکیل

قربانی)

رده

است

( )https://zone4.mashhad.irاین منطقه در و عیت ناپایدار عیف ،نیمه برخوردار و
م روم از نظر توسعه یافت ی رهری قرار دارد (مافی و عبداهللزاده)1396،
در ررق مشهد از  2ناحیه و  9م ه (ر ائیه ،سجادیه ،حسینآباد ،مهرآباد ،ثامن ،رهیدآوینی،

منطقه 5

نی ه ،امیرالمؤمنین (ع) و مهدیآباد) تشکیل رده است ( )https://zone5.mashhad.irاین
منطقه در و عیت پایداری عیف ،نیمه برخوردار و م روم قراردارد (مافی و عبداهللزاده.)1396 ،

منطقه 6

در رمام ررق مشهد از  3ناحیه و  15م ه (ریرودی ،چمن (چهنو) ،مص ی ،م مدآباد ،رهرک
آقا مصطفی خمینی ،کوی کارمندان اوم ،کوی کارمندان دوم ،ریرین ،کشاورز ،پورسینا ،رهرک
رهیدباهنر،

انصار،

اروند،

رهیدمعقوم،

موعود)

تشکیل

رده

است

( )https://zone6.mashhad.irاین منطقه در و عیت پایداری عیف و که توسعهیافته قرار
دارد (مافی و عبداهللزاده.)1396 ،

 .1در حدود  42درصد از م هها و نواحی خدمات رهری مشهد در حوزه حاریهنشینی قرار دارد که رامل ( ناح یه  2و  3منط قه /2
ناحیه  4منطقه /3ناحیه  2و  3منطقه  /4ناحیه  2منطقه  /5ناحیه  3منطقه  )6میرود این م هها در ررق ،رمام ررق و بخ شی از
رمام ررش مشهد قرار گرفتهاند ( .خاکپور و باویان پور)1388،
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در جنوش ررش رهر مشهد از  3ناحیه و  17م ه ( 17رهریور ،عنصری رربی ،کارگران ،فدائیان
اسام (نخریسی) ،پروین اعتصامی ،فرودگاه ،کورش ،کوی پ یس ،مقدم ،سیدی ،ولیعصر،

منطقه 7

رهرک ابوذر ،رهرک انقاش ،رهرک بهارستان ،عس ریه ،ایوان ،رباط ،رق) تشکیل رده است
( )https://zone7.mashhad.irبرخورداری این منطقه در و عیت نیمه پایدار ،نیمه
برخوردار از امکانات ،نیمه توسعهیافته رهری قرار دارد (مافی و عبداهللزاده.)1396 ،
در موقعیت جنوش مشهد از  3ناحیه و از  11م ه (ده دی ،آیتاهلل خامنهای ،سراش ،سام ،جنت،

منطقه 8

دانش ،کوهسن ی ،امام خمینی ،خرمشهر ،امام ر ا ،م کالشعرای بهار) تشکیل رده است
( )https://zone8.mashhad.irاین منطقه از پایداری خوش ،میان توسعهیافته به سمت باا و
از و عیت برخوردار بهرهمند است (مافی و عبداهللزاده.)1396 ،
در جنوش مشهد از  3ناحیه و از  12م ه (بهارستان ( القانی) ،ر ارهر (رودکی -زکریا -دعبل-
فرخی -کسایی) ،نوفل راتو ،سرافرازان (س مان-حر-داوران-نماز) ،چهار چشمه ،کوثر

منطقه 9

(صارمی) نیرو هوایی ،هنرستان (هارمیه) ،آش و برق (هفت تیر) ،حافظ ،رهرآراء (ادن -صیاد
ریرازی) ،اقبام « هشته رهریور -برونسی -رهرک رهربانی») تشکیل رده است
( )https://zone9.mashhad.irاین منطقه از و عیت خی ی باا ،پایداری باا و خی ی
برخوردار بهرهمنداست (مافی و عبداهللزاده.)1396،
در رمام ررش رهر مشهد از  3ناحیه و  12م ه (رازی ،ولیعصر ،امامیه ،راهد ،رسالت ،فرهن یان،

منطقه 10

فاحی (رهرک لش ر) ،امام هادی ،حجاش ،استاد یوسفی ،خاتهاانبیاء ایثارگران )،تشکیل رده
است ( )https://zone10.mashhad.irاین منطقه در و عیت پایداری عیف و توسعهیافته
به سمت پایین قرار دارد (مافی و عبداهللزاده.)1396،
از  2ناحیه و  9م ه (زیبارهر ،آزادرهر ،ر وی ،سیدر ی ،فرهنگ دانشجو ،تربیت ،رریف،

منطقه 11

فارغالت صیان) تشکیل رده است )https://zone11.mashhad.ir( .این منطقه در سطح
و عیت پایداری خوش ،برخوردار از امکانات و توسعهیافته به سمت باا قرار گرفته است (مافی و
عبداهللزاده.)1396،
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در ررش و رمام رربی مشهد واق رده است .این منطقه از  3ناحیه و  8م ه (وکیلآباد ،الهیه،

منطقه 12

امیریه ،جاهدرهر ،اکبرآباد ،کاته برفی ،چهاربرج ،فردوسی) تشکیل رده است
( )https://zone12.mashhad.irاین منطقه در و عیت پایداری خوش و نیمه برخوردار از
امکانات و درحامتوسعه قرار گرفته است (مافی و عبداهللزاده.)1396،
در مرک رهر از  4قطاع در  2ناحیه و  5م ه (چهارباغ (باا خیابان) ،برسی (میر) ،عیدگاه

منطقه ثامن

(خیابان امام ر ا) ،نوران (پایین خیابان) تشکیل رده است ()https://samen.mashhad.ir
این منطقه در و عیت پایداری متوسر و که توسعه و نیمه برخوردار قرار گرفته است (مافی و
عبداهلل زاده.)1396،

نقشه  :4موقعیت سیاسی و شهری مشهد در ایران

یافتههای پژوهش
در ت یل یافتههای کیفی بر اساس مقولههای م وری بهد ستآمده از ا ا عات مت نی
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مشارکتکنندگان در سطور ذیل بهاختصار مقولههای پاداش بخ شی ن شاط تعر یف رده و
برری از مصاحبههای صورت گرف ته با م شارکتکنندگان مرتبر با آن مقو له به صورت
تجربه زیسته در م افل صمیمی به ررته ت ریر درآمده است.
پاداش از نوع تشویق

بخشی از عوامل بنیادی احساس بران یخته رده فرد در جم صمیمی از ری تشوی
میتواند منشأ رادی بارد .انسانها از عوا ف خورایند همچون تشوی  ،ترریب و ...در
کنشهایشان با دی ران بهره میبرند .به نظر باو صورت همنشینیهای اجتماعی (جم ) ذاتاً
ر ایت بخش و لذت بران ی است در این همنشینیها اجتماعی تشوی نوعی منفعت است
که با معاررت با دی ران حاصل میرود (کوزر و روزنبرگ .)1387 ،حسین ( 45ساله) از
تغییر روحیه جم با تشوی کردن (پروبام دادن) به مو وع نشاطبخشی این ونه برای ما
میگوید:

1

«یعنی اولین نفری که دست می نه هم سر من ا ست .من فر مون وِم می کنه و د ست
می نه .بچه هام به واسطه ما دست می نن .میخونیه همه باهه و یه بدنی ت کون م یدیه و یه
رقصی میکنه و میرسیه به اونجا ببین این یعنی تخ یه انرژی».

اعظه ( 34ساله) تجربهای که از جم های صمیمی دارد ،منفعت ر ساندن به دی ران و
انتظارات جم را برای پاداش راد کردن در قالب ال وی تشوی این ونه بیان میکند:
«من همین قدر که راد باره ا رافیانه ازم راد میشن .از این که تو یه جم عی با ره و
ساکت باره .همه می ن تو چه ات هست که ساکتی .من اگر نخندم همه میان میپرسن تو
چه کاری که نمی خندی .همیشه همین جوری هست .یه که تو خودم باره می ن چرا تو
 .1با توجه به اینکه بخشی از برشهای مصاحبهای مرتبر با یافتهها ی این ت قی از متن مصاحبه استخراج رده است سعی بر این رده
است بر اساس زبان بومی و م ی و برمبنای حفظ اصالت ا اعات متنی مشارکتکنندگان این قسمت از متن بهصورت عامیانه به
زبان خود مشارکتکننده در متن مذکور در قاش « »....آورده رود.
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خودت هستی برای همین همه همیشه من را راد دیدن سعی میکنه تو ج م همی شه راد
باره و رادرون بکنه».

پاداش از نوع ارزشی

در ب ث پاداش ارزری چون رفتار و کنش فرد برای وی در ج م صمیمی ارز رمند
بوده است هومن این کنش را تکرار میکند .به نظر هومن پاداش از نوع ارزش کنشی است
ارزرمند .اف ایش پاداش ارز ری احت مام ای جاد رف تار مط وش را بی شتر میک ند (ری ت ر،
 .)1393در این خصوص حمیدر ا ( 54ساله) که از تجربه خورایند عا فه مث بت خود در
جم صمیمی به حس خوش منتج رده این ونه میگوید:
«برای خودم احساس ر ایت میکردم ،من باعث ردم که یک عدهای حداقل از
ناراحتی از توی این ررایطی که ررایطی خاصی است ،از اون فضا کسی باره بتونه رما را
رها کنه ،بیرون بیاره حاا برای ل ظاتی خی ی کاره .ببینید من خودم معتقدم هر که ه ستید
باید منشاء اثر بارید».

مهرزاد ( 40ساله) از حضور در موقعیت اکچری بودن که برای وی پاداش ارز ری
دارته و احساس خورایند را به وجود آورده است اینطور میگوید که:
«اصاً اونجا که میری باید آش را با کارد و چن ام بخوری ،حتماً باید کراوات دا رته
باری ،یعنی همون دکتری که می ن رأنش را اون جا در اوج میبی نی ،من دو ست دارم؛
یعنی اگه کاری ندارته باره میرم اصاً اون ف ضا را دو ست دارم ،چون اکچر یه ،م یری
اونجا کیف میکنی م ی اونا ه مه همکار های ما ه ستند ،چ قدر ریکند خانه ها چ قدر
خور ن ،آقایون چی ریکن ،ک ی لذت می بری قدم زدن تو اون جا لذت داره ،رادت
میکنه».

پریا ( 34ساله) با توجه به مط وش بودن حر کات موزون در راد ردن که برای وی
پاداری ارزرمند بوده اینطور میگوید که:
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«مثاً من و دخترم خی ی ربا موزیک می زار یه ،خود مون می رق صیه (دخ ترم 17
سالشه) ،موزیک میزاریه ،جیغ هه میزنیه ،ان ار مهمون داریه تو خونمون در این حد،
بخا ر اینکه حس خی ی خوبی بهمون میده».

پاداش از نوع ارزیابی عقالنی

درواق این نوع پاداش برای فرد در ج م صمیمی با سنجیدن ررایر و ان جام دادن
رفتاری معقوانه همراه است که بیشترین ارزش و نف را برای وی به دن بام دا رته ا ست و
پرهی از مباحثی است که باعث ایجاد دردسر رود .توس ی معتقد است که فرد از م یان دو
عمل قابل جای ینی آن عم ی را برمیگ یند که در ز مان انت خاش ،حا صل

رش ارزش

نتی جة آن ( )rدر احت مام ک سب نتی جهاش ( )pم قداری بی شتر را ن شان مید هد (تو س ی،
 .)1386مصطفی ( 50ساله) دراینباره میگوید که:
«مثاً یه دوستی ج وی زن و بچه ات نشستن یه روخی کرده ،مردها یه روخیهایی
میکنن در مورد زن دوم و صیغه کردن .نقل مج سشون این چرت و پرتهاست یه دفعهای
میبینی که این حرف مج س را می پکونه حاا بیا درستش کن .حاا بیا ثابت کن که
روخی کردیه .به نظرم اینکه م دودها باید تو حوزه روخی و نشاط رعایت بشه .حتی با
دوست صمیمی .حتی با همسرت حتی با بچه ها باید حدود رعایت کنیه؛ و این مهه
هست».

حسین ( 45ساله) میگوید که:
«من کارم اینجوری هست ولی درونه نمیتونه عوض کنه .من ه نوز کودک درو نه
فعام هست .با بچه مثل بچه بازی می کنه .با ریخش مثل ریخه .با عرق خورش مثل عرق
خورم .با تریاک کشش مثل تریاک کش برخورد می کنه .با سینه زنش مثل سینه زنه .با
مطربش مثل مطربه .این که من اینها را فرصتی برای راد بودن خودم و دی ران در ن ظر
می رم و جم را می ترکونه».
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ع یاکبر ( 50ساله) این ونه میگوید:
«اصاً پیش نیومده تو جم ها هیچ جا بی ر بر روخی کنه و حر فی ب نه ،هیچ
احساسی هه برای این کار تابهحام ندارته نه اصاً و ابداً .سعی می کنه همی شه سنجیده
ص بت بکنه که بعداً در موردش حرف و سرزنش دی ران قرار ن یرم».

پاداش از نوع موفقیت

کامیابی بیان ر این است که فرد در جم صمیمی توانسته ا ست با رفتار ها ،حر کات و
سکنات خود انتظار دی ری را برآورده کند ،بنابراین احتمام بیشتری دارد که با م شارکت
مجدد در جم آن رفتارهای نشاطبخش را به رق مخت ف با توجه به موقعیت ت کرار ک ند.
در قضیه موفقیت هومن بیان میدارد که هرچه پاداش یک عمل خاص بیشتر بارد ،احت مام
بیشتری وجود دارد که آن فرد ع مل مورد پاداش را ان جام د هد (ری ت ر .)1389 ،در ا ین
خصوص حسین ( 45ساله) میگوید که:
«راید در اوج خنده و رادی جدی کارم انجام میدم .چند رب پیش یه ات فاقی اف تاد.
در اوج خنده و رادی سر یه معام ه مارین حرفه را زدم .گفته بابا مثاً ما خر سواریه تو
مارین سوار .میخواسته یه معام ه مارین بکنیه با بچههای تهرون .سر  5می یون تومان معام ه
مون نمیشد .گفت من باتری مارین را برمی دارم چی را برمیدارم .گفته ببخشید تا د یروز
ما خر سوار می ردیه و رما مارین سوار بودی .گفت من سیسته ( بر) مارین برمیدارم.
گفته من عَرعَر میکنه .تو سیسته رورن کن ببین صدای کی باحام تر هست .همین با عث
رد که معام ه جوش بخوره  5تومان را هه رف بی خیام رد .گفت ما از پس زبون تو بر
نمی یاییه».

ع یاکبر ( 55ساله) در خصوص پاداش موفقیت در حرفه اش و کارش در دانش اه
اینطوری میگوید:
«اگه گ بهار دانش اه هستش اون سرویس های رمام هه هستش ،اینجام وظیفه به
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عهده اونهاهه هست ،رما میخوای ناراحت باری میخوای خورت بیاد ،چند روز باید بروم
گ بهار ،گفتن یک هفته .گفته رنبه ممرم هفته بعدش سر رنبه بیاد نِممرم ،روخی روخی
اینها را مم فته ،گفتن آقای فانی ب ه یه هفته بمرو باره هفته دوم نِممرم ،میخواهی به
حراست معرفی کنی بکن ،به کمیته انظبا ی معرفی کنی بکن تا بمروم اونجا از خودم دفاع
کنه ،ما یک هفته را رفتِه سر یه هفته دی ه به آقای فانی (راننده دی ر نق یه) گفتن رما
بایدبری گ بهار ،بعد اونهام رفتن به گ بهار ،بعد همین کار باعث رد که رفتن به گ بهار
مثل رفتن به سفرهای رمام نوبتی باره و هه راننده های نق یه به ور مساوی همه جا
دستور دادن برن .بعد از اون ص بت های ممو با رئیس نق یه ،این کارها روی ر طک افتاد و
همه جا نوبتی رد برای رانندهها».

با توجه به یافتههای این بخش از نورتار حا ر نشاطبخشی اجتماعی بر اساس تعامل
نمادین احساسات و مبادله عوا ف در جم های صمیمی با رفتارهای تقویتکننده نشاط
بران ی ی همچون پاداشها روبرو است که افراد سعی میکنند با توجه به انتظارات
اجتماعی که جم از آنها دارند در قالب پاداشهای رفتاری مثبت چون کامیابی ،ارزش،
ارزیابی عقانی و تشوی با تأکید بر ریوههای رفتاری و بیانی نشاطبخشی اجتماعی را
بهصورت رفتار احساسی و عا فی که میتواند در فرد رور و رعف ،آرامش و حس خوش
را ایجاد کند به وجود آورد؛ بنابراین نشاطبخشی نوعی رفتارهای احساسی و خم
است که ناری از تعامل با دی ری بهوجود میآید.

عا فی
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نمودار  :1سطوح پاداش بخشی عواطف و احساسات نشاط برانگیز در محافل صمیمی

با توجه به یافته های مشخصات جمعیتی جامعه مورد مطالعه در گام کمی میتوان
این ونه بیان کرد که زنان این ت قی به نسبت مردان بیشتر بوده است بیش از نیمی از
پاسخ ویان در گروه سنی  20تا  35سام قرار دارتهاند .در حدود

4
5

افراد متأهل بودهاند.

به ور متوسر سابقة سکونت رهروندان در مشهد بااتر از  30سام بوده است و سکونت در
م ة فع ی سکونت به ور باای  13سام بوده است .بیش از

2
3

پاسخ ویان دارای

ت صیات ریر دانش اهی بودهاند .اکثر خانهها خانهدار بودهاند و سایر افراد رارل (مردان)
هه بیشتر رغل خود را آزاد عنوان کردهاند ،میان ین درآمد ه ینههای خانوار در ماه برابر با
یکمی یون پانصد و بیست پنج ه ار و دویست هشتادورش تومان بهدستآمده است .بیش
از نیمی از پاسخ ویان از م ک رخصی برخوردار بودهاند و ن دیک به

1
3

از رهروندان در
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مشهد در من م رهنی و اجارهای زندگی میکردهاند.1
با توجه به یافتههای کیفی ،بخشی از سؤاات پرسشنامه مصاحبهای نشاطبخشی
رهروندان در خصوص انواع پاداش بخشی تنظیه رده و بر اساس رویه کمی سازی در
سطح منا

رهری مشهد ا اعات از پاسخ ویان جم آوریرده در این بخش از یافتهها

و عیت میان ین هر یک از مؤلفههای پاداش بخش در جدوم ذیل بهاختصار بیان رده
است.
جدول  :9میانگین نشاطبخشی و مؤلفههای آن بر اساس مناطق شهری
مناطق

تشویق

موفقیت

ارزش

ارزیابی عقالنی

جمع

منطقه 1

3/81

3

3/23

3/64

3/39

منطقه 2

3/57

3/30

3/48

3/34

3/40

منطقه 3

4/66

3/78

4/75

4/10

4/38

منطقه 4

3/68

3/15

3/19

3/35

3/31

منطقه 5

3/36

3/18

3/13

2/84

3/11

منطقه 6

4/81

3/34

4/58

3/99

4/19

منطقه 7

5

3/57

4/62

4/05

4/37

منطقه 8

4/58

3/92

4/44

4/02

4/21

منطقه 9

4/11

3/87

4/35

3/69

4/01

منطقه 10

5/11

3/55

5/07

4/43

4/55

منطقه 11

4/95

3/53

5/20

4/44

4/56

منطقه 12

4/98

3/39

5/01

4/60

4/50

منطقه ثامن

4/68

3/55

4/31

3/50

4

مشهد

4/40

3/47

4/24

3/84

3/99

 .1با توجه به اینکه حجه یافته های روش ترکیبی در هر گام بسیار زیاد بوده است .در بخش کمی برای بررسی سیمای پاسخ ویان
تنها بهصورت توصیفی به مهمترین مشخصات جمعیتی جامعه مورد مطالعه اکتفا رده است.
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یافتههای جدوم بیان ر این است که و عیت مبادله عا فی بر مبنای رفتارهای
تقویت کننده پاداش بخش در بین پاسخ ویان سطح منا

رهری در حد متوسر روبه باا

بوده است .1با توجه به نتایج جدوم باید اراره به این کرد که پاسخ ویان بیشتر از
پاداشهای تشویق برانگیز به نسبت دی ر پاداشها در م افل صمیمی به دی ران بهره
میبرند؛ بهعبارتدی ر وجود چنین پاداشهای نشاط بران ی ی بهعنوان رفتارهای
تقویتکننده از اهمیت خوبی برای پاسخ ویان در جم های صمیمی برخوردار است .در
این خصوص رهروندان منطقه  12-10-11به ترتیب در مرتبه باال بیشتر در جم های
صمیمی به این پاداشها توجه میکنند؛ و رهروندان منا

 1-4-5در مرتبه پایین به

ترتیب از انواع پاداشهای تقویتکنندههای رفتاری استفاده میکنند.
از منظر دی ر میان ین پاداش ارزیابی عقالنی در بین سایر پاداشهای در ب ث مبادله
عوا ف در مرتبه کمتر قرار دارد ،این مب ث بیان ر این است که پاسخ ویان در
نشاطبخشی اجتماعی خود به دی ران در حد کمی بااتر از متوسر از چنین رفتارهای
نشاطبخشی استقبام میکنند .این استقبام به این معنی است که ارزشها و حدود هنجاری
در م افل صمیمی سعی میرود در حد متوسر رعایت رود ،این ارزشها و هنجارها به
این معناست که افراد نشاطبخش برای ابراز عوا ف خود با دی ری از ساختارهای رالوده
رکن نشاطبخش از ری ریوه های چون جوک ،تیکه انداختن ،رقصیدن ،ادا درآوردن
و ...هه استفاده میکنند .درمجموع نقشه ذیل بیان ر و عیت پاداشها در سطح منا

را

نشان میدهد.

 .1با توجه به نتایج جدوم باید گفت که بازه م اسبه میان ین جداوم بر اساس یف لیکرت (خی ی زیاد ( ،)7زیاد ( ،)6تاحدی زیاد
( )5تا حدی که ( ،)4که ( ،)3خی ی که ( ،)2اصاً ( )1م اسبه رده است بنابراین میان ین معیار جداوم ت قی در حد متوسر
برابر با ( )3/5به دست آمده است.
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نقشه  :5موقعیت نشاطبخشی مبتنی بر پاداشها در سطح مناطق شهری مشهد

با توجه به نقشه منا

باید اراره به این کرد که اکثر پاسخ ویان منا

و م ات رهر

مشهد از رفتارهای تقویت کننده پاداش بران ی در م افل صمیمی در سطح رهر در حد

متوسط روبه باال بهره میبرند.

نقشه  :6موقعیت نشاطبخشی مبتنی بر پاداشها در سطح محلههای شهری مشهد
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با توجه به نقشه مذکور در م ات (شریف واقع در منطقه  ،11محله راهآهن و بالل
در منطقه  ،3محله وحدت در منطقه  ،2محله شهرک شیرین در منطقه  ،6محله سیدی

در منطقه  ،7محله باال خیابان در منطقه ثامن) بیشتر از سایر م هها از رفتارهای
نشاطبخش بهره میبرند.
با توجه به یافتههای بهدستآمده از میان ین و عیت پاداشها در سطح منا
خورهبندی و عیت نشاطبخشی اجتماعی در راستای مبادله عوا ف و بیان احساسات
مثبت مبتنی بر رفتارهای پاداش بخش در جم صمیمی مورد مطالعه قرار گرفته است.
خورهبندی فوق به م ق این امکان را می دهد تا بر مبنای هم نی موجود در بین موارد یا
مو وعات مورد مطالعه ،آنها را به ریوهای مناسب بقهبندی کند و سپس مورد تفسیر و
تبیین قرار دهد( .کانتری .)329 :1387 ،با توجه به آنچه تو یح داده رد در حوزه
برنامهری ی اجتماعی و فرهن ی جدوم ذیل بیان ر دقت ریب فاص ه جهت تعیین خورهها
در سطح منا

را نشان میدهد.
جدول  :10ترکیب خوشهبندی نشاطبخشی در سطح مناطق شهری

Stage Cluster First
Coefficients Cluster Combined
Appears
Stage
ضریب فاصله
Cluster 2 Cluster 1
Cluster 2 Cluster 1

Next
Stage

1

1

3

1/417

0

0

2

2

1

4

2/616

1

0

3

3

1

2

9/710

2

0

0

جدوم باا نشان میدهد که چ ونه منا

رهری در هر مرح ه از ت یل س س همراتب

کاستری (خورهبندی) درهه دی ر ادرام ردهاند .خورهها با ادرام منا

در یکدی ر در

مراحل مخت فی رکل میگیرد .این کار ادامه مییابد تا زمانی که همه منا

به یک خوره
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روند .در جدوم ستون ریب فاص ه ،می ان فاص ه بین دو خوره (منا ) را

که در همدی ر ادرام ردهاند نشان میدهد بهترین مرح ه برای خورهبندی بین مرح ه دو و
سه است پس مرحله دو میتواند بهترین مرح ه برای توقف خورهبندی بارد؛ بنابراین از
مرح ه توقف به پایین که رامل دو مرحله است بهترین خورهبندی را برای متغیر مورد
مطالعه میتوان انجام داد .جدوم ذیل ن وه عضویت خورهبندی و فاص ه هر منطقه را در
خوره مورد نظر بهاجمام تو یح میدهد.
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جدول  :11عضویت مناطق شهری در بین خوشهها

منطقه

خوشه

فاصله

منطقه

خوشه

فاصله

منطقه

خوشه

فاصله

شهرداری  Dictance Clusterشهرداری  Dictance Clusterشهرداری Dictance Cluster
0/713
11
0/286
6
1
2
2
0/434
1
2

1

0/271

7

2

0/274

12

2

0/727

3

2

0/210

8

2

0/410

ثامن

2

0/658

4

1

0/116

9

2

0/825

5

1

0/531

10

2

0/683

بر اساس نتایج جدوم فوق در خوره اوم منطقه  4در ررق مشهد قرار دارد و ج ء
منا

حاریهنشین رهر م سوش میرود و از و عیت ناپایدار و م روم و کمتر برخوردار

قرار دارد از نظر جای اه اهمیت پاداشها و مؤلفههای آن در راستای تعامل نمادین عوا ف
و بیان احساسات در سطح خوره از و عیت بهتری برخوردار است .درحالیکه منطقه 5

رهری که همجوار به این منطقه در ررق مشهد قرار دارد و از و عیت حاریهنشینی
برخوردار است و از نظر امکانات رهری در سطح پایداری عیف و کمتر برخوردار قرار
دارد در راستای مبادله نمادین عوا ف و بیان احساسات مثبت نشاطبخشی در جم صمیمی
در سطح خوره اوم به نسبت دی ر منا

فاص ه بیشتری دارد و باید بیشتر مورد برنامهری ی

اجتماعی و فرهن ی قرار گیرد.
در خوره دوم بر اساس نتایج جدوم منطقه  9رهری با توجه به اینکه از نظر و عیت
برخورداری از امکانات رهری و خدمات در سطح پایداری قوی برخوردار است در
راستای تعامات نمادین عا فی و بیان احساسات نشاطبخشی اجتماعی در سطح خوش
مذکور بر اساس دارتن بااترین فاص ه در خوره از سوی کاررناسان باید بیشتر مورد
برنامهری ی قرار گیرد .در همین خوره منطقه  3رهر مشهد که در ج ء منا

حاریهنشین
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رهر در ررق مشهد واق رده و از نظر امکانات و خدمات رهری منطقه کاماً م روم و
ریر برخوردار از امکانات رهری است بهترین موقعیت را از نظر و عیت تعامات نمادین
عا فی و بیان احساسات در سطح خوره دارته است.
در راستای خورهبندی متغیر نشاطبخشی با تأکید بر مؤلفههای پاداش بخش در
جم های صمیمی مبتنی بر تعامات نمادین عا فی و بیان احساسات جدوم ذیل و عیت
میان ین هر مؤلفه را در سطح خورهها نشان داده است.
جدول  :12خوشهبندی نهایی نشاطبخشی بر اساس مؤلفههای پاداش بخش
خوره اوم
و عیت نشاطبخشی اجتماعی
با تأکید پاداشها

منطقه رهری
5-4-2-1

خوره دوم
منطقه رهری
-10-9-8-7-6-3
 -12-11ثامن

پاداش از نوع تشوی

3/61

4/73

پاداش از نوع موفقیت

3/16

3/60

پاداش از نوع ارزش

3/26

4/64

پاداش از نوع ارزیابی عقانی

3/29

4/07

3/33

4/26

و عیت پاداشها در سطح منا

با توجه به نتایج جدوم باا درنهایت دستهبندی نشاطبخشی با تأکید بر پاداشها در
راستای بیان احساسات و مبادله عوا ف باید گفت که و عیت پاداش بخشی ،منا
رهری را به دو خوره تقسیه کرده است .بهاجمام باید بیان کرد که میان ین و عیت هر
یک از مؤلفههای پاداش در خوشه دوم به نسبت خوشه اول بیشتر بوده است؛ در بین
مؤلفههای پاداش بخشی خوره دوم پاداش از نوع تشویق بیشترین اهمیت را برای
پاسخ ویان در راستای مبادله عوا ف در جم صمیمی به همراه دارته است؛ و سایر
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پاداشها در مرتبههای بعدی قرار دارند .با توجه به معیار میان ین مؤلفهها ( )3/5باید اراره
به این کرد که درمجموع رفتارهای تقویت کننده پاداش بخش در خوره دوم بااتر از حد
متوسر است و موقعیت این مؤلفهها در خوره اوم کمتر از حد متوسر (متوسر روبه پایین)
بوده است؛ بنابراین ازم به نظر میرسد که برای هریک از منا
یاد رده در سطح منا

در خصوص مؤلفههای

و م هها برنامهری ی دقیقی جهت تقویت و ارتقاء نشاطبخشی در

راستای ت کیه عوا ف و بیان احساسات مثبت صورت گیرد .نمودار ذیل بهاختصار
موقعیت خورهبندی نشاطبخشی مبتنی بر پاداش را به همراه بیشترین و کمترین فواصل هر
منطقه نشان میدهد.

نمودار  :2خوشهبندی نشاطبخشی در سطح مناطق شهری مشهد
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نقشه  :6خوشهبندی نشاطبخشی اجتماعی مبتنی بر پاداشها در سطح مناطق شهری مشهد

با توجه به نتایج خورهبندی و نقشه فوق باید اراره کرد که بیشترین رباهت از نظر
نشاطبخشی اجتماعی در داخل هر خوره یکسان بوده که با دی ر خورهها متفاوت بوده
است؛ بنابراین بیش از

3
4

رهروندان مشهد با میان ین  4/26در بازه ( 1تا  )7دارای

نشاطبخشی اجتماعی متوسط روبه باال قرار میگیرند و کمتر از

1
4

اوم قرار گرفتهاند که در موقعیت پایینتر از حد متوسط قرار دارند.

رهروندان در خوره
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نقشه  :7خوشهبندی نشاطبخشی اجتماعی مبتنی بر پاداشها در سطح محلههای شهری مشهد

درمجموع بر اساس ت یل خورهای در حدود  77درصد م ات در خوره دوم
(متوسر روبه باا) و در حدود  23درصد م هها در خوره اوم (کمتر از حد متوسر) از
احساسات و عوا ف نمادین پاداش بخشی برخوردارند.
بحث و نتیجهگیری
انسان موجودی عا فی است و عا فه جوهره سامت است ،این پدیده برای رکل
دادن به روابر ،پیوندهای اجتماعی و همبست یهای گروهی بهمثابه رکن اساسی
ساختارهای اجتماعی است؛ که اگر این عوا ف به رکل رور و هیجان عا فی در جم ها
که همان نشاطبخشی است ،بروز مینماید؛ و میتواند به رکل دادن اجتماع ،انسجام،
بران یخت ی عوا ف مثبت و زیستپذیری بهتر جم ها منجر به رود.
حام اگر خواسته باریه و عیت سامت افراد و روابر اجتماعی مؤثر در بین این
جم های صمیمی را بهبود بخشیه باید ان ی ه افراد نشاط بخش را اف ایش داد .به عبارتی بر
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پایه نظریه هومن باید تقویتکنندههای رفتاری بارند که منجر به تکرار این جم ها گردد.
استفاده از پاداشهای نشاطبخش جهت رسیدن به موفقیت در جم ها و یا جامعه ،برقراری
نشاط به منظور رسیدن به یک سری ارزشهای فرامادی ،مشوق بودن دی ران برای ادامه
نشاطبخشی و درنهایت استفاده از تجربیات زیسته فرد نشاطبخش ،در کنار ارزیابی عقانی
برقراری نشاط در جم  ،از مهمترین مقولههایی بودند که در ی مصاحبه ت قی به آن
رسیدیه.
صرفنظر از آنکه نشاطبخشی در سطح مشهد از چه و عیتی برخوردار است ،اما
میتوان گفت :تکرار این جم های نشاطبخش که منجر به پاداش میرود ،از و عیت
خوبی برخوردار است ،چراکه بر اساس یافتههای پژوهش ،گرفتن انواع پاداش از جم در
حد متوسر رو به باا بوده است؛ که بر پایه این پاداشها ،انتظارات رکل میگیرد .وجود
گفت وی پاداش بخشی معطوف به نشاط که از سوی فرد با خودش صورت میگیرد با
ترکیبی از متغیر ر ایت و رادکامی رالباً قابل تعمیه است ،چنین انتظاری از سوی فرد و
دی ری احساسات مثبت را اف ایش میدهد (کیانپور و آقابابایی )1396 ،سپس افراد را به
جستجوی روابر مشترک با دی ران ترریب میکند که ار اء کننده است؛ درنتیجه در
چنین مواجهاتی سطح نمایش کنش عا فی با دی ران و دریافت آن از دی ران اف ایش
مییابد.
بنابراین هرقدر انتظاراتی که فرد از موقعیتهای خود در م افل صمیمی دارد ،بیشتر
بارد ،پتانسیل بران یخت ی احساس نشاطبخش در مقابل دی ران بیشتر خواهد بود .این
بران یخت ی احساسی که با ترریب ،تشوی  ،ارزیابی عقانی تائید و ر ایت دی ران همراه
است معمواً رادکامی را برای فرد بهصورت تجربه زیسته به وجود میآورد ،درنتیجه این
اثر ،فرد نسبت به دی ری احساس عا فی مثبتی نشان میدهد و معمواً احساسات مشابهی
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هه دریافت میکند .این بران یخت ی احساسی تا زمانی ادامه پیدا میکند که فرد و دی ری
(جم ) به ارباع ،اقناع و اجماع عینی رسیده بارد؛ بنابراین در آن مقط رابطه پایان مییابد.
وجود چنین بران یخت ی احساسی مثبت ناری از تعامل متقابل نمادین باعث میرود که این
جریان به نمایش درآید و به یک سرمایه بیبدیل برای فرد تبدیل رود .چنانچه به نظر ترنر

1

( ،)2007انسانها از ری بران یخت ی احساسی 2نیازهای بنیادی خود را برای برآوردن
بهصورت تعامل رودررو انجام میدهند.
ازاینرو هر چه سطح پاداشهای رهروندان مشهدی در م افل صمیمی در بین منا
رهر مشهد بیشتر تجربه رود ،سطوح بران یخت ی احساسی و نمایشی کردن احساس
نشاطبخشی بیشتر خواهد بود .درواق بیان نمایشی کردن احساسات رو به باای پاسخ ویان
رهر مشهد در م افل صمیمی ،باعث این رده که انتظارات رو به باایی فرد از خود و
دی ری دارته بارد و هر چه این احساسات تجربه رده بیشتر بارند ،تغییر در انتظارات
مربو ه به کنشهای متقابل عا فی بعدی بیشتر خواهد بود.
از منظر دی ر افراد نشاطبخش قبل از ورود به جم های صمیمی و یا در زمان حضور
در این جم ها باید برای خود درگیری احساسی ایجاد کنند تا بتوانند نشاطبخشی خود را
انتقام دهند؛ بنابراین این افراد در گفت وی ت ی ی با خودران باید بتوانند بیشترین درگیری
احساسی را ایجاد کنند و بهدرستی از مناب تجربیات احساسی خود در مواجههها استفاده و
هدفگیری نمایند .درواق این اهداف ،همان پاداشهای مبادلهای هستند که میتواند از
سوی خود فرد صادر رده بارد و یا از سوی دی ری ابراز گردیده بارد.
درنهایت میتوان بیان کرد که چون منا

که برخوردار از امکانات در خوره اوم قرار

1. Turner.J.H
2. Emotional arousal
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گرفته اند و از رفی از یک همجواری مکانی برخوردارند ،رهروندان این منا
پاداشهای دریافتی بسیار ربیه به هه عمل می کنند و خوره دوم که رامل منا

از نظر
برخوردار

از امکانات است ،آنها نی از همجواری مکانی برخوردارند و پاداشهای دریافتی مشابه
دارند .به عبارتی این احتمام می رود که چون رهروندان هر خوره ،از ل ا دریافتی پاداش
بسیار ربیه به هه هستند ،ازاینرو برای حفظ تع

و هویت خود بیشتر پاداشهایی

مدنظرران است و یا از آن بهره میبرند که به مکانهای خاصی تع دارند.
با این تفاسیر پاداشهای نشاطبخش بهصورت یک واقعیت احساسی و عوا ف
بران یخته رده در جامعه معاصر ما متأثر از ساختارهای جمعی مانند خانواده ،دین ،اسا یر،
زبان ،آیینها ،بیعت ،زیست پذیری ،اف ایش خاقیتها ،عمومیت و روئیت پذیری،
دوست م وری و ...قابل تعریف و تفسیر است .از اینرو نشاطبخشی بهعنوان یک واقعیت
عا فی خورایند مرتبر با دی ری با ارادهای آگاهانه میتواند تنوعی از خ وخوی
خورایند در نظر گرفته رود که انتظارات متقابل دی ری را برآورده میسازد و این
خصیصه رفتاری در راستای مط وش بودن کیفیت زندگی یک سرمایه بیبدیل خواهد بود.
در این زمینه میتوان برای ابراز پاداشهای نشاطبخش که به احساسات مثبت و
عوا ف پایدار منتهی میگردد اراره به این کرد که:
• پیوندهای اجتماعی مبتنی بر تعامات مثبت در بین خانوادهها در ررایر حا ر جامعه
ما بیشتر مورد حمایت سازمانی و فعالیتهای آنان قرار گیرد.
• آموزش کنترم احساست و هیجانات بهعنوان یک مهارت زندگی در راستای حل
تعار ات درون خانوادگی و اختافات خویشاوندی جهت کاهش ابراز احساسات
منفی و عدم دریافت پاداشهای نشاط بران ی مورد توجه نهادهای خانواده باید قرار
گیرد.
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• سعی رود انتظارات بین فردی از سوی سازمانهای اجتماعی و رسانههای دیداری و
رنیداری در راستای اف ایش تعامات رادی بخش خانوادگی به روشهای متنوع
آموزش داده رود.
• سعی گردد رفتارهای خوشبینانه آموخته رده و احساسات مثبت در قالب بستهها و
دورههای آموزری از سوی نهادهای ذیربر با نهاد خانواده تقویت گردد.
• استمرار روابر عا فی و اجتماعی در بین اعضای خانواده و خویشاوندان در حام
حا ر کمرنگ رده است باید از ری راهبردها و راهکارهای تب یغی ،ترریبی،
تشویقی و آموزری بهصورت کارگاههای عم یاتی و اقدام پژوهانه از سوی
سازمانهای مرتبر با نهاد خانواده مورد تأکید قرار گیرد.
• با نظر به اینکه مؤلفههای سرمایه اجتماعی در خانواده (اعتماد ،مشارکت و هنجار) در
بسیار کمرنگ رده است؛ و با توجه به دستاوردهای پژوهشی که در این زمینه در دهه
اخیر در حوزه سرمایههای اجتماعی خانواده صورت گرفته است؛ سازمانهای
اجتماعی متولی با نهاد خانواده باید از فعالیتها و خدمات متنوع برای تقویت و
نهادینهسازی این هدف بهصورت گامهای عم یاتی مؤثری بردارند.
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