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 چکیده:
گیري از تعامالت  هاي بهره شیوه توصیف از پژوهش حاضر هدف

شاط شی ن خ و بخ وده استآن بندي  سن گام، کیفی (مطالعه  دراین پژوهش  .ب
ع توصیف) و روش درون ز نو اي  یابی نقطه موردي جمعی)،گام کمی (پیمایش ا

ـ نوعی، تصادفی ساده متناسب با  (تحلیل فضایی) از نمونه گیري هدفمند 
رده است. گیري مکانی و منطقه حجم هر منطقه شهري و نمونه  اي بهره ب

ک یافته آوري جمع ر تحلیل تماتی آماري، و تحلیل فضایی و توصیف ،ها ب
وده خوشه شنامه محقق ساخته و عمیقنیمه   مصاحبه و از ؛بندي ب ، پرس

شه ستفاده شده است. قلمرو پژوهش مناطق شهري  ترسیم نق  13هاي شهري ا
شهد وده است. واحد 1397در سال  گانه م شاهده افراد، ب در رویه  م

وار و در سطح تحلیل فضایی بلوك کمی شهري بوده است. میزان  هاي خان
ر با ( راب آمده )80/0آلفاي تحقیق ب ساس یافته بدست  ر ا هاي کیفی،  است. ب

شاط شاط تعامالت ن گرم و سرد) و  تیپ( دهندگی بخش در دو سر طیف ن
شاط شاط) تعریف شده (دریافت گیرندگی ن د. کننده ن هاي  ترین مقوله مهم ان
شی کردن موقعیت رفتاري و بیانی، ،کیفی هاي  شکنی موقعیت شالوده نمای

ع بیانی و رفتاري، عی، نو گرخواهی، درون نفوذ اجتما گري  دوستی، دی ن
آرامش و کاهش تنش روزمره  سب  ه، ک ج کمیبوده استهمدالن و تحلیل  . نتای

سیار پایین این استفضایی  ر از حد  که تیپ گرم معطوف به شور و شعف ب ت
 .است بودهتیپ سرد معطوف به حس خوب در حد متوسط رو به باال و متوسط

شاط شی در بین مناطق ( در نهایت میزان ن ) کمتر از حد متوسط 5و  4، 2، 1بخ
ست.و ثامن) متوسط رو به باال  12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 3مناطق (در  و  بوده ا
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 مسأله یانب و دمهمق
عنوان خُلق براساس رویکرد فردي شادي در بعد اجتماعی آن به ي غرب هشدر اندی

در ارتباط با دیگران  ،شود که با هدف لذت در لحظه عاطفی مثبت، در نظر گرفته می
هدفمند  مثبت با دیگران،را ناشی از روابط  و همکارانش شادکامی Argyle شود.تعریف می

 ).Argyle &et al, 1995: 107( کندبودن زندگی و دوست داشتن دیگران تعریف می
که بیشتر به  جزء اجتماعی شادي را مرتبط به زمان حال دانسته؛ Seligman سلیگمن

 ... راحتی و سرزندگی، ارگاسم، شعف،و  شورمعطوف است و با مفاهیم 2 ها و خوشی 1لذایذ
در این بعد شادي معطوف به روابط اجتماعی  ؛)Seligman, 2016:135( استمترادف 

 .)Seligman, 2015( قوي و مطلوب مشارکتی است
شادي به درجه یا میزانی  است. بیان کرده Veenhovenترین تعریف نشاط را جامع
مطلوب بودن کیفیت کلی زندگی خود  ي هآن دربار ي شود که شخص به وسیله اطالق می

اساس این تعریف نشاط در بعد اجتماعی ناشی  ). برVeenhoven, 1984( کند قضاوت می
) روابط اجتماعی مثبت Ghafari & Habibipourgetabi, 2014( از بودن و تحقق یافتن

ات شناختی نشاط با مناسبشود. بنابراین از دیدگاه جامعه نسبت به دیگران محقق می
 ,Anbari( هاي فرهنگی و بافت تاریخی جامعه پیوند دارد اجتماعی، نظام قدرت، ارزش

اي در  کننده  عنوان یک کاتالیزور، نقش تسریع عالوه بر این مفهوم نشاط به .)2013:106
 .)Chalabi & Mousavi, 2014:257( دارد یک جامعه ي فرآیند توسعه

متغیرهاي نشاط، امید به آینده، خشنودي و از ابتداي قرن بیست و یکم سازمان ملل 
یافتگی جوامع کرده  عنوان یک متغیر کلیدي وارد محاسبات سطح توسعه مندي را به رضایت

نشاط ایرانیان از سال  ي با توجه به اینکه رتبه). Diener & Seligman, 2002:83( است
شادي  ي نمره و میانگین است در نوسان بوده 118تا  105تا حال حاضر بین  2005

بیانگر این است  ؛)Anbari, 2018( در نوسان بوده است 80/4تا  60/4بین 10ایرانیان از 
 تعامالت مفهومو  چندان مطلوب نیستایرانیان  هاي صمیمی در جمع جمعیکه نشاط 

روند سالمت، و  شاخصی در ،عنوان یک فهم کنش انسانی در نقش کاتالیزور بخش بهنشاط
نرخ شاد زیستی در بین  . در همین ارتباطشده است  جامعه ما نادیده گرفته ي توسعه

  شود.میکشورهاي جهان را به سه دسته تقسیم 
 حال کامالً صعودي دارند: اکثراً کشورهاي صنعتی و در کشورهایی که شادکامی •

جنوبی، دانمارك،  ي صنعتی دنیا چون هند، ایرلند، مکزیک، پورتوریکو، کره ي توسعه 
 ... در این دسته قرار دارند. کانادا، آرژانتین، ایتالیا، ژاپن و

1 pleasures 
2 gratifications 
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کشورهاي که بدون تغییر هستند: در این دسته، کشورهایی چون سوئد، نروژ،  •
 گیرند. سوئیس، بلژیک، فنالند و اسپانیا قرار می

کشورهایی  نزولی روبرو هستند: در این دسته با شادکامیکشورهایی که با عمدتاً  •
 .)Anbari, 2018:217-218( ... قرار دارند همچون چین، ایران و

ي جهانی، مطلوب نیست؛ این اگر وضعیت شادمانی ایرانیان در گستره عالوه بر
ها جاي بسی تأمل دارد. بنا بر تحقیق خراسان رضوي نسبت به سایر استان استان وضعیت

کرمانشاه و خراسان رضوي از منظر سه استان یزد،  1394جهاد دانشگاهی در سال 
ها در سطح مراکز  اند؛ و چون این یافتهها بودهترین استانشناختی به ترتیب غمگین روان

 نظر سطح شادکامی دیگر گفت که شهر مشهد از بیان  توان به شده است می  استانی تکمیل
 تر است نسبت به وضعیت میانگین کشور پایین

 )http://www.irna.ir/fa/PhotoNews/3580203(. 
 

 
 ها) استان میزان وضعیت شادکامی در ایران (میزان شادکامی: 1 شکل

Figure 1: Happiness status in Iran (Happiness of Provinces) 
 

نشان در مورد نشاط شهروندان مشهد  )Babaei, 2010( هاي پژوهش همچنین یافته
هاي طنز و موسیقی و  هاي خانوادگی، اجراي تئاتر، برپایی جشن که برگزاري جشن دهد می

 ,Akbari( تحقیقنتایج . ثر باشدؤتواند بر افزایش شادي جوانان این شهر م کنسرت می
خوب شهر مشهد نیز حاکی از آن است که وضعیت نشاط در این شهر  در کالن )2015
 جدول ذیل به اجمال بیانگر این وضعیت است. نیست.
 
 

http://www.irna.ir/fa/PhotoNews/3580203
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 در شهر مشهد پاسخگویان شادي میزان احساس توصیف :1 جدول
Table 1: Describing the Level of Happiness of the Respondents in 

Mashhad 
 کنید؟ می شادمانی احساس چقدر کلی طور به

? In General, How Happy Do You Feel 
 مشهد شهر پاسخگویان فراوانی توزیع درصد

Percentage of Frequency Distribution of Respondents in Mashhad 
 اصالً کم و خیلی کم تا حدودي زیاد و خیلی زیاد

34/6 40/1 21/3 40 
 

1 دهد بیش ازگونه که جدول نشان میهمان
2

از پاسخگویان مناطق شهري این  
اند. درصد) در زندگی خود احساس شادمانی متوسط رو به پایینی داشته 4/61تحقیق (

تري از شادمانی را البته برخی از مناطق شهر مشهد نسبت به سایر مناطق سطوح پایین
 تجربه کرده بودند. 

 

 
 هاي شهر مشهد محله تفکیک به پاسخگویان شادمانی احساس میانگین فضایی توزیع :1 ي نقشه

Map 1: Spatial Description Mean of Happiness of Respondents by 
Neighborhoods of Mashhad 

 
انگیز در این شهر به این بخش از بر در راستاي فقدان تعامالت نشاطتوان  حتی می
اشاره کرد که میانگین شاخص روابط اجتماعی شهروندان  )Akbari, 2015(نتایج تحقیق 

 ها و مناطق شهري مشهد متوسط رو به پایین بوده است.  محله
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 میانگین روابط اجتماعی به تفکیک مناطق شهري مشهد: 1 نمودار

Graph1: Average of Social Relations by Urban Areas of Mashhad 
 

 
 هاي شهر مشهد محله تفکیک به پاسخگویان اجتماعی روابط فضایی توزیع :2 ي هنقش

Map 2: Spatial Distribution of Respondents' Social Relations by 
Neighborhoods of Mashhad 

 
 ارتباطات اجتماعی و تعامالت جمعی، ها؛ حال اگر در نظر بگیریم که در اکثر فرهنگ

توانیم مسیر اجتماعی بودن این طریق ما میتواند باشد. از کلید بهزیستی و شادي افراد می
 فهم وبري، کنش از منظر ).Newman, 2018( نشاط را از مسیر فردي آن درك نمائیم

قائل شود و ناظر به  ذهنی معناي براي آن گر کنش که است اجتماعی صورتی در انسانی
تعامالت و  بر این اساس). Weber, 2014:50( دیگري باشد و از رفتار دیگري متأثر شود

گیرد که  برانگیز بین افراد تا جایی معناي کنش اجتماعی به خود میسطح روابط نشاط
صورت  هاي معنادار به این کنش باشد یا متأثر از رفتار و حضور دیگران در جمع صمیمی

 مفاهمه، مبادله گردد؛ و یا کنش فرد در واقعیت، باید از این معانی مبادله شده متأثر گردد. 
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هاي ارتباط  ضعف شبکه توان احتمال داد که تعامالت ضعیف، وجود می اینبا 
اجتماعی، ابراز عواطف و احساسات اجتماعی منفی به همراه پیوندهایی غیر صمیمانه 

 بخشی در شهر مشهد شده است؛ ازشادي و نشاط ي شهروندان منجر به کاهش پدیده
عنوان یک مفهوم  تواند به می برانگیزرو ضرورت فهم و شناخت تعامالت نشاط این

بخش در شهر  تر شدن روابط نشاط شناختی مورد تأمل قرار گیرد، همچنین ضعیف جامعه
زمان منجر به کاهش انسجام  مرور  به هاي صمیمی حضور افراد در جمع ي واسطه مشهد به

دار، تواند احتمال به خطر افتادن سالمت پای و یکپارچگی روابط اجتماعی شده است که می
 تعهد اجتماعی، اعتماد و اطمینان متقابل شهروندان را به همراه داشته باشد.

 ي عنوان سازه را به بخشیلذا در این تحقیق (نوشتار) در پی آن هستیم که نشاط
هاي راحت و  نشینی هاي سازنده در هم ناشی از تعامالت و کنش (اجتماعی) جمعی

 .کنیم و تحلیل فضایی و محلی شناسایی بومی صورت به و خودمانی مورد فهم قرار داده
 :که پاسخ دهیم الؤبه این سایم با در نظر گرفتن این نکات، در این پژوهش کوشیده

هاي صمیمی در جمعهایی  هایی دارد؟ از چه شیوه چیست؟ چه سنخ بخشینشاط
 این پدیده در بین مناطق شهري و فضایی از چه توزیع جغرافیاییبرخوردارست و 
 برخوردار است؟

اي و آمیخته به صورت بین رشته 1ترکیبیبراي پاسخگویی به این پرسش از روش 
  بهره برده شده است.

کمتر تولید شده  بخشینشاط يبا توجه به اینکه ادبیات تجربی در خصوص مطالعه
است در این بخش در نظر داریم به اختصار ادبیات تجربی در خصوص نشاط در سطوح 

ر منابع داخلی و خارجی جهت غناي مفهوم مورد پژوهش براي مخاطبان بیان مختلف د
 کنیم. 

 
 پیشینه پژوهش

 الف) تحقیقات داخلی 
عنوان یک متغیر ایران نشاط به علمی ي ههاي اخیر در جامع اکثر تحقیقات دهه در

 .آکسفورد مطالعه شده است ي وابسته مبتنی بر رویکرد روانشناسی با تأکید بر پرسشنامه
در جدول ذیل  1399تا  1383بنابراین با نگاهی به تحقیقات انجام شده بین سال 

ها را که اثرگذار بر متغیر وابسته شادي/ ترین متغیرهاي مستقل و سطوح تحلیل آن مهم
 بیان شده است.نشاط بوده است، جهت آگاهی 

 

1 mixed method 
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 متغیر وابسته شادي/ نشاطمتغیرهاي مستقل بر تحلیل  سطوح : 2جدول 
Table 2: Levels of Analysis of Independent Variables on the Dependent 

Variable of Happiness 
 درآمد، شغل ،هلأتوضعیت  ،تحصیالت ،جنس ،شناختی: سنجمعیت يمتغیرها سطوح تحلیل

Levels of 
Analysis 

Demographic Variables: Age, Sex, Education, Marital Status, 
Income, Occupation 

 سطح خرد

 ،موقعیت شغلی ،شانس و اقبال، (اوضاع اقتصادي اي: اقتصادي:متغیرهاي غیر زمینه
 ...) ورضایت از وضعیت اقتصادي  ،موقعیت اقتصادي، شغلی ي مرتبه

، انتخاب دیگرخواهانه ،انتخاب عقالنی و اخالقی ،اجتماعی: (وسایل ارتباط جمعی
تنوع  ،هنجارينظمی/ بیاحساس بی ،احساس امنیت / ناامنی، احساس رضایت نسبی

رضایت از ، انزواي اجتماعی ،وضعیت تحصیلی، موقعیت اجتماعی، هاي جدید نقش
رضایت از ، رضایت از محیط همکاران ،محیط خانوادگی، رضایت از محیط دوستان

 ،رضایت از امکانات شهري ،روستا) / (شهر رضایت از محل زندگی ،محیط همسایگان
تعامالت  ،رضایت از کل زندگی ،رضایت از سالمت جسمانی ،رضایت از وضعیت تغذیه

 مسافرت کردن و ...) ،هاي ورزشی فعالیت ،سرگرمی، اوقات فراغت، همسایگی
احساسات ، عزت نفس/ حرمت نفس ،ناختی از شاديروانشناختی: (درك عاطفی و ش

، امید به آینده، خلق مثبت ،انرژي مثبت، احساس آسایش ،احساس احترام ،مثبت
هاي  مهارت ،پذیريتحمل، حمایت اجتماعی، توانمندسازي ،احساس عدالت (توزیعی)

 ،عدم احساس محرومیت ،حماسی ي روحیه ،هاي جدید تجربه ،اجتماعی و ارتباطی
 ...)  عدم دستیابی به اهداف و

هاي  پایبندي به ارزش ،ي مناسب اخالقیفضا ،غضب اخالقی ،(هویت محلی فرهنگی:
 ... ) دینی و

 سطح میانی

مقبولیت/ پذیرش  ،انزواي اجتماعی ،پیوندها و ارتباطات: اعتماد به دیگران/ اجتماعی
 اجتماعی يرابطه ،اجتماعی

 ،انسجام) ،مشارکت، اجتماعی (اعتماد يسرمایه ،هاي اقتصادي ها: سرمایه سرمایه
 فرهنگی يسرمایه

 سطح کالن
ادغام  ،انسجام اجتماعی ،آنومی ،هویت قومی ،هویت جمعی ،نابرابري ،محرومیت نسبی

 اجتماعی
 

 است؛ کردهکید أن مطالعات بر روي عوامل مختلفی تبا توجه به مباحث جدول باال ای
(شخصیت، عزت نفس،  هاي روانشناختی توان در پنج دسته قرار داد: ویژگیکه آنها را می

(جنسیت،  شناختیهاي جمعیت ویژگی ؛...) بینی، احساس محرومیت وگرایی، خوشبرون
هاي اقتصادي (داشتن شغل و رضایت شغلی، درآمد،  ویژگی ؛...) وضعیت تأهل، تحصیالت و

هاي اوقات فراغت، اعتقادات مذهبی،  (فعالیت هاي فرهنگی ویژگی ؛...) وضعیت مسکن و
اجتماعی، روابط اجتماعی توأم با  ي(سرمایه اي اجتماعیه ویژگی ؛...) فرهنگی و يسرمایه

 ,Moradi...) ( و اعتماد، تعامل اجتماعی، حمایت اجتماعی، انزواي اجتماعی، آنومی
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 که دهندمی نشان 70 ي دهه که مطالعاتبیان کرد باید در همین ارتباط ). 2016:174
 رو متوسط" نشاط سطح 80 ي است. در دهه بوده "متوسط" ها سال این در نشاط میانگین

در سطح ملی نشاط ایرانیان  90 ي اول دهه ي مطالعات نیمه در است. شده گزارش "باال به
 .)Anbari, 2013:114( بوده است "به پایین متوسط رو"

 
 ب) تحقیقات خارجی

به این سمت  60 ينشاط از دهه يمند حوزهر ادبیات غربی مطالعات تجربی روشد
با  شناسانجامعه میان در بعد به 70 ي دهه اواخر از نگرش، نوع این آغاز شده است.

 است تکوین یافته "ایستارسنجی" و "زندگی از رضایت" و "زندگی کیفیت" مطالعات
)Zokaei, 2016:416 موانع و  ي در نوشتاري به مطالعه این مطلب وي). با توجه به

. جدول ذیل بر گرفته از مباحث این نوشتار به اختصار 1هاي نشاط پرداخته است سیاست
در خصوص متغیرهاي مرتبط با نشاط در ادبیات تجربی خارجی همانند جدول قبل در 

 گردد.  سطوح مختلف بیان می
 

 شده ( ادبیات تجربی خارجی) شناسایی مستقل متغیرهاي :3جدول 
Table 3: Identified Independent Variables (Foreign Experimental 

Literature) 
 )شغل ،درآمد ،هلأوضعیت ت ،تحصیالت ،جنس ،سن( جمعیت شناختی يمتغیرها سطوح تحلیل
Levels of 
Analysis 

Demographic Variables (Age, Sex, Education, Marital Status, 
Income, Occupation) 

 سطح خرد

وري، نوع کار، افزایش ساعات کار، متغیرهاي غیر دموگرافیک: درآمد، ثروت، بهره
هاي دینی،  هاي مدنی، فعالیت مصرف، تحرك اجتماعی، کیفیت زندگی، فعالیت

ها، دسترسی به فرصت، سالمت  زندگی، قابلیت يها، فراغت، چرخه ارزش
 اندیشی، عزتبتمث، (جسمانی و روانی)، احساس امنیت، شخصیت، خودشکوفایی

نفس، هوش، رضایت از زندگی، رضایت خاطر، رفاه ذهنی،   به نفس، اعتماد 
 امیدواري، استقالل عمل، خلق مثبت

 سطح میانی
دوستان، همکاران، اعتماد اجتماعی،  پیوندها و ارتباطات: ارتباطات خانوادگی،

 اجتماعی ي سرمایه مشارکت اجتماعی،

 سطح کالن
شده، برابري و عدالت  هاي سیاسی و اقتصادي، اعتماد نهادینه آزادي تولید ناخالص،

اجتماعی و توزیعی، رضایت نسبی، سیاست اجتماعی و رفاهی، امنیت اجتماعی، 
 )Zokaei, 2016اقتصادي و اجتماعی ( يتوسعه

 
 

 آدرس این مقاله در منبع ذکر شده است. 1
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 پژوهشمبانی نظري 
 ثر ازمتأاي اجتماعی شناسی، شادي را عالوه بر حالتی درونی به مثابه پدیدهجامعه

در نظر مین نیازها و انتظار از محیط اجتماعی أها، ت روابط با دیگران، میزان کسب موفقیت
 ).Taylor, 2018:73( گیردمی

تواند جهت غناي فکري و  بریم که می در این قسمت، از رویکردهایی بهره می
 ,Creswell( کرسول بر این اساس د.نثر واقع شوؤراهنمایی براي موضوع مورد مطالعه م

 ي استفاده از اندیشه ) Maxwell, 2003&Loomis ( و ماکسول و لومیس )2003
که محقق را براي شناخت بیشتر  گیرند در نظر می1 نظران را همچون لنز نظريصاحب

اساس  دهد تا بتواند بر فکري درمیدان پژوهش جهت میریزي مفهوم به اکتشاف و برون
از این مفاهیم، موضوع مورد مطالعه را براساس شرایط محلی و فرهنگی تعریف ترکیبی 

 .)Mohammad Pour, 2013( کند
وي در خود  )Cooley( هاي کولی در مکتب کنش متقابل نمادین در بحث نظریه

 ي هبازتاب افکار دیگران دربار کند آگاهی یک شخص از خودش، استدالل می2 آیینه سان
هاي نخستین بر اساس روابط  این خود در گروه ).Coser, 1994:410( خودش است

اجتماعی نزدیک با دیگران و احساسات خودگروهی یا ما در مفهوم  ي صمیمیانه، فاصله
). با توجه به این مفهوم Dalaney, 2010:237گیرد ( ساده یک من خودمحورانه شکل می

-تالش می کند؛ ودادن تأکید میخود را به جاي دیگران قرار  شناختی،وي در بحث روش
هاي طرف مقابل رفتارهاي وي را انجام دهد تا  انگیزش کند که براي فهمیدن معانی و

 ).Ritzer, 2010( شکل گیرد 3نگري همدالنهدرون
ثابت براي  4ها براي حفظ خود پنداره معتقد است انسان )Goffman( گافمن

) وي اشاره به مدیریت Ritzer, 2014:502-3( کنند بییندگان نقش ایفاء می
هاي ناخواسته یا  هایی است از قبیل ژست این مفهوم متضمن تکنیک کند،می5 گذاريتأثیر

... که کنشگران به کار  هاي قصد شده و موقع، لغزش و نیز کنشهاي بی حرکات، مداخله
هایی که براي مقابله  ها روبرو شوند و روش برند تا در برابر مسائلی که احتمال دارد با آن می

وي به ضرورت  .)Ibid:250( روند، تأثرات معینی را حفظ کنند با این مسائل به کار می
پردازد و آن را نوعی الزام بیرونی بر رفتار اجتماعی دانسته که  مناسک در زندگی روزمره می

1 theoretical lens 
2 looking-glass self 
3 empathic introspection 
4 self image 
5 effective management 
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تعامل شود براي فرد محدودیت هم بوجود آورد و هم منبعی باشد که افراد براي باعث می
 ). Manning, 2001( توانند استفاده کنندشان میاجتماعی

هم ناشی از این تعامالت  )Collins( ي احساسات کالینزنگردر چنین سطح خُرد
 از بخشی در ارتباط باشد. در این سطح از مطالعات وي صحبتتواند با نشاطمتقابل می
 هاي موقعیت از یا انرژي عاطفی که 1انرژي احساسی به توجه با که کند می کنشگرانی

 کنش به دست شود و شان برانگیخته میاحساسات شده نصیب شان 2متقابل آئینی کنش
صورت موقتی در شادي، دستپاچگی، ترس و خشم در زندگی روزانه  زنند این انرژي به می

نسبی هاي مختلف از ثبات  صورت یک لحن احساسی بادوام در موقعیت گیرد؛ و به شکل می
 3هاي موسوم به همبستگی مثابه تغییر و خلق هویت جمعی در آیین برخوردار است؛ و به

 Rabbani(کند  صورت متقابل، دگرگونی ایجاد می به 4صورت واگیر احساسی به
Khorasgani & Kianpour, 2009: 44( 

و ثیرگذاري أبخشی با کارکرد تنشاط ي ها در حوزه یکسري از خالقیتاز منظر دیگر 
ثیر أنفوذ اجتماعی همراه است. بر این اساس نفوذ اجتماعی آن است که، کسی توان تحت ت

) Franzoi, 2006:177قرار دادن دیگران را چه با گفتار و چه با رفتار خود داشته باشد (
ها یا رفتار  نفوذ اجتماعی مستلزم آن است که شخص یا گروه براي تغییر دادن نگرش

نیرویی است که  اجتماعی خود را اعمال کند. منظور از قدرت اجتماعی،قدرت  دیگران،
این قدرت محصول  شخص نفوذکننده جهت ایجاد تغییر مورد نظر در اختیار دارد.

ها، تنبیهات و اطالعات را به همراه  دسترسی به برخی منابع و امکانات است مثل پاداش
جتماعی افراد در جامعه یا محصول عالقه و این منابع و امکانات نیز محصول جایگاه ا دارد؛

 ). Karimi, 2002:85( باشند تحسین دیگران می
هم  6شکنیبحث شالوده )Derrida( ریدادر اندیشه د 5رهیافت پساساختاريدر 

بحث در تالش است که نظم این بخش باشد دریدا در تواند در ارتباط با تعامالت نشاط می
دوم  ي اول که فرادست است و لنگه ي مبتنی بر اهمیت لنگهتقابل دوتایی ساختار را که 

دوم همانند بخش اول ضرورت یکسان را در  ي کند که لنگهفرودست را بشکند و بیان می
سازي سلسله مراتب است اژگونبشکنی واسازي و این اساس هدف شالوده بر زندگی دارد،

 ,Mohammadi Asle( یافتجدیدي دست  ي اندازهاي ارزیابانهکه به توان به چشم

1 emotional energy 

2 interaction ritual chains 

3 solidarity rituals 

4 emotional contagion 

5 post structuralism 
6 deconstruction 
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شکنی به دنبال این است که فضاي اجتماعی بازتري را براي شالوده .)2009:262-263
 تري را برتابد.تر زندگی انسانی رقم زند و افراد و اشکال متفاوتبسط و تظاهر گسترده

صورت شی ناشی از تعامالت با دیگران بهبخنشاط مطرح شدهبا توجه به رویکردهاي 
عنوان یک تواند قابل فهم، تحلیل و تفسیر قرار گیرد. بنابراین نشاط به ریختاري خردنگر می

(فردي) اجتماعی ناشی از احساسات مثبت و خُلق عاطفی همراه با انرژي  رفتار عاملیتی
ها و شکوفایی استعدادها در  ها و آگاهی به توانمندي احساسی و هیجان از طریق خالقیت

هاي  ها و جمع رداري از نفوذ اجتماعی در گروهوگی کردن در کنار برختر زندجهت خوب
 گیرد. میمورد استفاده قرار  صمیمی

شود؛ ، نوعی تعامل اجتماعی نمادین است که معنا و تفسیر میاین کنش بهم پیوسته
سان را  (دیگري) نوعی قضاوت اجتماعی یا خود آیینه اساس تصور ذهنی فرد و جمع و بر

هاي مختلف کالمی،  هاي متأثر از ساختارها با شیوه این نوع کنش کند. ایجاد می براي فرد
ثیرگذاري هدایت و تشویق أي متفاوت فرد را به سمت مدیریت تها و ژست کالمی غیر
کند. همچنین در برخی از مواقع با توجه به شرایط گوناگون، نشاط از طریق رفتارها و  می

بنابراین انجام  واند به تغییر جو حاکم (فضاء) کمک کند،تگفتارهاي منفی و تابوشکن می
شکنی موقعیت اساس شالوده ادبی) برو سکنات غیر عرفی و القیدانه (بیحرکات، بیانات 

 تواند به تزریق نشاط جمعی ختم گردد.ساختاري می
 
 شناسی پژوهشروش

 ي رویه ي بر مبناي روش ترکیبی در حوزه1 در این پژوهش رهیافت پراگماتیسم
 هاي هاي و شیوه بخشی و سنخنشاط ي به مطالعه )Clark &Creswell, 2008( 2متوالی

 4موردي جمعی ي و راهبرد مطالعه3 پردازد. در گام کیفی با تکیه بر اهداف اکتشافی می آن
در بستر واقعی  .)Stak, 2005:444( که دلیل به ادراك بهتر رسیدن بوده است 4جمعی

تکیه  )Ebrahimi Louyeh & Mirzaei Rajeooni, 2017( 5زندگی روزمره که بر بودن
( تحلیل  6. تحلیل تماتیکواکاوي شده است بخش فرد با دیگرانتعامالت نشاط کرده

ها و  بندي داده که طی آن از طریق طبقه 7مضمون) مبتنی بر کدگزاري باز و محوري
 Mohammad Pour, 2013( شناسی تحلیلی اي به سنخ داده اي و برون داده الگویابی درون

1 praogmatism approch 
2 sequential procedures 
3 exploratory objectives 
4 collective case study 
5 noema 
6 thematic analysis 
7 open and axial coding 
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and Thomas & Harden, 2008  ( پذیري و مقایسه از دستیابی به نمایایی، جهت
پذیري جهت انتقال 1گیري هدفمند نوعینمونه به صورت مورد نظر بوده است پذیريانتقال

طالعات ا. )Mohammad Pour, 2013:37( ها بهره برده شده است یابی دادهیا برون
عمیق تا زمانی استفاده شده که هاي نیمه مصاحبه کنندگان از طریق ابزارمتنی از مشارکت

-هاي فردي نیمهگردآوري مصاحبه ياطالعات به تکرار، اقناع و اشباع رسیده است. شیوه
مکس افزار تفاده از نرمها با اس تجزیه و تحلیل مصاحبه .2بوده است ساختار یافته و مفهومی

 انجام شده است.) Maxquda(کیودا 
 

 ها کنندهسیماي کلی مشارکت: 4 جدول
Table 4: General Appearance of the Participants 

 هلأت شغل تحصیالت سن جنس نام
Name Gender Age Education job Marriage 
 هلأمت دندانپزشک دکتري تخصصی 40 مرد مهرزاد

 هلأمت راننده دانشگاه کارشناسی ارتباطات 50 مرد اکبرعلی 
 هلأمت مربی باشگاه ورزشی ارشد تربیت بدنی 43 زن پریا

 هلأمت مسئول فرهنگی کارشناسی روابط عمومی 54 مرد حمیدرضا
 هلأمت شرکت نفت عسلویه ارشد مکانیک 32 مرد مهران
 هلأمت کارمند بانک مسکن دیپلم 45 مرد حسین
 هلأمت دارخانه دانشجوي ارشد 34 زن اعظم

 کارشناسی هنر 33 زن مهتاب
 ،سازجواهر
 تراش سنگ

 مجرد

 کارشناسی ریاضی 30 زن فهیمه
کارمند بخش 

 خصوصی
 مجرد

 متاهل بازنشسته دیپلم 55 مرد علی

 40 زن سمانه
کارشناسی مطالعات 

 خانواده
 متاهل خبرنگار روزنامه

 50 مرد مصطفی
کارشناسی علوم 

 اجتماعی
 متاهل کارمند صدا و سیما

 32 مرد فرید
کارشناس ارشد علوم 

 سیاسی
 متأهل خبرنگار، معلم

 مجرد کارمند روزنامه کارشتاس ارشد ارتباطات 37 زن محبوبه
 متاهل پژوهشگر و محقق کارشناس ارشد جغرافیا 35 زن مرجان

1 purposeful samplin typical  
کنندگان ذکر گردیده ستعار مشارکتم به دلیل مالحظات اخالقی، اسامی 4 الزم به ذکر است که در جدول 2

         است. 
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ساخته محقق ي مبتنی بر پرسشنامه )توصیف( پیمایش ي از رویه گام روش کمی در
 ي گانه 13مناطق  در سطح 1نمونه اي متناسب با حجمطبقه گیريبر اساس راهبرد نمونه

 1دامنه طیف لیکرت ( ي اطالعات بر اساس بازه 2به صورت تصادفی ساده شهرداري مشهد
 ،و واحد مشاهدهاحد تحلیل خانوارهاي مناطق شهري و شده است.آوري جمع 3)7 تا

 760تعداد اقتصاد پرسشنامه  ي با توجه به هزینهکه  ؛اندبوده4 سال 18شهروندان باالي 
 مورد مطالعه قرار گرفته است. SPSS افزارتجزیه و تحلیل با استفاده از نرمبراي  پرسشنامه

با نظرخواهی از  5ساخته بعد از کسب روایی محتواییاي محققپرسشنامه مصاحبه
از طریق آلفاي کرونباخ، مورد سنجش 6 نظر و پایاییاحبپژوهشگران برجسته و اساتید ص

) 796/0( االت مربوطه برابر باؤاعتبار نهایی س ).Kerlinger, 1998:133( قرار گرفته است
 پردازد.هاي مورد مطالعه می یک از شاخص به تفصیل اعتبار هر 5بدست آمده است. جدول 

 
 تحقیق ي هاي پرسشنامه لفهؤاعتبار و روایی م :5جدول 

Table 5: Reliability & Validity of Research Questionnaire Components 

 بخشینشاط هاي بیانی و رفتاري هاي شیوه لفهؤم

KMO 

 مقدار آلفاي کرونباخ

Cronbach's Alpha 
Value 

Components of Promoting Happiness 
Expression and Behavioral Practices نهایی ابتدایی 

Primary  Final 
 نمایشی کردن موقعیت رفتاري و بیانی

 هاي تیپ گرم ) لفهؤ( از م
0/510 0/707 0/778 

 رفتاري و بیانیشکنی موقعیت شالوده
 0/700 0/673 0/406 هاي تیپ گرم) لفهؤاز م(

 ثیر بر دیگري)أنفوذ اجتماعی (ت
 0/779 0/798 0/590 هاي تیپ گرم) لفهؤاز م(

1 proportional of stratification sampling 
2 sample random sampling 

طور باز در اختیار پاسخگویان قرار گرفته که خودشان به ها در این تحقیق میزان انجام هر یک از گویه 3
کدگزاري میزان سنجش  يسپس در مرحله و توسط پرسشگران ثبت دقیق شود؛ نمایند اطالعات را بازگو

 تا -5 حدي کم، تا -4 کم، -3 خیلی کم، -2 اصالً، -1دامنه به صورت ( يگویا مبتنی بر طیف لیکرت بازه
 است.افزار و تجزیه و تحلیل صورت گرفته د اطالعات به نرموخیلی زیاد) در ور -7 زیاد، -6 حدي زیاد،

 کنوانسیون حقوق کودكتعریف یونسکو، در  1 يسنی نیز این بود که مطابق ماده يعلت انتخاب این بازه ٤
پذیري و قانونمندي در نظر گرفته شوند و فاقد مسئولیتسال کودك محسوب می 18افراد زیر  ،)1989(

 شوند. می
5 face validity 
6 reliability 

                                                 

http://www.nevisan.net/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82/1959-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85.html
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 بخشینشاط هاي بیانی و رفتاري هاي شیوه لفهؤم

KMO 

 مقدار آلفاي کرونباخ

Cronbach's Alpha 
Value 

Components of Promoting Happiness 
Expression and Behavioral Practices نهایی ابتدایی 

Primary  Final 
 0/849 0/811 0/534 شعف) تیپ گرم( شور و

 0/807 0/585 0/498 (حس خوب) تیپ سرد
 0/864 0/791 0/550 گیرندگی (حس آرامش)نشاط

 بخشیبیانی و رفتاري نشاط ي شیوه

 0/514 بار عاملی

0/727 0/796 
 4458/900 بارتلت

احتمال 
 0/001 معناداري

 
از  1ها از تکنیک سیستم اطالعات جغرافیایی در گام سوم براي تحلیل فضایی یافته

هاي آماري است؛ و فرایندي است  یابی نقطه به نقطه که مبتنی بر تخمین مدلروش درون
توان مقدار یک کمیت را در نقاطی با مختصات معلوم مشخص کرد طی آن می که

)GhahroudiTali, 2002:97( ،2گیري منطقه اياستفاده شده است. در این گام از نمونه 
است، که بررسی شرایط زندگی در یک شهر یا یک پدیده در شهر را مبتنی بر واحدهاي 

در ). Sarukhani, 1998:119( دهدها و مناطق شهري مورد نمونه قرار می مسکونی، بلوك
هاي مکانی، نواحی جغرافیایی مورد تأکید  پدیده و ویژگی ي گیري بیشتر مطالعهاین نمونه

) GIS( افزاراي به نرمیابی نقطهدرون ي اساس رویه ). برHafeznia, 2014:156( است
  هاي مربوطه طراحی گردیده است. ها در قالب نقشه انتقال یافته و تحلیل فضایی داده

-این شهر به قلمرو این پژوهش کالنشهر مشهد مرکز استان خراسان رضوي است.
 ,Badri & Tayebi( یارتی داردز ـ عنوان دومین کالنشهر بزرگ کشور، کارکرد مذهبی

بر اساس  ؛داردمحله  171منطقه و  13 در حال حاضر این شهر داراي ).153 :2012
شهري  10و  3، 2شهري مشهد مناطق  ي گانه 13در سطح مناطق  1395سرشماري سال 

به ترتیب داراي کمترین  12و  8به ترتیب داراي بیشترین تراکم جمعیتی و مناطق ثامن، 
در نهایت از آنجایی که در این  ).Mashhad Municipality, 2018( تراکم جمعیتی است

تحقیق تحلیل فضایی در سطح مناطق شهري مشهد مورد نظر بوده است، و سطح 
 ، نواحی2 ي منطقه، 4و  1 نواحی ،1 ي ورداري از امکانات در بین مناطق غرب (منطقهبرخ

-6-5-4-3 ، و مناطق2 ي منطقه 4و  3 نواحی) به نسبت مناطق شرق (8-9-10-11-12

1 Geographic Information System(GIS) 
2 Zone Sampling 
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و یافتگی شهري بهترین منطقه از نظر توسعه 9 ي ) وضعیت بهتري داشته است و منطقه7
شهري در سطح مناطق  ي بهتر موقعیت توسعه لذا براي توصیف .است خدمات شهري

 یافتگی مناطق پرداخته است.رت بصري به اجمال به تشریح توسعهصوذیل به ي نقشه
 

 
 یافتگی و برخورداري از امکانات شهري مناطق شهري مشهدسطح توسعه: 3 ينقشه

Map 3: Level of Development and Enjoyment of Urban Facilities in 
Urban Areas of Mashhad 

 
 هاي پژوهش یافته

هاي  افرادي که در همنشینی کنندگان؛هاي انجام شده با مشارکت در تحلیل مصاحبه
گرفت) از طریق ابزارهاي و راحت صورت می هاي صمیمی اجتماعی (معموالً در جمع

  .اندپرداختهبخش میبه تعامالت نشاط و غیر کالمی کالمی
کنندگان از نوع بخشی برخی از مشارکتهدف باید بیان کرد که نشاطه این با توجه ب

شود و اگر دهندگی از نوع تیپ گرم تعریف میشعف همراه با خنده و قهقهه نشاط و شور
دهندگی از به دیگري همراه بوده باشد، نشاط نشاط این افراد به صورت حس خوب دادن

برخورد کردیم  به افرادي هم ي صمیمیها جمعهمین  در گردد.نوع تیپ سرد تعریف می
اي از افرادي بودند که بسیار ساکت و کم دهنده بودند، یعنی دستهکه عکس افراد نشاط

کسب  1ها با حضور خودشان از دیگري آرامش و آسودگی خاطر حرف بودند و در این جمع
یر کشیده شده ها همراه با پیامدهاي مثبت به تصو ند. نمودار زیر بیانگر این تیپدکر می

 است.

خاصی آورد از  يتوان آن را بر روي قاعدهگذشته از آنکه چون رفتارهاي انسان بسیار پیچیده است و نمی ١
 شوند.گاهی در دو سر طیف جابجا میضعیفی از این دو دسته افراد بسیار  يتوان گفت درجهاین رو می
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 بخشیهاي کیفی نشاط بندي شده از یافتههاي طبقه ویژگی:2نمودار 
Figure 2: Classified Features of Qualitative Findings of Promoting 

Happiness 
 

شناختی مورد توصیف قرار هاي محوري بر اساس رویکرد جامعه در سطور ذیل مقوله
 گرفته است. 

 
 دهندگی از نوع تیپ گرم نشاط

و  هاي کالمی را با شیوه هاي صمیمی گیرند، جمعافرادي در این سنخ (تیپ) قرار می
بخش به سمت بروز رفتارهاي هیجانی عاطفی مثبت و با از طریق تعامالت نشاط غیر کالمی

 هاي بدست آمده در سطور ذیل بیان شده است. دهند که بخشی از یافتهنشاط سوق می
 

شی کردن موقعیت بیانی و رفتاري -  نمای
نمایشنامه نوعی خلق، نگهداري و ابداع معانی است  Goffmanشناسی از منظر جامعه

تواند ایجاد کند. واقعیتی می که فهم مشترکی از موقعیتی را براي افراد در جمع صمیمی
تصویري مشترك و واحد از واقعیت ایجاد  ي هئمردم براي ارا ي تواند به وسیلههست که می

هایی ممکن است به صورت دو الی  ها بروز چنین شیوه در این جمع. )Kivisto, 2008( کند
 & Deutsch( شوند. به نظر دوچ و کراوسمحسوب می 1سه نفره باشد که به نوعی گروهه

Krauss, 1996( اکنشی را بدون در گروهه افرادي با هم رابطه دارند که صرفاً کنش و و
(جهت برخورداري از وضعیت شاد بودن در لحظه در  داشتن مالحظات ساختاري و سازمانی

  کنند.جمع) ایجاد می
هاي خاص رفتاري برخوردار هستند و زبان نیز  گونه که هر کدام افراد از ویژگیهمان

تواند محسوب شود، اما افرادي هستند که از رفتارها و حیات می ي یکی از عناصر ادامه

1 Team 
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و راحت به  هاي صمیمی عبارتی جمعها یا به بخش در بعضی موقعیتهاي خاص نشاط بیان
صدد  ها با این ترفند درکنند به نحوي شاید بتوان گفت آنصورت خالقانه استفاده می

 شوند: ها می این جمع ي تغییر روحیه
گونه بال دادن به موضوعی این و جمع با پر ي از تغییر روحیه ،)ساله 54( حمیدرضا

ي هم نیاورده بودیم، أیعنی تو اون فضایی که همه واقعاً دمق بودن و ر": گویدبراي ما می
عنوان یک سوژه به اصطالح خنده پیدا کرده بودیم خُب ما این را سوژه پیدا کرده بودیم به

ها شد توي اون  دیم. باعث نشاط و شادي خیلی از بچهو این به قول معروف پرو بالش دا
  ."عیت و خیلی هم احساس خوبی داشتیموض

براي "کند: هایش براي ما تعریف می نیز از نمایشی کردن داستان ،ساله) 40( مهرزاد
دراماتیک استفاده کنم. ناخودآگاه روش فکر  پردازي کنم و از عنصرهاياینکه داستان

البداهه از عناصر دراماتیک را تو داستانم بوجود میارم که باعث میشه قضیه کنم. فی نمی
شه. حتی بعضی از دوستان میگن که قشنگ بشه. به قول معروف شنیدنی و جذاب می

رید ببینید. از مهرزاد نپرسید. چون د بِواخرا ما ندیدیم. اگر این فیلم را می وقتی فیلمی
 ."کنهتر تعریف میه. فیلم را از خودش قشنگاندازمهرزاد فیلم را از مزه می

 
 شکنی موقعیت بیانی و رفتاريشالوده -

تواند در جلوي صحنه رخ دهد که فرد با  بخش از طریق ابزارهایی میهاي نشاط شیوه
ها  یا بخشی دیگر از این شیوه؛ پردازدو یا داراي اسلوب به ایفاي نقش می هاي رسمی نقش

هایی  توانند راحت باشند و به آن دسته از شیوهاست، که افراد می متعلق به پشت صحنه
 کنند. توانند ابراز کنند ولی در پشت صحنه آزادنه ابراز میبپردازند که در جلوي صحنه نمی

...  غر زدن یک ریز و پرده جنسی،هاي بی تواند فحاشی، حرفها می محتواي این شیوه
حرمتی به مقدسات، استفاده از لهجه و قیدانه، بیی، نشستن و ایستادن الر سم لباس غیر

 Goffman, Quoted by( ... باشد ریشخند کردن و دست انداختن، گویش خاص،
Giddens & Sutton, 2016: 422.( هاي  ها در صحنه بروز چنین ابزارهاي از این شیوه

سن و حاالت  (وقار)، هایی هستند که در نوع تکلم، منش نمایشی از زندگی روزمره عالمت
صورت تواند بهگردد. این نمایش ظاهري تا حدودي می بخش بروز می فرد نشاط ... چهره و

 .)Goffman, 2012( اي از انتظارات جمع از فرد و توانمندي وي نهادینه گرددمجموعه
ما هنجارها و رسوم و عرفی رایج است و هر  يبا وجود اینکه در فرهنگ و جامعه

ت از این هنجارها پیروي کند و موافق عرف جامعه پیش رود اما بعضی شهروندي موظف اس
و راحت دست به شکستن ساختارهاي  هاي صمیمی افراد براي برقراري نشاط در جمع
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مرسوم  زنند این ساختارشکنی بصورت تعریف جوك و خاطره و ... غیرحاکم بر آن جمع می
  .)Iman & Moradi, 2011( در فرهنگ ماست

 کند:از شکستن هنجارهاي رفتاري در دوران سربازیش تعریف می ،ساله) 45( حسین
که خاموشی میزدن وینگ و وینگ من  9خاموشی بود.  9ببین ما توي خوابگاه. ساعت "

گفتن غلط شوندن دم در میکردن تو سرما. میرفت. تا من از آسایشگاه بیرون میباال می
کردن. چون اونجا تنبیه من همه را بیدار می ي هو صدا کردي. بعد به واسط کردي که سر

زدن. بعد کردن همه من را میمدن من را بیدار میآهمه و تشویق یکی بود. بعد وقتی می
  ."شدمشدن من هم خوشحال میها خوشحال می من از زدنم که اون

پسندد در میان جمع از تعریف جوکی که چندان جامعه آن را نمی ،ساله) 43پریا (
یه خاطره تعریف کردم، حرفی پیش اومده بود تو " که: گویدگونه میخود این صمیمی

زالو، سکسی بود، براي یه جمع خودمونی تعریف کردم، کلی خندیدند و  ي عطاري، خاطره
قدر براي اون جمع  به این رسیدم که مسائلی که مربوط میشه به مسائل جنسی این

پا افتاده عنوان میشه اینقدر براشون جذابه که  له پیشأجذابیت داره که وقتی یه مس
هاي بین  خندند، البته تو جمع کنند و میکنند یکی دو تا هم اضافه میمی     همخوانی 

 ."گفتمسال می 40تا  30
 

عی به -  اي بیانی و رفتاريعنوان شیوهنفوذ اجتما
مستقیم، تقاضا کردن و نفوذ اجتماعی از طریق تغییر نگرش، کاربرد قدرت، دستورات 

یک  مثالً تغییر نگرش، افراد یکسان نیست. ي شود و شدت آن در همه ها انجام می نظایر آن
مبتنی است و بسیاري از افراد از  نمونه از نفوذ اجتماعی است که عمدتاً بر ادراك کالمی

 ,Forgas( کنند تا فرد مقابل را به پذیرش نظر خود وادار سازند این شیوه استفاده می
-ها بر اساس تثبیت موقعیتی که توانسته دهنده در جمعرو افراد نشاطاز این. )1994:312

گونه تغییر  توانند از قدرت و دستورات مستقیم خود جهت هراند براي خود ایجاد کنند، می
هاي گفتاري در این تحقیق  نگرش جمعی و یا فردي بهره ببرند، این تغییر ناشی از شیوه

 است.
تو جمع که "زند: ثیر بیانی خود در جمع کوه براي ما حرف میأاز ت ،ساله) 55لی (ع

گیرم میگم بترکونید دست بزنید. تو کوالك و برف دماوند صد نفر آدم را بردم قرار می
سوم گفتم  ها همه نالون و درب و داغون آمدم توي بارگاه رفتیم تا یه مقطع آبشار بچه

. "و دوست دارم سه ساعت فقط بترکونید بعد خودم هم آمدم نسیوای مبروروها بیان د بچه
رود در علی در رابطه با نفوذ در بین دوستانی که به کوهنوردي بصورت دسته جمعی می

-عنوان سرپرست گروه در آورد اینرا بتواند تحت اختیار خود به مورد اینکه فضاي صمیمی
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بابا یه موسیقی شاد هم بذار بترکون. یعنی گفتم آقاي راننده بریم " کند:گونه بیان می
   ."دقیقاً یه همچین حالتی شکل گرفت اینطوري شروع شده دیگه همه منفجر بودن

 
 دهندگی از نوع تیپ سردنشاط

گردد تا به بهبود وضعیت که از سوي فرد ابراز می گرددهاي رفتاري اطالق می به شیوه
همراهی  هاي مثبتی همچون همدلی، دیگر شیوه عبارتدیگري و حمایت از وي بپردازد. به

شود که براي ... اطالق می احساس وظیفه نسبت به دیگري، دیگرخواهی، نوع دوستی و
 آورد. می و دیگري حس خوب و شادي را بوجود خود

 
ع - عینو  دوستی و تعهد اجتما

از دادن وام خود به همکار که بیشتر نیاز دارد، نشاط سرد خود را  ،ساله) 50( اکبرعلی
خوام دخترم عروس همین همکارمان که براي ما چایی آورد گفت که می"سازد: آشکار می

با ما افتاد گُفتم چشم ما بهت مدم برو دخترت را عروس کن و بهش  کُنُم ما یک وامی
 ."دادم

اندازد یا به و شعف و بگو و بخند راه می شور ،با اینکه در مجالس ،ساله) 50( مصطفی
اش به همنوعان خود با آورد، اما از احساس وظیفهاصطالح نشاط گرم به مجالس می

گذاري ي محرومان، که همان نشاط سرد ناماندازي خیریه براي کمک به نیازهاي ضرور راه
زینب زنگ زد و آدرس گرفتیم ته "گوید: چنین می کند، او اینشده است نیز دریغ نمی

له ساختمون ما رفتیم این خونه را ببینم که توي این خونه خانوم جوون بیست و سه قَ
آب نداره در توالت یه پرده کشی تا بچه داشت. دیدم این خونه لولهچهار ساله بلوچی بود دو

ب باید بریزه تو آفتابه خواد بره توالت دبه آاي تیکه تیکه زده شده. کسی که میپارچه
خونه هم نه سینک دستشویی نه هیچ چیزي دیگه بود و تابستون بود  استفاده کنه. بعد تو

هاش بخوابن. معذرت  ها بذارن بچه زد که مگسباد می هاش را گرم، مادر نشسته بود بچه و
دم و شکرد هر وقت من رد میخوام این حرف میزنم طویله پیش این خونه پادشاهی میمی

اقی که افتاد یه گروه فامیلی گرفتم. اتفخورد دوش میها می سرم به پارچه در خونه این
اولین حقوق خوبان اومدیم به این خانوم رسیدگی کردیم از  اندازي کردیم به نام مهرراه

  ."بهره بودنزندگی این خانواده بی
سودگی خاطر را به گونه انتقال آرامش و آاین ،ساله) 30در این رابطه فهیمه (

اي) مال من خیلی قبول م اون نارنجک ( نون خامهمثالً بگ"دهد: دوستانش توضیح می
دم. از ره به طرف شیرینی را میتونم از گلوم پایین نمیخورن ولی من نمیکنن و مینمی

ها شده به  ذارم بعدش که طرف مقابلم خوشحال بشه. خیلی وقتخودم خیلی مایه می
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دم که طرف مقابلم خوشحال بشه اون بچه به این چیزها دلش خوش سختی میخودم 
 ."غم هستممهربونم هستم ولی در عین حال بی باشه.

 
 (دریافت نشاط)  گیرندگینشاط

 هاي صمیمی گیرند که با مشارکت و حضور خود در جمع افرادي در این دسته قرار می
دارند و از جمع و محفل مورد پسند  طور کل بیشتر شنونده هستند و تحرك کمتريبه

بدست آمده هاي  کنند بخشی از یافتهآرامش، حس خوب، دریافت می خود، همدل بودن،
 در سطور ذیل بیان شده است.

 
 نگري همدالنه طرفیندرون -

در  کند،استفاده می 1براي فهم دیگري از روش همدالنه فرد در جمع صمیمی
درك دیگري، گوش شنوا داشتن، همدلی "از طریق افراد ممکن است  هاي صمیمی جمع

ها با هم در جمع صحبت کنند و به طرف مقابل  بتوانند ساعت "... کردن، فهم دیگري و
 حس خوب یا آرامش دهند و یا کسب کنند.

هایش و  گذارد و با شنیدن حرفهم خودش را جاي دوستش می ،ساله) 40سمانه (
تواند از این طریق موقعیت و حق دادن به او می تکان دادن ها از طریق سر یید آنأت

-کنم. وقتی گوش میهاي اون گوش می من فقط به حرف"اجتماعی او را درك کند که: 
بدي  ي کننده هست. واي چقدر این تجربههایی که گفتی ناراحت گم آخ این حرفکنم می

دیگه بیشتر از این  تونم باهاش همراه باشم.گی. من در همین حد میهست که تو داري می
گم فرزانه چقدر این اتفاقی که برات افتاد تلخ و می دونه.بلد نیستم. خودش هم می

-هاش گوش می هاش این باشه که من حرف کننده است. شاید یکی از این همدرديناراحت
  ."کنم. راه حلی براش ندارم

ها حالت  ین صحبتبعضی از مواقع ا"گوید که: گونه میهم این ،ساله) 37محبوبه (
هایی اش جنبه  و وقت گذرونی هم تو سفر بوده. و یه قسمت؛ بازي داشتهتمسخر و مسخره

 ."کنمهام را به یه نفر بزنم آرامش پیدا می کنه. از اینکه یه سري حرفل پیدا مید درد
 

عاطفی  - ساسی)(انرژي   اح
هاي  متقابل، رویاروییاز اشتیاق (تشویق) که از طریق ارتباطات  سطح بادوامی

هاي تعاملی افراد  آمیز در نتیجه اجراي مناسک و رویهاجتماعی و حضور مشارکتی موفقیت

1 Sympathetic Understanding 
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پیوستگی اجتماعی خود با  کنند و به نوعی افراد از تمایالت قدرت، اشتیاق و کسب می
  .)Collins, 1990( شودمیبرند انرژي احساسی تعریف بهره میدیگران 

کند که تشویق مداوم بیان می ،ساله) 34کی از پاسخگویان مهران (در این رابطه ی
من با آقاي ... "بیشتري ادامه دهد:  ي یکی از دوستانش باعث شده انرژي بگیرد و با انگیزه

-کنه من را به تشویق کردن. من هم از اون انرژي میکنم همش شروع میکه صحبت می
ها بخوان میون بر بزنن ولی تو  درسته. شاید خیلیگه مهران راه تو گیرم. اون همش می

   ."داري مسیر درست را میري. ما هم این مسیر رو رفتیم
مقایسه کنم با بقیه اینقدر شر و شلوغ نیستم " گوید که:هم می ،ساله) 35مرجان (

 ."ها ها و بزن و برقص گیرم، از این عروسیولی خیلی حس خوبی دارم، انرژي می
ببینید گفتم شادي من ریزه ریزه " کند که:طور بیان میهم این ،ساله) 37محبوبه (

هاست که گفتم. ببینید وقتی تو یه اتوبوس من جام را میدم به یه پیرزنی برام  هست همین
اي گم شده و اون را برسونم به مامانش همین واسه آور هست. وقتی ببینم یه بچهشادي

گیرم و یه احساس یی هستند که من ازشون انرژي میآور هست. اینها اون چیزهامن شادي
مصرف نیستم. همین به من احساس رضایت و شادي رضایت از خود دارم و اینکه خیلی بی

 "دهد.را می
 

 کاهش تنش -
و اجتماعی که در جامعه  ممکن است فرد در این محافل با توجه به فشارهاي عمومی

هاي نقشی  خواسته باشد نقابی اجتماعی بر موقعیتها  وجود دارد با استفاده از این شیوه
نقش هم  ي تواند به نوعی فاصلهخود در زندگی روزمره ایجاد کند؛ این نقاب اجتماعی می

 ,Ritzer( کندباشد که به میزان جدایی فرد از نقشش در زندگی روزمره اشاره می
2014:509(.  

گیرد، هاي مورد قبولش قرار می ماي وقتی در کنار آدهم به گونه ،ساله) 40سمانه (
من از بودن ": شودشود و به قول خودش آرام میاش کمتر میهاي روزمره ها و استرس تنش

کنم و آرامش دارم. من تو توي اون جمع و حضور توي اون جمع احساس رضایت می
طرف از حد  رم که ساکت هستن و آروم هستن، چون اونهایی می ها به سمت آدم جمع

شه، آرومم هستن. کار به کار دیگران ندارن معموالً، دیگران را خیلی تعادلش خارج می
  ."شنکنن، باعث ناراحتی دیگران نمیاذیت نمی

کنم به هر حال شب قبلش همچی اتفاقی فکر می" گوید: هم می ،ساله) 35مرجان (
ري و فکري شه که ذهنت از نظر کاگذره باعث میهم هستیم خوش می فته و دورمی

یه جمعی بودي  تخلیه بشه و براي روز بعدش انرژي بیشتري داري. تا اینکه شب قبلش تو
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تا خواهر و بردار باهم دعوا کنن.  هم دعوا کردن آره پیش میاد دیگه تو یه خانواده دو که با
آمده به هر حال وقتی بیدار بشی ممکن فکر  یا موضوعی پیش اومده که جر و بحث بوجود

  ."اون اثر بذاره کنی و
ه دهندگی) بهاي اجتماعی باید به شور و شعف، حس خوب (نشاط افراد در همنشینی

گیرندگی از دیگري آرامش و در موقعیت نشاط هاي صمیمی پردازند؛ و یا در این جمع
بخش است نوعی رفتارهاي تعامل نمادین بخشیبنابراین نشاط ؛آسودگی خاطر کسب کنند

  گردد.د و یا از دیگري کسب میای تعامل با دیگري بوجود میکه ناشی از 
 

 
 بخشیهاي رفتاري و بیانی نشاط تیپولوژي شیوه: 3 نمودار

Figure 3: Typology of Behavioral and Expressive Behaviors Promoting 
Happiness 

 
مورد مطالعه در گام زنان این تحقیق به نسبت  ي هاي جمعیتی جامعه با توجه به یافته

سال قرار  35تا  20از پاسخگویان در گروه سنی  بیش از نیمی مردان بیشتر بوده است،
4 اند. در حدود داشته

5
2 بیش از اندافراد متأهل بوده 

3
پاسخگویان داراي تحصیالت غیر  

یشتر شغل سایر افراد شاغل (مردان) هم باند و دار بودهها خانه اند. اکثر خانمدانشگاهی بوده
هاي خانوار در ماه برابر با یک میلیون  اند، میانگین درآمد هزینهخود را آزاد عنوان کرده

  .1و شش تومان بدست آمده است پانصد و بیست پنج هزار و دویست هشتاد
هاي کیفی بدست آمده است  االت پرسشنامه محقق ساخته که از بخش مقولهؤس

به  6جدول . باشدبخش میهاي بیانی و رفتاري نشاط ف به میانگین شاخص شیوهمعطو
 کند.ها در سطح مناطق شهري را بیان می اختصار این میانگین

براي بررسی  میي روش ترکیبی در هر گام بسیار زیاد بوده است. در بخش کها توجه به اینکه حجم یافته با ١
مورد مطالعه اکتفاء  يترین مشخصات جمعیتی جامعهسیماي پاسخگویان تنها به صورت توصیفی به مهم

 شده است.
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 بخشیهاي بیانی و رفتاري نشاط میانگین شیوه :6 جدول
Table 6: Mean of Promoting Happiness Expression and Behavioral 

Techniques 

 
هاي جدول باید بیان کرد که تیپ سرد با برقراري تعامالت مثبت در  با توجه به یافته

همچون  مفاهیمیبا پیامد حس خوب به دیگري همراه است، و با  هاي صمیمی بین جمع
شود که  معرفی می هاي صمیمی ... در جمع همدلی کردن، همراهی کردن، مشورت کردن و

ها از اهمیت بیشتري برخوردار است. در کنار این شاخص، پاسخگویان  به نسبت دیگر مقوله
عنوان نشاط اند بهه بیشتر در مقام ناظر قرار گرفتههاي اجتماعی خود ک در همنشینی

بعدي قرار دارند و تمایل دارند در جهت کسب آرامش، کاهش  ي ر درجهگیرندگی د
هاي روزمره و همدلی کردن با نظراتشان از دیگران آرامش و آسودگی خاطر کسب  تنش

ثیر بر دیگري در أشکنی و تهایی همچون نمایشی کردن، شالوده کنند. تیپ گرم با مقوله
ست. در مجموع استقبال قرار گرفته ابین پاسخگویان مناطق مختلف شهري کمتر مورد 

، 3، 12، 11، 10( بخشی مناطق به ترتیب حائز اهمیت شامل مناطق میزان تعامالت نشاط

 نشاط
 بخشی

 نشاط
 گیرندگی

 سرد تیپ
 حس خوب)(

 گرم تیپ
 (شور و شعف)

 بر ثیرأت
 دیگري
(نفوذ 

 اجتماعی)

 شالوده
 شکنی

 نمایشی
 کردن

مناطق 
 شهرداري

Promotin
g 

Happines
s 

Liveliness 
Cold Type 

(Good 
Feeling) 

Hot Type 
(Enthusiasm) 

Social 
Influence 

Decons
truction 

Dramatiz
e 

Municipa
l Areas 

 1منطقه  2/50 1/94 2/42 2/28 3/58 3/34 2/79
 2منطقه  2/44 2/14 2/49 2/34 4/20 3/95 3/12
 3منطقه  2/44 2/62 3/77 2/95 5/22 3/24 3/73
 4منطقه  2/37 1/70 2/29 2/16 3/74 3/34 2/75
 5منطقه  2/17 2/20 2/15 2/18 3/83 3/49 2/80
 6منطقه  2/26 2/08 3/73 2/73 4/90 4/02 3/46
 7منطقه  2/21 2/37 3/77 2/79 5/26 4/06 3/58
 8منطقه  2/71 2/41 3/54 2/87 5/29 3/94 3/60
 9منطقه  3/10 2/96 3/26 3/05 3/87 4/22 3/53
 10منطقه  2/48 2/54 4 3/97 5/66 4/69 3/97
 11منطقه  2/54 2/26 4/13 2/99 5/48 4/56 3/90
 12منطقه  2/30 2/44 3/79 2/87 5/14 4/44 3/74
 منطقه ثامن 2/13 2/61 3/12 2/56 4/79 4/33 3/46
 مشهد 2/43 2/33 3/19 2/67 4/69 4/05 3/42



 148 99پاییز  ،1 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

ذیل بیانگر موقعیت فضایی توزیع  ي) بوده است، نقشه4و  1، 5، 2، ثامن ،6، 9، 7، 8
 هاي شهري است. بخشی در سطح مناطق و محلههاي نشاط داده

 

 
 بخشی در سطح مناطق و محالت شهري مشهدتعامالت نشاط: 4نقشه

Map 4: Promoting Happiness Interactions in the Urban Areas and 
Neighborhoods of Mashhad 

 
 ي بخشی به ترتیب در محلههاي نشاط فوق توزیع فضایی داده ي با توجه به نقشه

آباد )، حسین4 ي (منطقه گلشهر ـ شهید قربانی هايمحله )،1 ي ( منطقه گوهرشاد
 هاي محله 1 ي در سطح پایینی قرار دارد. در منطقههاي  ) به نسبت دیگر محله5 ي (منطقه

 4 ي منطقه بهاران)، و حجت، فدك (ابوطالب، هايمحله 2 ي (راهنمایی و کالهدوز)، منطقه
 و آبادحسین ،ثامن ،نینؤ(کوي امیرالم 5 ي گلشهر) منطقه ـ (پنج تن آل عبا هاي محله

به  دهندگی در سطح متوسط رو(شهید معقول) از موقعیت نشاط محله 6 ي نیزه)، منطقه
در حد متوسط در  12و  11، 10، 9، 8، 7، 6بخشی از  3برند. مناطق  پایین بهره می

 بالل ي )، محله2 ي (منطقه هاي وحدت حلهمدر کنند. هاي صمیمیانه استفاده می جمع
) در حد باالیی 10 ي (منطقه حجاب ي ثامن)، محله ي (منطقه نوغان ي محله ،)3 ي (منطقه

 ي شریف منطقه ي شهر مشهد، محله 6 ي هاي شهرك شیرین واقع در منطقه و در محله
در حد بسیار باالیی  دهندگیاز نشاطشهري  9 ي هوایی واقع در منطقه نیرو ي ، محله11

 کنند. و آرامش به دیگري استفاده میجهت ایجاد شور و شعف و دادن، حس خوب 
یانی و رفتاري در سطح هاي ب هاي بدست آمده از میانگین شیوه با توجه به یافته

عواطف و بیان احساسات  ي در راستاي مبادله بخشیبندي وضعیت نشاطمناطق خوشه
بندي فوق به محقق این ورد مطالعه قرار گرفته است. خوشهم مثبت در جمع صمیمی

ها  مورد مطالعه، آن دهد تا بر مبناي همگنی موجود در بین موارد یا موضوعاتن را میامکا
 ,Kalantariبندي کند و سپس مورد تفسیر و تبیین قرار دهد (اي مناسب طبقهرا به شیوه
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ریزي اجتماعی و برنامه ي با توجه به آنچه که توضیح داده شد در حوزه. )2008:329
ها در سطح مناطق را  ر دقت ضریب فاصله جهت تعیین خوشهفرهنگی جدول ذیل بیانگ

 دهد.نشان می
 

 بخشی در سطح مناطق شهريهاي نشاط تیپ بنديترکیب خوشه :7 جدول
Table 7: Clustering of Promoting Happiness Types in Urban Areas 

Stage Cluster Combined Coefficients 
 ضریب فاصله

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage Cluster 2 Cluster 1 Cluster 1 Cluster 2 
6 0 0 1/078 11 10 1 
4 0 0 1/089 12 7 2 
8 0 0 1/171 4 1 3 
5 2 0 1/385 7 6 4 
6 0 4 1/924 14 6 5 
7 1 5 2/471 10 6 6 
9 0 6 2/827 13 6 7 
10 0 3 3/023 5 1 8 
11 0 7 3/518 8 6 9 
12 0 8 3/689 2 1 10 
12 9 0 4/163 6 3 11 
13 11 10 4/751 3 1 12 
0 0 12 10/549 9 1 13 
 

مرحله از تحلیل سلسله دهد که چگونه مناطق شهري در هر نشان می 7جدول 
ستون ضریب فاصله، میزان  باال در جدول اند.همدیگر ادغام شده بندي درمراتب خوشه

دهد بهترین مرحله  اند نشان میهمدیگر ادغام شدهناطق) را که در فاصله بین دو خوشه (م
تواند بهترین مرحله می 12ي  پس مرحله است 13و  12 ي مرحلهبندي بین  براي خوشه

توقف به پایین که شامل دو مرحله است  ي بندي باشد. بنابراین از مرحلهبراي توقف خوشه
عضویت  ينحوه 8ام داد. جدول توان انجبندي را براي متغیر مورد مطالعه میبهترین خوشه

 دهد. مورد نظر به اجمال توضیح می يهر منطقه را در خوشه يبندي و فاصله خوشه
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 ها عضویت مناطق شهري در بین خوشه: 8جدول 
Table 8: Membership of Urban Areas among Clusters 

 
مشهد که بیشترین تمرکز  2 ي اول منطقه ي در خوشه 8اساس نتایج جدول  بر

شهري را شامل  هايمحلهدرصد از کل  16 دارد و 95اساس سرشماري سال  جمعیتی بر
هاي آن به نسبت دیگر مناطق  بخشی و تیپرفتاري نشاط هاي بیانی و شود از نظر شیوهمی

مشهد قرار دارد شهري در شرق  5 ي است؛ در حالی که منطقه) باالتر 5و  1، 4این خوشه (
بخشی و هاي نشاط ست در راستاي بیان شیوهنشینی برخوردار او از وضعیت حاشیه

ین بیشتري دارد، به ا ي اول به نسبت دیگر مناطق فاصله يهاي آن در سطح خوشه تیپ
ریزي بیشتر مورد برنامهر است؛ و باید بخشی برخوردامعنا که کمتر از تعامالت نشاط

 اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد. 
شهري با توجه به اینکه از نظر  9 ي اساس نتایج جدول منطقه دوم بر ي در خوشه

وضعیت برخورداري از امکانات شهري و خدمات در سطح پایداري قوي برخوردار است و 
ي را این منطقه در شهر هايمحلهدرصد از  10 شهري است و در حدود ي محله 16داراي 

بخشی در سطح هاي نشاط دهد؛ در راستاي شیوهجنوب شهر تحت پوشش قرار می
ست، به این معنا مذکور باالترین فاصله را نسبت دیگر مناطق این خوشه داشته ا ي خوشه

خود استفاده  هاي صمیمی بخشی را شهروندان این منطقه در هم نشینیکه بیشترین نشاط
شهري  يفتهیاشهري که جزء مناطق کمتر توسعه 7 يهمین خوشه منطقهکنند. در می

شهري مشهد را تحت  هايمحلهدرصد از  12محله بوده است، در حدود  19است و داراي 
هاي آن به نسبت  بخشی و تیپهاي بیانی و رفتاري نشاط ظر شیوهدهد. از ن پوشش قرار می

 نطقه دارد، به این معنا که در این خوشهکمتري این م ي دیگر مناطق این خوشه فاصله
بخشی ضعیف هستند، لذا باید باید از سوي کارشناسان شهروندان منطقه در تعامالت نشاط

 هاي اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد.  ریزيجهت کمرنگ کردن این ضعف برنامه

 خوشه فاصله
منطقه 
 شهرداري

 خوشه فاصله
منطقه 
 شهرداري

Dictance Cluster Municipal 
Areas Dictance Cluster Municipal 

areas 
0/668 1 2 0/370 1 1 
0/399 1 4 0/975 2 3 
0/539 2 6 0/365 1 5 
0/441 2 8 0/395 2 7 
1/013 2 10 1/485 2 9 
0/399 2 12 0/896 2 11 

 Dictance( :0/822( فاصله    2: )Cluster( خوشه    13: منطقه شهرداري
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مبتنی بر تعامالت  هاي صمیمی بخشی در جمعبندي متغیر نشاطدر راستاي خوشه
لفه را در سطح ؤسات جدول ذیل وضعیت میانگین هر ممادین عاطفی و بیان احسان

 ها نشان داده است. خوشه
 

در سطح مناطق شهري  بخشیهاي بیانی و رفتاري نشاط بندي تیپولوژي شیوهخوشه :9 دولج
 مشهد

Table 9: Typology Clustering Of Expression and Behavioral Methods of 
Promoting Happiness in Urban Areas of Mashhad 

 
هاي بیانی و رفتاري  با توجه به نتایج پژوهش باید بیان کرد که وضعیت شیوه

شکنی در سطح مناطق شهري بخشی سنخ یا تیپ گرم چون نمایشی کردن و شالوده نشاط
)؛ در این پژوهش پایین است و کمتر مورد 7تا  1طیف لیکرت ( ي دامنه ي با توجه به بازه

هاي  ثیر بر دیگري) در همنشینیأ(ت نفوذ اجتماعی ي استقبال قرار گرفته است. مقوله
) بدست آمده است و در 5/3ل کمتر از میانگین (او ي اجتماعی در سطح مناطق خوشه

به باال بوده است.  دوم این مقوله متوسط رو ي سطح پایینی قرار دارد در حالی که در خوشه
ترین میانگین در سطح خوشه بوده و از  دهندگی تیپ گرم، پاییندر مجموع میانگین نشاط

دهندگی تیپ سرد در بین استقبال پایینی در سطح مناطق برخوردار بوده است. نشاط
 به باال و شرایط باالیی برخوردار است.  ها از وضعیت متوسط رو خوشه

 خوشه اول خوشه دوم
 هاي بیانی و رفتارينوع ابراز شیوه

 بخشینشاط
بندي مفاهیم سنخ
 بخشیتعامالت نشاط

 منطقه شهري
3-6-7-8-9-10-

ثامن -11-12  

 منطقه شهري
1-2-4-5  

The Second 
Cluster 

The First 
Cluster The Type Of Expression and 

Promoting Happiness 
Behaviors 

Conceptualization 
Concepts of 
Promoting 
Happiness 

Interactions 

Urban Area 
3-6-7-8-9-10-
11-12-Samen 

Urban 
Area 

1-2-4-5 
 نمایشی کردن موقعیت 2/37 2/46

 دهندگینشاط
 شکنی موقعیتشالوده 2 2/46
 نفوذ اجتماعی 2/34 3/63
 تیپ گرم (شور و شعف) 2/24 2/85
 تیپ سرد (حس خوب) 3/84 5/03

4/16 3/53 
نگري همدالنه، کسب انرژي درون

 عاطفی و کاهش تنش
 گیرندگینشاط

 بخشیتعامالت نشاط گیرندگیدهندگی+ نشاطنشاط 2/87 3/64
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 باشد در دهندگی که شامل تیپ سرد و گرم در این تحقیق میهاي نشاط مقوله
 يکه در خوشه اول کمتر از میانگین است و در سطح پایین قرار دارد در حالی يخوشه

 ایین است. دوم تا حدي متوسط رو به پ
 مذکور در حد متوسط و متوسط  يگیرندگی در سطح دو خوشههاي نشاط مقوله

 به باال قرار دارد.  رو
 بخشی در سطح مناطق شهري مشهد با توجه به دو و در نهایت وضعیت نشاط

) بوده و در سطح پایین در مناطق 5/3اول کمتر از میانگین ( يخوشه یاد شده در خوشه
درصد از  70که تقریباً  بخشیدوم نشاط يقرار دارد و در خوشه 5-4-2-1شهري 

به باالیی برخوردار  دهد از وضعیت میانگین متوسط روهاي شهر مشهد را تشکیل می محله
 است. 

هاي بیانی و  بخشی مبتنی بر شیوهبندي نشاطنمودار ذیل به اختصار موقعیت خوشه
 دهد. صل هر منطقه در خوشه را نشان میرفتاري را به همراه بیشترین و کمترین فوا

 
 در سطح مناطق شهري مشهد بخشیبندي نشاطخوشه :2 شکل

Figure 2: Promoting Happiness Clustering in Urban Areas of Mashhad 
 

 گیريبحث و نتیجه
شناسی نمایشی، باید بیان این پژوهش مبتنی بر رویکرد جامعههاي  با توجه به یافته

کنند، این نقش ها که به مثابه بازیگران اجتماعی نقش ایفاء میکه افراد در دورهمیگفت 
 شود.گیرنده؛ در نظر گرفته میدهنده و فردي نشاطفردي نشاطعنوان  به

(بیانی و رفتاري) طوري  هاي متنوع کنند از شیوه این افراد در چنین محافلی سعی می
نند، لذا در تمام (دیگران) منتقل ک به جهان اجتماعی برداري کنند که بتوانند نقشی رابهره

ها، حرکات، رعایت عرف و دیگر  ها از گفتگو، اشاره شان در این جمعبخشیمدت، بازي نشاط
کنند تا واقعیت جدیدي را براي حضار (دیگران در جمع صمیمی) مناسک استفاده می

 شور و شعف پیدا کردن جمعترتیب دهند که مورد توجه باشد این واقعیت جدید بصورت 
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تواند  شود که بروز چنین شیوهایی می (حضار)، آسودگی خاطر و آرامش جمع ظاهر می
هاي خود استفاده  معطوف به توانمندي فرد باشد زیرا فرد در موقعیت خاصی از توانمندي

ثیر أدیگر افرادي نیز هستند که تحت ت کند تا دیگري را تحت تأثیر قرار دهد و از سویی می
را   کافی ي گیرند و در جهت کسب آرامش و آسودگی خاطر بهره ها قرار می این توانمندي

نگري همدالنه و کاهش ط از طریق کسب انرژي عاطفی، درونبرند که این دریافت نشا می
 پذیرد.تنش صورت می

هاي کنش متقابل آئینی  بخش ناشی از زنجیرهاز منظري دیگر وجود تعامالت نشاط
با یک لحن احساسی بادوام در جریان عادي تعامالت همنشینی از ثبات نسبی  همراه

وجود چنین انرژي احساسی سطحی از اشتیاق،  Collinse گردد. به نظر برخوردار می
قدرت شخصی، معنایی از پیوستگی اجتماعی و یا تمایل به درگیر شدن در کنش متقابل را 

هاي کنش  رب همبستگی مبتنی بر زنجیرهآورد. چنین انرژي از طریق تجا بوجود می
 گیرد شکل می هاي متقابل سلسله مراتبی، متقابل آیینی و یا از طریق انتقال در کنش

)Kianpour & Aqababaee, 2017( هاي متقابل صمیمی،  بنابراین در این نوع کنش؛
ساسی تر انرژي احآورند و افراد ضعیفافراد قدرتمند انرژي احساسی بیشتري بدست می

شوند و از پس به نظر کالینز مردم جذب افراد کاریزماتیک می دهند، خود را از دست می
 کنندیشوند پرهیز مها مستلزم از دست دادن انرژي احساسی می کسانی که تعامل با آن

)Collinse, 1975(بخش نوعی انرژي د بیان کرد که وجود تعامالت نشاطبنابراین بای ؛
کند. در تولید چنین انرژي موضع مبتنی بر تولید می 1واگیري احساسیاحساسی همراه با 

کنند در ساختار سلسله مراتب قدرت هم مطرح است افرادي که این نوع انرژي را تولید می
دار ممکن است از مواضع باالیی برخور هاي همنشین صمیمی مبتنی بر قدرت اولیه در گروه

بر این اساس از موضع  ه را با خود به همراه آورند.گونه ایجاد تغییر در گرو باشند و هر
توانند پایگاه اجتماعی خود را حفظ و تقویت کنند، در  ها افراد می این گروه فرمانبري در

صورت فقدان تولید چنین انرژي فرد در گروه حاضر با احساساتی چون افسردگی، از خود 
ن است گروه را ترك کند و یا کنار زده مراه خواهد شد، و ممک... ه بیگانگی، غریبه بودن و

 شود.
ثیرگذاري و أانند جهت تتو می هاي صمیمی بخش در جمعاز منظري دیگر افراد نشاط

 نفوذ بر گروه و با داشتن قدرت، به یارکشی بپردازند، و از طریق انتخاب یار محفل صمیمی
قدرت انتخاب و نفوذ را به شور و شعف وادارند، چنین قدرت انتخابی نوعی یارکشی است، 

 يهالزمدوم است؛ بنابراین  ي اول و توانایی در درجه ي اجتماعی مسبوق به دانایی در درجه
هاي نیل بدان در گروه است؛  هاي مطلوب و راه باال رفتن نفوذ اجتماعی، اوالً آگاهی از گزینه

1 emotional contagion 
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فرد باید به آن که است و ثانیاً توانایی در تمهید شرایط تحقق و کنار زدن موانع در گروه 
 .)Shojaei Zand, 2011( بپردازد

ها  دهنده، در جمعبخش تعداد محدودي از افراد نشاطاز سوي دیگر در تعامالت نشاط
کنند، از رفتارها و گفتارهاي منفی و  شکنی بیان میکه نشاط خود را به صورت شالوده

ها و  حتی بیان جوكعادي و القیدانه و  تابوشکن چون انجام حرکات و سکنات غیر
توان چنین رفتارهایی را به فقر فرهنگ برند که میادبی) بهره میعرفی (بی خاطرات غیر

توجه به نظر دریدا در بحث ساختارشکنی، هدف لی با ونشاط سالم در جامعه هم ربط داد. 
 اندازهايسازي سلسله مراتب است که به توان به چشمشالوده شکنی واسازي و باژگوناز 

شکنی ساختار به دنبال این است که فضاي ارزیابانه جدیدي دست یافت. پس شالوده
تر زندگی انسانی رقم زند و افراد و اشکال اجتماعی بازتري را براي بسط و تظاهر گسترده

بر این اساس وجود تعامالت  .)Mohammadi Asle, 2009تري را برتابد (متفاوت
تواند می هاي صمیمی هاي بیانی و رفتاري القیدانه در جمع شیوه ي بخش بر پایه نشاط

نوعی امري مثبت جهت شاد بودن اجتماعی و حتی نفوذ بر جمع داشتن، و بسط 
 (پذیرش) اجتماعی تلقی گردد.  گستردگی

منجر  هاي صمیمیها و تفاسیر بیان شده با وجود اینکه این دورهمی با توجه به یافته
شود با این وجود این ارتباطات از طریق و نیز تقویت ارتباطات اجتماعی میبه بهبود روابط 

گردد، که ماي جمعی را  هایی می هایی منجر به تداوم این جمع کنندهپاداش و تقویت
 آورد. با توجه به این نکته آزاد ارمکیمراه میه کند؛ و کاهش فردگرایی را به تقویت می

هاي اجتماعی در شرایط معین و  نوعی خود، ناشی از کنشها  کند که در این جمع بیان می
 گیرد. این خود محصولی از کنش مشترك بین کنشگر و حضار استخاص شکل می

)Azad Armaki, 2014( 
هاست که  اساس این نوع کنش کند که برنیز مطرح می Turnerدر همین ارتباط 

هویت مورد نظر خود را تثبیت چه بهتر ایفاء کردن نقش خود  کند با هرکنشگر سعی می
عبارت دیگر استمرار تعامالت به .)Turner, 2003( کندرده و دیگران را وادار به پذیرش ک

اجتماعی همراه خواهد  ي هویت جمع و سرمایه با تقویت هاي صمیمی بخش در جمعنشاط
گیرد و هایی در قبال دیگران بر عهده می هاي دوستانه، نقشبود؛ و فرد در این دورهمی

شناسی هر کدام از این موارد به نظران جامعهکه به نظر صاحب؛ شود متعهد به انجام آن می
ثر در جهت تقویت و افزایش نشاط خواهد داشت در همین ارتباط به ؤنوعی کارکردهایی م

هاي مشترك حاکم بر  گیري قبول ارزشهاي اجتماعی موجب شکل نظر کلمن همنشینی
هاي  و افزایش تعامالت خودمانی با دیگران و انباشت سرمایه یروابط صمیم ي شبکه

 ).Colman, 1998( گردد اجتماعی می
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هایی باعث گسترش  مندي از چنین شیوهاز منظري دیگر باید بیان کرد که بهره
 شود، همچنان و راحت می هاي صمیمی گیري جمعارتباطات اجتماعی و به تبع آن شکل

 گردد اجتماعی شادي منوط به ارتباط با دیگران حاصل میکه به نظر آرگایل جزء 
)Argyle, 2004 تواند از طریق تعامل با  و به معناي دیگر به نظر سلیگمن، شادي می)؛

شدن، مشارکت دیگري و مجذوب قرار دادن یکدیگر نوعی ارتباط مفرح،  دیگري و درگیر
 ). Seligman, 2015( شعف و آرامش را ایجاد کند شور و

هاي کیفی به دست آمده را در سطح مناطق  ل اگر بخواهیم میزان این مقولهحا
بخشی در سطح گونه باید بیان کرد که نشاطشهري مشهد مورد سنجش قرار دهیم، این

مناطق شهري مشهد بر روي طیف متوسطی قرار دارد، که برخی از پاسخگویان در مناطق 
وع تیپ گرم متوسط رو به پایین بهره میدهندگی نشان از نشاطهاي شهري در همنشینی

کنند  ها کمتر استقبال می دهندگی تیپ گرم مشهديبرند؛ به عبارت دیگر از تعامالت نشاط
و  اندبه پایین استقبال کرده دهندگی تیپ سرد نیز در حد متوسط روهاي نشاط لفهؤو از م

کنند؛ ع تعامالت توجه میشان بیشتر در این نوگیرندگیبخشی از پاسخگویان هم به نشاط
اند. لذا با توجه به نتایج یاد شده، نکات زیر قابل به باال برخوردار بوده و از میزان متوسط رو

 توجه است:
 نوجوانی و کودکی دوران در که افراد کندمی مطرحBandoura  که طورهمان -
گیرند، بیشترین  می قرار خود عالقه مورد افراد یا والدین و مانند مهم دیگران ثیرأتحت ت

هاي  رو با توجه به یافته)، از اینKadivar, 2006( کنندها دریافت می ثیرگذاري را از آنأت
-هاي نشاط هاي مشهدي، مقوله نوادهپذیري خاآید که در فرآیند جامعه ین بر میپژوهش چن

ها و  مشغله/ احساسی به دلیل  گیرندگی مانند همدلی در مجالس، کسب انرژي عاطفی
 ها باشد. ها بیشتر نمود پیدا کرده تا راهی براي کاهش تنش گرفتاري
بخش گرم به دلیل هاي نشاط د از تیپبا توجه به آنکه اکثر پاسخگویان شهر مشه -

هاي  تواند مورد نقد دیگران در همنشینیبروز رفتارهاي پر شور و شعف و هیجانی که می
ها  یکنند و تمایل به این دارند که دیگري در این همنشیننمیاجتماعی قرار گیرد، استقبال 

 بخش بپردازد؛ تا وي مورد نقد قرار گیرد به جاي خودش.به ابراز این رفتارهاي نشاط
سعی بر این است که شهروندان مشهدي بیشتر سکوت  در چنین محافل صمیمی -

ی، دیگرخواهی، کسب ستدوشان را به سمت حس خوب، نوعنمایند و یا جنس رفتارهاي
ها سوق دهند تا بیشتر مورد  نگري همدالنه، گوش شنوا داشتن، کاهش تنشآرامش، درون

قبول دیگري قرار گیرد و از این طریق بتوانند موقعیت و جایگاه خود را در نزد دیگران 
 ها قرار گیرند. چرا که با توجه حفظ و تثبیت کنند تا مورد پذیرش واقعی در این همنشینی

واند دیگر ساختارهاي تبه ساختار فرهنگ مذهبی حاکم بر جو زندگی شهر مشهد که می
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 ,Hayati( ثیر قرار داده باشدأاخالقی و ... شهر را تحت تاقتصادي، اجتماعی، سیاسی، 
 گیرد.بخش از نوع گیرندگی بیشتر مورد استقبال قرار می)، تعامالت نشاط2012

ثري ؤنتایج باید این را هم بیان کرد که، وجود تعامالت ماز منظري دیگر با توجه به  -
دهنده معطوف است؛ با ابراز رخواهی که بیشتر به تیپ سرد نشاطدوستی، دیگچون نوع

بخش و کاهش تنش مورد استقبال از سوي شهروندان قرار گرفته آرامش رفتارهاي همدالنه،
به کاهش استرس در دیگري شود  رهاي اجتماعی منج تواند در راستاي حمایتاست، که می

که به نوعی تعلق داشتن، مورد پذیرش بودن و دوست داشتن و دوست داشته شدن دیگري 
ها از طریق تعامالت  در واقع وجود این حمایت .)Sam Aram, 2013آورد ( را به همراه می

  تر زندگی کردن و بهتر زیستن زندگی شود.تواند موجب خوباثربخش نشاط جمعی می
مناطق کمتر  نسبت به )8 ،9 ،10 ،11 ،12 (مناطق شهري ي یافتهتوسعه مناطق در -

بخش در هندگی و تعامالت نشاطدنشاط ي ) مقوله2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7برخوردار از توسعه (
 کمی هاي یافته به توجه با زیرا. است گرفته قرار استقبال مورد بیشتر هاي صمیمیدورهمی

 بر یافته،توسعه کمتر یافته ومناطق توسعه شهري شد که خانوارهايباید این را متذکر 
بخش شاطشان از تعامالت نمنزلتی و موقعیتی تشابه شان،زندگی سبک معیارهاي اساس

 اقتصادي، رهیافت به توجه با گفت: توان می دیگر عبارتیبه برند.طور متفاوت بهره میبه
 و هاي زندگی مطلوبیت نیازها، ساختار موجود، منابع مبتنی بر فرایند نشاط در زندگی افراد

هایی به  بر این اساس شهروندان با توجه به چنین شاخص سودمند مادي متفاوت است،
 ,Hezar jaribi & Safari Shali( پردازندمی خود زندگی کیفیت و شادمانی ارتقاي
2012(. 

 ناشی تواند می مشهدي خانوارهاي بین در بخشینشاط تفاوت از منظري دیگر وجود -
 اهمیت راستاي در که باشد هم فضایی و مکانی و بافت فرهنگیـ  اجتماعی موقعیت از

 هاي مؤلفه اساس است. براین اجتماعی قابل تأمل فضاي در اجتماعی روابط بودن سیال
 متناسب فرد هر و اجتماعی دارد پایدار روابط و اجتماعی تعامالت بر مستقیمی تأثیر فردي

  از روابط خاصی سطح و نوع کرده رشد آن در که فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، شرایط با
 عنوانبه 1فضاءSimmel  نظر کند. در همین ارتباط به می انتخاب دیگران را  برانگیز بانشاط
 و فعالیت مدرن، ي جامعه در متقابل تعامالت از ناشی انسانی ي تجربه بنیادي ارکان از یکی

 تعامالت در فضایی عنصر اهمیت او  نظر به .دهدمی قرار تأثیر تحت انسانی را هاي کنش
 هاي قابلیت و ها پویایی ترکیب در باید که فضاء است کیفیت بر مبتنی شهر اجتماعی

 ثبات حصر، و حد بودن، داشتن انحصاري واقع در داد معنا ها آن به انسانی آفرینندگی
...  فضا و در تحرك نهایت در و فضایی ي فاصله همجواري، فضا، در اجتماعی هاي صورت

1 space  
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 شود تولید اجتماعی روابط از ناشی مکانی و فضایی گیري جهت نوعی که شود می باعث
)Ebrahimi, 2009(. روابط و تعامالت تأثیر تحت فضاهایی به شدت بر این اساس چنین 

 در اجتماعی روابط نشر دائم باز است ممکن بنابراین شوند، می نشر باز دائم بخشنشاط
بیشتري  سیالیت و پویایی از ها محله و مناطق دیگر نسبت به توسعه به رو مناطق سطح

 اهمیت و بسترسازي به اجتماعی، روابط به معطوف پویاییِ این که باشد برخوردار
 .کند می کمک شایانی مناطق بخشی نشاط

قبل که از نتایج و تحلیل نظري بیان شد نهایت با توجه به مطالب سطور و صفحات  در
 :اجمال باید بگوییم که  در ارتباط با موضوع این تحقیق به

 ي بخشی به آن دسته از تعامالت و ریختارهاي رفتاري مطلوب معطوف به مبادلهنشاط
پیوسته و متقابل از   هم  صورت کنشی به شود که به عواطف، احساسات، صمیمیت اطالق می

صورت معنادار جهت انتقال شور و شعف، حس  به کالمی و غیر هاي کالمی طریق شیوه
هاي رفتاري، ناشی از فضاي  گردد؛ و این رویه ابراز می خوب و آرامش در جمع صمیمی

هاي اجتماعی (جمع صمیمی) اثر  نشینی حاکم بر عرف، هنجار، ارزش و ساختار بر هم
ث مطلوبیت، رضایت و تحکیم پیوندهاي بدیل باع بی يعنوان یک سرمایه گذارد و به می

 گردد. اجتماعی می
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Abstract: 
 

The purpose was to describe the ways of using promoting happiness 
interactions and its types. This research has used purposeful-typical, 
simple random sampling appropriate to the volume of each urban area 
and spatial and regional sampling in step, qualitative (collective case 
study), quantitative step (descriptive survey) and point interpolation 
method (spatial analysis) . The findings were based on thematic analysis, 
statistical description, and spatial analysis and clustering; Semi-in-depth 
interview, researcher-made questionnaire and drawing of urban maps 
were used. The field of research was 13 urban areas of Mashhad in 2019. 
The unit of observation of individuals has been in the household 
procedure and at the level of spatial analysis of urban blocks. The alpha 
of the research is equal to (0.80). Based on qualitative findings, 
promoting happiness interactions are defined at both ends of to make 
happy (hot and cold type) and recipient of happiness. The most important 
categories of qualitative practice based on the typology achieved are the 
representation of behavioral and expressive situations, the deconstruction 
of expressive and behavioral positions, social influence, altruism, other-
seeking, empathetic introspection, Quantitative results and spatial 
analysis show that the hot type focused on excitement was much lower 
than average and the cold type focused on good sense was above 
average. Finally, promoting happiness according to the clustering test 
between regions (1, 2, 4, 5) is below average and the citizens of regions 
(3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and Samen) the upper average is obtained. 
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