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 چکیده

پژوهش  اینکند. می تفایفرد از ابراز آن پاداش درکه  است یمثبت یاحساس رفتار یبخشنشاط

ن   یاحساسات اجتماع کردیدر جهت رو ب  یب  ر روش  یترنر مبت م   -یف  یک) ترکی ض  ا -یک ب  ه ییف  )

ب  اا جامعهبخش پرداخته است. نشاط یمطالعه رفتارها ر  هروندان  ع  ه  ن  ا    18 یمورد مطال س  ام م

ص  ادف ،ینوع یگیری )موردمتناسب با نمونه همشهد بوده ک یرهر ب  ا  یت س  ب  ه  ر س  اده متنا ج  ه  ح

س  خ وای( مشارکتنقطه-یکانمنطقه و م ر  ده انیکنندگان و پا خ  اش  ب   ااند. انت ص  احبه را  م  هین )م

م    هیای و ترسمصاحبه پرسشنامه  ،یعم ت  ه یآورنقشه( بوده و ج ن   هایاف ض  ام لی  ب  ر ت   یمبت  ن،یم

 یدگانکننپژوهش مصاحبه با مشارکت نیا درصورت گرفته است.  ییضاف لیو ت   نییتب ،توصیف

ش  به ابراز نشاط یمیکه در م افل صم ن  پرداخته یبخ ع  ات مت ن  د، ا ا ر  ده آوریم ج یف  یو ک یا

ت  دو هامؤلفهها، است؛ سپس با انجام کدگذاری مقوله س  اخته  ر  ده  نیو سؤاات پرسشنامه م ق  

است که  نیا ان ریب یفیبخش ک نتایجست. آمده ادستبه 78/0 باپرسشنامه برابر  یآلفا می اناست. 

ب  راپاداش یمقوله م ور ش  وبهره یها  ن  دی از ت ی  د  ،یم ر  ا ح  سک  ردن،  تأی در  تی  موفق و ندیخو

ر  کل می انیب یراستا ی  رد. احساسات و مبادله عوا ف  م   درگ خ  ش ک ی  ان ین ،یب ب  ه  م س  ر رو متو

ض  ا لی  س ت  آمده و بر اسادستبه یها در سطح منا   رهرانواع پاداش یباا ح  د ت   ییف  لی  وا

ر  هربوده ییرهاخانوا پ  اداش در یاند که در منا   که برخوردار  ت  ر  ف  تیکم ن  ا کرده ا ن  د و م   ا

ش  اط یهابندی پاداشخوره نتایجرده است.  افتیپاداش در نیشتریبرخوردار از امکانات ب بخش ن

ک  ان یرده که منا   هر خوره با حفظ همجواربه دو خوره تقسیه ر  اره می نی  اب  ه  یم ک  ه ا ن  د  ک

ظ  ر درخوره اوم ن ف  تیسبت به خوره دوم از ن ش  اط یه  اپاداش ا ح  د  نیان ی  بخش از من ت  ر از  کم

س   یخت   یبران  کیعنوان بخش بهنشاط یهاپاداش درنهایتبرخوردار بوده است. متوسر   یاحسا

 تی  فیارتقاء ک یارود و در راستمبادله می ندیخورا یعا ف ستهیصورت تجربه زمتأثر از ساختار به

 گردد.بدیل میبی هیسرما کی به لیتبد یزندگ
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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. 
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 مقدمه

ب  ا دی   ری میعنوان مفهوم روانرادی به  ب  اط  س  ات در ارت ن  د رناختی ناری از احسا توا

ه  وم  دوستی و پاداش بخش به خود گیرد.دی رخواهانه، نوع جنبه اجتماعی، ی  ن مف ق    ا دروا

ب  ه ع  ه م    ی  س  اختار جام عنوان در راستای سنت کنش متقابل نمادین و مرتبر با مناسک و 

ی  ات  یک برساخته عا فی ر  ی از تجرب م  ره، نا ن  دگی روز ر  ایند در ز س  ی خو ب  ت و احسا مث

 تواند تعریف رود.پاداش بخش می

ج  اننشاط به ت  ین 1عنوان یک هی ش  ه ا ش  ت ، از ری ن  وعی ( Emovere) م ج  ان  س  ت. هی ا

س  یر ( 2ر  ور) صورت مهیجحرکت یا حالتی است که در ارتباط با دی ری به ن  ا و تف ب  ل مع قا

ق  ل ج  دایی ب  ر مبنی دالتی هنوز( هیجان) واژه این (.1396ی،کیانپور و آقبابای) است دم  و ع

 مضمون بنابراین رود، تعقل م سوش برای تهدیدی عا فه، که رودموجب می امر این دارد.

 (.2001 3فرانکس) است نهفته عا فه ترواژة گسترده در رور هنوز واژة

ع  ی  معادم احساس در زبان( Feeling) رادی در ارتباط با ک مه فارسی، بیشتر جنبه انت ا

ب  ا دی   ری پاداش با دی ری را به خود گرفته است. گ  اهی  ب  ر از  ری  فرایند آ ن  ی  ه  ای مبت

خ  ود میبخشی بهنشاط ب  ه  م  اعی را صورت احساسی، جنبه اجتماعی  ن  د اجت ی  ن فرای ی  رد. ا گ

ه  وم اراده 4نوعی عا فهتوان بهمی ن  ار مف ر  ابه 5تعریف کرد. عا فه در ک یند در ص  ورت خو

س  ت؛ و م  راه ا س  ی ه ی  ر  ارتباط با دی ری با بران یخت ی احسا ح  اات مط   وش نظ ب  ه  ج  ر  من

هایی که مبتنی رود. از منظر دی ر پاداشمهرورزی، نسبت به دی ری می م بت، صمیمیت،

ب  راز میبر نشاط ص  میمی ا ف  ل  ب  ا خ    بخشی در م ا س  ت و  6ر  ود  ن  وعی و   عیت پایا ک  ه 

 
1. Emotion 
2. Passion 

3. Franks 

4. Affect 
5. Volition 

6. Mood 
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آسودگی خا ر، حس خوش،  گردد موجب آرامش،ابراز می صورت واکنش و یا درونیبه

 رود.خورایند بودن و... می

ش  اطبا توجه به این تعاریف، پاداش ب  ههای ن ظ  ر بخش  ر  ده در ن ب  ه  س  ی تجر عنوان احسا

ب  روز میگرفته می خ  ود  ه  د؛رود که فرد در ارتباط با دی ری و م   یر از  دی ر عبارتب  ه د

ی  ابی از  آگاهانه اجتماعی است صورت یک فراینداین مفهوم به س  اس ارز ب  ر ا که کنش ران 

س  بت ریوه های واقعی خود با استفاده ازموقعیت ع  ا فی ن های بیانی و رفتاری جهت پاداش 

 آورند.به دی ری به نمایش درمی

در راستای احساس و عوا ف اجتماعی باید بیان کرد که اواً احساسات کارکرد روانی 

ی  از دارد ودارند و انسان به ع  ا فی ن ح  اات  ع  دادی از  ک  ه . ر مداوم در زندگی به ت ی  اً این ثان

ک  ه  ر  وند.صورت اجتماعی در جامعه ال و میعوا ف ماهیت اجتماعی دارند؛ و به ث  اً این ثال

ق  دس و ساخت فرایند عوا ف یا احساسات اجتماعی ل  وژیکی )م اند، نه صرفاً فرهن ی و بیو

ی  ا های مبادلهمبتنی بر پاداش بخشیبنابراین نشاط (؛1390قدرتی  ع  ا فی و  ت  ار  ن  وعی رف ای 

س  تان، خ  انواده،) رود که فرد در ارتباط با دی   ریاحساسی در نظر گرفته می ک  اران  دو هم

م  اعی به ب  ژه اجت ی  ک ام م  ون  م  ی پیرا م  ی و ریرکا ص  ورت و...( از  ری  نمایشی کردن کا

ل  ب پاداشرود؛ و بر مبنای ارزیابی تعامات نمادین مبادله می ب  ه در قا ب  ت دی   ران  ه  ای مث

ک  رار  ی  ت و ت ر  ایند و... تقو ح  س خو رفتاری چون تائید کردن، تشوی ، ترریب، کامیابی و 

 گردد.می

 کننده است.تعیین پررنگ و جامعه ایران در با توجه به آنچه بیان رد عوا ف

 دارای ک ّف،پرت عا فی، ایجامعه را جامعه ایران اجتماعی، متفکرین که ار ب وریبه

 قرار هاپدیده این الشعاعت ت عقانی امور که اند؛دانسته عرفانی و ادبی مذهب با نی گرا،

عنوان جامعه عا فی، برگرفته توجه به جامعه معاصر ایران به (.1384  با بایی،) گرفته است
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ه معاصر ها در جامعاز این دیدگاه است که ساختارهای جمعی مانند خانواده، دین و اسطوره

ها اند که تمامی رفتارها، کنشهای نمادینیترین صورتترین و اص یایران همچنان بنیادی

همچنین در  (.1397 اند. )فا  ی،های فردی و جمعی ما را ت ت تأثیر قرار دادهو واکنش

 سطوح و کان ساختاری سطوح ای است کهاین خصوص باید بیان کرد که ایران جامعه

است )روحانی  داده تأثیر قرار ت ت تاریخ  وم در را افراد عوا ف آن، نهادی سازمان میانی

 از م صولی ایرانی عوا ف انسان و رخصیت دی رعبارتبه .(1394 و همکاران،

 است یافته رکل 1تاریخی-سیاسی جغرافیای بستر در که است کان تاریخی ساختارهای

 .(1385 پیران،)

 این و دارند افسردگی ایران مردم درصد 80 دادند نشان از منظر دی ر م ققان ایرانی 

 (.1385 معیدفر،) ا طراش بارد با توأم نی  رادران حتی روزهای رودمی باعث مو وع

جامعه  در رادمانی سطح که آن است از حاکی نی  (1387) موسوی و چ بی ت قی  نتایج

بنابراین  است؛ حد متوسر از مترک رانرادمانی می ان افراد از نیمی از بیش و پایین ایران

ای سطح عوا ف مثبت و بروز احساسات نشاط بران ی  نسبت به دی ری در چنین جامعه

 پوچ و توخالی رم ین هستند، و افسرده امروزه روبه کاهش است. همچنین مردم جامعه ما

عوا ف  و دیرا ررایر فقدان از هایینشانه همه اینها و اندکردهگه را رانان ی ه و هستند

بخشی در دی ر عدم نشاطعبارتبه (؛1385 معیدفر،) است جامعه برای مثبت اجتماعی

 به سمت عوا ف ناخورایند و پیامدهای ای که خالی از بروز احساسات مثبت است،جامعه

و ( 1381) همچنان که نوابخش و ع ی بخشی، یابد.عوا ف اجتماعی ناگوار سوق می

به جای  خود جامعة ما از در پررنگ تصویری کنند که عوا ف،می بیان (1390) قرایی

 منفی صورتبه ار ب در جامعه ما این است که عوا ف بروز اما اِرکام گذرته است؛

 
1. politico-historical geography 
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اساس  بر درواق  دارند. نمود کمی مثبتی همچون رادی، عوا ف و رودگر میج وه

همانند  مثبت فعوا  است، پذیرفته صورت جهان سطح در که مخت فی هاینظرسنجی

در این زمینه باید بیان کرد که در دانش اه  دارد. قرار پایینی بسیار سطح در ایران در رادی

 202 رتبه ایران جهان صورت گرفته است که کشور 220 میان در ان  ستان ت قیقی 1لیسستر

 155 میان از را ایران رادی رتبه 2گالوپ موسسه ( نظرسنجی1390 رستمی) است بوده دارا را

عاوه بر این بر اساس گ ارش جهانی و عیت رادی در . 3کرده است تعیین 81 کشور

( 672/4با میان ین ) 118کشور جهان جامعه ما در رتبه  153در بین  2019تا  2017های سام

همچنین بر اساس گ ارش سام  ،(World Happiness Report, 2020) قرار دارته است

( بوده -063/0در حدود ) 2019 -2017 و 2012 -2008های بین سام تغییرات رادی 2020

 جامعه در این بخش قرار دارته است. 75است که در رتبه 

که  1394بر اساس اجرای  رح م ی مطالعه و عیت رادکامی در جامعه ایران در سام 

از سوی جهاد دانش اهی در بین مراک  استانی انجام رد نتایج مؤید این است که میان ین 

عنوان مرک  استان خراسان ر وی به نسبت ( به18/3)  عیت رادی رهروندان مشهدو

 
1. University of Leicester 

2. Gallup 

که بنا به این  هکشور منتشر کرد 138در بین  (2014) خور الیگ ارری مبنی بر بررسی و عیت خشنودی و  پمؤسسه گالو. 3

گ ارش، عراق نخستین کشور رم ین جهان معرفی رده است. بعد از عراق، کشورهای ایران، مصر، یونان و سوریه به ترتیب 

راج  به ایران بدان رسیده، با پوست و گورت  نظرسنجینچه گالوپ در این آ .جهان معرفی ردندنارادترین کشورهای  عنوانبه

و  هانظرسنجی .4یک واقعیت است که مردم ایران، راد نیستند. اگر امکان  این .رودمیو استخوان توسر مردم ایران لمس 

ن اه کنید تا ببینید که چه اندوهی در آنها موج  هامآدع می ندارید، کافی است همین امروز در خیابان به چهره  هایبررسی

 (.http://www.asriran.com) زندمی

ترین مردم جهان عنوان عصبانیمردم ایران به بیان کرده است که احساسات جهانی در حوزه 2017وسسه در گ ارش ساانه این م

درصد 50 ور منتشر کرده است که مردم ایران با کشور جهان نتایج را این 142رش با مطالعه از و   اند. این گ امعرفی رده

اند. کشور یونان هه در ترین کشورهای دنیا معرفی ردهدرصد، عصبانی47با  جنوبی سوداندرصد و  49جمعیت عصبانی، عراق با 

اند که درصد از مردم جهان هه در این نظرسنجی گفته 70ه است. ترین کشور دنیا معرفی رددرصد پراسترس67این گ ارش با 

   (.http://www.asriran.com) کنندبرند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام میلذت زیادی می

http://www.asriran.com/
http://www.asriran.com/
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تر است؛ که با توجه به ررایر ساختار فرهن ی این استان ( پایین43/3) میان ین کل جامعه

 ناخورایند و افسرده در این استان حام اف ایش است بروز عوا ف رمناک،

(http://www.asriran.com.) 

 
 1394ها در سال میزان وضعیت شادکامی استان :1نقشه 

ایرانیان  هاین رش و هاارزش آمده از ت  یل پیمایشدستهمچنین با توجه به نتایج به 

، 10( و رتبه 106از سوی وزارت فرهنگ و ارراد اسامی، مشهد در حوزه دینداری نمره )

 25و رتبه ( 5/170) ، در حوزه فردگرایی نمره24( و رتبه 208) رهنم در ب ث سکواریسه

 استان کشور دارته است 31( را در بین 8و رتبه ) 77های خانوادگی نمره و در مقوله ارزش

( در حوزه می ان تع   اجتماعی 1390) ت قی  ناز بیدم و م مود زاده (.1385 بهروان،)

بمعد احساسات و عوا ف این ونه است که تع   رهروندان مشهدی به جامعه که مرتبر با 

دست آورده به 5( از نمره 3/2اجتماعی رهروندان مشهدی را در سطح متوسر به مقدار )

است و ررد فردگرایی افرا ی در بین رهروندان مشهدی با متغیرهای تع   اجتماعی و 

بین  در منفی فردگرایی دی ر نوعیعبارتبه اعتماد اجتماعی معکوس بیان کرده است؛

 را فردگرایی این اجتماعی اعتماد انقباض و است اف ایش روبه دارد که ها رواجمشهدی

 تفکیک به رهری هاینابهنجاری و هاآسیب است. در  رح مطالعاتی رناسایی کرده تشدید

( به اجرا درآمده است نتایج بیان ر این است که 1393-94رهر مشهد در سام ) م ات

http://www.asriran.com/
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رادمانی و و عیت رادی در سطح منا   و م ات رهری این ونه است که می ان احساس 

( گویه تا حدودی در %6/34) گانه رهری در حدود 13 های زیاد و خی ی زیاد منا  گویه

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

های میان ین احساس نقشه ذیل به توزی  فضایی یافته( بوده است. %40) بین منا   برابر با

 (.1394 اکبری،) کندرادمانی در سطح منا   و م ات اراره می

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

هم مان با این  رح در حام اجرا  رح مطالعاتی تدوین سند راهبردی نشاط و رادابی 

رناختی شهد صورت گرفته بیان ر این بوده است که با تکیه بر ابعاد فردی و رواندر رهر م

درصد  69کند که این ونه بیان می ها راهای استاندارد رده، یافتهو متکی بر پرسشنامه

 بیشترین رش و نه رهروندان مشهدی دارای نشاط هستند و در بین منا   رهری منطقه

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

 فضایی می ان رادی به تفکیک منا   بر اساس میان ین جدوم مشخص رده است.

 شهری مناطق تفکیک به پاسخگویان شادی میزان : توصیف1جدول 

میانگین  وانیافر شهریمناطق 

 5از 

میانگین از 

100 

میانگین  فراوانی منطقه شهری

 5از 

میانگین 

 100از 

 69.48 3.47 23 منطقه هفت 69.98 3.5 45 منطقه یک

 69.51 3.48 30 منطقه هشت 67.52 3.38 76 منطقه دو

 71.87 3.59 104 منطقه نه 65.74 3.29 63 منطقه سه

 65.62 3.28 59 منطقه ده 67.67 3.38 56 منطقه چهار

 67.82 3.39 41 منطقه یازده 68.57 3.43 37 منطقه پنج

 69.50 3.48 25 منطقه دوازده 71.52 3.58 53 منطقه رش

 68.70 3.44 656 کل رهر 67.80 3.39 44 منطقه ثامن

 

 
 گانه رهری 13می ان رادی رهر مشهد به تفکیک منا    :3نقشه 
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( بیان ر این است که برگ اری 1389) هروندان مشهد در سامهای پژوهش نشاط ریافته

جشنواره موسیقی و کنسرت  های  ن ،برپایی جشن اجرای تئاتر، های خانوادگی،جشن

های اخیر (. با توجه به یافته1389 بابایی،) تواند بر اف ایش رادی در این رهر مؤثر باردمی

رناختی مورد تأمل شهد با رویکرد رواندرمجموع می ان احساس رادمانی رهروندان رهر م

رناسی مفهوم نشاط در جامعه ما و باألخص در رهر مشهد قرار گرفته است و از بعد جامعه

های اجتماعی مذکور در جامعه ما کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است همچنین در پیمایش

ته است؛ و کمتر ار ب بر مبنای رویه کمی عوامل مؤثر بر نشاط مورد بررسی قرار گرف

ای متغیر ررتهپژوهشی در سطح سازمانی و دانش اهی با رویکرد کیفی، ترکیبی و بین

حتی این مفهوم با رویکرد اجتماعی  پاداش بخشی نشاط را مورد تأمل قرار داده است.

عوا ف و احساسات مثبت در قالب یک تجربه زیسته در م افل صمیمی و ریررسمی 

بخشی اجتماعی معطوف رو نورتار حا ر در ارتباط بانشاطست. ازاینحام مطرح نشده اتابه

ها در م افل صمیمی با تأکید بر احساسات و عوا ف مثبت در تعامل با به انواع پاداش

بخشی نشاط خواهیه بدانیه:دی ری مورد مطالعه قرار گرفته است. در مقاله حا ر می

شود؟ و کنشگران از چه تعریف می عنوان یک رفتار عاطفی و پاداش بخش چگونهبه

برند؟ مناطق های احساس برانگیزی در محافل صمیمی خود بهره مینوع پاداش

های احساس برانگیز در چه وضعیتی قرار شهری مشهد در خصوص ابراز این پاداش

 دارند؟

 پیشینه تجربی پژوهش

خش از منظر های پاداش ببا توجه به اینکه ادبیات تجربی در خصوص مطالعه نشاط

الم  ی کمتر تولید رده است در این بخش در رناسی عوا ف در سطح داخ ی و بینجامعه

نظر داریه؛ ادبیات تجربی را در خصوص نشاط با توجه به تعریف این مفهوم از سوی 

نظران رربی  ی جدوم ذیل بیان کرده سپس در سطوح مخت ف مهمترین صاحب
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نشاط در ادبیات ررش نماییه و در سطح مناب  داخ ی  ای به مفهومرناختی ارارهجامعه

رناختی یک رمای ک ی از مهمترین عوامل و موقعیت نشاط عاوه بر سطوح مخت ف جامعه

های م ی به ررته ت ریر در الم  ی و پژوهشهای بیندر سه دهه اخیر را با توجه به گ ارش

صرفاً جهت رنای مفهوم مورد  درمجموع ادبیات تجربی اجمام بیان کرده.آمده است به

نظرانی که در حوزه نشاط این در ادبیات ررش مهمترین صاحب .1رودپژوهش بیان می

های خود بیان اند و هدف از بررسی این مفهوم را در اندیشهمورد بررسی قرار داده مفهوم را

 اجمام بیان رده است.اند در جدوم ذیل بهکرده

 نظران غربیصاحبتعریف نشاط از نظر  :2جدول 

 اهداف تعریف نشاط نظرانصاحب

من له فضی ت نهایی و م که عدالت به( خوشبختی) سعادت افا ون

 در نفس

تعادم بین سه نیروی احساس، استدام و 

 میل

و  نشاط فعالیتی است برای رسیدن به زندگی خوش، رایسته ارسطو

 و خیر نهایی خوربخت ردن

 ویتلذت رسیدن، کامیابی و معن 

رادی موفقیت رخصی است که فرد درون خود آن را حس  سقراط

 .کندمی

 رناخت در مورد زندگی

راحتی قابل برآورده ردن ای است که بهرادکامی امیام نهفته زنون

 است.

 رسیدن به امیام درونی و با نی

رادمانی نوعی لذت انتخابی برای رسیدن به تمایات و  اپیکورس

 اهداف

 در زمان ز احساساتلذت بردن ا

 رادمانی پذیرش خویشتن، عای  و اهداف جذاش و گسترده راسل
 رسیدن به نظه ذهنی برآورده ردن نیازها،

 ها و رفتارو تعادم در فعالیت

 جوییرسیدن به لذت رادمانی احساس مط وبیت و لذت بنتام 

 هدفدار بودن و معنادارتن زندگیرادکامی احساس ر ایت و خشنودی است که منجر به  دینر

 
ی ر مطا1 ه ه اخ ب ه . باید یادآوری کرد در حوزه ادبیات عوا ف اجتماعی در د س بت  ع ه ن ف ی در جام گ رایش عوا  ف من ب ا  ع اتی  ل

م ا  ی    ب ا مو  وع ت ق ک ه  ک ه  تیس نخمهاجرین افغانی به اجمام بیان رده  ک رده  ت ه  م ین نک ب ه ه س نده  ی د ب س ت؛ و با ر ته ا ندا

 ی بومی و م  ی در حوزه عوا ف اجتماعی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.هاپژوهش
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 اهداف تعریف نشاط نظرانصاحب

 .نیازهای فرد رده باردار اء تمام 

 آرگایل
رادکامی حالت و هیجانی مثبت در مقابل عوا ف منفی و 

 .روددوری از افسردگی و ا طراش تعریف می

ر ایت از زندگی، ج وگیری از ره، 

هدفدار بودن زندگی، ررد رخصیت، 

 ت کیه روابر با دی ران

 لوکاس
ه همراه رناختی مثبت از زندگی است رادی خ   خورایند ب

 رود.که منجر به گسترش روابر اجتماعی با دی ران می

تقویت خ   و خو، ن رش مثبت به 

 زندگی و ت کیه ارتبا ات بین فردی

 س ی من

رادمانی تجربیات و احساسی مثبتی است که فرد در 

ها و های مخت ف در زندگی دارته است و قاب یتزمان

 خود را به منصه ظهور گذارته است. هایتوانمندی

بروز پتناسیل ها،  رناخت تجربه زیسته،

خودرکوفایی در زندگی، خوبتر بودن و 

 بهتر زندگی کردن

 .کنندمی ان دوست دارتن زندگی فردی را رادی تعریف می وینهوون

ارتقاء کیفیت زندگی، برخوردار بودن از 

ذهنی از  احساسی لذت بخش و خرسندی

 زندگی

ترین ترین و عم یاتیجام  ا توجه به تعاریف بیان رده از سوی صاحبنظران رربی،ب

رود که رادی به درجه یا می انی ا اق می تعریف نشاط را وینهوون ارائه داده است.

 کند؛وسی ه آن دربارة مط وش بودن کیفیت ک ی زندگی خود قضاوت میرخص به

 ه فرد به چه می ان زندگی خود را دوست دارد.دی ر رادمانی به این معناست کعبارتبه

(Veenhoven,1984 ).این تعریف دارای چند ک ید واژه است که باید تشریح گردد 

واژه نشاط درجه یا می انی است که برای کمتر برخوردار بودن  :1الف( میزان و درجه

 گیرد.مند بودن فرد در زندگی رخصی مورد سنجش قرار مییا بیشتر بهره

گونه معیار واژه رادی نوعی ارزیابی ذهنی و انت اعی است که هیچ :2( فردی بودنب 

 کند راد است درواق  نشاط دارد.استاندارد عینی برای آن نیست و رخصی که فکر می

 
1. Degree 
2. Individual 
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آورد؛ و زمانی رادی امری اکتسابی است که فرد آن را به دست می :1ج( قضاوت

اش به یک ارزیابی یا رناخت ک ی رسیده یرود که فرد در مورد کیفیت زندگحاصل می

ای و سازه رود؛بر اساس این اصطاح رادی یک فعالیت ذهنی و انت اعی ت قی می است.

 صفاری نیا،) رسندرناختی است که افراد با کنار هه قرار دادن تجربیات مخت ف به آن می

دهی ز به نظه سازمانفرد نیا در این تعریف ارزیابی گذرته و تخمین آینده (.143: 1395

این امر منوط به این است که نیازهایی را که ارزیابی  درون ساختارهای واقعی زندگی دارد.

عنوان یک سازه رناختی در نظر ب یرد عنوان ارزش نسبی کرده بهبندی بهکرده و اولویت

توان از این درنتیجه می اند.ران به آن رسیدهکه افراد با کنار هه قرار دادن تجارش زیسته

عنصر در تعریف رادی به این نتیجه رسید که لغت رادمانی برای ارخاصی که ذهنشان کار 

اش رود. رخصی که قادر به انجام یک قضاوت ک ی از زندگیاستفاده نمی کند،نمی

های بنابراین این مفهوم برای حیوانات، بچه توان گفت آیا راد است یا نیست؛نیست نمی

 (.38: 1392 موسوی،) رودمانده استفاده نمید عقبکوچک یا افرا

با توجه به این واژه رادی در ب ث قضاوت نوعی ارزیابی ک ی و نوعی  :2د( کلی

 گیرد.ها و ترجی ات فردی رکل میعم ی رناختی بر اساس ارزش

های با توجه به این واژه رادمانی در نقش ر ایت از جنبه :3عنوان کل( زندگی بهه

ازدواج، رغل و... صرفاً به کار برده  خانواده، ت صیات، ز زندگی همچون،خاصی ا

گذرته  کند. این امر به تجارش،رود. ب که این واژه اراره به ر ایت از کل زندگی مینمی

 تواند زندگی آینده فرد را رقه ب ند.کند که میو حام افراد اراره می
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3. Own Life 
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اش متع   به حوزه فرد از زندگی در تعریف یاد رده ارزیابی :1و( زندگی شخص 

  ورک ی.نه به مفهوم زندگی به خصوصی فرد است.

به این معنا که مط وبیت  این واژه به ارزیابی و رناخت فرد تع   دارد. :2ز( مطلوبیت

رسد که در مط وبیت، فرد به این نتیجه می زندگی هه به عا فه و هه به تفکر مرتبر است.

های رادمانی بر روی یک م ور بر مبنای این اصطاح قضاوت نه.چی ی را دوست دارد یا 

و پیوستاری قرار دارد که یک سر  یف قدردانی است و سر  یف دی ر خوار کردن قرار 

از منظر دی ر مط وبیت  تواند از عش  تا تنفر را در برگیرد.این  یف می گیرد.می

کند و قر اراره به بمعد عا فی نشاط میاما این واژه ف خانواده با مفهوم خورایندی است،هه

 مفهوم رادی فراگیر را کمتر با خود دارد.

به این  60از منظر دی ر در ادبیات ررش مطالعات تجربی رورمند حوزه نشاط از دهه 

با  رناسان جامعه میان در بعد به 70 دهه اواخر از ن رش، نوع این سمت آراز رده است.

 ذکایی،) تکوین یافته است و»ایستارسنجی« زندگی« از ایتر » زندگی«، کیفیت» مطالعات

اختصار متغیرهای مرتبر بانشاط در ادبیات ررش را در سطوح جدوم ذیل به (.416: 1395

 کند.مخت ف بیان می

 شده شناسایی مستقل متغیّرهای :3جدول 

 سطح خرد

 شغل-تحصیالت -سنی، جنس، وضعیت تأهل متغیرها جمعیت رناختی:

 اف ایش ساعات کار، نوع کار، وری،درآمد، ثروت، بهره های غیر دموگرافیک:متغیر

 های دینی،فعالیت های مدنی،فعالیت ت رک اجتماعی، کیفیت زندگی، مصرف،

جسمانی و ) سامت دسترسی به فرصت، ها،قاب یت چرخه زندگی، فرارت، ها،ارزش

نفس، ع ت شی،مثبت اندی خودرکوفایی، رخصیت، احساس امنیت، روانی(،

 
1. Life- As-A- Whole 

2. Favorably 
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نفس، هوش، ر ایت از زندگی، ر ایت خا ر، رفاه ذهنی، امیدواری، استقام اعتمادبه

 عمل، خ   مثبت.

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

 سرمایه اجتماعی. مشارکت اجتماعی،

 سطح کان

عدالت  رده، برابری وای سیاسی و اقتصادی، اعتماد نهادینههآزادی تولید ناخالص داخ ی،

اجتماعی و توزیعی، ر ایت نسبی، سیاست اجتماعی و رفاهی، امنیت اجتماعی، توسعه 

 .(1395ذکایی،)اقتصادی و اجتماعی 

ب  ر س  اس در بعد توصیفی می ان رادی  ه  انی ه  ایداده ا  ،2006 ت  ا 1997 هایس  ام در ج

 پ  ائین« به رو ذهنی »متوسر به یستی با ردیف کشورهای در ادکامیر حیث از ایران جای اه

ن  ی، ل   ا  از ایرانیان، یعنی است. دارته قرار ف  اه و س  امت و   عیت ذه ن  دگی ر  را خ  ود ز

ن  ه برای اند.نکرده ذکر بخشر ایت و کنندهقان    2002،1 و 2001 و 2000 س  ام س  ه در نمو

 از ر ایت جم ه از زندگی کیفی و ذهنی یهاراخص مادی رفاه هایراخص حیث از ایران

 البته است. کرده ارغام را میانی جای اه میان کشورها، در ایام، گذرت از رادمانی و زندگی

ن  دگی قناعت و نشاط سطح قبل، هایسام نسبت به ت  هاف ایش در ز س  ت یاف  ,Veenhoven) ا

ی  ان ین هک دهندمی نشان 70 دهه همچنین باید بیان کرد که مطالعات( 2011 ش  اط م ی  ن در ن  ا

ب  ر عوامل ایرانیان، بین در دهه این مطالعات اساس بر است. بوده« متوسر» هاسام گ  ذار   تأثیر

ی  ب به رادکامی ن  دعبارت ترت ف  ریح از: ا ر  رایر  خ  انواده، ر  غل، از ر   ایت س  رگرمی، و ت

 س  رمتو» نشاط سطح 80در دهه  سامتی بوده است. و بهدارتی و عیت ازدواج، اجتماعی،

متوسر روبه » در سطح م ی نشاط ایرانیان 90مطالعات دهه  در است. رده گ ارش «باا به رو

س  ت.« پایین م  روز در  بوده ا ب  ه ا ت  ا  ه  ه  ی  ن دو د س  ر در ا س  طح متو ب  ه  ج  ه  ب  ا تو م  وع  درمج

ی    دی ری توقعات و انتقادات اما بیان رده؛ زندگی پیشرفت در به اظهار ایرانیان گفتارهای  ن

 
 رمسی 1380 و 1379 ،1378 یهاسام معادم .1
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 (.1397 عنبری،) است بوده همراه

در پنج دسته  مطالعات متعددی پیرامون عوامل نشاط در جامعه ایران انجام رده است که

س  ت:می ک  رده ا ک  رد  ص  ه  ع   ت) ر  ناختیه  ای روانویژگی ت  وان خا ص  یت،  نفس، رخ

ر  ناختیویژگی( بینی، احساس م رومیت و...گرایی، خوشبرون ی  ت  س  یت،) ه  ای جمع  جن

ص  یا ه  ل، ت  ص  ادیویژگی( ت و...و   عیت تأ ر  غ ی،) ه  ای اقت ر  غل و ر   ایت  ر  تن   دا

ق  ادات فعالیت) های فرهن یویژگی( درآمد، و عیت مسکن و... ر  ت، اعت ق  ات فرا ه  ای او

روابر اجتماعی توأم  سرمایه اجتماعی،) های اجتماعیویژگی( مذهبی، سرمایه فرهن ی و...

 (1395 جتماعی، آنومی و...( )مرادی،ان وای ا حمایت اجتماعی، تعامل اجتماعی، با اعتماد،

ب  ه ش  اط  م  ا، ن ع  ه  ظ  ر درمجموع در عمده ت قیقات ع می جام س  ته در ن ی  ر واب ی  ک متغ عنوان 

ک  رد روانگرفته رده و در اکثر این پژوهش س  اس روی ب  ر ا ش  اط  ب  ر ه  ا ن ی  د  ب  ا تأک ر  ناختی 

ع  د مقیاس پرسشنامه س  ه بم س  فورد از  ش  نامه آک ر  ده از جم   ه پرس س  تاندارد  ر  ناختی، های ا (

 (1392 عنبری،) احساسی و اجتماعی( مورد سنجش قرار گرفته است.

رناسی عوامل اجتماعی در بین های انجام رده در سطح جامعهبا توجه به پیمایش

م ققان و پژوهش ران بیشتر مورد استقبام قرار گرفته است که در بین عوامل اجتماعی با 

تعامات( و  -مشارکت -اعتماد) مایه اجتماعیتوان اذعان کرد که سرتساهل و تسامح می

که این متغیرها بیشتر  مقبولیت اجتماعی با متغیر نشاط بیشتر مورد سنجش قرار گرفته است

در بین عوامل اقتصادی بیشتر بر درآمد و پای اه اقتصادی افراد  گیرد.سطح میانی را در برمی

ه چندان قوی نبوده است. در بین عوامل ها بانشاط تأکید رده است؛ که این رابطو رابطه آن

فرهن ی بیشتر می ان دینداری بانشاط مورد تبیین قرار گرفته است؛ که در اکثر ت قیقات 

ها  ریب تعیین دینداری با رادی پایین بوده است. در بین متغیرهای روانی در اکثر پژوهش

نده، بیشتر از سایر فردی( در کنار امید به آی -اجتماعی -اقتصادی) ر ایت از زندگی
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با توجه به آنچه بیان رد درنهایت  متغیرها بانشاط مورد تبیین و تفسیر قرار گرفته است.

رناختی ایران را در حوزه نشاط توصیف اختصار سطوح ت قیقات جامعهجدوم ذیل به

 کند.می

 مختلف جامعه ایران تحلیلی سطوح در بانشاط همبسته : متغیرهای4 جدول

 متغیرهای همبسته بانشاط سطح ت  یل

 ر ایت از زندگی، امید به آینده سطح خرد

 سرمایه اجتماعی و فرهن ی سطح میانی

 توسعه اقتصادی سطح کان

 مبانی نظری پژوهش

کمتر ( عوا ف) رناسی احساساتهمانطورکه اراره رد مفهوم نشاط با رویکرد جامعه

های ت قی  جهت رنای فکری و جه به یافتهدر این ب ث با تو مورد مطالعه قرار گرفته است.

در حوزه عوا ف، به  1راهنمایی برای دستیابی به مفهوم مذکور با تأکید بر اندیشه ترنر

 تفسیر و ت  یل نتایج خواهیه پرداخت.

در حوزه احساسات و عوا ف روانشناسان اصالتاً به این مو وع از گذرته تا به امروز 

رناسی با تأکید بر چ ون ی تعامل و مبادله در ساختار رابطه اند. حام جامعهتمرک  کرده

صورت مفهوم تجربی همراه با عوا ف در زندگی مطالعه بین احساس و جامعه را به

رناسان ررایر ایجاد، ابراز و معنایی را که کند، در این خصوص بیان کرد که جامعهمی

گیرند بررسی به خود می های متنوع اجتماعیعوا ف( مخت ف در موقعیت) احساسات

ترنر  (.1395 بخشی و همکاران،) کنند تا از این  ری  واقعیت اجتماعی را بهتر بشناسندمی

های اجتماعی دهد که واقعیترناسی به این پاسخ میدر این زمینه معتقد است که جامعه

 
1. Turner 
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 .(Turner, 2014) چ ونه از احساسات و عوا ف متأثر است

ساختاری،  رناسی به پنج دسته رهیافت نمایشی،جامعهوی عوا ف را از منظر 

های ت قی  در این کند؛ که با توجه به یافتهمناسکی و مبادله تقسیه می گرایی نمادین،تعامل

گرایی نمادین و مبادله عا فه که منطب  با نتایج و تفسیر اختصار رهیافت تعاملب ث به

ترنر معتقد است که بر اساس  گردد.میاختصار بیان های این نورتار است بهیافته

گیرد و در گرایی نمادین، احساس از تعریف فرهن ی و تعامل اجتماعی نشئت میتعامل

اداهای معنادار و ادراکات  .(Turner, 2007رود ) وم زمان در روابر اجتماعی پایدار می

او در  از نظررود. با توجه به این نکته صورت فرهن ی تعریف میدرونی یک احساس به

فردی با تکیه بر خ  ، دستکاری صورت من صربهگرایی نمادین ظرفیت احساسات بهتعامل

این رهیافت  (.1395 ترنر،) گیردو تعدیل نمادها در هدایت رفتار خود و دی ران رکل می

 هاییرهیافت برابر در این ل ا  از که احساسات متمرک  است تولید در انسان بودن به فعام

 ربانی خوراس انی و کیانپور،) دانندمی منفعل احساسات در تجربه را انسان که گیرد ارمیقر

کند که افراد در جریان مبادله در رهیافت مبادله، وی عا فه را این ونه بیان می (.1388

هایی بیش از روند که به دنبام کسب مناب  و پاداشعنوان کنش رانی در نظر گرفته میبه

افراد در تبادم مناب  انتظار دارند که مناب   کنند.حرکت می گذاری،ایهه ینه و سرم

ای است که در رود مطاب  با مبادلهارزرمندتری به دست آورند. عوا فی که تجربه می

به نظر او این مناب  مادی و یا ریرمادی است و در  (. Turner, 1999 ) یک تعامل دارند

قدرت،  پوم،) مناب  معقوم از منفعت دریافت به کند. نیازبران یخت ی احساسی بروز پیدا می

 بینیپیش را های دی رانپاسخ توانندمی هاآن که احساس این به نیاز سامت(، یا دانش

 اصل ( درنهایت به نظر وی1397 ترنر،) رودمی خود از افراد مثبت ارزیابی به کنند، منجر

کند می ایجاد را مشترکی هایفعالیت کند کهیمبادله م نظریه تأکید بر ساختار این اساسی
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 ک ی احساسات یا عا فه به وجود آورنده دارد؛ که بر افراد عا فی تأثیر هایفعالیت این

 .(1390مقدس و قدرتی،) هستند

تواند مرتبر با عا فه انسانی بارد با ها که میبخشی مبتنی بر پاداشدرنهایت نشاط

 کندصورت احساسی بران یخته بروز پیدا میدی و جمعی بههای فرماهیت فرهن ی و تجربه

که این بران یخت ی احساسی در ارتباط با کنش متقابل نمادین و تقویت رفتارهای پاداش 

تواند با اثرات خورایند و مط وبیت همراه بارد. بخش در ساختار م افل صمیمی می

تواند در یک فرهنگ ع میهای متنوصورت احساسی مثبت در قالب ریوهبخشی بهنشاط

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،

ت صورتواند بهکامیابی، تشوی ، تائید، حس خورایند و ... با گروه می ارزیابی عق ی،

ال وهای احساسی بروز پیدا کند، کنترم رود و تقویت گردد. نشاط جمعی مبتنی بر 

های صمیمی و پررور تواند در جم ها ناری از عوا ف مبادله رده تجربی میپاداش

ای به همراه صورت فرایندهای مبادلهعنصری سازنده برای ن ه دارت جم  بارد که به

چنین نشا ی در قالب  عای  گروهی منجر به رود.اثرات مط وش به ارتقاء سرمایه و 

را  تائید و حس خوش ترریب، اقناع، های رفتاری و بیانی مط وش برای جم  موفقیت،ریوه

های نمایشی کنندهگردد. چنین تقویتنوعی باعث تعالی عا فی میآورد که بهبه وجود می

خوش، رور و رعف، های اجتماعی صمیمی از سوی یکدی ر با تبادم حس در ربکه

های صمیمی دی ر حضور در جم عبارتبه کند؛آرامش، آسودگی خا ر و... بروز پیدا می

پذیری، تواند مسئولیترود که مینوعی وظیفه و دی ر خواهی م سوش میبرای فرد به

تع قات جمعی، افتخار و قدردانی را از  ری  پیوند با یکدی ر به وجود آورد. درنهایت 

تواند عنوان یک مو وع اجتماعی ناری از بطن فرهنگ موجود در جامعه میشی بهبخنشاط
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های تجربی متعدد مبادله در م افل صمیمی جهت برآوردن انتظارات دی ری در قالب ریوه

 گردد که این تبادم عا فی در  ی زمان به سرمایه فردی و یا جمعی تبدیل خواهد رد.

 شناسیروش

در روش ت قی  با تکیه بر مورد  1اساس رهیافت پراگماتیسهدر این پژوهش م ق  بر 

آن را بیان  3که کارک و کرسوم 2م وری بر مبنای روش ترکیبی در حوزه رویه متوالی

بخشی اجتماعی مبادله عوا ف ناری از نشاط های معطوف بهکنند، به مطالعه پاداشمی

 .(Clark &Creswell, 2008) پرداخته رده است

های ابتدا ب ث پاداش 4ش کیفی ت قی  حا ر با تکیه بر اهداف اکتشافیدر بخش رو

این  ای نیمه عمی  مورد مطالعه قرار داده است؛ دربخش را بر اساس روش مصاحبهنشاط

 که دلیل این انتخاش به ادراک بهتر رسیدن بوده است 5گام با تکیه بر مطالعه موردی جمعی

عی زندگی روزمره و در جریان تعامات اجتماعی فرد (. در بستر واق444 :2005 ،6استیک)

( م ق  در 1396 کند )ابراهیمی لویه و میرزایی راجعونی،تکیه می 7با دی ران که بر بودن

بخشی را در راستای مبادله عوا ف های معطوف به نشاطمیدان ت قی  ب ث پاداش

جمعی( برای  مطالعه موردی) معتقد است که این روش 8توصیف کرده است. کوهن

 ) های » چ ونه و چرا« مناسب استاهداف تو ی ی، اکتشافی، رناختی و پاسخ به پرسش

, 1997Kohn.) مبتنی  که ؛)مضمون( است 9، ت  یل تماتیکرویهها در این ت  یل داده روش

ای و دادهها و ال ویابی درونبندی دادهاست که  ی آن از  ری   بقه یبر استقرای ت  ی 

 
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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 2008 و 1392)م مدپور، یابد دست می م ق  رناسی ت  ی یای به یک سنخدادهبرون

Thomas, & Hardenک ی هایته به رسیدن منظور به و مضمون ت  یل روش ( بر اساس 

صورت کدگذاری باز و رناختی بهکنندگان در ریختاری جامعههای مستند مشارکتیافته

 هدفمند بوده 1رویه کیفی بر اساس استدام مریام گیریاند. نمونهبندی ردهم وری مقوله

(Merriam,2002) گیری تواند در این نوع نمونهها و افراد میها، زمانکه انتخاش م یر

گیری در راستای با توجه به راهبرد نمونه (.Marshall & Rossman,2014) مورد نیاز بارد

 2گیری موردی نوعیدر این گام از نمونهپذیری دستیابی به نمایایی، مقایسه پذیری و انتقام

گیری احتمالی و رویه کمی گیری عمدتاً با نمونهاستفاده رده که نمایا بودن این نوع نمونه

ها که معیارهای یابی دادهپذیری یا برونگیری جهت انتقامارتباط دارد. از این نوع نمونه

 رویه (. در37: 1392 م مدپور،) استفاده رده است پذیری کمی است،معادم مفهوم تعمیه

لفظ  هاآن به ب که گویندنمی نمونه یا فرد را کننده در پژوهشررکت افراد کیفی

(. با توجه 26: 1384 ایمانی جاجرمی،) ا اق رده است 3رسان«»ا اع کننده« یا»مشارکت

های بخش در سطح جامعه مورد در جم های نشاطبه تعریف جامعه هدف، مطالعه پاداش

خانوادگی، دوستانه، خویشاوندان، همکاران( و ریررسمی که روابر اجتماعی ) صمیمی

های اولیه بر مبتنی بر احساس قوی و فاص ه اجتماعی ن دیک بوده و ررایر ساختار گروه

از  رده است.آوری کنندگان جم آن جم  حاکه بوده است، ا اعات متنی از مشارکت

ی  تا زمانی استفاده رده که ا اعات به تکرار، اقناع و ارباع های نیمه عماب ار مصاحبه

به  بوده است. 1و مفهومی 4های فردی نیمه ساختار یافتهریوه گردآوری مصاحبه رسیدند.

 
1. Merriam 

2. Typical 
3. Informants 

استفاده  ع وم اجتماعیروش پژوهشی است که ار ب در ( Semi-structured interview) افتهیمصاحبه نیمه ساختار.  4

و از تمام پاسخ  رودیاست که در آن، سؤاات مصاحبه از قبل مشخص م یاصاحبة نیمه ساختار یافته مصاحبهمرود. می

پاسخ دهند. البته در  خواهندی؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر  ریقی که مرودیمشابه پرسیده م یهادهندگان، پرسش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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فهرستی از سؤاات و  2در این ریوه م ق  با استفاده از راهنمای مصاحبه نظر ف یک

م روند؛ از پاسخ ویان در موقعیت مو وعات مکتوبی که باید در یک توالی خاص دنبا

ها تا زمانی ادامه پیدا کرد به درنهایت فرایند مصاحبه .(1391 ف یک،) پرسدمناسب می

نفر بوده که در راستای  15ها در این ت قی  رامل رو مصاحبه روندهتکرار رسیدند ازاین

ازم به ذکر است جامعه هدف این رویه ا اعات مورد نظر به تکرار و اقناع رسیده است. 

 که در جدوم ذیل به دلیل ماحظات اخاقی، اسامی مستعار ذکر گردیده است.

 

 هاکنندهسیمای کلی مشارکت :5جدول 

 تأهل رغل ت صیات سن جنس نام ردیف

 متأهل دندانپ رک دکتری تخصصی 40 مرد مهرزاد 1

 متأهل راننده دانش اه کاررناسی ارتبا ات 50 مرد اکبرع ی 2

 متأهل مربی بار اه ورزری بدنیاررد تربیت 43 زن پریا 3

 متأهل مسئوم فرهن ی کاررناسی روابر عمومی 54 مرد حمیدر ا 4

 متأهل ررکت نفت عس ویه اررد مکانیک 32 مرد مهران 5

 متأهل کارمند بانک مسکن دیپ ه 45 مرد حسین 6

 متأهل دارخانه دانشجوی اررد 34 زن اعظه 7

 مجرد تراشسنگ -جواهرساز کاررناسی هنر 33 زن مهتاش 8

 مجرد کارمند بخش خصوصی کاررناسی ریا ی 30 زن فهیمه 9

 متأهل بازنشسته دیپ ه 55 مرد ع ی 10

 
 ببی،) روندی. این موارد در  ی فرایند مصاحبه تعیین مرودیآنها ذکر نم بیاهنمای مصاحبه ج ئیات مصاحبه، ریوة بیان و ترتر

عنوان رود تا در  وم مصاحبه بههای جدید داده میساختار یافته، باز است که در آن اجازه پرداختن به ایده مهیمصاحبه ن (1390

دارای یک  ی ورک کننده در مصاحبه نیمه ساختار یافته بهگوید به ارمغان آورد. مصاحبهرونده مییک نتیجه از آنچه مصاحبه

 (1392کریمی و نصر، چارچوش خاص است که باید به آن پرداخته رود )

1. Conceptual Interview 

2. Self-Interview. 
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 متأهل خبرن ار روزنامه کاررناسی مطالعات خانواده 40 زن سمانه 11

 متأهل کارمند صداوسیما کاررناسی ع وم اجتماعی 50 مرد مصطفی 12

 متأهل خبرن ار -مع ه کاررناس اررد ع وم سیاسی 32 مرد فرید 13

 مجرد کارمند روزنامه کاررناس اررد ارتبا ات 37 زن م بوبه 14

 متأهل پژوهش ر و م ق  کاررناس اررد جغرافیا 35 زن مرجان 15

ای آن بوده است که م ق  روش کیفی و اب ار مصاحبه درنهایت دلیل استفاده از این

ها در عنوان یک اراده عا فی و آگاهانه معطوف به انواع پاداشی کند نشاط را بهسع

صورت کار احساسی همراه با راستای بعد اجتماعی و بودن در نظر گیرد که فرد به

های نمادین ارتبا ی در م افل صمیمی این احساسات نشاط بران ی  را در قالب ریوه

 گذارد تا به یستی عا فی را تقویت کند.نمایش میهای مخت ف رفتاری و بیانی به ریوه

بخشی در بستر زندگی روزمره افراد یکی از مفاهیه قابل مطالعه در براین اساس ابژه نشاط

رناسی عا فه است و م ق  باید در این پژوهش دست به انتخاش افرادی ب ند که جامعه

 توجه بوده است.ها قابل ها به نسبت دی ران در جم بخشی آنمی ان نشاط

استفاده رده که عبارت از گردآوری انواع مخت ف  1درگام روش کمی از رویه پیمایش

ای خاص از زندگی اجتماعی که در آن ا اعات دربارة یک م ل یا اجتماع یا دوره

قنادان و ) رودای استاندارد یا م ق  ساخته استفاده می ور عمده از پرسشنامه مصاحبهبه

 پردازدبینی و تبیین پدیده میروش کمی که به توصیف، پیش (.268: 1395 همکاران،

صورت منط  کمی سازی در راستای تبیین و ت  یل آماری ا اعات ( به550: 1390بَبی،)

بنابراین در این  (؛119: 1394آلتینی و پاراسکوس،) گیرد.پاسخ ویان مورد تفسیر قرار می

ای ناری از روند مقوله یابی و کدگذاری بخش حبهروش با توجه به اب ار پرسشنامه مصا

 
1.Survey Research 
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نمونه  1ای متناسب با حجه بقه یریگنمونهگیری احتمالی از کیفی بر اساس راهبرد نمونه

م  ه از منا    پاسخ ویان در هر 2صورت تصادفی سادهد مطالعه بهدر سطح جامعه مور

در این  3سام 18واحد ت  یل خانوار بوده که رهروندان باای  اند.رهری انتخاش رده

 کمی برابر با درنهایت حجه نمونه آماری این ت قی  در گام ت قی  مورد نظر بوده است.

مورد  Spss اف اراستنبا ی با استفاده از نرموت  یل آمار توصیفی و نفر برای تج یه 760

 مطالعه قرار گرفته است.

 

 : تعیین حجم نمونه جمعیت خانوار ساکن در هر منطقه شهری6جدول 

 منطقه

جمعیت 

خانوار ساکن 

 در منطقه

 حجه نمونه

 منطقه

جمعیت 

خانوار ساکن 

 در منطقه

 حجه نمونه

پری 

 تست
 نهایی

پری 

 تست
 نهایی

1منطقه   22155 8منطقه  40 5   29989 4 30 

2منطقه  9منطقه  102 17 157592   103093 10 71 

3منطقه  10منطقه  81 14 125659   92018 9 60 

4منطقه  11منطقه  50 9 76692   60609 8 46 

5منطقه  12منطقه  35 6 48593   32517 7 25 

6منطقه   67036 8 45 
منطقه 

 ثامن
4525 4 15 

7منطقه  شهدم 50 9 76501   930045 110 650 

 
1. Proportional of Stratification Sampling 

2. Sample Random Sampling 

سام  18( افراد زیر 1989) کنوانسیون حقوق کودکتعریف یونسکو، در  1انتخاش این بازه سنی نی  این بود که مطاب  ماده  ع ت. 3

 .روندیمی و قانونمندی در نظر گرفته ریپذتیمسئولروند و فاقد کودک م سوش می

http://www.nevisan.net/آموزش-روش-تحقیق/1959-نمونه-گیری-تصادفی-طبقه-ای-نسبی-یا-متناسب-با-حجم.html
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با نظرخواهی  1ای تدوین رده بعد از گرفتن روایی م تواییسؤاات پرسشنامه مصاحبه

از  ری  آلفای کرونباخ، مورد سنجش قرار  2از پژوهش ران برجسته و صاحب نظر و پایایی

( 78/0اعتبار نهایی سؤاات مربو ه برابر با ) (.133:1376 ،کرلینجر) گرفته است

 آمده است.دستبه

 

 

 های پرسشنامه تحقیق: اعتبار و روایی مؤلفه7جدول 

 های پاداشمؤلفه
  بار عام ی

KMO 

 مقدار آلفای کرونباخ

 نهایی ابتدایی

 .757 .768 .507 تشوی 

 .762 .779 .514 موفقیت

 .743 .769 .659 ارزش

 .785 .784 .422 ارزیابی عقانی

 پاداش

 .339 بار عام ی

 4458.900 بارت ت .786 .798

 001/0 احتمام معناداری

که  3ها از تکنیک سیسته ا اعات جغرافیاییدر گام سوم برای ت  یل فضایی یافته

های اجتماعی دارد، استفاده رده است. در این امروز نقش پررن ی در ت  یل فضایی داده

های آماری است؛ و فرایندی یابی نقطه به نقطه که مبتنی بر تخمین مدمگام از روش درون

توان مقدار یک کمیت را در نقا ی با مختصات مع وم مشخص کرد است که  ی آن می
 

1. Face Validity 

2. Reliability 
3. Geographic Information System (GIS) 
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گیری مکانی مبتنی بر از نمونه استفاده رده است. در این گام .(97: 1381 )قهرودی تالی،

نوع ایه. به عبارتی نام دی ر این ای استفاده کردهیابی از نمونه های نقطهروش درون

که بررسی ررایر زندگی در یک رهر یا یک  است 1ایگیری منطقهگیری، نمونهنمونه

ها و منا   رهری مورد نمونه قرار پدیده در رهر را مبتنی بر واحدهای مسکونی، ب وک

های گیری بیشتر مطالعه پدیده و ویژگیدر این نمونه (.119: 1377 ساروخانی،) دهدمی

رو با روش (. ازاین156: 1393 حافظ نیا،) ی مورد تأکید استمکانی، نواحی جغرافیای

ها کاماً خوبی تعریف رده و م دوده هریک از آنهای منا   رهری بهتصادفی ب وک

ها  وری انجام رده که هر واحد مسکونی فقر در یک ب وک قرار مشخص و مرزبندی آن

ها و نواحی ها، مرز م  هوی نقشهها بر رگیرد؛ البته باید گفت که بر اساس مرز ب وکمی

یابی رده بر اساس رویه درونآوریها جم هه در این کار مشخص رده است؛ و داده

و منطقه که  ها مرتبر با هر م  ه( انتقام یافته و ت  یل فضایی دادهGIS) اف ارای به نرمنقطه

یان ین صورت یک خروجی جهت توصیف توزی  فضایی ممرزبندی آن مشخص است به

های آن از چه و عیتی برخوردار است در قالب ها که در سطح هر منطقه متغیر و مؤلفهداده

 های مربو ه  راحی گردیده است.نقشه

با  1396ق مرو این ت قی  کانشهر مشهد مرک  استان خراسان ر وی است که در سام 

در   ومترمرب یک 328 هکتار و مساحت 35147احتساش نواحی منفصل توس و قمرقی با 

 38درجه و  60دقیقه تا  2درجه و  59 ییایجغرافرمام ررق ایران قرار دارته است.  وم 

 -صورت ررقیدقیقه به 7درجه و  37دقیقه تا  44درجه و  35 ییایجغرافدقیقه و عرض 

ی بینالود و ه ار مسجد این رهر مستقر هاکوهررتهرربی در حو ه آبری  کشف رود، بین 

، 95 سالنامه آماری رهر مشهد) متر است 999 ایدرارتفاع رهر از سطح  و رده است؛

 
1. Zone Sampling 
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 زیارتی دارد. -عنوان دومین کانشهر ب رگ کشور، کارکرد مذهبی(. این رهر به1396

و دومین رهر  پایتخت ایران بوده است ( در زمان افشاریان،153: 1391بدری و  یبی،)

گیری فضایی، زندگی رکل (.115: 1391 حیاتی،) پهناور ایران، بعد از تهران است

 ور کامل ت ت تأثیر عوامل مذهبی بوده اجتماعی، فرهن ی، اقتصادی و سیاسی این رهر به

ناحیه  40 ناحیه خدمات رهری، 37 منطقه، 13 در حام حا ر این رهر دارای است.

ماری سرر بر اساس (.1396، 95 سالنامه آماری رهر مشهد) م  ه دارد 158رهرسازی و 

رهری به ترتیب دارای  10و  3 ،2گانه رهری مشهد منا    13در سطح منا    1395سام 

به ترتیب دارای کمترین تراکه جمعیتی  12و  8بیشترین تراکه جمعیتی و منا   ثامن، 

 (.13: 1396های جمعیتی رهر مشهد، گ یده راخص) است

در سطح منا   رهر مشهد  از آنجایی که ت  یل فضایی مبتنی بر پاداش بخشی عوا ف

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   جدوم و نقشه ذیل 

گانه رهر مشهد را توصیف  13اختصار مهمترین موقعیت توسعه رهری هر یک از منا   به

 ند.کمی

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

قه
نط

م
 1 

 ی،بهشت ،کاهدوز ،گوهرراد ،سناباد ،آبکوه ،نیف سط ،ارراد سجاد،م  ه ) 11ناحیه و  2از  

این منطقه  (.ir.mashhad1.zone://httpsاست )( تشکیل رده سعدآباد یی،راهنما ،احمدآباد

 .(1396زاده،مافی و عبداهلل) ی برخوردار قرار دارد. یو خخی ی پایدار  ج ء منا  
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قه 
نط

م
2 

، پردیس، ثارگرانیا )ابو الب، عبدالمط ب، م  ه 23ناحیه و  4در رمام ررش مشهد واق  رده از 

 ،عامل ی رمالی،مطهر ، رفا، هنرور، رهرک رهید مطهری،سمرقندجانبازان، حجت، زرکش، 

ی قوچانی، فرامرز عباسی، موسو آباد،ق ی، مهدی مشهد ی امیرالمؤمنین،کو ،دینو ،فدک ی،عباد

این منطقه را ج ء منا    (ir.mashhad2.zone://https) بهاران، جانباز( تشکیل رده است.

مافی و عبداهلل ) 1یافته به سمت پایین قرار دارد.پایدار  عیف، نیمه برخوردار، نیمه م روم و توسعه

 .(1396زاده،

قه 
نط

م
3 

 برسی -، هارمی نژاد، دروی،آهنراه ،گاز ،رسالت فا میه،م  ه ) 16ناحیه و  4در ررق مشهد از 

، رهید رهریاری، رهید ع ی مهرگان ،بام ،بهمن ی، خواجه ربی ،مج س رمالی، سیس آباد،

( این منطقه ir.mashhad3.zone://https) رده است. لی( تشکم مدی، رهید احمدی رورن

کاماً ) عیت ناپایدارترین موقعیت رهری، عدم توسعه یافت ی رهری، ریر برخوردار در و

 .(1396زاده،مافی و عبداهلل)م روم( قراردارد 

قه 
نط

م
4 

 ،ت  رد ،ابوذر ، بهشت )گ شهر(،ثاری( ا اش )مفتحم  ه ) 10و ناحیه  3از در رمام ررق مشهد 

است انی( تشکیل رده قرب دیره ،رده عبا،تن آمپنج تن،، پنجدیوح

(ir.mashhad4.zone://httpsا )منطقه در و عیت ناپایدار  عیف، نیمه برخوردار و ین 

 (1396زاده،مافی و عبداهللدارد )م روم از نظر توسعه یافت ی رهری قرار 

قه 
نط

م
5 

ی، آباد، مهرآباد، ثامن، رهیدآوینر ائیه، سجادیه، حسینم  ه ) 9و ناحیه  2 در ررق مشهد از

این  (ir.mashhad5.zone://httpsاست )آباد( تشکیل رده نی ه، امیرالمؤمنین )ع( و مهدی

 .(1396 زاده،مافی و عبداهللقراردارد )منطقه در و عیت پایداری  عیف، نیمه برخوردار و م روم 

 
قه 

نط
م

6 

 رهرک ،م مدآباد ی،مص  چهنو(،چمن ) ریرودی،م  ه ) 15ناحیه و  3در رمام ررق مشهد از 

 رهرک ،نایپورس ، کشاورز،نیریر ی کارمندان دوم،کو ی کارمندان اوم،کو آقا مصطفی خمینی،

است رده  لیموعود( تشک ،دمعقومیره ،اروند ،انصار رهیدباهنر،

(ir.mashhad6.zone://https) یافته قرار این منطقه در و عیت پایداری  عیف و که توسعه

 .(1396 زاده،مافی و عبداهللدارد )

 
ی ه  ) نشینی قرار دارد که راملها و نواحی خدمات رهری مشهد در حوزه حاریهدرصد از م  ه 42. در حدود 1 ق ه  3و  2ناح / 2منط

ش ی از ها در رود این م  ه( می6منطقه  3/ ناحیه 5منطقه  2/ ناحیه 4منطقه  3و  2/ناحیه 3منطقه  4ناحیه  ر رق و بخ ر مام  ر رق، 

 (1388خاکپور و باویان پور، ) اند.رمام ررش مشهد قرار گرفته
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قه 
نط

م
7 

 انیفدائ ،کارگران ی رربی،عنصر ،وریرهر 17م  ه ) 17و  هیناح 3در جنوش ررش رهر مشهد از 

 ،عصریول ، سیدی،مقدم ی پ یس،کو ،کورش ،فرودگاه اعتصامی، نیپرو نخریسی(،اسام )

است رده  لی رق( تشک ،رباط ، ایوان،هیعس ر انقاش، رهرک بهارستان،رهرک  ابوذر، رهرک

(ir.mashhad7.zone://tpsht)  برخورداری این منطقه در و عیت نیمه پایدار، نیمه

 .(1396 زاده،مافی و عبداهللدارد )قرار  یافته رهرینیمه توسعه برخوردار از امکانات،

قه 
نط

م
8 

 ،جنت ،سام ،سراش ای،اهلل خامنهتیآ ده دی،م  ه ) 11و از  هیناح 3در موقعیت جنوش مشهد از 

است الشعرای بهار( تشکیل رده کوهسن ی، امام خمینی، خرمشهر، امام ر ا، م ک، دانش

(ir.mashhad8.zone://https) یافته به سمت باا و این منطقه از پایداری خوش، میان توسعه

 .(1396 زاده،مافی و عبداهللاست ) مندبرخوردار بهرهو عیت  از

قه
نط

م
 9 

 -دعبل -زکریا -رودکیر ارهر )  القانی(،م  ه )بهارستان ) 12و از  هیناح 3در جنوش مشهد از 

کوثر  نماز(، چهار چشمه،-داوران-حر-)س مان سرافرازان کسایی(، نوفل راتو، -فرخی

صیاد -ادن رهرآراء )، حافظ هفت تیر(،)هارمیه(، آش و برق هنرستان ) هوایی، روی( نصارمی)

است رهربانی«( تشکیل رده  رهرک -برونسی -» هشته رهریوراقبام ریرازی(، 

(ir.mashhad9.zone://https) ،ی باا و خی ی داریپا این منطقه از و عیت خی ی باا

 .(1396زاده،مافی و عبداهللمنداست )برخوردار بهره

قه 
نط

م
10 

 ،انیفرهن  ،رسالت ،راهد ،هیامام ،عصریول رازی،م  ه ) 12و ناحیه  3از در رمام ررش رهر مشهد 

،( تشکیل رده ثارگرانیا اءیاانبخاته ، استاد یوسفی،حجاش هادی، امام رهرک لش ر(،) یفاح

یافته این منطقه در و عیت پایداری  عیف و توسعه (ir.mashhad10.zone://httpsاست )

 .(1396زاده،مافی و عبداهللدارد )قرار  به سمت پایین

قه 
نط

م
11 

، فیرر ،تیترب دانشجو، ی، سیدر ی، فرهنگر و ،آزادرهر زیبارهر،م  ه ) 9ناحیه و  2از 

این منطقه در سطح  (ir.mashhad11.zone://httpsالت صیان( تشکیل رده است. )فارغ

مافی و است )یافته به سمت باا قرار گرفته و عیت پایداری خوش، برخوردار از امکانات و توسعه

 .(1396زاده،عبداهلل
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قه 
نط

م
12 

آباد، الهیه، وکیلم  ه ) 8و  هیناح 3هد واق  رده است. این منطقه از در ررش و رمام رربی مش

است ی( تشکیل رده فردوس ،چهاربرج برفی، کاته امیریه، جاهدرهر، اکبرآباد،

(ir.mashhad12.zone://https) خوش و نیمه برخوردار از  این منطقه در و عیت پایداری

 .(1396زاده،و عبداهلل مافیاست )قرار گرفته  توسعهو درحامامکانات 

من
ه ثا

طق
من

 

 دگاهیع میر(،) ی برس چهارباغ )باا خیابان(،م  ه ) 5و ناحیه  2قطاع در  4در مرک  رهر از 

( ir.mashhad.samen://httpsاست )پایین خیابان( تشکیل رده نوران )خیابان امام ر ا(، )

مافی و است )وردار قرار گرفته و نیمه برخ منطقه در و عیت پایداری متوسر و که توسعه ینا

 .(1396عبداهلل زاده،

 

 
 موقعیت سیاسی و شهری مشهد در ایران :4نقشه  

 های پژوهشیافته

س  تهای م   وری بههای کیفی بر اساس مقولهدر ت  یل یافته ن  ی د ع  ات مت آمده از ا ا
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ی  فاختصار مقولهکنندگان در سطور ذیل بهمشارکت ش  اط تعر ش  ی ن ر  ده و  های پاداش بخ

ش  ارکتبرری از مصاحبه ب  ا م ت  ه  ل  ه بههای صورت گرف ب  ا آن مقو م  رتبر  ص  ورت کنندگان 

 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  

ترریب و... در  ها از عوا ف خورایند همچون تشوی ،انسان تواند منشأ رادی بارد.می

جم ( ذاتاً ) برند. به نظر باو صورت همنشینیهای اجتماعیهایشان با دی ران بهره میکنش

بخش و لذت بران ی  است در این همنشینیها اجتماعی تشوی  نوعی منفعت است ر ایت

ساله( از  45) حسین (.1387 کوزر و روزنبرگ،) رودکه با معاررت با دی ران حاصل می

بخشی این ونه برای ما تغییر روحیه جم  با تشوی  کردن )پروبام دادن( به مو وع نشاط

 1گوید:می

س ت » ک نه و د م ون وِم می م ن فر س ت.  م ن ا س ر  یعنی اولین نفری که دست می نه هم

ی دی می نه. بچه هام به واسطه ما دست می نن. میخونیه همه باهه ک ون م ب دنی ت ی ه و یه  ه و 

 «رقصی میکنه و میرسیه به اونجا ببین این یعنی تخ یه انرژی.

ب  ه دی   رانای که از جم ساله( تجربه 34) اعظه  س  اندن  و  های صمیمی دارد، منفعت ر

 کند:انتظارات جم  را برای پاداش راد کردن در قالب ال وی تشوی  این ونه بیان می

ر ه و » ع ی با ی ه جم ت و  ک ه  من همین قدر که راد باره ا رافیانه ازم راد میشن. از این

ت و س اکت باره. همه می ن تو چه ات هست که ساکتی. من اگر نخندم همه میان میپرسن 

چه کاری که نمی خندی. همیشه همین جوری هست. یه که تو خودم باره می ن چرا تو 

 
ی این ت قی  از متن مصاحبه استخراج رده است سعی بر این رده هاافتهی مرتبر با یامصاحبهی هابرشتوجه به اینکه بخشی از  با .1

عامیانه به  صورتبهاین قسمت از متن  کنندگانمشارکتات متنی زبان بومی و م  ی و برمبنای حفظ اصالت ا اع بر اساساست 
 .آورده رود «....»در متن مذکور در قاش  کنندهمشارکتزبان خود 
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ر اد خودت هستی برای همین همه همیشه من  ش ه  م   همی ت و ج را راد دیدن سعی میکنه 

 «باره و رادرون بکنه.

 پاداش از نوع ارزشی

ر  مند   ص  میمی ارز م     ب  رای وی در ج در ب ث پاداش ارزری چون رفتار و کنش فرد 

کند. به نظر هومن  پاداش از نوع ارزش کنشی است بوده است هومن  این کنش را تکرار می

ر  ی ارزرمند. پ  اداش ارز ش  تر می اف ایش  ت  ار مط   وش را بی ج  اد رف م  ام ای ن  داحت ت   ر،) ک  ری

خ  ود در  54) در این خصوص حمیدر ا .(1393 ب  ت  ف  ه مث ساله( که از تجربه خورایند عا 

 گوید:رده این ونه می جم  صمیمی به حس خوش منتج

ع دهبرای خودم احساس ر ایت می» ی ک  ک ه  ر دم  ح داقل از کردم، من باعث  ای 

ررایطی که ررایطی خاصی است، از اون فضا کسی باره بتونه رما را ناراحتی از توی این 

س تید  رها کنه، بیرون بیاره حاا برای ل ظاتی خی ی کاره. ببینید من خودم معتقدم هر که ه

 «باید منشاء اثر بارید.

ر  ی  40مهرزاد )  پ  اداش ارز ب  رای وی  ک  ه  ب  ودن  ساله( از حضور در موقعیت اکچری 

 گوید که:ند را به وجود آورده است اینطور میدارته و احساس خورای

ر ته » اصاً اونجا که میری باید آش را با کارد و چن ام بخوری، حتماً باید کراوات دا

ج ا در اوج می ر أنش را اون س ت دارم؛باری، یعنی همون دکتری که می ن  م ن دو ن ی،   بی

چ  س ت دارم،  ض ا را دو ی ری یعنی اگه کاری ندارته باره میرم اصاً اون ف ی ه، م ون اکچر

ر یکند خانه ق در  س تند، چ م ا ه ه ای  م ه همکار ق در اونجا کیف میکنی م ی اونا ه ه ا چ

ر ادت  خور  ن، ل ذت داره،  ج ا  ت و اون آقایون چی ریکن، ک ی لذت می بری قدم زدن 

 .«میکنه

ب  رای وی  34پریا ) ک  ه  ر  دن  ر  اد  م  وزون در  ک  ات  ب  ودن حر ساله( با توجه به مط وش 

 گوید که:ده اینطور میپاداری ارزرمند بو
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ص یه» م ی رق م ون  ی ه، خود م ی زار ت رم ) مثاً من و دخترم خی ی ربا موزیک   17دخ

ح د، زنیه، ان ار مهمون داریه تو خونزاریه، جیغ هه میسالشه(، موزیک می مون در این 

 «بخا ر اینکه حس خی ی خوبی بهمون میده.

 پاداش از نوع ارزیابی عقالنی

ص  میمیدرواق  این نوع پادا م     ف  رد در ج ب  رای  ج  ام دادن  ش  ر  رایر و ان س  نجیدن  ب  ا 

س  ت و  ر  ته ا ب  ام دا ب  ه دن ب  رای وی  رفتاری معقوانه همراه است که بیشترین ارزش و نف  را 

ی  ان دو  پرهی  از مباحثی است که باعث ایجاد دردسر رود. ف  رد از م ک  ه  توس ی معتقد است 

ک  ه دعمل قابل جای  ینی آن عم ی را برمی خ  اش،گ یند  م  ان انت ص  ل    رش ارزش  ر ز حا

ج  ة آن ) ج  هrنتی س  ب نتی م  ام ک ش  ان میpاش )( در احت ش  تر را ن ق  داری بی ه  د( م س   ی،) د  تو

 گوید که:باره میساله( دراین 50مصطفی ) .(1386

هایی مثاً یه دوستی ج وی زن و بچه ات نشستن یه روخی کرده، مردها یه روخی»

ای هاست یه دفعهنقل مج سشون این چرت و پرت میکنن در مورد زن دوم و صیغه کردن.

بینی که این حرف مج س را می پکونه حاا بیا درستش کن. حاا بیا ثابت کن که می

حتی با  روخی کردیه. به نظرم اینکه م دودها باید تو حوزه روخی و نشاط رعایت بشه.

و این مهه  حتی با همسرت حتی با بچه ها باید حدود رعایت کنیه؛ دوست صمیمی.

 .«هست

 گوید که:ساله( می 45) حسین

ن ه » ک ودک درو ن وز  من کارم اینجوری هست ولی درونه نمیتونه عوض کنه. من ه

فعام هست. با بچه مثل بچه بازی می کنه. با ریخش مثل ریخه. با عرق خورش مثل عرق 

ب ا خورم. با تریاک کشش مثل تریاک کش برخورد می کنه. با سینه زنش مثل سینه زن ه. 

ظ ر  خ ودم و دی  ران در ن ب ودن  ر اد  مطربش مثل مطربه. این که من اینها را فرصتی برای 

 .«می رم و جم  را می ترکونه
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 گوید:ساله( این ونه می 50) اکبرع ی 

ه یچ اصاً پیش نیومده تو جم » ب  نه،  ف ی  ک نه و حر ر وخی  ب ر  ب ی ر ج ا  ه یچ  ه ا 

س نجیده  اصاً و ابداً. حام ندارته نهاحساسی هه برای این کار تابه ش ه  ک نه همی م ی  سعی 

 «ص بت بکنه که بعداً در موردش حرف و سرزنش دی ران قرار ن یرم.

 پاداش از نوع موفقیت

ک  ات و  کامیابی بیان ر این است که فرد در جم  صمیمی ه  ا، حر ب  ا رفتار س  ت  توانسته ا

ش  ارکت  سکنات خود انتظار دی ری را برآورده کند، بنابراین احتمام بیشتری ب  ا م ک  ه  دارد 

ن  د. مجدد در جم  آن رفتارهای نشاط ک  رار ک بخش را به  رق مخت ف با توجه به موقعیت ت

م  ام در قضیه موفقیت هومن  بیان می دارد که هرچه پاداش یک عمل خاص بیشتر بارد، احت

ه  د ج  ام د پ  اداش را ان م  ورد  م  ل  ت   ر،) بیشتری وجود دارد که آن فرد ع ی  ن  .(1389 ری در ا

 گوید که:ساله( می 45حسین ) خصوص

ت اد. » ف اقی اف ی ه ات راید در اوج خنده و رادی جدی کارم انجام میدم. چند رب پیش 

ت و  س واریه  م ا خر م ثاً  در اوج خنده و رادی سر یه معام ه مارین حرفه را زدم. گفته بابا 

تومان معام ه  می یون 5های تهرون. سر مارین سوار. میخواسته یه معام ه مارین بکنیه با بچه

ی روز  ت ا د مون نمیشد. گفت من باتری مارین را برمی دارم چی را برمیدارم. گفته ببخشید 

ما خر سوار می ردیه و رما مارین سوار بودی. گفت من سیسته ) بر( مارین برمیدارم. 

ع ث  گفته من عَرعَر میکنه. تو سیسته رورن کن ببین صدای کی باحام تر هست. همین با

تومان را هه  رف بی خیام رد. گفت ما از پس زبون تو بر  5م ه جوش بخوره رد که معا

 «نمی یاییه.

در خصوص پاداش موفقیت در حرفه اش و کارش در دانش اه  ساله( 55) اکبرع ی

 گوید:اینطوری می

اینجام وظیفه به  اگه گ بهار دانش اه هستش اون سرویس های رمام هه هستش،»
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میخوای ناراحت باری میخوای خورت بیاد، چند روز باید بروم  عهده اونهاهه هست، رما

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 

تا بمروم اونجا از خودم دفاع  عرفی کنی بکنحراست معرفی کنی بکن، به کمیته انظبا ی م

 راننده دی ر نق یه( گفتن رما) دی ه به آقای فانی کنه، ما یک هفته را رفتِه سر یه هفته

بایدبری گ بهار، بعد اونهام رفتن به گ بهار، بعد همین کار باعث رد که رفتن به گ بهار 

 ور مساوی همه جا ی نق یه بهمثل رفتن به سفرهای رمام نوبتی باره و هه راننده ها

دستور دادن برن. بعد از اون ص بت های ممو با رئیس نق یه، این کارها روی ر طک افتاد و 

 .«هاهمه جا نوبتی رد برای راننده

بخشی اجتماعی بر اساس تعامل های این بخش از نورتار حا ر نشاطبا توجه به یافته 

کننده نشاط های صمیمی با رفتارهای تقویتنمادین احساسات و مبادله عوا ف در جم 

کنند با توجه به انتظارات ها روبرو است که افراد سعی میبران ی ی همچون پاداش

های رفتاری مثبت چون کامیابی، ارزش، ها دارند در قالب پاداشاجتماعی که جم  از آن

بخشی اجتماعی را طهای رفتاری و بیانی نشاارزیابی عقانی و تشوی  با تأکید بر ریوه

تواند در فرد رور و رعف، آرامش و حس خوش صورت رفتار احساسی و عا فی که میبه

بخشی نوعی رفتارهای احساسی و خم   عا فی بنابراین نشاط را ایجاد کند به وجود آورد؛

 آید.وجود میاست که ناری از تعامل با دی ری به
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 حساسات نشاط برانگیز در محافل صمیمیسطوح پاداش بخشی عواطف و ا :1نمودار  

توان های مشخصات جمعیتی جامعه مورد مطالعه در گام کمی میبا توجه به یافته

بیش از نیمی از  این ونه بیان کرد که زنان این ت قی  به نسبت مردان بیشتر بوده است

 اند. در حدودسام قرار دارته 35تا  20پاسخ ویان در گروه سنی 
5

اند. افراد متأهل بوده 4

سام بوده است و سکونت در  30 ور متوسر سابقة سکونت رهروندان در مشهد بااتر از به

 بیش از سام بوده است. 13 ور باای م  ة فع ی سکونت به
3

پاسخ ویان دارای  2

مردان( ) اند و سایر افراد رارلدار بودهها خانهاند. اکثر خانهت صیات ریر دانش اهی بوده

های خانوار در ماه برابر با اند، میان ین درآمد ه ینههه بیشتر رغل خود را آزاد عنوان کرده

آمده است. بیش دستمی یون پانصد و بیست پنج ه ار و دویست هشتادورش تومان بهیک

 ن دیک بهاند و از نیمی از پاسخ ویان از م ک رخصی برخوردار بوده
3

از رهروندان در  1
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 .1اندکردهمی ای زندگیمشهد در من م رهنی و اجاره

بخشی ای نشاطهای کیفی، بخشی از سؤاات پرسشنامه مصاحبهبا توجه به یافته

رهروندان در خصوص انواع پاداش بخشی تنظیه رده و بر اساس رویه کمی سازی در 

ها رده در این بخش از یافتهآوریهد ا اعات از پاسخ ویان جم سطح منا   رهری مش

اختصار بیان رده های پاداش بخش در جدوم ذیل بهو عیت میان ین هر یک از مؤلفه

 است.

 های آن بر اساس مناطق شهریبخشی و مؤلفهمیانگین نشاط :9 جدول

 مناطق تشویق موفقیت ارزش ارزیابی عقالنی جمع

 1منطقه  81/3 3 23/3 64/3 39/3

 2منطقه  57/3 30/3 48/3 34/3 40/3

 3منطقه  66/4 78/3 75/4 10/4 38/4

 4منطقه  68/3 15/3 19/3 35/3 31/3

 5منطقه  36/3 18/3 13/3 84/2 11/3

 6منطقه  81/4 34/3 58/4 99/3 19/4

 7منطقه  5 57/3 62/4 05/4 37/4

 8منطقه  58/4 92/3 44/4 02/4 21/4

 9منطقه  11/4 87/3 35/4 69/3 01/4

 10منطقه  11/5 55/3 07/5 43/4 55/4

 11منطقه  95/4 53/3 20/5 44/4 56/4

 12منطقه  98/4 39/3 01/5 60/4 50/4

 ثامن منطقه 68/4 55/3 31/4 50/3 4

 مشهد 40/4 47/3 24/4 84/3 99/3

 
های روش ترکیبی در هر گام بسیار زیاد بوده است. در بخش کمی برای بررسی سیمای پاسخ ویان با توجه به اینکه حجه یافته. 1

 همترین مشخصات جمعیتی جامعه مورد مطالعه اکتفا رده است.صورت توصیفی به متنها به
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مبنای رفتارهای  های جدوم بیان ر این است که و عیت مبادله عا فی بریافته

کننده پاداش بخش در بین پاسخ ویان سطح منا   رهری در حد متوسر روبه باا تقویت

با توجه به نتایج جدوم باید اراره به این کرد که پاسخ ویان بیشتر از  .1بوده است

ها در م افل صمیمی به دی ران بهره به نسبت دی ر پاداش تشویق برانگیزهای پاداش

عنوان رفتارهای های نشاط بران ی ی بهدی ر وجود چنین پاداشعبارتبه برند؛می

در  های صمیمی برخوردار است.کننده از اهمیت خوبی برای پاسخ ویان در جم تقویت

های بیشتر در جم  مرتبه باالبه ترتیب در  12-10-11این خصوص رهروندان منطقه 

به  مرتبه پایین در 1-4-5ان منا   کنند؛ و رهروندها توجه میصمیمی به این پاداش

 کنند.های رفتاری استفاده میکنندههای تقویتترتیب از انواع پاداش

های در ب ث مبادله در بین سایر پاداش ارزیابی عقالنی از منظر دی ر میان ین پاداش

قرار دارد، این مب ث بیان ر این است که پاسخ ویان در  کمترعوا ف در مرتبه 

ی اجتماعی خود به دی ران در حد کمی بااتر از متوسر از چنین رفتارهای بخشنشاط

ها و حدود هنجاری کنند. این استقبام به این معنی است که ارزشبخشی استقبام مینشاط

ها و هنجارها به رود در حد متوسر رعایت رود، این ارزشدر م افل صمیمی سعی می

براز عوا ف خود با دی ری از ساختارهای رالوده بخش برای ااین معناست که افراد نشاط

های چون جوک، تیکه انداختن، رقصیدن، ادا درآوردن بخش از  ری  ریوهرکن نشاط

ها در سطح منا   را کنند. درمجموع نقشه ذیل بیان ر و عیت پاداشو... هه استفاده می

 دهد.نشان می

 
 یادز(، تاحدی 6) یادز(، 7 یف لیکرت )خی ی زیاد ) بر اساسبا توجه به نتایج جدوم باید گفت که بازه م اسبه میان ین جداوم . 1

یار جداوم ت قی  در حد متوسر ( م اسبه رده است بنابراین میان ین مع1(، اصاً )2که )(، خی ی 3که )(، 4که )تا حدی  (5)

 آمده است. به دست( 5/3برابر با )
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 ر سطح مناطق شهری مشهدها دبخشی مبتنی بر پاداشموقعیت نشاط :5 نقشه

با توجه به نقشه منا   باید اراره به این کرد که اکثر پاسخ ویان منا   و م ات رهر 

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

 برند.بهره می متوسط روبه باال

 
 های شهری مشهدطح محلهها در سبخشی مبتنی بر پاداشموقعیت نشاط :6 نقشه
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آهن و بالل ، محله راه11 شریف واقع در منطقه) با توجه به نقشه مذکور در م ات

، محله سیدی 6 محله شهرک شیرین در منطقه ،2 محله وحدت در منطقه ،3 در منطقه

ها از رفتارهای از سایر م  ه بیشتر( ، محله باال خیابان در منطقه ثامن7 منطقه در

 برند.بهره میبخش نشاط

ها در سطح منا   آمده از میان ین و عیت پاداشدستهای بهبا توجه به یافته

بخشی اجتماعی در راستای مبادله عوا ف و بیان احساسات بندی و عیت نشاطخوره

مثبت مبتنی بر رفتارهای پاداش بخش در جم  صمیمی مورد مطالعه قرار گرفته است. 

دهد تا بر مبنای هم نی موجود در بین موارد یا ن امکان را میبندی فوق به م ق  ایخوره

بندی کند و سپس مورد تفسیر و ای مناسب  بقهها را به ریوهمو وعات مورد مطالعه، آن

با توجه به آنچه تو یح داده رد در حوزه  .(329: 1387 تبیین قرار دهد. )کانتری،

 ها ر دقت  ریب فاص ه جهت تعیین خورهری ی اجتماعی و فرهن ی جدوم ذیل بیانبرنامه

 دهد.در سطح منا   را نشان می

 بخشی در سطح مناطق شهریبندی نشاطترکیب خوشه :10 جدول

Stage 
Cluster Combined Coefficients 

 ضریب فاصله

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 3 174/1  0 0 2 

2 1 4 616/2  1 0 3 

3 1 2 710/9  2 0 0 

مراتب دهد که چ ونه منا   رهری در هر مرح ه از ت  یل س س هجدوم باا نشان می

ها با ادرام منا   در یکدی ر در خوره اند.بندی( درهه دی ر ادرام ردهخوره) کاستری

زمانی که همه منا   به یک خوره  یابد تاگیرد. این کار ادامه میمراحل مخت فی رکل می
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در جدوم ستون  ریب فاص ه، می ان فاص ه بین دو خوره )منا  ( را  ب رگ م    روند.

دو و  بندی بین مرح هدهد بهترین مرح ه برای خورهاند نشان میکه در همدی ر ادرام رده

بنابراین از  بندی بارد؛تواند بهترین مرح ه برای توقف خورهمی مرحله دواست پس  سه

بندی را برای متغیر مورد است بهترین خوره دو مرحله مرح ه توقف به پایین که رامل

بندی و فاص ه هر منطقه را در توان انجام داد. جدوم ذیل ن وه عضویت خورهمطالعه می

 دهد.اجمام تو یح میخوره مورد نظر به
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 هاعضویت مناطق شهری در بین خوشه :11جدول 

منطقه  هخوش فاصله

 شهرداری

منطقه  خوشه فاصله

 شهرداری

منطقه  خوشه فاصله

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

727/0 2 12 274/0 2 7 271/0 1 2 

 3 2 210/0 8 2 410/0 ثامن 2 658/0

 825/0 2 9 116/0 1 4 

683/0 2 10 531/0 1 5 

در ررق مشهد قرار دارد و ج ء  4منطقه  خوره اومبر اساس نتایج جدوم فوق در 

رود و از و عیت ناپایدار و م روم و کمتر برخوردار نشین رهر م سوش میمنا   حاریه

های آن در راستای تعامل نمادین عوا ف ها و مؤلفهقرار دارد از نظر جای اه اهمیت پاداش

 5منطقه  کهدر سطح خوره از و عیت بهتری برخوردار است. درحالیو بیان احساسات 

نشینی رهری که همجوار به این منطقه در ررق مشهد قرار دارد و از و عیت حاریه

و کمتر برخوردار قرار  برخوردار است و از نظر امکانات رهری در سطح پایداری  عیف

بخشی در جم  صمیمی ت مثبت نشاطدارد در راستای مبادله نمادین عوا ف و بیان احساسا

ری ی در سطح خوره اوم به نسبت دی ر منا   فاص ه بیشتری دارد و باید بیشتر مورد برنامه

 اجتماعی و فرهن ی قرار گیرد.

رهری با توجه به اینکه از نظر و عیت  9 منطقهدر خوره دوم بر اساس نتایج جدوم 

پایداری قوی برخوردار است در برخورداری از امکانات رهری و خدمات در سطح 

بخشی اجتماعی در سطح خوش راستای تعامات نمادین عا فی و بیان احساسات نشاط

مذکور بر اساس دارتن بااترین فاص ه در خوره از سوی کاررناسان باید بیشتر مورد 

نشین رهر مشهد که در ج ء منا   حاریه 3منطقه ری ی قرار گیرد. در همین خوره برنامه
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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.

پاداش بخش در  هایبخشی با تأکید بر مؤلفهبندی متغیر نشاطدر راستای خوره 

های صمیمی مبتنی بر تعامات نمادین عا فی و بیان احساسات جدوم ذیل و عیت جم 

 ها نشان داده است.میان ین هر مؤلفه را در سطح خوره

 های پاداش بخشبخشی بر اساس مؤلفهبندی نهایی نشاطخوشه :12جدول 

 خوره اوم خوره دوم

 بخشی اجتماعیو عیت نشاط

 هااشبا تأکید پاد 

 منطقه رهری

3-6-7-8-9-10-

ثامن -11-12  

 منطقه رهری

1-2-4-5  

 پاداش از نوع تشوی  61/3 73/4

 پاداش از نوع موفقیت 16/3 60/3

 پاداش از نوع ارزش 26/3 64/4

 پاداش از نوع ارزیابی عقانی 29/3 07/4

 ها در سطح منا  و عیت پاداش 33/3 26/4

ها در بخشی با تأکید بر پاداشبندی نشاطا درنهایت دستهبا توجه به نتایج جدوم با

راستای بیان احساسات و مبادله عوا ف باید گفت که و عیت پاداش بخشی، منا   

اجمام باید بیان کرد که میان ین و عیت هر به رهری را به دو خوره تقسیه کرده است.

بوده است؛ در بین  یشترب خوشه دوم به نسبت خوشه اولهای پاداش در یک از مؤلفه

بیشترین اهمیت را برای  پاداش از نوع تشویقهای پاداش بخشی خوره دوم مؤلفه

پاسخ ویان در راستای مبادله عوا ف در جم  صمیمی به همراه دارته است؛ و سایر 



 

 

 

 

292  99بهار و تابستان  ،سیزدهم، شماره پنجمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

( باید اراره 5/3) هاهای بعدی قرار دارند. با توجه به معیار میان ین مؤلفهها در مرتبهپاداش

کننده پاداش بخش در خوره دوم بااتر از حد به این کرد که درمجموع رفتارهای تقویت

ها در خوره اوم کمتر از حد متوسر )متوسر روبه پایین( متوسر است و موقعیت این مؤلفه

های رسد که برای هریک از منا   در خصوص مؤلفهبنابراین ازم به نظر می بوده است؛

بخشی در ری ی دقیقی جهت تقویت و ارتقاء نشاطها برنامهو م  ه یاد رده در سطح منا  

اختصار نمودار ذیل بهراستای ت کیه عوا ف و بیان احساسات مثبت صورت گیرد. 

بخشی مبتنی بر پاداش را به همراه بیشترین و کمترین فواصل هر بندی نشاطموقعیت خوره

 دهد.منطقه نشان می

 
 بخشی در سطح مناطق شهری مشهدطبندی نشاخوشه :2 نمودار
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 ها در سطح مناطق شهری مشهدبخشی اجتماعی مبتنی بر پاداشبندی نشاطخوشه :6 نقشه

نقشه فوق باید اراره کرد که بیشترین رباهت از نظر  بندی وبا توجه به نتایج خوره

بوده  ها متفاوتبخشی اجتماعی در داخل هر خوره یکسان بوده که با دی ر خورهنشاط

 بنابراین بیش از است؛
4

( دارای 7تا  1در بازه ) 26/4رهروندان مشهد با میان ین  3

 گیرند و کمتر ازقرار می متوسط روبه باالبخشی اجتماعی نشاط
4

رهروندان در خوره  1

 قرار دارند. از حد متوسطتر پاییناند که در موقعیت اوم قرار گرفته
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 های شهری مشهدها در سطح محلهبخشی اجتماعی مبتنی بر پاداشبندی نشاطخوشه :7 نقشه

 دوم م ات در خوره درصد 77ای در حدود درمجموع بر اساس ت  یل خوره 

از  کمتر از حد متوسر() اوم ها در خورهم  ه درصد 23متوسر روبه باا( و در حدود )

 و عوا ف نمادین پاداش بخشی برخوردارند. احساسات

 گیریبحث و نتیجه

انسان موجودی عا فی است و عا فه جوهره سامت است، این پدیده برای رکل  

مثابه رکن اساسی های گروهی بهدادن به روابر، پیوندهای اجتماعی و همبست ی

ها  فی در جم ساختارهای اجتماعی است؛ که اگر این عوا ف به رکل رور و هیجان عا

تواند به رکل دادن اجتماع، انسجام، می نماید؛ وبخشی است، بروز میکه همان نشاط

 ها منجر به رود.پذیری بهتر جم بران یخت ی عوا ف مثبت و زیست

حام اگر خواسته باریه و عیت سامت افراد و روابر اجتماعی مؤثر در بین این 

بخش را اف ایش داد. به عبارتی بر ان ی ه افراد نشاطهای صمیمی را بهبود بخشیه باید جم 
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 ها گردد.های رفتاری بارند که منجر به تکرار این جم کنندهپایه نظریه هومن  باید تقویت

ها و یا جامعه، برقراری بخش جهت رسیدن به موفقیت در جم های نشاطاستفاده از پاداش

امادی، مشوق بودن دی ران برای ادامه های فرنشاط به منظور رسیدن به یک سری ارزش

بخش، در کنار ارزیابی عقانی بخشی و درنهایت استفاده از تجربیات زیسته فرد نشاطنشاط

هایی بودند که در  ی مصاحبه ت قی  به آن برقراری نشاط در جم ، از مهمترین مقوله

 رسیدیه.

اما  وردار است،بخشی در سطح مشهد از چه و عیتی برخنظر از آنکه نشاطصرف

رود، از و عیت بخش که منجر به پاداش میهای نشاطتوان گفت: تکرار این جم می

های پژوهش، گرفتن انواع پاداش از جم  در خوبی برخوردار است، چراکه بر اساس یافته

گیرد. وجود ها، انتظارات رکل میکه بر پایه این پاداش حد متوسر رو به باا بوده است؛

گیرد با پاداش بخشی معطوف به نشاط که از سوی فرد با خودش صورت میگفت وی 

ترکیبی از متغیر ر ایت و رادکامی رالباً قابل تعمیه است، چنین انتظاری از سوی فرد و 

سپس افراد را به  (1396 کیانپور و آقابابایی،) دهددی ری احساسات مثبت را اف ایش می

کند که ار اء کننده است؛ درنتیجه در یب میجستجوی روابر مشترک با دی ران ترر

چنین مواجهاتی سطح نمایش کنش عا فی با دی ران و دریافت آن از دی ران اف ایش 

 یابد.می

های خود در م افل صمیمی دارد، بیشتر بنابراین هرقدر انتظاراتی که فرد از موقعیت

این  بیشتر خواهد بود.بخش در مقابل دی ران بارد، پتانسیل بران یخت ی احساس نشاط

بران یخت ی احساسی که با ترریب، تشوی ، ارزیابی عقانی تائید و ر ایت دی ران همراه 

آورد، درنتیجه این صورت تجربه زیسته به وجود میاست معمواً رادکامی را برای فرد به

بهی دهد و معمواً احساسات مشااثر، فرد نسبت به دی ری احساس عا فی مثبتی نشان می
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 کند که فرد و دی ریکند. این بران یخت ی احساسی تا زمانی ادامه پیدا میهه دریافت می

یابد. به ارباع، اقناع و اجماع عینی رسیده بارد؛ بنابراین در آن مقط  رابطه پایان می( جم )

رود که این وجود چنین بران یخت ی احساسی مثبت ناری از تعامل متقابل نمادین باعث می

 1نظر ترنر بدیل برای فرد تبدیل رود. چنانچه بهیان به نمایش درآید و به یک سرمایه بیجر

 برآوردن نیازهای بنیادی خود را برای 2از  ری  بران یخت ی احساسی ها(، انسان2007)

 دهند.انجام می رودررو تعامل صورتبه

در بین منا   های رهروندان مشهدی در م افل صمیمی رو هر چه سطح پاداشازاین

رهر مشهد بیشتر تجربه رود، سطوح بران یخت ی احساسی و نمایشی کردن احساس 

بخشی بیشتر خواهد بود. درواق  بیان نمایشی کردن احساسات رو به باای پاسخ ویان نشاط

رهر مشهد در م افل صمیمی، باعث این رده که انتظارات رو به باایی فرد از خود و 

و هر چه این احساسات تجربه رده بیشتر بارند، تغییر در انتظارات دی ری دارته بارد 

 های متقابل عا فی بعدی بیشتر خواهد بود.مربو ه به کنش

های صمیمی و یا در زمان حضور بخش قبل از ورود به جم از منظر دی ر افراد نشاط 

بخشی خود را اطها باید برای خود درگیری احساسی ایجاد کنند تا بتوانند نشدر این جم 

بنابراین این افراد در گفت وی ت  ی ی با خودران باید بتوانند بیشترین درگیری  انتقام دهند؛

ها استفاده و درستی از مناب  تجربیات احساسی خود در مواجههاحساسی را ایجاد کنند و به

تواند از ای هستند که میهای مبادلهگیری نمایند. درواق  این اهداف، همان پاداشهدف

 سوی خود فرد صادر رده بارد و یا از سوی دی ری ابراز گردیده بارد.

توان بیان کرد که چون منا   که برخوردار از امکانات در خوره اوم قرار درنهایت می

 
1. Turner.J.H 

2. Emotional arousal 
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اند و از  رفی از یک همجواری مکانی برخوردارند، رهروندان این منا   از نظر گرفته

کنند و خوره دوم که رامل منا   برخوردار ه به هه عمل میهای دریافتی بسیار ربیپاداش

های دریافتی مشابه از امکانات است، آنها نی  از همجواری مکانی برخوردارند و پاداش

رود که چون رهروندان هر خوره، از ل ا  دریافتی پاداش دارند. به عبارتی این احتمام می

هایی تع   و هویت خود بیشتر پاداش رو برای حفظبسیار ربیه به هه هستند، ازاین

 های خاصی تع   دارند.برند که به مکانمدنظرران است و یا از آن بهره می

صورت یک واقعیت احساسی و عوا ف بخش بههای نشاطبا این تفاسیر پاداش

بران یخته رده در جامعه معاصر ما متأثر از ساختارهای جمعی مانند خانواده، دین، اسا یر، 

ها، عمومیت و روئیت پذیری، ها،  بیعت، زیست پذیری، اف ایش خاقیتآیین ن،زبا

عنوان یک واقعیت بخشی بهرو نشاطاین دوست م وری و... قابل تعریف و تفسیر است. از

وخوی تواند تنوعی از خ  ای آگاهانه میعا فی خورایند مرتبر با دی ری با اراده

سازد و این تظارات متقابل دی ری را برآورده میخورایند در نظر گرفته رود که ان

 بدیل خواهد بود.خصیصه رفتاری در راستای مط وش بودن کیفیت زندگی یک سرمایه بی

بخش که به احساسات مثبت و های نشاطتوان برای ابراز پاداشدر این زمینه می

 گردد اراره به این کرد که:عوا ف پایدار منتهی می

ها در ررایر حا ر جامعه مبتنی بر تعامات مثبت در بین خانواده پیوندهای اجتماعی •

 های آنان قرار گیرد.مورد حمایت سازمانی و فعالیت ما بیشتر

عنوان یک مهارت زندگی در راستای حل آموزش کنترم احساست و هیجانات به  •

تعار ات درون خانوادگی و اختافات خویشاوندی جهت کاهش ابراز احساسات 

های نشاط بران ی  مورد توجه نهادهای خانواده باید قرار و عدم دریافت پاداشمنفی 

 گیرد.
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های دیداری و های اجتماعی و رسانهسعی رود انتظارات بین فردی از سوی سازمان •

های متنوع رنیداری در راستای اف ایش تعامات رادی بخش خانوادگی به روش

 آموزش داده رود.

ها و بینانه آموخته رده و احساسات مثبت در قالب بستهسعی گردد رفتارهای خوش •

 های آموزری از سوی نهادهای ذیربر با نهاد خانواده تقویت گردد.دوره

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،

 از سوی های عم یاتی و اقدام پژوهانهصورت کارگاهتشویقی و آموزری به

 های مرتبر با نهاد خانواده مورد تأکید قرار گیرد.سازمان

و هنجار( در  مشارکت اعتماد،) های سرمایه اجتماعی در خانوادهبا نظر به اینکه مؤلفه •

در این زمینه در دهه  بسیار کمرنگ رده است؛ و با توجه به دستاوردهای پژوهشی که

های های اجتماعی خانواده صورت گرفته است؛ سازماناخیر در حوزه سرمایه

ها و خدمات متنوع برای تقویت و اجتماعی متولی با نهاد خانواده باید از فعالیت

 های عم یاتی مؤثری بردارند.صورت گامسازی این هدف بهنهادینه
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