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نشاط اجتماعی از دیدگاه روان شناسان

 مقدمه: شادیونشاطگامیاساسیبرایتغییرجوامعواجتماعاتشهری
نشاط،گمشده انسانهاست.شادیو تكاملدرونی وروستاییوتحولو
انسانمعاصرومطلوبمشترکهمهانسانهااست.انسانموجودیهدفمند
به تازمانیكه وجویاینشاط)شادكامی(،خوشبختیوسعادتاستو
آنچهمیخواهددستنیابداحساسنشاط،خوشبختیوسعادتنمیكند.
شادبودناجتماعاتانسانییكیازعواملمؤثربرتوسعهاقتصادی،اجتماعی،
با حاضر تحقیق میشود. پایدار توسعه باعث و است سیاسی و فرهنگی
رویكرداجتماعیپدیدارشناختیوباهدفبررسیتجربیاتروانشناساناز

نشاطاجتماعیانجامگرفت.
شانزده از نیمهساختاریافته مصاحبههای از استفاده با اطالعات روش:
در تدریس سال پنج حداقل سابقه با و دكتری مدرک دارای روانشناس
پدیدارشناسی روش از دادهها تحلیل برای شد. گردآوری آكادمیك سطح

اسمیتاستفادهشد.
فرعی مقوله 46 و اصلی مقوله 8 دادهها از تحقیق، این در یافته ها:
نتایجنشاندادكهدربرخیمقولههایفرعینظیرتعریف  استخراجشد.
پیشینه با روانشناسان نظر بین علل، و موانع پیامدها، اجتماعی، نشاط
پژوهشتاحدودیهمسوییوجوددارد؛ولیدرراهكارهانتایجمتفاوتی
خود تجارب و روانشناسی دیدگاه اساس بر روانشناسان میشود. دیده
راهكارهایمختلفیبرایوالدینوسازمانهادرسطحخردوكالنپیشنهاد
كردهاند.ازجمله،راهكارهایپیشنهادیآنانمیتوانبهسیاسینكردننشاط
اجتماعی،دقتدرانتخابمسئوالنوشایستهساالری،كاهشفاصلهطبقات
اجتماعی،سامانبخشیدنبهوضعیتاقتصادی،داشتننگاهعلمیبهمسئله

نشاطاجتماعیوچندراهكاردیگراشارهكرد.
اجتماعی نشاط روانشناسان داد، نشان حاضر پژوهش یافتههای بحث:
هیجانی، وجه سه در كه میكنند تعریف چندبعدی سازهای بهصورت را
شناختیوگرایشبهعملمتعهدانهنمودمییابدوشاملپویاییوتحرک
تكتكافرادجامعه،احساسامنیتواحساستعلقبهبافتاست.درنهایت
حوزه در بیشتر تحقیقات راهگشای پژوهش این از حاصل نتایج اینكه

مداخالتمربوطبهنشاطاجتماعیخواهدبود.
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Introduction: Joy and cheerfulness is the missing thing of 
contemporary man and the common desire of all people. 
Man is a purposeful being who seeks joy, happiness, and 
prosperity, and he does not feel joy, happiness, and prosper-
ity until he achieves what he wants. The cheerfulness is one 
of the factors affecting economic, social, cultural, and po-
litical development and promotes sustainable development. 
Methods: The present study was conducted with a phe-
nomenological social approach and with the aim of ex-
amining psychologists’ experiences of social vitality. 
Data were collected through semi-structured interviews 
with 16 psychologists with PhD degrees and at least five 
years of teaching experience in the academic level.
Findings:  Smith’s phenomenological method was used 
to analyze the data, during which eight main themes and 
46 sub-themes were extracted from the data. 
Discussion: The results showed that in some sub-themes 
such as the definition of social vitality, consequences, 
obstacles, and causes, there is some alignment between 
the views of psychologists and the background; However, 
there are different results in the solutions. Psychologists, 
based on their psychological perspectives and experi-
ences, have proposed various solutions for parents and 
organizations at the micro and macro levels. For example, 
their proposed solutions include not politicizing social 
vitality, careful selection of officials and meritocracy, re-
ducing the distance between social classes, organizing the 
economic situation, having a scientific view on the issue 
of social vitality and several other strategies. The results 
of this study will pave the way for further research in the 
field of interventions related to social vitality.
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Extended Abstract
Introduction: Joy and cheerfulness is the missing thing of contemporary man and 
the common desire of all people. Man is a purposeful being who seeks joy, hap-
piness, and prosperity, and he does not feel joy, happiness, and prosperity until he 
achieves what he wants. Some believe that the main importance of life is happi-
ness, and the main motivation of people at all times is how to achieve, maintain 
and improve it. Happiness and vitality cause emotional, mental, physical, and 
hopeful health and also provide life. It makes it pleasant and facilitates the desire 
to engage in social activities (Ghattery, 2008). Happiness that is associated with 
satisfaction, and it can play an important role in promoting society and its growth; 
for this reason, since 2000, one of the indicators for determining the level of devel-
opment of countries is the variable of vitality and happiness (Diner & Swligman, 
2002; Sharifzadeh et al., 2017). 
There are several perspectives on happiness in the field of psychology (Kazmark, 
2017). Argyle defines social vitality with three components: positive emotion, life 
satisfaction, and the absence of negative emotions, including depression and anxi-
ety (Hills & Argayel, 2001).  According to the economic approach, material condi-
tions and income growth are recognized as the main factor in explaining vitality, 
which has lasting and stable effects on happiness (Sterlin, 2003; Mousavi, 2012).
The importance of social vitality arises from the fact that one of the most important 
principles in the field of human resource management is vitality because a cheer-
ful human being is an efficient, productive, innovative, and constructive human 
being. In modern theories of development, the progress of any society depends on 
the optimal use of human resources of that society (Hezarjaribi & Moradi, 2014). 
On the other hand, studies comparing different countries in terms of happiness 
show that Iran is ranked 106th in the world between 2015 and 2017 (Helliwell et 
al., 2018) and 117th in the world from 2016 to 2019, which is a measure of happi-
ness (Helliwell, 2019). It is decreasing and this situation is deplorable.
Numerous research studies have been conducted in this direction, including the 
research of Gandlach and Krener (2004), which compare social vitality in nine 
European countries. Their main question is why countries with similar economic 
levels, different levels of social vitality and life satisfaction. Their research find-
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ings show that social vitality at the individual and micro level is affected by com-
munication areas and stable relationships. At the macro level, it shows that social 
conditions and environments that strengthen social relations and capital affect the 
level of social vitality in different countries, and therefore Putnam’s theory regard-
ing the importance of social capital in this regard can be accepted. 
These results are the result of little research though. While the main purpose of 
qualitative research, including phenomenology, is to examine people’s inner expe-
rience of phenomena and their understanding of their mental experiences of these 
events. The aim of this study was to investigate the lived experiences of psycholo-
gists on the phenomenon of social vitality and to examine strategies to increase it 
in the community from a psychological perspective so that the results can pave the 
way for the development of strategies to increase social vitality by different people 
at the individual and social level.

Methods: In this research, a qualitative research method of phenomenological type 
was used. The data collection tool was a semi-organized qualitative interview. The 
statistical population of this study includes psychologists in Tabriz. For sampling, 
purposive sampling method was used. Due to the fact that in the phenomenologi-
cal method, the number of samples varies between 5 and 25 people (Bek et al., 
2011). In this study, after interviewing 16 psychologists, the data became saturat-
ed, so the sample size was 16.  Data were collected using in-depth semi-organized 
interviews. During the interview, general questions such as the definition of social 
vitality, what causes vitality? And what can be done to increase social vitality? was 
asked and sub-questions were created from the answers of the interviewees. The 
main criterion for entering the research was having at least five years of experience 
in psychological services and teaching at the academic level. To interview these 
individuals, interviews were conducted at their workplace after initial coordina-
tion.
Smith’s phenomenological method was used to analyze the data, which includes: 
1. Data generation is 2. Analysis of data and 3. Synthesis of items (Ahadiarson, 
2012). In this way, the interviews were converted into text after recording on an 
audio file, and the researcher read and re-read the text of each interview frequently, 
and then the sub-topics were identified and named. In the beginning, 10 main 
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themes and 118 sub-themes were obtained.

Findings: After analyzing the data, eight main themes and 46 sub-themes were 
extracted, which can reflect the lived experiences of women of social vitality. Each 
of these themes is described in detail below.

Table 1: Main and secondary themes extracted from the data

Sub-themesMain themes

Definition of social vitality
Having positive beliefs and cognitionsDefinition of 

social vitality Having a commitment and a tendency to act in the com-
munity

Increase work motivation
Increase labor productivity and increase production

Consequences of 
social vitality

Underlying causes 
of social vitality

Promote life expectancy
Increase mental health and life satisfaction

Individual factors
Family factors
social factors

cultural factors
Economic factors
Political factors

Media
Organizations

Urban facilities and amenities
Inefficiency of education system

Barriers to social 
vitality

Culture and beliefs that govern society
Lack of happiness and vitality in the priority of the 

programs of the organizations in charge of culture and 
emphasis on the quantity of the implemented programs

Lack of rituals of happiness
Poverty and poor economic conditions



      188      188

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2023, No 87

      188

Sub-themesMain themes

Lack of equal distribution of amenities and municipal 
servicesBarriers to social 

vitality There is no balance between the number of graduates and 
the job opportunities of the society

Unconditional admission of children
Having authority, not external controlSolutions for 

parents Reducing the value of the entrance exam
Designing family games
Recognize joy and fun

Proposed solutions 
at the macro level

Careful selection of officials and meritocracy
Reducing the distance between social classes

Organizing the economic situation
Having a scientific view on the issue of social vitality

Recognize joy and fun

Suggested solu-
tions for education

Definition of special joy rituals
Life skills training

Use expert and committed consultants
Encourage talented people in the humanities

Integration and balanced distribution of welfare services

Solutions for cul-
tural organizations

Use of trained instructors in educational fields
Strengthen spontaneous social groups

Education to families
Designing special parks for children and families with 

free services
Holding occasional festivals

"Talk to me” campaign
Design programs at three levels of development, preven-

tion and treatment



نشاطاجتماعیازدیدگاهروانشناسان
Social vitality from the perspective of psychologists

189      

Discussion: Based on what has been proposed, the strategies extracted from the 
findings as practical solutions can be effective in promoting social vitality at the 
organizational and family level and even in macro-national policies.
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مقدمه
انسان است. انسانها همه مشترک مطلوب و معاصر انسان گمشده نشاط، و شادی
موجودیهدفمندوجویاینشاط)شادكامی(،خوشبختیوسعادتاستوتازمانیكهبه
آنچهمیخواهددستنیابداحساسنشاط،خوشبختیوسعادتنمیكند.برخیمعتقدند
اهمیتعمدهزندگی،درنشاطنهفتهاستوانگیزهاصلیانسانهادرهمهزمانها،چگونگی
دستیابیوحفظوارتقایآنهاست.شادیونشاطموجباتسالمتیعاطفی،روانی،جسمی
وامیدواریرافراهممیكندوهمچنینزندگیراخوشایندساختهواشتیاقبرایپرداختن

بهفعالیتهایاجتماعیراآسانمیكند.
بهعبارتی،یكیازچالشهایفرارویانساندردنیایامروز،احساسبهزیستیوشادمانی
احساس انسان، آسایش تأمین و فنآوری در پیشرفتهایچشمگیر باوجود است؛چراكه
شادمانیویافزایشنیافتهاست)گاتری2008،1(.شادیونشاطكهباخرسندیورضایت
ارتقایجامعهورشدآنداشتهباشد.بههمیندلیل همراهاستمیتواندنقشمهمیدر
ازسال2000میالدییكیازشاخصهایتعیینسطحتوسعهیافتگیكشورهامتغیرنشاطو
شادكامیمحسوبمیشود.درواقعاگرافرادجامعهایاحساسنشاطوشادینداشتهباشند
جامعه)بهویژهازنظراجتماعی(توسعهنخواهدیافت)داینروسلیگمن،2002؛شریفزاده

وهمكاران،2017(.
برهمیناساسنشاطدرفرایندرابطهفردباجامعهوگروهتحققمییابد؛درغیراین
روحیخوشایند وحاالت كیفیات چیزیجز نشاط بیرونی ناظر یك دیدگاه از صورت
نخواهدبود.درواقعنشاطاجتماعی،سطحبرخورداریافرادازمواهبعمومیهمراهبااقناع
ذهنیواجماععینیاست؛یعنیبایدتعریففردیوبیرونیازنشاطباهمدیگرمقارنباشند

)شریفزادهوهمكاران،2017(.
1 . Ghatrey
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اویشی1وهمكاران)2013(بامطالعهسیفرهنگلغتازكشورهایمختلفدریافتندكه
مفهومنشاطاجتماعیدرنقاطمختلفجهانونیزدرادوارتاریخیگوناگون،دارایمعانی
متفاوتیاستوویژگیهایفرهنگیواجتماعیملتهاوجوامع،فاكتوریمهمدرتعریفآن
بهشمارمیآید.البتهبدیهیاست؛چوناساسانشاطاجتماعیمفهومیفربهاستودارای

ابعادمختلفروانشناختی،اجتماعی،فرهنگیواقتصادیاست.
است مطرح روانشناسی عرصه در نشاط و شادی حوزه در متعددی دیدگاههای
)كازمارک2017،2(.دریكدیدگاه،نشاطاجتماعی،برابراستباقضاوتوارزیابیفرد
دربارهكلیتزندگیخود.ازاینمنظر،نشاطمفهومیهمخانوادهمفاهیملذتورضایتمندی،
به ارزیابیواحساسیمثبتراجع پنداشت)شناخت(و ازاینرونشاط، پنداشتهمیشود.
لذایذوخواستههاوترجیحاتشخصیاست)عنبری،2013(.ذیلهمیندیدگاه،آرگایل
نشاطاجتماعیراباسهجزءهیجانمثبت،رضایتاززندگیونبودهیجاناتمنفیازجمله
دیگران، با مثبت روابط آرگایل2001،3(و و )هیلز تعریفمیكند اضطراب و افسردگی
نشاط اجزای از را طبیعت و دیگران زندگی،رشدشخصیتی،دوستداشتن هدفمندبودن

میداند)آرگایل،2001(.
ازنگاهجامعهشناختی،نهتنهانشاطمفهومیفراترازادراکوپنداشتآدمیاست،بلكه
پدیدهایاجتماعیاستكهبایدآنرادرمناسباتاجتماعی،تجربهزیستهافراد،نظامقدرت،
بافتتاریخیوفرهنگیونیزارزشهایجامعهجستجوكرد)بارترام2011،4(.بهبیاندیگر
روانشناسی،نشاطرابهعنوانماهیتیمیبیندكهمربوطبهشخصیتافراداست،درحالیكه
اجتماعی مبنایی دارای كه میپندارند اجتماعی وضعیت یك را آن اجتماعی اندیشمندان

1 . Oishi
2 . Kaczmarek 
3 . Hills and Argayel
4 . Bartram
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است.ازمنظرفردی،نشاطمعادلمیزاندسترسیبهاهدافیعنیآرزوهایفردیاست.اما
ممكناستازمنظرناظربیرونیایننوعدسترسیفراهمنشدهباشدوفقطفردكنشگرچنین
پنداریداشتهباشد.زمانیكهناظركنش،چنینارتباطیراتأییدكند،آنازسطحفردیو
روانشناختیبهسطحاجتماعیارتقاءیافتهاست)گاالتزر،2000؛بهنقلازموسوی،2013؛

عنبری،2013(.
عالوهبردیدگاههایروانشناختیوجامعهشناختی،دیدگاهاقتصادیهمنسبتبهپدیده
نشاطاجتماعیوجودداردكهبرخیازپژوهشگرانباتوجهبهاینرهیافت،بهمقولهنشاط
اجتماعیپرداختهاند.طبقرویكرداقتصادی،شرایطمادیورشددرآمدبهعنوانعاملاصلی
درتبییننشاطشناختهمیشودكهآثاربادواموباثباتیبرشادمانیدارد.تئوریغالبدراین
حوزهرامیتوان))هرچهبیشتر،بهتر((نامید.طبقایننگاه،نشاطاجتماعیرادرسطحخرد
میتوانبامیزاندرآمدافرادودرسطحكالنباتولیدناخالصملیوتوسعهاقتصادیتحلیل

كرد)استرلین،2003؛بهنقلازموسوی،2013(.
اهمیتنشاطاجتماعیازآنجاناشیمیشودكه،یكیازمهمتریناصولموردتوجه
مبتكر انسانیكارا،مولد، بانشاط انسان انسانی،نشاطاست.زیرا منابع درحوزهمدیریت
وسازندهاست.درنظریههاینوینتوسعه،پیشرفتهرجامعهرادرگرواستفادهبهینهاز
نیرویانسانیآنجامعهمیدانندودرسند20سالهجمهوریاسالمیبرلزومتوجهبهنیروی

انسانیسالموبانشاطتأكیدشدهاست)هزارجریبیومرادی،2014(.
ازآنگذشتهدربیانیهگامدومانقالبنیزموضوعنشاطمخصوصادرحوزههایكاری
موردتأكیدرهبریبودهوبهعنوانیكیازراهحلهایمشكالتجاریبهآنپرداختهشده
است.دراینبیانیهموضوعمشاركتمردمیموردتأكیدقرارگرفتهاستوبهمصادیقآن
درسالهایقبلاعمازشركتمردمیدرانتخاباتومسائلسیاسی،كمكرسانیدرشرایط
بحرانیو...اشارهشدهاست.اینمشاركتاجتماعیبعدعملمتعهدانهنشاطاجتماعیاست
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)بیانیهگامدومانقالب،2019(.
درسویدیگرمطالعاتمربوطبهمقایسهكشورهایمختلفازلحاظمیزانشادینشان
و )هلیول1 جهانی 106 رتبه در 2017 تا 2015 سالهای حدفاصل در ایران كه میدهد
همكاران،2018(،ودرسالهای2016تا2019دررتبه117جهانیقرارداردكهبهمروراز
میزانشادیكاستهمیشودواینوضعیتاسفباراست)هلیولوهمكاران،2019(.چنین
برداشته اساسی گامهای درمسیرآسیبشناسیچنینوضعیتی، تا ایجابمیكند شرایطی

شود.
كرینر2 و گاندالچ تحقیق ازجمله است. گرفته انجام راستا این در متعددی تحقیقات
)2004(،كهبهمقایسهنشاطاجتماعیدرنهكشوراروپاییمیپردازند.پرسشاصلیآنها
ایناستكهچراكشورهایدارایسطحاقتصادیمشابه،سطحنشاطاجتماعیورضایت
اززندگیمتفاوتیدارند.بهمنظورپاسخبهپرسش،آنهانهكشوراروپاییباسطحتوسعه
اقتصادینزدیكوسطحامنیتاجتماعیمشابهراموردبررسیقراردادند.یافتههایپژوهش
آناننشانمیدهدكهنشاطاجتماعیدرسطحفردیوخردتحتتأثیرحوزههایارتباطی
نشانمیدهدكهشرایطومحیطهای دارد.درسطحكالن قرار پایدارومحكم وروابط
در اجتماعی نشاط میزان بر هستند، اجتماعی سرمایه و روابط تقویتكننده كه اجتماعی
كشورهایمختلفتأثیرگذارندوازاینرومیتواننظریهپاتنامدررابطهبااهمیتسرمایه

اجتماعیرادراینموردپذیرفت.
همچنینشریفزادهوهمكاران)2017(درفراتحلیلیبهبررسیعواملمؤثربرنشاط
نشاط افزایش به منجر زندگی از رضایت آن اساس بر كه پرداختند ایران در اجتماعی

اجتماعیمیشود.عالوهبراینلئووهمكاران)2022(بهبررسیاشكالسرزندگیاجتماعی

1 . Helliwell
2 . Gundelach  and Kreiner
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وارتباطآنباادراکاجتماعیپرداختهاند؛آنهابهایننتیجهرسیدندكهسرزندگیاجتماعی
میتواندشناختاجتماعیوعاطفهاجتماعیراپایهگذاریكند.

جوالنداوهمكاران)2021(نیزپژوهشیباموضوع»پیامدهاینابرابریاقتصادیبرای
و كارملی  دادند. انجام اجتماعی« هویت تحلیل جامعه: سیاسی و اجتماعی سرزندگی
بین منبعنشاطدر بهعنوان اجتماعی باعنوان»حمایت پژوهشی همكارانش)2021(در
حمایت كه رسیدند نتیجه این به اجتماعی« خودكارآمدی تعدیلكننده نقش دانشجویان:

اجتماعینقشمثبتیدربهبودنشاطاجتماعیدانشجویاندارد.
تحقیقات هدف عمدهترین درحالیكه هستند. كمی تحقیقات حاصل نتایج این البته
ذهنی تجارب پدیدههاودرک از افراد درونی تجربه بررسی پدیدارشناسی ازجمله كیفی
آنهاازاینوقایعاست.ازطرفدیگرباتوجهبهاینكهروانشناسانبراساسدانشخود
عرصههای در و كنند تحلیل مختلف زوایای از را انسانی پدیدههای میتوانند بهخوبی
مختلفاجتماعینیزحضوردارندونقشاساسیدربهبودروندزندگیانسانقرنحاضر
روحیات در پایداری اثرات انسانها فردی زندگی در معلمان و درمانگران بهعنوان دارند؛

انسانهاوبهتبعآندرروابطاجتماعیآنهاخواهندگذاشت.
تجربههایزیسته بررسی هدف با حاضر پژوهش شد، مطرح آنچه به عنایت با
روانشناسانازپدیدهنشاطاجتماعیوبررسیراهكارهایافزایشآندرسطحجامعهاز
منظرروانشناسیانجامگرفتتادرنهایتنتایجآنبتواندمسیرتوسعهراهبردهایافزایش

نشاطاجتماعیتوسطاقشارمختلفمردمدرسطحفردیواجتماعیراهمواركند.
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روش
دراینپژوهش،روشتحقیقكیفیازنوعپدیدارشناسیبهكاربردهشد.مشاركتكنندگان
نمونهگیریهدفمند ازشیوه آنها، انتخاب برای كه بودند تبریز تحقیق،روانشناسانشهر
استفادهشد.باتوجهبهاینكهدرروشپدیدارشناسیتعدادنمونهبین5تا25نفرمتغیر
است)بكوهمكاران،2011(،دراینمطالعهنیزپسازمصاحبهبا16نفرازروانشناسان

دادههابهحالتاشباعرسیدند،لذاتعدادنمونه16نفرشد.
نیمهساختاریافتهعمیقدادههاگردآوریشد.درجریانمصاحبه ازمصاحبه بااستفاده
سؤاالتكلینظیرتعریفنشاطاجتماعی،اینكهچهچیزیباعثنشاطمیشود؟وبرای
جوابهای دل از و شد پرسیده داد؟ انجام میتوان اقداماتی چه اجتماعی نشاط افزایش
مصاحبهشوندگانسؤاالتفرعیدرآمد.معیاراصلیورودبهپژوهشداشتنحداقلپنجسال
سابقهخدماتروانشناختیوتدریسدرسطحآكادمیكبود.برایمصاحبهبااینافرادبعد

ازهماهنگیاولیهدرمحلكارشانمصاحبهشد.
برایتجزیهوتحلیلدادههاازروشپدیدارشناسیاسمیتاستفادهشدكهشامل:1.تولید
دادهها2.تجزیهوتحلیلدادههاو3.تلفیقموردهااست)احدیارسون،2012(.بهاینترتیب
كهمصاحبههاپسازضبطرویفایلصوتیبهنوشتارتبدیلشدهومحققبهخواندنو
بازخوانیمكررمتنهریكازمصاحبههاپرداختهوسپسمقولههایجزئیوفرعیتعیینو
نامگذاریشد.بهطوریكهدرابتدا10مقولهاصلیو118مقولهفرعیبهدستآمد.پسازآن،
مقولههای فرعی، مقولههای شباهتهای و تفاوتها لحاظكردن و مقایسه استمرار با محقق
كلیتر}درونمایهها{رااستخراجكرد.برایهریكازمصاحبهها،یكجدولخالصهسازی
تدوینشدودرنهایتازطریقتلفیق،فهرستكاملیازمقولهها،)8مقولهاصلیو46مقوله

فرعی(استخراجشد.
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برایدستیابیبهاعتبارسؤاالتكلیواولیهمصاحبهازنظرهایاساتیداستفادهشدو
درجریانمصاحبهسؤاالتجزئیتربراساسپاسخهایمصاحبهشوندگانپرسیدهشد.برای
حصولاطمینانازقابلیتاطمیناندادههایپژوهشازروشمطالعهمكرر،مقایسهدادهها،
خالصهسازیودستهبندیاطالعاتبدوناینكهدردادههاتغییراتیایجادشوداستفادهشد.
برایتأییدصحتعلمیواستحكامدادههایپژوهشازقابلیتتأیید،قابلیتاعتباروقابلیت
اعتماداستفادهشد.ازطریقمقایسهباپیشینهتحقیق،نظارتمداومبرپژوهشازابتداتاانتها
واستفادهازنمونهكافیومناسبوادامهمصاحبههاتارسیدنبهاشباعسعیشدتاقابلیت
تأییدحاصلشود.بهعالوهقابلیتاعتبارباتحلیلوكدگذاریدادههاتوسطمحققیدیگرو
مقایسهنتیجهآنباتحلیلخودمحققودرنهایتبابرگرداندنمصاحبههایمقولهبندیشده

ونتایجتحلیلبهتعدادیازمصاحبهشوندگانواخذنظراتآنها،حاصلشد.
باتوجهبهاینكهدرتحقیقكیفیخودمحققبهعنوانابزارتحقیقمحسوبمیشود،لذا
قابلیتاعتمادتحقیقبهتواناییوتالشمحققوابستهاست.بههمیندلیلیكفرایندكامل
طراحیشدتااطمینانحاصلشودكهازهرگونهسوءگیریپرهیزشدهوتجاربآشكار
مصاحبهشوندگانباپیشفرضهاودانستههایقبلیمحققآلودهنشدهاست.دراینتحقیق
برایرعایتاخالقپژوهشبهآزمودنیهادرخصوصمحرمانهماندننظراتآنهاوازبین

بردناطالعاتبعدازپایانپژوهشاطمینانكاملدادهشد.

یافته ها
پسازتجزیهوتحلیلدادهها،8مقولهاصلیو46مقولهفرعیاستخراجشدكهمیتواند
ادامههركدامازاین نشاندهندهتجربههایزیستهروانشناسانازنشاطاجتماعیباشد.در

مقولههابهتفصیلبیانشدهاست.
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جدول 1: مقوله های اصلی و فرعی مستخرج از داده ها
مقوله های فرعیمقوله های اصلی

تعریفنشاطاجتماعی
تجربههیجانهایمثبت

داشتنباورهاوشناختهایمثبت
داشتنتعهدوگرایشبهعملدراجتماع

پیامدهاینشاطاجتماعی

افزایشانگیزشكار
افزایشبهرهورینیرویكاروافزایشتولید

ارتقاامیدبهزندگی
افزایشسطحسالمتروانورضایتاززندگی

عللزمینهسازنشاطاجتماعی

عواملفردی
عواملمربوطبهخانواده

عواملاجتماعی
عواملفرهنگی
عواملاقتصادی
عواملسیاسی

رسانه
سازمانها

امكاناتشهریوخدماترفاهی

موانعنشاطاجتماعی

ناكارآمدبودننظامآموزشوپرورش
فرهنگوباورهایحاكمبرجامعه

نبودشادیونشاطدراولویتبرنامههایسازمانهای
متولیفرهنگوتأكیدبركمیتبرنامههایاجراشده

نداشتنمناسكشادی
فقروشرایطاقتصادینابسامان

عدمتوزیعیكسانامكاناترفاهیوخدماتشهری
نبودتوازنبینتعدادفارغالتحصیالنبافرصتهایشغلی

جامعه



      198      198

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2023, No 87

      198

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

راهكارهاییبرایوالدین

پذیرشبیقیدوشرطكودكان
داشتناقتدارنهكنترلبیرونی

كاستنازارزشكنكور
طراحیبازیهایخانوادگی

راهكارهایپیشنهادیدرسطح
كالن

امنیتیوسیاسینكردننشاطاجتماعی

دقتدرانتخابمسئوالنوشایستهساالری
كاهشفاصلهطبقاتاجتماعی

سامانبخشیدنبهوضعیتاقتصادی
داشتننگاهعلمیبهمسئلهنشاطاجتماعی

راهكارهایپیشنهادیبرای
آموزشوپرورش

بهرسمیتشناختنشادیوتفریح
تعریفمناسكشادیخاص
آموزشمهارتهایزندگی

استفادهازمشاورانمتخصصومتعهد
ترغیبافرادمستعدبهرشتههایعلومانسانی

راهكارهاییبرایسازمانهایمتولی
فرهنگ

یكپارچهسازیوتوزیعمتعادلخدماترفاهی
استفادهازمربیانآموزشدیدهدرحوزههایآموزشی

تقویتگروههایخودجوشاجتماعی
آموزشبهخانوادهها

طراحیپاركهایویژهكودکوخانوادهباخدماترایگان
برگزاریجشنوارههایمناسبتی
برپاییكمپین»بامنحرفبزن«

طراحیبرنامههادرسهسطحرشدی،پیشگیریودرمان
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1- تعریف نشاط اجتماعی 
نخستینمقولهاصلیشناساییشده،تعریفنشاطاجتماعیبودكهبرایآنسهمقوله
فرعی»تجربههیجانهایمثبت،داشتنباورهاوشناختهایمثبتوداشتنتعهدوگرایشبه

عملدراجتماع«شناساییشد.
1-1( تجربه هیجانهای مثبت:تحلیلتجاربتعدادزیادیازمصاحبهشوندگاننشاندادكه

افرادبانشاط،اغلبدرجامعههیجانهایمثبتراتجربهمیكنند.»مازمانیمیگوییمنشاط
اجتماعیوجودداردكهافرادجامعهدربسترآنهیجانهایمثبتنظیرلذت،عالقه،ذوق،

شادیوشوروشوقوامیدبهآیندهراتجربهمیكنند.«)شركتكنندهشماره3(.
1-2( داشتن باورها و شناختهای مثبت:داشتنباوروشناختمثبتنسبتبهمسئوالن،

اجتماعی نشاط مفهوم مقولههافرعیدر از اجتماعیكیدیگر فعالیتهای مسائلشهریو
بود.براینمونهیكیازمصاحبهشوندگانگفتهاست:»نشاطاجتماعیزمانیمطرحمیشود
كهافرادافكاروباورهایمثبتیدربارهعملكردمسئوالن،مسائلشهریواجتماعیدارند.«

)شركتكنندهشماره9(.
صورت در تحلیل، از حاصل نتایج اساس بر عمل: به  گرایش  و  تعهد  داشتن   )3-1

باالبودنسطحتعهدومشاركتدرفعالیتهایاجتماعی،نشاطاجتماعیچشمگیرتراست.
نظرشركتكنندهشماره2مؤیداینمقولهاست:»زمانیكهافرادجامعهنسبتبهبافتیكه
درآنزندگیمیكنندمتعهدباشندودراموراجتماعیمشاركتكنند،نشاطاجتماعیرا

تجربهخواهیمكرد.«
نشاطسازهای اینكه: از منظرروانشناسانعبارتاست از تعریف بنابراینجامعترین
چندبعدیاستكهدرسهوجههیجانی،شناختیوگرایشبهعملمتعهدانهنمودمییابد.
نشاطاجتماعیهمپویاییوتحرکتكتكافرادجامعه،احساسامنیتواحساستعلقبه
بافتاستكهمنجربهتجربههیجانهایمثبتمانندلذت،عالقه،شادی،شوروشوقوامید
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بهآیندهمیشودوافكاروشناختهایمثبتنسبتبهاموراجتماعیوگرایشبهمشاركت
متعهدانهدرجامعهرابههمراهدارد.

2( مصادیقی از پیامدهای نشاط اجتماعی
درپژوهشحاضر،اینكهازنظرروانشناساننشاطاجتماعیچهپیامدهاییرابهدنبال
نشاط پیامدهای از مصادیقی یعنی دوم اصلی مقوله و گرفت قرار موردبررسی نیز دارد،

اجتماعیازمصاحبههااستخراجشدكهخودشاملچهارمقولهفرعیبود.
و كار نیروی بهرهوری افزایش كار، انگیزش افزایش از: بودند عبارت فرعی مقولهها

افزایشتولید،ارتقاامیدبهزندگی،افزایشسطحسالمتروانورضایتاززندگی.
2-1(افزایشانگیزشكار:شركتكنندگاندرمصاحبه،افزایشانگیزشكاررابهعنوان
مصداقعینیازپیامدهاینشاطاجتماعیمعرفیكردند.»ازجملهپیامدهاینشاطاجتماعی
میتوانمبهافزایشانگیزشكاروفعالیتهایاجتماعیافراداشارهكنمكهدرموردخودماتفاق
افتادهاست.زمانیكهشادهستم،انرژیزیادیبرایكاركردندارم.«)شركتكنندهشماره1(.
مصاحبهها، از حاصل دادههای تحلیل تولید: و كار نیروی بهرهوری افزایش )2-2
همچنینافزایشبهرهوریوتولیدرابهعنوانیكیدیگرازپیامدهاینشاطاجتماعینشان
داد؛مثالیكیازآنهاگفتهاست:»قطعااگردرجامعهنشاطاجتماعیباالتریداشتهباشیم،
میزانبازدهكاریافرادوبهتبعآنمیزانتولیدووضعیتاجتماعیهمباالترخواهدبود.«

)شركتكنندهشماره7(.
نشاط پیامدهای از دیگر یكی زندگی به امید افزایش زندگی: به امید افزایش )3-2
اجتماعیاستخراجشدهازتجربههایزیستهروانشناساناست.»تعدادزیادیازافرادكارآمد
جامعهكهافرادشادیهستند،امیدبهزندگیباالییدارندودرزندگیروزانهخودهدف

دارند.«)شركتكنندهشماره1(.
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افزایش پژوهش، در شركتكنندگان همه تقریبا روان: سالمت سطح افزایش )4-2
سالمتروانیافرادجامعهراازجملهپیامدهاینشاطاجتماعیدانستهاند.»زمانیكهشادیو
نشاطدرمحیطوجودندارد،افرادهماحساسخستگی،بیحالی،رخوتوسستیمیكنند
وخلقپایینیدارند؛اماباافزایشنشاطاجتماعیوضعیتروحیوروانیافرادهمبهتر

میشود.«)شركتكنندهشماره14(.

3( علل زمینه ساز نشاط اجتماعی
سومینمقولهاصلی،بهعللزمینهسازنشاطاجتماعیاشارهداشتكهبرایآننهمقوله
فرعیشاملعواملفردی،عواملمربوطبهخانواده،عواملاجتماعی،عواملفرهنگی،عوامل
اقتصادی،عواملسیاسی،رسانه،سازمانهاوامكاناتشهریوخدماترفاهیشناساییشد.
3-1( عوامل فردی:روانشناسانشركتكنندهدرپژوهشمعتقدبودند،برخیازعوامل

فردیدرنشاطاجتماعینقشاساسیدارند.»بهنظرمبرخیعواملفردیمثلرسیدنبه
مهارتهای بلدبودن پیشرفت، برای خود انسجام اخالقی،حس فضیلتهای و اخالقی رشد
زندگی،داشتنتفكرعمیقوخوشبینیواحساسارزشومعنادرزندگیمیتواندبهنشاط

اجتماعیكمككند.«)شركتكنندهشماره2(.
به روانشناسان اجتماعی، نشاط زمینهساز عوامل بررسی در خانوادگی:  عوامل   )2-3

برخیعواملموجوددربسترخانوادهاشارهكردهاند.»افرادیكهنشاطاجتماعیدارند،اغلب
ازخانوادههاییشادهستندكهدراغلباینخانوادههاسبكفرزندپروریمقتدرانه،محیط
تربیتیمثبتومعنویتباالستوبهپرورشمسئولیتپذیری،عزتنفسوامیدبهزندگی

اعضایخانواده،مخصوصاكودكاناهمیتدادهمیشود.«)شركتكنندهشماره6(.
3-3( عوامل اقتصادی:ازنظرروانشناسانشركتكنندهدرپژوهش،افرادبرایشادبودن

نیازمندمنابعمادیهستند.»شرایطاقتصادیامروزخریدمنابعشادیرادشوارساختهاست.
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یاتفریحهایسادهداشتهباشند،طبیعتا تابهمسافرتبروند افرادپولنداشتهباشند وقتی
نشاطاجتماعیكاهشخواهدیافت.«)شركتكنندهشماره3(

3-4( عوامل اجتماعی:عواملاجتماعیدرابعادمختلف،میتواندزمینهنشاطیاناراحتی

رافراهمكند.»زمانیكهافرادیكجامعهاحساسامنیترادرابعادشغلی،اقتصادی،جانی
امنیتاجتماعی،سرمایه بانشاطخواهدبود.دراینمیان واجتماعیداشتهباشند،جامعه

اجتماعیوعدالتاجتماعینقشتعیینكنندهایدارند.«)شركتكنندهشماره4(
همه تأكید مورد استثنا بدون جامعه بر حاكم فرهنگ نقش فرهنگی: عوامل   )5-3

مصاحبهشوندگانبود.»فرهنگحاكمبرجامعهونوعنگاهیكهبهانسانشاددارد،درنشاط
اجتماعیمؤثراست.درفرهنگیكهبرآیینهاومناسكشادیآورتأكیدشود،نشاطارتقا
مییابد.درحالیكهدرفرهنگماآیینومناسكخاصفرهنگیكهبهطوررسمیتأییدشده

باشدومنجربهنشاطشودوجودندارد.«)شركتكنندهشماره3(
عامل بهعنوان سیاسی عوامل نقش بر مصاحبهشوندگان اغلب سیاسی: عوامل   )6-3

برای كشور كلی سیاستگذاریهای »چقدر داشتند. تأكید اجتماعی نشاط زمینهساز
برنامههای اهداف جز را نشاط و شادی سیاستگذاران اگر است؟ مردم شادی افزایش
خودقراردهند،یابرنامههایویژهایباهمینهدفتعریفكنند،نشاطاجتماعیافزایش

مییابد.«)شركتكنندهشماره16(
اجتماعی نشاط و درشادی نقشرسانه بر ازمصاحبهشوندگان تعدادی رسانه:  )7-3

برنامههای اگرواقعیتهارامنعكسكنند، تلویزیون ازرادیوو اعم اشارهداشتند.»رسانهها
شادیتعریفكنند،طبیعتاباافزایشكیفیتبرنامههارسانهملیتمایلبهرسانههایغربی

كاهشمییابدوهمیندرشادیمردمنقشدارد.«)شركتكنندهشماره8(
3-8( سازمانها:ازنظرروانشناسانبرخیازسازمانهاهمبادرنظرگرفتناصولبرنامهریزی

درسطحخردوكالنمیتوانندزمینهسازنشاطاجتماعیباشند.»آموزشوپرورشازجمله
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نشاط و شادی اگر دارد. اساسی نقش جامعه پیشرفت و نشاط در كه است سازمانهایی
باشدوبهصورتهدفمندبرایآن اولویتسیاستهایآموزشوپروش دانشآموزاندر
الگوهایفكریحاكمدرمدارسدربارهشادیو برنامهریزیكندوارزشهایفرهنگیو
بهصورت جامعهخودمان و فرهنگ با متناسب شادیآور رفتار چند و یابد تغییر نشاط
رسمیتعریفشودوبراجرایدقیقآنتأكیدشود،طبیعتانشاطدربیندانشآموزانكه
بخشزیادیازجمعیتراتشكیلمیدهندافزایشمییابدوایننشاطبهسطحجامعهنیز
انتقالمییابد،چونهیجانهاحالتشبیهمسریبودندارند.یاسایرسازمانهایفرهنگیهم
همینطور،اگربرنامههاییصرفاباهدفافزایشنشاطاجتماعیتعریفوپیادهكنندوبه
چندعكسوگزارشاكتفانكنند،وضعیتنشاطدرجامعهمانبهبودمییابد.«)شركتكننده

شماره3(
3-9( امکانات شهری و خدمات رفاهی:مصاحبهشوندگاندرپژوهشبرنقشامكانات

شهریوتوزیعخدماترفاهیدرجاهایمختلفشهرتأكیدداشتند.»میزانفضایسبز
پاركها، امكانات، به دسترسی هزینه رفاهی، امكانات استخرها، كتابخانهها، تعداد شهری،
...اگربهصورتمتعادلیتوزیعشوند، فضایبازیكودكان،برنامههایاوقاتفراغتو
بهطوریكههمهاقشارجامعهدسترسیراحتیبهاینامكاناتداشتهباشند؛نشاطاجتماعی

افزایشمییابد.«)شركتكنندهشماره4(

4( موانع نشاط اجتماعی
مقولهاصلیدیگراخذشدهازتحلیلدادهها،موانعنشاطاجتماعیاست؛كهازبطنآنهفت
مقولهفرعیاستخراجشد.اینمقولههاعبارتانداز:ناكارآمدبودننظامآموزشوپرورش،
فرهنگوباورهایحاكمبرجامعه،نبودشادیونشاطدراولویتبرنامههایسازمانهای
متولیفرهنگوتأكیدبركمیتبرنامههایاجراشده،نداشتنمناسكشادی،فقروشرایط
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بین توازن نبود رفاهیوخدماتشهری، امكانات توزیعیكسان نابسامان،عدم اقتصادی
تعدادفارغالتحصیالنبافرصتهایشغلیجامعه.

4-1( ناکارآمدبودن نظام آموزش وپرورش:روانشناسان،نقصدرنظامآموزشوپرورش

براینشاط ما »نظامآموزشوپرورش اجتماعیمعرفیكردند. مانعیدرنشاط بهعنوان را
وشادیبرنامهنداردواگرهمباشددراولویتهایچندمآناست.بهجایآنتأكیدبیشتر
بردرسوكنكورونمرهكهشادیونشاطراازدانشآموزانگرفتهاست،دارد.بهعالوه
آموزشوپرورشباسیاستهاییمهارتزندگی،دینومواردیازاینقبیلرابهدرسونمره
تبدیلكردهكهاثرسوءداشتهودردانشآموزاننگرشیمنفینسبتبهآنهاایجادكردهاست.
دینیومهارتهایزندگیرابایدزندگیكردنهاینكهصرفاخواندونمرهگرفتوتمام.
آموزشوپرورشباایجادفضایرقابتیشادیونشاطبچههاراگرفتهوافرادیپرخاشگر،

رقابتجووسلطهطلبتحویلجامعهدادهاست.«)شركتكنندهشماره4(.
داشتند اعتقاد پژوهش، در مشاركتكنندگان بر جامعه: باورهای حاکم  و  فرهنگ   )2-4

كهفرهنگوباورهایمردممانعبزرگیدرنشاطاجتماعیهستند.»باورهایمختلفیدر
خانوادههاوجامعهماوجودداردكهمانعنشاطوشادیمیشوند،مثلكسیكهخیلیبخندد
وشادباشد،فردسبكسریاستیااگرزیادبخندیدضررمیبینیدیافردفرهیختهكسی

استكهخیلینخنددوسنگینباشدو....«)شركتكنندهشماره12(.
4-3( فقر و شرایط اقتصادی نابسامان:ازنظرروانشناسانشرایطاقتصادینابسامانیكهدر

كشورمانتجربهمیكنیمباسلبآرامشوایجادنگرانیشادیونشاطراگرفتهاست.»وقتی
مردمدرتهیهمایحتاجروزانهزندگیمشكلدارند،طبیعتاغمواندوهراتجربهخواهندكرد
نهشادیونشاطرا.بهعالوهتفریحومسافرتومواردیازاینقبیلنیازبههزینهدارد.«

)شركتكنندهشماره3(.
بر  تأکید  و  فرهنگ  متولی  سازمانهای  برنامه های  اولویت  در  نشاط  و  شادی  نبود   )4-4
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کمیت برنامه های اجراشده:بررسینظراتروانشناساننشانداد،شادیونشاطدراولویت

تأكید اجراشده برنامههای كمیت بر صرفا و نیست فرهنگ متولی سازمانهای برنامههای
تاگوی تأكیددارند برنامههایاجراشده افزایشتعداد بر ما میشود.»سازمانهادرجامعه
سبقتراازهمببرندبدوناینكهبرنامههایشانهدفمندباشندوموردارزیابیتخصصیقرار
بگیرند.كهاگراینطوربودوضعیتنشاطجامعهمابسیاربهترازامروزبود.«)شركتكننده

شماره10(.
4-5( نداشتن مناسک شادی:بیشترروانشناساندرموردموانعشادیونشاطاجتماعی،

نداشتنرفتارهاومناسكشادیرسمیرامطرحكردهاند.»دركشورماآیینرسمیشادیآور
وجودندارد.مردمهمهرزمانچهدرچهارشنبهسوریچهزمانیكهتیمملیبرندهمیشود
تنهاحركت، لذا تأییدشدهاینداریم، ....بخواهندشادیكنندچونشكلرسمیو وچه
دستگیریآنهاتوسطنیرویانتظامیاستكهطبیعتاتشنجرادرجامعهافزایشمیدهدو

مانعبزرگیبرایشادیاست.«)شركتكنندهشماره3(.
از حاصل دادههای تحلیل شهری: خدمات  و  رفاهی  امکانات  یکسان  توزیع  عدم   )6-4

مقوله بهعنوان را وخدماتشهری رفاهی امكانات یكسان توزیع مصاحبههمچنینعدم
فرعیبرایموانعنشاطاجتماعیروشنساخت.»درطولسالیانزیادیعدالتاجتماعی
كمتروكمترشدهوحتیامكاناترفاهیهمبهشكلعادالنهایدرجامعهتوزیعنشدهاند.
شهرطبقاتیشدهوحتیدرلغتهمباالیشهروپایینشهررابهكارمیبریم.درحالیكه

نشاطقرینبااحساسعدالتاست.«)شركتكنندهشماره11(.
4-7( نبود توازن بین تعداد فارغ التحصیالن با فرصتهای شغلی جامعه:شركتكنندگاندر

پژوهشهمچنین،نبودتوازنبینتعدادفارغالتحصیالنبافرصتهایشغلیجامعهرایكی
ازموانعنشاطاجتماعیجوانانتلقیكردهبودند.»همهسالهاینهمهدانشجودررشتههای
مختلفدردانشگاههاییكهشرایطكافیآموزشراندارند،پذیرفتهمیشوند.آیاهمهاینها
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درحوزهرشتهخودكارپیدامیكنند،بااینوضعیتیكجوانچطورنشاطراتجربهخواهد
كرد؟اكثردانشجوهابادیدنچنینوضعیتیانگیزشكافیندارندواینباعثكاهشكیفیت
یادگیرینیزشدهاست.دانشگاههابایدمتناسببانیازجامعهدررشتههایمختلفدانشجو

بپذیرند.«)شركتكنندهشماره15(.

5( راهکارهایی برای والدین
مقولهاصلیدیگراخذشدهازتحلیلدادهها،راهكارهایپیشنهادیشركتكنندگانبرایوالدین
است؛كهازبطنآنچهارمقولهفرعیاستخراجشد.اینمقولههاعبارتانداز:پذیرشبیقیدوشرط

كودكان،داشتناقتدارنهكنترلبیرونی،كاستنازارزشكنكور،طراحیبازیهایخانوادگی.
5-1( پذیرش بی قیدوشرط فرزندان:روانشناسانمعتقدندكهاگروالدینفرزندانخود

رابدونقیدوشرطوباتمامضعفهاوقوتهایشانبپذیرند،شادیدرخانوادهوبهتبعآن
شادیدرجامعهحاصلمیشود.»والدیناگربرایدوستداشتنفرزندانشانشرطنگذارند
وآنهارادرگاماولبپذیرندودركنارپذیرشبهرشدوپیشرفتشانكمككنند،فرزندانآن
خانوادهشادمیشوندواینافراددرجامعههمشادخواهندبود.«)شركتكنندهشماره16(.

در والدین مقتدربودن مصاحبهشوندگان اغلب  بیرونی: کنترل  نه  اقتدار  داشتن   )2-5

كنترل از والدین اگر نظرم »به میدانستند. اجتماعی نشاط در مهم گامی را فرزندپروری
رفتارهایفرزندانشاندستبردارندوبامهربانیوقاطعیتباآنهابرخوردكنند،فرزندان

شادیخواهندداشت.«)شركتكنندهشماره13(.
5-3( کاستن از ارزش کنکور:ازمنظرتعدادیازمصاحبهشوندگاندرپژوهش،دركشور

مامسئلهكنكورنشاطبسیاریازافرادراگرفتهاست.»اگروالدیندریكحركتجامع
ارزشكنكورراكاهشدهندوبهمهارتآموزیوبهبودكیفیتزندگیاهمیتدهند،جامعه

شادابیراتجربهمیكند.«)شركتكنندهشماره11(.
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5-4( انجام بازیهای خانوادگی با فرزندان:مصاحبهشوندگانوقتگذاشتنبرایفرزندان

میدانند. نشاط و شادی افزایش برای مهم راهكاری را آنان با بازی و والدین جانب از
بازآفرینیكنندوبچههاراازفضایمجازی بازیهایسنتیرادرمنزل »زمانیكهوالدین
افزایش غیرمستقیم شكلی به اجتماعی نشاط كنند، دور حدودی تا رایانهای بازیهای و

مییابد.«)شركتكنندهشماره14(.

6( راهکارهای پیشنهادی در سطح کالن
مقولهاصلیدیگرمستخرجازتحلیلدادهها،بهراهكارهایپیشنهادیدرسطحكالن
مربوطاستكهپنجمقولهفرعیامنیتیوسیاسینكردننشاطاجتماعی،دقتدرانتخاب
وضعیت به سامانبخشیدن اجتماعی، طبقات فاصله كاهش شایستهساالری، و مسئوالن

اقتصادیوداشتننگاهعلمیبهمسئلهنشاطاجتماعیراشاملمیشود.
6-1( امنیتی و سیاسی نکردن نشاط اجتماعی:مصاحبهشوندگانمعتقدندكهبحثنشاط

افرادجامعه بامحدودكردنشادی « امنیتیجداشود. یا ازمباحثسیاسی باید اجتماعی
جلویمفسدهرانمیتوانگرفت.باالخرههربرنامهایدارایقوتوضعفاست.لذاباید
بیناینمباحثتمایزقائلشدوبرنامههایشادتازمانیكهآسیبجدیایجادنكردهاند،

بهتراستمحدودنشوند.«)شركتكنندهشماره3(.
كاهش بر مصاحبهشوندگان اغلب شایسته ساالری: و  مسئوالن  انتخاب  در  دقت   )2-6

افرادی »باید داشتند. تأكید مسئوالن انتخاب در شایستهساالری به توجه و پارتیبازی
مسئولیتهایخطیرجامعهراعهدهدارشوندكهواقعادرآنحوزهمتخصصباشندویاحداقل

آنقدرمتعهدباشندكهازمتخصصانكمكبگیرند.«)شركتكنندهشماره7(.
بود. روانشناسان اغلب تأكید مورد مقوله این اجتماعی: طبقات  فاصله  کاهش   )3-6

»بیعدالتیبههیجانهایمنفیدامنمیزندكهمغایرباشادیونشاطهستند.زمانیكهفاصله
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نیست.« منطقی انتظاری داشتن، اجتماعی نشاط انتظار باشد، داشته وجود زیادی طبقاتی
)شركتكنندهشماره5(.

وضعیت بهبود نقش مصاحبهشوندگان همه اقتصادی: وضعیت  به  سامان بخشیدن   )4-6

اقتصادیوثباتآنرادرارتقانشاطاجتماعییادآورشدند.»افرادجامعهمادرهرسطحی
نگرانوضعیتاقتصادیجامعههستند،اینشرایطنشاطوشادیرادرسهمخودكاهش
میدهد.چراكهتعدادكثیریازنیازهایانسانباداشتنپولپاسخدادهمیشود.«)شركتكننده

شماره11(.
6-5( داشتن نگاه علمی به مسئله نشاط اجتماعی:بررسینشاطاجتماعیبهشكلعلمیو

توسطمتخصصانموردتأكیدبود.»برایایجادنشاطاجتماعیبایدنگاهعلمیبهآنداشته
باشیم.یعنیبرایارتقاآندرجامعهاولبایدنیازسنجیشود،متناسببانیازهابرنامهریزی
شود،برنامههایاجراشدهموردبازنگریقرارگیرندواصالحشوندتااثربخشباشندواالبا
آزمونوخطاوصرفاجرایبرنامههایبیپایهوگرفتنچندتاعكسوگزارشنشاطدر

جامعهحاكمنمیشود.«)شركتكنندهشماره2(.

7( راهکارهایی برای آموزش وپرورش
ابعاد در آموزشوپرورش اساسی نقش به بالاستثنا مصاحبه در شركتكنندگان همه
ازبینایندادههاپنجمقوله مختلفیكجامعه،مخصوصانشاطاجتماعیاشارهكردهاند.
فرعیبهرسمیتشناختنشادیوتفریح،تعریفمناسكشادیخاص،آموزشمهارتهای
بهرشتههایعلوم افرادمستعد ترغیب متعهدو ازمشاورانمتخصصو استفاده زندگی،

انسانیبهدستآمد.
7-1( به رسمیت شناختن شادی و تفریح:ازمنظرروانشناساننشاطاجتماعیدرگاماول

بایدبهرسمیتشناختهشود.»تازمانیكهآموزشوپرورششادیوتفریحرابهعنوانیك
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نیازانسانبهرسمیتنشناخته،مشكلیحلنخواهدشد.لذااولبایدایننشاطبهرسمیت
شناختهشودودراولویتاهدافآموزشوپرورشقراربگیردتابتوانآنرادرجامعهارتقا

داد.«)شركتكنندهشماره6(.
7-2( تعریف مناسک شادی خاص:مصاحبهشوندگانمعتقدندكهبایدیكسریرفتارهاو

مناسكشادیكهبافرهنگایرانیسازگارباشدتعریفشوند.»بایددرسطحوزارتچند
ریتمیك موسیقی داشتن )آذری(، محلی رقصهای شطرنج، تختهنرد، مثل شادیآور رفتار
هنگامورزشو...تعریفشوند؛وبهصورتكامالرسمیودرقالببخشنامهالزماالجرا
بهمدارسابالغشوندوبراجرایآنهادرمدارسنظارتشوند.«)شركتكنندهشماره3(.

آموزش كه بودند معتقد پژوهش در شركتكنندگان زندگی: مهارتهای  آموزش   )3-7

مهارتهایزندگیبهشكلاصولینشاطراغیرمستقیمافزایشمیدهد.»بایدمهارتهایزندگی
بهشكلیعلمیوتوسطمتخصصانبهدانشآموزانآموزشدادهشوندنهدرقالبكتاب
درسیسبكزندگیو...مثالدرقالبیكاردویچندروزهكهمربیانمتخصصبادانشآموزان
ایجادموقعیتهاییمهارتهاییمثلحلمسئله،تصمیمگیری،كنترل با همراههستندمیتوان
هیجانو...رابهدانشآموزانآموزشدادكهطبیعتااثربخشیآنهابسیاربیشترازكتابدرسی

خواهدبود.«)شركتكنندهشماره16(.
7-4( استفاده از مشاوران متخصص و متعهد:استفادهازمشاورانمتخصصومتعهدبسیار

موردتأكیدروانشناسانبود.»متأسفانهمدارسمامشاورهراخیلیجدینمیگیرند.حتی
دربرخیمدارسافراددیگریازرشتههاینامرتبطبهكارگرفتهمیشوندكهحتیبااصول
ابتداییكارآشنانیستندیادربرخیمدارساصالمشاوریتعریفنشدهاست.درحالیكه
برنامههابایدازآموزشوپیشگیریشروعشوندتاازبروزآسیبهاكهنشاطراازبینخواهند

برد،پیشگیریشود.«)شركتكنندهشماره12(.
7-5(  ترغیب افراد مستعد به رشته های علوم انسانی:تعدادیازمصاحبهشوندگانمعتقدند
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كهبایدافرادمستعدبهسمترشتههایعلومانسانیسوقدادهشوند.»تازمانیكهعلوم
بامشكل درسیاستگذاریهایكالن است، مغفول ما درجامعه اجتماعی علوم و انسانی
و اقتصاد روانشناسی، جامعهشناسی، حوزههای در باید افرادی لذا بود. خواهیم مواجه
سیاستواردشوندكهدانش،هوشوبینشكافیوعمیقدراینحوزهداشتهباشند،چون
تصمیمهایاجتماعیتصمیمهایپیچیدهایهستندكهنیازمندتفكرعمیقاست.پسبایددر

انتخابرشتهدانشآموزانعمیقتربیندیشیم.«)شركتكنندهشماره2(.

8( راهکارهایی برای سازمانهای متولی فرهنگ
ازتحلیلمصاحبههااهمیتسازمانهایمتولیفرهنگروشنشدوهشتمقولهفرعی
یكپارچهسازیوتوزیعمتعادلخدماترفاهی،استفادهازمربیانآموزشدیدهدرحوزههای
پاركهای طراحی خانوادهها، به آموزش اجتماعی، گروههایخودجوش تقویت آموزشی،
ویژهكودکوخانوادهباخدماترایگان،برگزاریجشنوارههایمناسبتی،برپاییكمپین»با

منحرفبزن«وطراحیبرنامههادرسهسطحرشدی،پیشگیریودرماناستخراجشد.
اكثرمصاحبهشوندگان، دیدگاه از رفاهی: متعادل خدمات  توزیع  و  یکپارچه سازی   )1-8

اجتماعی »نشاط میكند. كمك اجتماعی نشاط ارتقا به رفاهی خدمات متعادل توزیع
متعادلی شكل به خدمات این اگر رفاهی. خدمات و امكانات فعالیتها، از است برآیندی
افزایش نشاط و آنشادی پیرو و اجتماعی عدالت احساس توزیعشوند، درسطحشهر

مییابد.«)شركتكنندهشماره14(.
كه معتقدند روانشناسان آموزشی: حوزه های  در  آموزش دیده  مربیان  از  استفاده   )2-8

تخصصگراییبهبهبودوضعیتكمكمیكند.»درهرجایگاهآموزشیاگرازافرادكاربلدو
حرفهایاستفادهشود،افراداحساسسودمندیمیكنندوچونیكهیجانمثبتاستمیتواند

بهسایرهیجانهایمثبتنظیرشادیونشاطنیزمنجرشود.«)شركتكنندهشماره12(.
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8-3( تقویت گروههای خودجوش اجتماعی:ازنظرمشاركتكنندگاندرپژوهشگروههای

خودجوش گروههای از باید »دولت دارند. اجتماعی نشاط در مهمی نقش خودجوش
این كند.چون و...حمایت بیمارانخاص از بازنشستگان،حمایت انجمن مثل اجتماعی
گروههادرقالببرنامههایهمیاریومشاركتدرحلمسائلافرادگروههدفبهشادیو

نشاطآنهاكمكمیكنند.«)شركتكنندهشماره4(.
اكثر تأكید ایران، در خانواده نقش اهمیت به توجه با خانواده ها: به  آموزش   )4-8

اینكه به توجه »با بود. مختلف ابعاد در خانوادهها اصولی آموزش بر مصاحبهشوندگان
خانوادهیكیازعواملاصلیعاملومانعنشاطمیتواندباشد،لذااگرتكتكاعضایآندر
انجاموظایفشانكوشاوكارآمدباشند،بهنشاطتكتكاعضاكمكخواهندكرد.اینكارآمد
آموختنی زندگیكردن است،چونخوب مختلف ابعاد در زندگی یادگیری نیازمند بودن
است.اخیراطرحیدراستانداریاجراشدتحتعنوانبازآفرینیمهارتهایگفتگو؛كهاگر
بتوانیمخانوادههارابهاینمهارتمسلحكنیمطبیعتانشاطفردیوپیروآننشاطاجتماعی

همافزایشخواهدیافت.«)شركتكنندهشماره16(.
8-5( طراحی پارکهای ویژه کودک و خانواده با خدمات رایگان:ازنظرروانشناساناگر

اقشارمختلفجامعهپاركهاومحلهاییبرایتفریحراحتترداشتهباشند،وضعیتنشاطهم
بهترمیشود.»بهنظرمهمانطوركهپارکبانوانداریم،اگرپاركهایویژهپسراننوجوانو
جوانیاپارکویژهخانوادهوكودکداشتهباشیموبهنیازهایآنقشرخاصدرآنپاركها

توجهشدهباشد،بعدهیجانینشاطافزایشمییابد.«)شركتكنندهشماره11(.
8-6( برگزاری جشنواره های مناسبتی:برگزاریفستیوالهایمختلفدرمناسبتهامیتواند

زمینهسازنشاطباشد.»دركشورهایدیگربستهبهمناسبتهایمختلفجشنوارههاییبرگزار
میشودكهبهشادیمنجرمیشود.دركشورماهماگرجشنوارههاییمثلجشنوارهلباسهای
رنگی)حجابرنگی(،جشنوارهلباسهایسنتی،جشنوارهبازیهایسنتییابازیهایزمستانی
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برگزارشودوبرایعامهمردمشركتدرآنهاآزادباشددرافزایشنشاطاجتماعیتأثیر
بیشتریخواهدداشت.«)شركتكنندهشماره3(.

8-7( برپایی کمپین »با من حرف بزن«:اكثرروانشناسانمعتقدندكهاگرافرادبههمدیگر

بهصورتیفعالگوشدهند،حالشانخوبخواهدبود.»باتوجهبهاینكهاغلبدرمهارت
گوشدادنتوانمندنیستندویابرخیافرادمسائلیدارندكهنمیتوانندبهدیگرانبازگوكنند
بهایندلیلكهدرجامعهتابوهستند)مثالمشكالتجنسی(،اگركمپینهاییازمتخصصان
نشاط و شادی طبیعتا باشند، مختلف سطوح در افراد مشكالت شنوای كه شود تشكیل

افزایشمییابد.«)شركتكنندهشماره10(.
اگر روانشناسان ازنظر درمان: و  پیشگیری  در سه سطح رشدی،  برنامه ها  طراحی   )8-8

برنامههااصولیودرسطوحمختلفوهدفمندباشند،منجربهنشاطمیشوند.»بهنظرم
اگربرنامههادرسطوحرشدی،پیشگیریودرمانتدوینشوندمؤثرخواهندبود.درسطح
رشدیبایدهمهاقشارجامعهتحتپوششبرنامهقرارگیرند،درسطحپیشگیریافراددر
افزایش آنها تاتابآوری معرضخطرمثالكودكانطالقشناساییوآموزشدادهشوند
یابدودرسطحدرمانافرادآسیبدیدهشناساییومداخلههایالزمرادریافتكنند.دراین

صورتمیتوانیمجامعهبانشاطیداشتهباشیم.«)شركتكنندهشماره1(.

بحث 
بر و پدیدارشناختی دیدگاه از اجتماعی نشاط پدیده بررسی باهدف پژوهشحاضر
اساسنظرروانشناسانانجامگرفت.نتایجحاصلتاحدودیبابرخیتحقیقاتازجملهلئو
وهمكاران)2022(،جوالنداوهمكاران)2021(،كارملیوهمكاران)2021(وشریفزاده
وهمكاران)2017(همخوانیدارد.یافتههایپژوهشحاضرنشانداد،روانشناساننشاط
اجتماعیرابهصورتسازهایچندبعدیتعریفمیكنندكهدرسهوجههیجانی،شناختی
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جامعه، افراد تكتك تحرک و پویایی شامل و مییابد نمود متعهدانه عمل به گرایش و
احساسامنیتواحساستعلقبهبافتاستكهمنجربهتجربههیجانهایمثبتمانندلذت،
عالقه،شادی،شوروشوقوامیدبهآیندهمیشودوافكاروشناختهایمثبتنسبتبهامور
اجتماعیوگرایشبهمشاركتمتعهدانهدرجامعهرابههمراهدارد.اینتعریفتاحدودیبا
تعریفهیلزوآرگایل)2001(همسواست.دربررسیپیامدها،عللوموانعنشاطاجتماعی
ازنظرروانشناسانباپیشینههمسوییدیدهمیشود.اماراهكارهایعملیاتیوكاربردیاز

جانبروانشناسانارائهشدهاستكهجایبحثدارند.
براساسنظرآرگایلروابطاجتماعینقشپررنگیدرنشاطاجتماعیافراددارندكه
طبقآنمیتوانیافتههایپژوهشحاضررااینچنینتبیینكردكهپویاییافرادجامعهو
احساستعلقآنهابهبافتمیتواندمنجربهروابطاجتماعیگستردهترودرنهایتنشاط
اجتماعیشود.ازنقطهنظردوركیمنیزحضورافراددرجامعهوانجاماعمالداوطلبانهمنجر
بهافزایشرضایتآنهامیشودواینافزایشمشاركتوبهدنبالآنافزایشرضایتدر

زندگی،نشاطاجتماعیرابهدنبالدارد)گالبیواخشی،2016(.
درتبیینیافتههایاینپژوهش،بخاراییوهمكاراننیزبهایننتیجهرسیدندكهنشاط
اجتماعیسازهایتكعاملینیستبلكهمجموعهایازعواملدرآندخیلاندكهبراساس
شرایطممكناستنشاطاجتماعیراتقویتكنندیاآنراكاهشدهندكهعلتآنمیتواند
ناشیازماهیتانسانباشد؛چراكهانسانبهطورذاتیپویاوهدفمنداستوهموارهدرپی
رسیدنبهخواستههایآرمانیخوداست.انسانتازمانیكهبهاهدافخودنرسداحساس
شادیونشاطنمیكند.ازطرفینشاطاجتماعییكیازمهمترینپشتوانههابرایمواجهبا
مشكالتاستوازعواملزندهبودنجوامعانسانیاستوباسالمتاجتماعیهمبستگی

دارد)بخاراییوهمكاران،2016(.
همچنینطبقنظریهنظریهپردازمشهورانسانگرا،مزلو،یكیازویژگیهایاصلیانسانهایی
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كهبرایرسیدنبهخودشكوفایی،كمالواهدافواالتالشمیكننداحساسنشاطوشادی
آنهااستكهفقدانآنمنجربهافسردگی،بیعالقهشدنبهاجتماع،كمرنگشدنوجدانكاری،
ناهنجاریاجتماعیورواجخشونتدرروابطبینفردیاجتماعیو...میشود)زكی،2021(.
اعصابشناختی پژوهشهایعلوم نتایج اساس بر رامیتوان پژوهشحاضر یافتههای
نیزتوجیهكرد.پژوهشهانشاندادهاندكهانتقالدهندهعصبیبهنامدوپامیننقشاصلیدر
شادی،لذتونشاطدارد.اینانتقالدهندهعصبینظمدهندهمجموعهوسیعیازمؤلفههای
اینگونه میتوان بهعبارتدیگر .)2021 همكاران، و )خلی است رفتاری و روانشناختی
است. دخیل آن در مغز نوروشیمی كه است روانشناختی متغیر یك نشاط كه كرد بیان
فعالیت افزایش به منجر اجتماع در مشاركت كه دادهاند نشان مغزی تصویربرداریهای
دخیلاند( دوپامین آزادسازی و تركیب در كه )نورونهایی قوی دوپامینرژیك ورودیهای
میشود)مانویلوابوت،2019(.بنابراینافزایشآزادسازیدوپامینطیپویاییوفعالیت

درگروههایاجتماعیمنجربهبهبودوضعیتنشاطاجتماعیمیشود.
همچنینلئووهمكاران)2022(درپژوهشخودبهایننتیجهرسیدندكهوقتیكهفرد
اشكالمختلفنشاطاجتماعیرامیبیندیادرکمیكند؛بخشخاصیازقشرجزیرهای
)قسمتیازساختارمغزكهدرهیجاناتدخیلاست(درمغزفردفعالمیشودودرپیآن
نورونهایآینهایویژهایدرقشرجزیرهایبهراهمیافتندكهبهفرداجازهمیدهندتابفهمد
درجامعهاثربخشاستوهمچنیناعمالمفیدواثرگذاردیگرانرانیزدرکكند.اینعامل
میتواندیكیازعللعصبشناختیدخیلدرنشاطاجتماعیروانشناسانباشد؛چراكهآنها

بهواسطهشغلخوداحساساثرگذاریمیكنندواینهماناحساسنشاطرادرپیدارد.
درارتباطباموانعنشاطاجتماعیازدیدگاهروانشناساننیزاینگونهمیتوانبیانكردكه
افرادبراساسنظریهاسناد،معموالافرادكموكاستیهاونارضایتیهایموجودرابهعواملبیرونی
نسبتمیدهند.سبكهایاسنادیدربرگیرندهدونوعرویدادمثبتومنفیهستندكههریكازآنها
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سهمؤلفهدرونی-بیرونی،پایدار-ناپایداروكلی-جزئیرادربرمیگیرند)پیترسونوهمكاران،
1995؛بهنقلازرجبیوشهنی،1384؛حدیدی،1395(.بهعقیدهپیترسونوسلیگمن)1984؛به
نقلازنریمانیوهمكاران،1392؛بهنقلازحدیدی،1395(نسبتدادناتفاقاتمنفیبهعوامل
درونی،پایداروكلیونسبتدادناتفاقاتمثبتبهعواملبیرونی،ناپایداروجزئیازسبكهای

ناسازگارانهبهشمارمیروندوبهداشتروانیفردرابهخطرمیاندازند.
دراینپژوهشنیزروانشناسانموانعنشاطاجتماعیرابهعواملبیرونی،پایداروكلی

نسبتمیدهندوطبقاینسبكناسازگارانه،احساسكنترلكمتریبراینموانعدارند.
درتبیینیافتههایبهشكلیكلیمیتوانبهنظریهزیستبومشناختی1برونفنبرنر2پرداخت.
ایننظریهیكیازگستردهترینچارچوبهاینظریبرایمطالعهشخصدرنظامبومشناختیو
بافتاست)نیلونیل،2013(.براساسایننظریهانساندردرونسیستمپیچیدهروابطرشد
میكندوچندینسطحازمحیطپیرامونبرروندرشداوازابعادمختلفتأثیرمیگذارند)برک،
2012(.بنابرایندربحثنشاطاجتماعینیزعالوهبرعواملدرونفردی،عواملبیرونیاعماز
محیطزندگیبهصورتفیزیكی،سبكفرزندپروریوالدین،سیستمآموزشی،رسانه،سازمانها،
دولتوحكومتوسیاستهایآناندرسطحخردوكالنتأثیرگذارند.لذااگربرنامههااصولی
وبادرنظرگرفتنابعادمختلفونقشهركدامازعواملتأثیرگذارباشند،درافزایشنشاط
اجتماعیمؤثرخواهندبود.بهزبانسادهترمیتواناینگونهموضوعرامطرحكردكهنشاط
اجتماعیدرسطحكالن،وابستهبهكیفیتجامعهوعواملینظیرعدالت،سالمتوآزادیاست.

ازاینروسیاستاجتماعیمیتواندارتقادهندهاینشرایطباشد.
درسطحمیانینشاطوابستهبهكیفیتنهادیماننداستقاللدركاریامراقبتهاینهادی
ابعادمختلفوسایراصالحات در كاركنان با رفتارعادالنه لذااصالحسازمانیو است.

1 . bioecological model
2 . Uri Bronfenbrenner
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تواناییهایشخصی به بهبودبخشد.درسطحخردنشاطوابسته را نهادها میتواندبرخی
شریفزاده، از نقل 1995؛ )وینهوون، است زندگی مهارتهای و استقالل كارآمدی، مانند
از مستخرج راهكارهای شد، مطرح آنچه بر مبتنی .)2017 عدلیپور، و میرمحمدتبار
یافتههابهعنوانراهكارهاییكاربردیمیتواننددرسطحسازمانیوخانوادگیوحتیدر
ارتقاینشاطاجتماعیمؤثرباشندوگامیعملیدر سیاستگذاریهایكالنكشوری،در
تحققبخشیدنبهفرمایشاترهبریكهدربیانیهگامدومانقالباشارهشدهاست،باشند.

ازآنجاكهانجامهركارپژوهشیبامحدودیتهاومشكالتیمواجهاست،اینپژوهشنیز
خالیازمحدودیتنبود.ازجملهمشكالتاینپژوهش،محدودبودننمونهبهروانشناسان
است.درانجاماینپژوهش،جامعیتدادههارازیرسؤالمیبرد.ازاینروبادرنظرگرفتن
به مربوط حوزه در بیشتر پژوهشهای انجام حاصل، نتایج در تأمل با و محدودیت این
راهكارها،باانجاممصاحبههاییباجامعهشناسان،حقوقدانانوطراحیبستههایآموزشی
در و باشند داشته كاربردی حالت كه پژوهشها، نتایج بر مبتنی سازمانها و والدین ویژه
بافتهایمختلفاجتماعیهنجاریابیشوند،ضروریبهنظرمیرسد.برهمیناساسانجام

پژوهشهاییبااهداففوقپیشنهادمیشود.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
درمطالعهحاضرتمامیمالحظاتاخالقیازجملهشرطامانت،صداقتوعدمسرقت

ادبیرعایتشدهاست.

تشکر و قدردانی
بدینطریق،پژوهشگرانمراتبسپاسوقدردانیخودراازتمامافرادشركتكنندهدر

اینپژوهشاعالممیكنند.
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