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باذرهبیندرجستوجوینشاطاجتماعی
شادمانیمردمپسازصعودتیمملیبهجامجهانیدوبارهیادآوریکردکهچقدردرایجادبهانهوفرصتبراینشاطدرجامعهغفلتکردهایم
 ۳جامعهشناسدرگفتوگوباخراساندربارهاهمیتاینموضوعوآثارمثبتآنگفتهاند

رسانه های جهان
راشــــــــا تـــــــودی:
انــگــلــیــس بــهط ــور
متوسطروزانه حدود
145هزارموردجدید
کـــوویـــد 19را ثبت
میکند که در هفته اول ژانویه(12دی)
به باالترین حد خود رسید که بیش از
 4برابر قبل از ظهور امیکرون در اواخر
نوامبر(آبان) بود .با این حال ،میانگین
مرگ و میر ناشی از این ویروس در هفته
گذشته 230نفردرروزبودهاستکه80
درصدکمترازسطحاوجمشاهدهشدهدر
ژانویه(2021دی)99است.
فرانس:24مراکش
باآغازساختکارخانه
واکـــــســـــن کـــوویـــد
امیدوار است تا سال
 2024بتواند 116
میلیون واکسن تولید کند .مراکش با
 36میلیون نفر جمعیت ،ساخت این
کارخانه را با مشارکت شرکت سوئدی
 Recipharmآغــاز کــرده اســت .این
کارخانه به سرمایهگذاری بین  400تا
 500میلیون یورو نیاز دارد و هدف آن
تضمین «خودکفایی» واکسن برای این
کشورپادشاهیشمالآفریقاست.
الجزیره:درحال یکه
امیکرونانتقالپذیری
باالیی دارد ،اما حرکت
ب ــه ســـوی زن ــدگ ــی با
کــوویــد 19در اروپـــا و
آمریکایشمالیبسیارسرعتگرفتهاست.
درعینحال ،زندگیدربسیاریازمناطق
آسیاواقیانوسیهنسبتبهشروعهمهگیری
محدودتر است .این در شرایطی است که
بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه به
نرخواکسیناسیونباالترخودازکشورهای
غربیمیبالند.

مصطفیعبدالهی–زاویهتقریباهمانزاویهبود؛
مهدی طارمی با کات داخل پا ،توپ را به سمت
راستخودوسمتچپفهدطالب،دروازهبانتیم
عراق زد و با گلش ما را به جام جهانی  2022قطر
رساند؛شبیهگلیکه 23سالقبل،خدادادعزیزی
به مارک بوسنیچ استرالیایی زده بود تا نام ایران
در فهرست تیمهای جام جهانی  1998فرانسه
قرار بگیرد .این ،تنها شباهت دو بازی نبود و دو
نوستالژیدیگرهموجودداشت؛یکیحضورامیر
عابدزاده درون دروازه ایران و رفت و برگشتهای
دوربینرویصورتاووپدرشاحمدرضا،ودیگری
تیمداوریبازیکهاهلاسترالیابودندومارابهیاد
ملبورنوصعودبهجامجهانیفرانسهمیانداخت.
▪همهشادشدیموخندیدیم

«کریستوفرجیمزبیث»،کهسوتپایانبازیرازد،

همهشادشدیم،فریادزدیم،خندیدیم،بهخیابانها
آمدیم،حالخوبمانرادرفضایمجازیبهاشتراک
گذاشتیم و...؛ مثل همان سال  1376که تمام
شهرهایکشورمملوازحضورمردمیشدکهسراز
پانمیشناختند.ودوبارهحسشادی،ازمستطیل
سبز فوتبال به کوچه و خیابانها کشیده شد و به
خاطرمان آورد که چقدر جای این شور و نشاط
اجتماعیدربینماخالیاست.صعودامسالمانبه
جامجهانی،یکعاملنشاطآفریندیگرهمداشت
و حضور رسمی بانوان در ورزشگاه آزادی سبب
شد تا گروه بزرگی از جامعه هم خود را بیشتر در
اینشادیونشاطسهیمببینند؛اتفاقیکهبهنظر
میرسدفرهنگآندرحالشکلگرفتناست.
▪مردمبانشاطینیستیم

نتایجتحلیلهایداخلیوهمنتایجپیمایشهای

حسینایمانیجاجرمیجامعهشناسوعضوهیئتعلمیدانشگاهتهران

خوش بینی به آینده ،الزمه تقویت نشاط عمومی
* نشاط اجتماعی به خودی خود ایجاد نمیشود و تا زمانی که
شرایط الزم را برای آن فراهم نکنیم ،شادمانی شکل نمیگیرد.
مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ،...در ایجاد خوشبینی به
آینده و ایجاد نشاط اجتماعی موثر است .نه فقط در کشور ما ،بلکه
در همه دنیا هرچه شرایط خوشبینی به آینده بیشتر فراهم شود،
شادمانی مردم هم بیشتر میشود.
* نکته مهم دیگر ،ایجاد زیرساختهای اجتماعی مورد نیاز است .زندگی مدرن،
نهادهای سنتی مثل خانواده و محله را کمرنگ کرده است .باید در شهرها فضاهای
اجتماعی مثل میدانها ،پارکها و پیادهروها را با هدف ایجاد تعامل و گفتوگو بین
مردم تقویت کنیم.
* برای صعود به جام جهانی قطر ،مردم خوشحال شدند اما میزان این شادی مردم در
صعودهای قبل بیشتر بود که در کنار پایینتربودن حساسیت بازی اخیر و قطعیبودن
صعود ما ،دالیل دیگر هم برای آن وجود دارد .یکی از آنها این است که احتماال مردم
در آن سال ،امید بیشتری به آینده داشتند و حاال این امید برایشان کمتر شده .باید
حساس باشیم و مراقبت کنیم که مردم روحیه امیدواریشان را از دست ندهند ،اگر
این روحیه حفظ شود ،شادمانی هم شکل خواهد گرفت.

شورش ُامیکرون
با  7شهر قرمز
و  43نارنجی

آغاز موج ششم کرونا با شورش ُا میکرون و دوباره
روز از نو روزی از نو؛ آمار مبتالیان تصاعدی باال
مـیرود ،رنگهای قرمز و نارنجی به نقشه کشور
بازگشتند و بخشهای بیمارستانی هم درحال
تبدیلشدن به اورژانسهای تنفسی هستند؛ در

بینالمللینشانمیدهدکهنشاطاجتماعیدر
کشور ما جایگاه خوبی ندارد .در ردهبندی سال
 ،2021رتبه ما در بین 149کشور جهان118
بوده و میانگین نمره شادی ما هم 4.7از.10
ایــن آمــارهــا را مرکز رصــد فرهنگی کشور در
گـــزارش رســمــی خـــود ،که تابستان همین
 1400منتشر شده ،اعالم کرده و درباره نتایج
پیمایشهای داخــلــی هــم گفته اســت «طبق
دادههــای حاصل از پیمایشهای ملی ،اگرچه
مــیــزان شــادی ایــرانــیــان در دورههـــای زمانی
پیمایشها ،مقادیر متفاوتی بوده اما به صورت
کلی ،میزان آن ،متوسط رو به پایین بــوده که
بیانگروضعیتنامطلوبدراینزمینهاست».این
یعنی یک کاستی اجتماعی بزرگ که باید برای
جبران آن فکری کرد .درباره این موضوع با سه
توگوکردیم.
جامعهشناسگف 

مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

اردشیر گراوند پژوهشگر مسائل اجتماعی

اگر مردم با نشاط باشند،جامعه پیشرفت می کند

شادی و نشاط؛ یک نیاز ضروری جامعه

* هر جامعهای به شدت به موفقیتهایی مانند آنچه
در فوتبال دیدیم ،نیاز دارد و همین اتفاقات کوچک در
زندگی آدمها ،میتواند به اتفاقات دلچسب دیگر هم
منجرشود؛ چراکه قوه محرکه فرد و جامعه ،شادمانی و
شادابی فردی و اجتماعی است.
* اگر صعود این بارمان را با دفعات قبل مقایسه کنیم،
میبینیم که میزان شادی و نشاط در گذشته بیشتر بود اما اینبار حتی
خیلیها خبر نداشتند که در صورت پیروزی مقابل عراق ،صعودمان قطعی
میشود .دالیل این موضوع هم با توجه به مشکالت زندگی مردم تقریبا
مشخص است اما چرایی آن باید به صورت دقیق تحلیل و بررسی شود.
* با وجود این ،تیم فوتبال ما در یک زمین کوچک بازی کرد و به خاطر
اینکه برنامه و هدف داشت ،به نتیجه مطلوب رسید و زمینهساز ایجاد
نشاط در جامعه شد .اگر همه دست اندرکاران و مسئوالن ما هم در زمین
بازی خودشان درست عمل کنند ،میتوانند همین نشاطآفرینی را داشته
باشند .این نشاط خیلی برای جامعه ما ضروری است و نباید از آن غفلت
کرد.
صحنه شهر اما همه چیز عادی است و کسی نگران
تلخی مرگ نیست....
بر اساس آخرین نقشه رنگبندی کشور که دیروز
منتشر شــد7 ،شهر در وضعیت قــرمــز ۴۳ ،شهر
نارنجی ۲۱۷ ،شهر زرد و  ۱۸۱شهر در وضعیت

* در هر جامعهای ،اگر مردم شاد و بانشاط باشند ،آن کشور و جامعه
پیشرفت میکند ،مردم در کنار هم حال بهتری دارند ،گذشت و صبر
وبردباریبیشترمیشود،آسیبهایاجتماعیکمترمیشودو....
*مسئوالنبایدایننشاطهایکوچکوسادهراازمردمدریغنکنندوبه
خوبیازاینفرصتاستفادهکنند.اگرمیبینیمکهدرجامعهاینشاط
وجود ندارد ،باید جای خالی آن را در برنامههای مسئوالن جستوجو
کنیم.مادرتقویممانتاریخهایمناسبتیبسیاریداریمکهمیتواندفرصتایجادنشاطدر
جامعهباشدامابهدرستیازاینفرصتهااستفادهنمیکنیم.
* خیلی تلخ است اما انگار واقعا برخی دوست ندارند که مردم شاد باشند ،حتی همین که
فرصتی مانند فوتبال هم برای ایجاد نشاط فراهم میشود ،تالش میکنند به هر شکلی
که شده کارشکنی کنند و این شادی را از مردم بگیرند.
* خیلی از مشکالت را میشود با ایجاد شادی و نشاط حل کرد ،نمیگوییم این شادی
میتواند مستقیما بیکاری و تورم را کنترل کند اما همین که مردم برای ساعاتی ،به
گرفتاریهایشان فکر نکنند و خوشحال باشند ،زمینهای میشود که حس همدلی و
همبستگی بیشتری داشته باشند و با این روحیه آمادگی پیدا کنند تا با کمک به دولت و
مسئوالن اجرایی ،در حل مشکالت مشارکت کنند.

آبی قرار دارند.
ضمن ایـنکــه روزانـــه چندهزار نفر نیز بــه شمار
مبتالیان جدید اضافه میشود که این رقم برای
24ساعته تا عصر دیــروز ۱۶هــزار و  ۷۵۷بیمار
است .این خبر حاکی است ،یونس پناهی ،معاون

تحقیقات وزیر بهداشت گفته است :سویه امیکرون
برخالف سویه دلتا از قدرت انتشار باالیی برخوردار
است؛ به گونهای که سویه دلتا  ۵تا  ۶روز زمان نیاز
داشت تا فرد دیگری را درگیر کند ولی این زمان در
سویه ُامیکرون به ۱/۵تا  ۳روز رسیده است.

