تعریفنشاط
و راهکارهایعملی
درارتقای
نشاط اجتماعی
راضیه ایلوخانی
کارشناس سالمت سالمندان،
دانشگاه علوم پزشکی همدان
معصومه کامرانی پور
مربی مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
اعظم غالمی جوادیه
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
میترا باقری زاده
کارشناس سالمت روانی اجتماعی و
اعتیاددانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اهداف آموزشی
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

مفهومنشاط،آثار واهمیتجایگاه آن

درزندگی رابیان کنند.

راهکـارهـای عمـلی درارتقـای نشـاط

اجتماعی را شرح دهند.
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مقدمه

یکی از چالش های فـــراروی انسان در دنیای امــروز،
احساس بهزیستی و شادمانی اســت ،چرا که با وجود
پیشرفتهای چشمگیر در فناوری و تأمین آسایش انسان،
احساس شادمانی او افزایش نیافته است .اهمیت نشاط
در زندگی افراد و در جامعه به اندازه ای است که رسیدن
به نشاط و راههــای افزایش آن همواره یکی از اهداف
زندگی افراد ،دستورکار سیاستگذاران و حوزه مطالعاتی
برخی از علمای علوم اجتماعی بــوده اســت .شــادی و
نشاط یکی از احساسات ریشه ای مثبت و از ضروری ترین
خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان است که نقش
تعیین کننده ای در تامین سالمت فرد و جامعه داشته و از
آنجا که شادی همواره با خرسندی ،خوش بینی و امید
و اعتماد همراه است ،می تواند نقش مهمی در فرآیند
سرعت بخشیدن به توسعه جامعه داشته باشد.
امــروزه نشاط اجتماعی از مؤلفه های رفاه اجتماعی به
شمار مــی رود و بیش از مداخالت پزشکی و روانــی به
عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته بوده و در عین حال
یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار است .از سال 2000
در ســازمــان ملل بــرای تعیین توسعه یافتگی کشورها
متغیرهای نشاط ،امید به آینده ،خشنودی و رضایتمندی
افراد جامعه نیز به عنوان یک متغیرکلیدی وارد محاسبات
شده است .به این شکل که اگر مردم یک جامعه احساس
نشاط و رضایت نکنند ،نمی توان آن جامعه را توسعه یافته
تلقی کــرد .درایــن مقاله با مفهوم نشاط و راهکارهای
عملی در ارتقای نشاط اجتماعی آشنا می شویم.

نشاط با هم متفاوتند .شادی حالتی از هیجان و احساس
آدمی به یک اتفاق و رویداد بیرونی مثل شنیدن یک خبر
مسرت بخش ،قرار داشتن در یک مهمانی خانوادگی،
دوستانه و ...است به عبارتی شادی مقطعی و گذرا است.
در حالی که نشاط حالتی از احساس و ادراک است
که ناشی از خودباوری ،رضایت از خویشتن ،احساس
کــارآمــدی و مفید بــودن اســت که در درون فــرد اتفاق
می افتد ،به تعبیری نقاط بسیار عمیق تر از شادی است.
شادی از دیدگاه روانشناسی در دو بعد عاطفی ،هیجانی
و شناختی تعریف می شود .در بعد عاطفی با مفاهیمی
مانند خوشی ،خوشحالی ،لذت و در بعد شناختی به
مفهوم رضایت از زندگی نسبت داده می شود .به عبارتی
شادی از سه عنصر عاطفه مثبت ،فقدان عاطفه منفی و
رضایت از زندگی تشکیل شده است.
جامعه شناسان نیز نشاط و شادمانی را پدیده ای اجتماعی
دانسته وبا دیدگاه های متفاوتی به آن نگریسته اند .به
نظر وینهوون نشاط ،فعالیت فرد را برمی انگیزد و روابط
اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند .همچنین سبب
می شود نگرش افراد به محیط پیرامون مثبت تر شده و در
تعارضهای اجتماعی زودتر به توافق برسند .همچنین او
نشاط را در سطح کالن به کیفیت جامعه و عواملی مانند
سالمت وآزادی وابسته می داند و معتقد است سیاست
اجتماعی می تواند ارتقا دهنده نشاط باشد.
نشاط در رابطه فرد با جامعه و گروه محقق می شود .در
غیر این صورت نشاط مجموعه ای از کیفیات روحی و
هیجانهای طرب انگیز فردی است که اگر این کیفیات

تعریف نشاط

شادی و نشاط در فرهنگ و ادب فارسی با مفاهیمی نظیر
خرمی ،ســرور ،تازگی ،طــراوت ،شادمانی،
خوشی و ّ
ســرزنــدگــی ،زنـــده دلـــی ،سبکی و چــاالکــی ،طــرب،
خرسندی ،کامروایی ،رغبت درونــی ،ضد افسردگی و
نظیر آن ،معادل دانسته شده است.
اگرچه در بعضی متون و مقاالت این دو واژه معادل هم
در نظر گرفته شده اند اما می تــوان گفت که شــادی و

امروزه نشاط اجتماعی از مؤلفـههای رفاه
اجتماعیبهشمارمیرود وبیش ازمداخالت
پزشـکـی و روانـی بـه عـوامـل اجتمـاعـی و
اقتـصـادی وابـستـه بـوده و در عیـن حـال
یکی ازمفاهیم محوریتوسعه پایداراست.
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روحی ،معانی اجتماعی و اهداف جمعی را در پی نداشته
باشد تعریفی جز رفتار و حاالت نابهنجار روحی جنون آمیز
نخواهد داشت.
نشاط اجتماعی

از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و همواره
تمایل دارد با دیگران ارتباط داشته باشد بنابراین وقتی
در تصمیم سازی ها وتصمیم گیری هایی که بر سرنوشت
خــودش تاثیر می گذارد مشارکت می کند از احساس
کارایی و خود اثربخشی باالیی برخوردار بوده ،خود را
فردی مفید و دارای آزادی عمل و دارای قدرت انتخاب
در جامعه تلقی می کند.
نشاط اجتماعی یکی از مؤلفههای مهم رفاه اجتماعی
به شمار مــی رود که با پیدایش نظریه های جدید در
توسعه و تأکید بر توسعه انسانی با محوریت سالمت به
عنوان یک مقوله محوری در سیاستگذاریهای عمومی
و رفاهی پدیدار شده اســت .اگر جامعه ای می خواهد
توسعه و پیشرفت کند و به آرمــان هــای انسانی خود
برسد ،الزمه آن داشتن شهروندانی با نشاط و شاداب
است و زمانی می توان به کمال نشاط اجتماعی رسید
که تمامی آحاد مردم با نشاط و شاداب باشند .با جامعه
شاداب و بانشاط می توان به اهداف مهم در حوزه های
مختلف سیاسی ،اجتماعی فرهنگی دســت یافت و
تصمیم گیران جامعه همواره می توانند از آن به عنوان
یک فرصت بهینه استفاده کنند .بنابر این می توان گفت
که نشاط اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین
شاخص های اجتماعی در گسترش احساس رضایت
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عمومی از زندگی ،بسط تعامالت اجتماعی سازنده ،رشد
اعتماد عمومی و مشارکت همه جانبه اجتماعی به شمار
می رود.
به نظر می رسد احساس شادی از یک سو انسانها را برای
زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده می کند و از سوی دیگر
به دلیل ویژگی مسری بودن آن ،وابستگی های فرد را با
محیط گسترده می کند.از این رو مادامی که شهروندان
احساس نشاط کنند ،همواره در خدمت به شهر و افراد
جامعه اهتمام بیشتری مــی ورزنــد ،از این منظر نقش
شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی مهم است که
متفکر اجتماعی« راسکین» بر این نکته تأکید می ورزدکه
ثروتمندترین کشور ،کشوری است که بیشترین افراد
بانشاط را زیر بال خود داشته باشد.
نشاط اجتماعی می تواند سالمت جسمانی را بهبود
ببخشد .افراد شاد احساس امنیت بیشتری می کنند،
آسانتر تصمیم می گیرند و دارای روحیه مشارکتی و
احساس رضایت باالتری هستند.
وضعیت نشاط اجتماعی در ایران

گــزارش جهانی نشاط هر ســال از ســوی پژوهشگران
سازمان ملل منتشر می شود .در گزارشی که فروردین
سال  1398توسط سازمان ملل منتشر شد شش متغیر،
سرانه تولید ناخالص داخلی ،حمایت اجتماعی ،امید به
زندگی سالم در بدو تولد ،آزادی در انتخابهای زندگی،
فعالیت های خیرخواهانه و ادراک و شیوه مقابله با فساد
به عنوان مهم ترین متغیرهای تاثیر گذار بر نشاط عمومی
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در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده بودند .در این
گزارش ایران در جایگاه  117در بین  154کشور جهان
قرار گرفت.
براساس این بررسی فنالند در رأس شادترین کشورهای
جهان است .ایــران در جدول بررسی میزان شادی در
سال  ۲۰۱۶در رتبه  ۱۰۵قرار داشت که در مقایسه با
سال  ،2015پنج پله باالتر آمده و بهتر شده بود ،اما سال
 2019نسبت به سال  2016رتبه مذکور  12پله سقوط
کرده است .با توجه به این گزارشها برای افزایش نشاط
اجتماعی در جامعه ایران باید برنامه ریزی مناسب انجام
شود تا هم از بروز مشکالت ناشی از افسردگی پیشگیری
شود و هم به توسعه یافتگی کشور کمک شود.
راهکارها و عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی

تحقیقات فراوانی در حوزه نشاط اجتماعی در کشور
انجام شــده اســت .در یک مطالعه مــروری نظام مند و
فراتحلیل که به بررسی عوامل مؤثر برنشاط اجتماعی
در ایــران پرداخته است،مهم ترین عوامل را رضایت از
زندگی ،عزت نفس ،دینداری و ارتباط اجتماعی معرفی
کرده است.
البته بــا بــررســی نتایج تحقیقات داخــلــی و خارجی
عوامل دیگری مانند مشارکت اجتماعی و فرهنگی،
اعتماد اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی ،پذیرش
اجتماعی ،ارضای عواطف ،وضعیت درآمد خانوار ،هویت
محلی و ملی ،ثبات عاطفی و شخصیت ،تأهل ،رضایت
شغلی ،افسردگی و اضطراب و سالمت جسمی و ...را نیز
می توان ذکر کرد.
راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی را می توان در
سه سطح ارایه داد:
 )1کشوری و ملی
*کاهش نرخ بیکاری و اشتغال زایی
*توسعه کمی وکیفی امکانات و فرصتها و توزیع عادالنه
آن ها
 )2سازمانی و منطقه ای
*برگزاری جشنوارههای بومی و محلی به طور مثال
مسابقات نقاشی در خیابان ها و مراکز تفریحی،

ایران درجدول بررسی میزان شادی
در سـال  ۲۰۱۶در رتبـ ه  ۱۰۵قـرار
داشت که در مقایسه با سال ،2015
پنج پله باالتر آمده و بهتر شده بود،
اما سال  2019نسبت به سال 2016
رتبه مذکور12پله سقوطکرده است.

جشنواره طراحی نمادهای هنری با ابزارهایی ساده
مانند شن و ماسه ،ساخت آدم برفی در زمستان،
پیادهرویهای دسته جمعی ،درختکاری به شکل
گروهی و...
*ساماندهی و رونقبخشی جشنها و اعیاد مذهبی
 )3سطح فردی
*تــوجــه بــه بهداشت روانـــی افـــراد از طــریــق آمــوزش
ارتــبــاطــات خــانــوادگــی صحیح و کــارآمــد و تقویت
ارتباطات اجتماعی ،رشد و شکوفایی استعدادها و
افزایش عزت نفس ،پیشگیری از فشارهای روانی با
آموزش کنترل خشم و مهارت های زندگی
*توجه به فراغت و تفریح افراد ،بهبود زیرساختهای
تفریح و سرگرمیهای سالم اجتماعی از جمله افزایش
سرانه فضای سبز ،ایجاد مجموعههای فرهنگی،
ورزشی و سینماهای روباز در بوستانهای شهر ،ایجاد
سایتهای کوچک ورزشــی (فوتسال ،تنیس روی
میزو)...
*فراهمساختنشرایطوبسترهاییبرایبروزفعالیتهای
جمعی جوانان ،توجه به جوانان و سپردن مسؤولیتها به
این قشر از جامعه میتواند باعث تقویت خودپنداره مثبت
و کاهش احساس بیگانگی اجتماعی در بین آنان شود
و چنانچه فرد ارزیابی مثبتی از خود و توانایی ها و
صفات و خصوصیات خود داشته باشد ،می توان گفت
این تفسیر مثبت ،روح نشاط و شادی را در فرد تقویت
کرده و به خانواده و اجتماع تسری خواهد داد.
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نتیجه گیری

نشاط اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین
شاخصهایاجتماعیدرگسترشاحساسرضایتعمومی
از زندگی ،بسط تعامالت اجتماعی سازنده ،رشد اعتماد
عمومیو مشارکت همه جانبه اجتماعی به شمار میرود.
از این رو اگر جامعهای میخواهد توسعه و پیشرفت کند
و به آرمــانهــای انسانی خــود برسد ،الزمــه آن داشتن
شهروندانی با نشاط و شــاداب اســت .توجه مسؤوالن و
تصمیم گیران به مقوله نشاط همراه با تعهد افراد به نقشها
و مسؤولیتهایی که میپذیرند و تقویت فرهنگ عمومیدر
ارتــبــاط بــا دیــگــران ،پایبندی بــه ارزشهـــای اسالمیو
دستورات ائمه از جمله انجام صله رحم و ایمان به قدرت
الیزال الهی ،بها دادن به کودکان و نوجوانان و سپردن
مسؤولیت به آنها که باعث تقویت حس اعتمادبه نفس و
شکل گیری مثبت شخصیت آنان خواهد شد ،همگی از
جمله مواردی است که سبب افزایش امید به زندگی در
افراد و بالطبع افزایش نشاط در جامعه میشود.
پیشنهاد

اگر زندگی را یک مثلث تصور کنیم که یک ضلع آن فعالیت
و کار باشد ،ضلع دوم آن تفریح و ضلع دیگر ارتباطات
باشد ،توجه کافی به هر سه این ابعاد ،مثلث زندگی را به

شکل متساوی االضالع در خواهد آورد و این نشان دهنده
تعادلی است که میان ابعاد زندگی برقرار است .پس بهتر
است بهجای دقیق شدن به نکات ریز زندگی به کلیات
آن توجه کنیم .آموزش مهارت های زندگی ،شاد بودن و
راهکارهای آن برای تمام گروه های سنی در برنامه های
سالمت را در اولویت قــرار دهیم .همچنین با تدارک
برنامه های متنوع از جمله برپایی همایش های شاد
زیستن ،پیاده روی های عمومی و تشویق شهروندان به
استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی ،افزایش دسترسی
به این امکانات از طریق رسانههای ارتباطی و همکاری
شهرداری و شورای شهر نیز گام های مؤثری برای ارتقای
نشاط اجتماعی برداریم .اهتمام جدی در سطح کالن
برای کاهش فقر و نابرابری ها و افزایش عدالت اجتماعی
از طریق توزیع عادالنه تر منابع باید مورد توجه مسؤوالن
قرارگیرد.
امام علی(ع) می فرماید:
*«شادی ،روح را باز می کند و نشاط را بر می انگیزد»
*«وقتی روز شادی در اختیارت قرارگرفت ،از آن دوری
نکن؛ زیرا وقتی در دست روز اندوه قرار بگیری ،از تو
صرفنظر نخواهد کرد».
(شرح نهج البالغه ج 20ص)286

منابع

*کیـا علـی اصـغـر ،امیـری رقـیـه .بـررسـی میـزان نشـاط اجتمـاعی و عـوامـل موثـر بـا آن (مطالـعـه ای دربیـن شـهـرونـدان 15تا  64سـال شـهـر اهـواز )
*تمیـزی فر ،ریحـانه ،عزیـزی مهر ،خیـام ،بررسـی رابطـه بین اوقات فراغت و نشـاط اجتمـاعی در شهـر اصفهان ،سال دوم ،شمـاره ،6زمستان .1394
*شریف زاده حکیمه السادات ،میرمحمد تبارسید احمد،عدلی پورصمد .بررسی عوامل موثر برنشاط اجتماعی در ایران :فرا تحلیلی از تحقیقات موجود
*گالبی ،فاطمه ،اخشی ،نازیال ،مشارکت اجتماعی ونشاط اجتماعی ،جامعه شناسیکاربردی ،سال ،26شماره پیاپی ،58شماره دوم ،تابستان 1394
*فرجی ،طوبی ،خادمیان ،طلیعه ،بررسینقش رضایت از زندگیبرمیزان نشاط اجتماعی ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ،شماره دهم ،تابستان1392
*هزارجریبی جعفر ،مرادی سجاد .نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن ،مطالعه ای در بین دانشحویان دانشگاه عالمه طباطبایی ،فصلنامه مطالعات
ملی،سال پانزدهم شماره 4
*خادمیان ،طلیعه ،فرجی ،طوبی ،عوامل اجتماعی موثر در نشاط اجتماعی دانشجویان
*پایگاه خبری تحلیلی ( .)entekhab.ir/001UDOنشاط اجتماعی عوامل و راهکارها

سایت خبری http://psychnews.ir/5637/5637.html
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