مولفه های فردی موثر در نشاط اجتماعی:
٭مثبت اندیشی
٭معنا بخشیدن به زندگی
٭مهارت شناخت خود(خودآ گاهی)
٭مهارت برقراری ارتباط موثر
٭مهارت حل مسئله
٭خود باوری
٭احساس خود کارآمدی
٭امید به زندگی و آینده
٭احساس رضایت از خویشتن
٭تقویت باورهای دینی و معنوی
٭توجه به سالمت جسمی و روانی

راهکارها.
٭رشد و گسترش شبکه حمایت همساالن
٭ترویج سبک زندگی سالم.
٭گشایش فضای فرهنگی به روی سالیق
متفاوت شهروندان.
٭افزایش سهم کاالهای فرهنگی ،هنری و
رسانه ای در سبد مصرف خانوارها.
٭برقراری توازن میان زمان کار و فراغت.
٭برگزاری برنامه های فرهنگی ،هنری و محله.
٭بهرمندی از کیفیت هنری و آموزشی
مطلوب.
٭حمای ــت از س ــازمانهای م ــردم نه ــاد فعال در
زمین ــه اوق ــات فراغت.
٭رش ــد فعالیت های ورزش ــی ،هنری و تفریحی
نس ــل جوان ب ــا تا کی ــد بر مقتضی ــات دوره

مولفه های اجتماعی موثر در نشاط
اجتماعی
٭عدالت اجتماعی
٭حمایت اجتماعی
(وجود شبکههای حمایتی در جامعه)
٭احساس امنیت
( اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی)
٭سخاوت اجتماعی

جوانی.
٭رش ــد و حمایت از برگزاری مراس ــم و مناس ــبت
های مل ــی و مذهبی.
٭آموزش مهارتهای زندگی و تابآوری در
جامعه از طریق مرا کز آموزشی و رسانههای
جمعی.

نقش نشاط اجتماعی در
پیشـگـــیری از خـودک ــشی

شـــادی و نشـــاط ،بنیـــادی تریـــن مفهـــوم در
روانشناســـی مثبت گـــرا و از مهمتریـــن عوامل
بالندگـــی و تعالی انســـان اســـت.
نشـــاط بـــه عنـــوان یکـــی از احساســـات ریشـــه
ای مثبـــت و یکـــی از ضـــروری تریـــن خواســـته
هـــای فطـــری و نیازهـــای روانـــی انســـان ،نقش
تعییـــن کننـــده ای در تامیـــن ســـامت  فرد
و جامعـــه داشـــته و از آنجا که نشـــاط همـــواره با
خرســـندی ،خوشـــبینی و امید و اعتماد همراه
اســـت ،میتوانـــد نقـــش تعییـــن کننـــده ای در
فرآینـــد توســـعه جامعـــه داشـــته باشـــد،

در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــواالت بای ــد گف ــت ک ــه
نش ــاط و ش ــادی ب ــا ه ــم متفاوتن ــد.

چ ــه عوامل ــی در افزای ــش نشـــاط اجتماعی و
پیش ــگیری از آس ــیبهای اجتماعـــی موثرند؟

٭ش ــادی :حالت ــی از هیج ــان و احس ــاس آدمی

داش ــتن تفکر و نگ ــرش مثبت به خـــود ،دیگران
و جامع ــه ،احس ــاس ارزش ــمندی کـــردن ،خود
ب ــاوری ،توانمن ــد ش ــدن در حیطـــه روابـــط بین
ف ــردی و گروه ــی ،مه ــارت خ ــود آ گاهـــی (یعنی
ش ــناخت نق ــاط قوت و ضع ــف خود ،شـــناخت
احساس ــات و وا کن ــش های ــی چون غـــم و اندوه
 ،ش ــادی و خش ــم در خ ــود) داشـــتن دانـــش و
مهارت حل مس ــائل و مش ــکالت روز مره زندگی
خود ،داش ــتن ه ــدف در زندگی ،تحـــرک بدنی،
داش ــتن امی ــد ب ــه زندگ ــی و آینـــده ،احســـاس
ارزش ــمندی و خ ــود کارآم ــدی در جامعـــه،
حض ــور در جمع ه ــای خیریه ای و شـــبکههای
اجتماع ــی مثبت ،پرهیز از گناه ،ورزش ،ســـفر و
تفریح ،به یاد داش ــته باش ــیم که شـــادی کردن
مع ــادل بیبندوب ــاری و قانون شـــکنی نیســـت.
ب ــا تروی ــج مظاهر صحیح ش ــادی که بـــا فرهنگ
مل ــی و مذهبی م ــا همخوان ــی دارد می تـــوان تا
ح ــد زی ــادی ب ــه اف ــراد در مع ــرض خطر آســـیب
کم ــک کرد.

ب ــه ی ــک اتف ــاق و روی ــداد بیرون ــی ،مث ــل
ش ــنیدن یک خبرمس ــرت بخش ،شنیدن
ی ــک ج ــک ،قرارداش ــتن در ی ــک مهمان ــی
خانوادگ ــی ،دوس ــتانه یا یک جش ــن ملی و
معنوی اس ــت .به تعبیری ش ــادی مقطعی
و گ ــذرا اس ــت و بیش ــتر وقت ها وابس ــته به
موقعیتهای ــی اس ــت ک ــه ممک ــن اس ــت

٭ آیـــا شـــادی همان نشـــاط اســـت؟ یـــا این دو

پایدار نباش ــند.

بـــا هـــم متفاوتنـــد؟ ا گر هـــردوی آنهـــا یکی
اســـت ،چـــرا بـــا وجـــود اینکـــه ســـاعت ها و
روزهـــای زیـــادی را با دوســـتان یـــا اعضای
خانـــواده خـــود بـــه شـــادی و خوشـــحالی
میگذرانیـــم ،بـــه محـــض اینکـــه تنهـــا
میشـــویم و یـــا از جمع آنها دور میشـــویم،
افـــکاری چـــون غـــم و انـــدوه ،ناامیـــدی و
اضطـــراب ،دلتنگـــی و بـــی حوصلگـــی و ...
بـــه ســـراغ مان مـــی آیـــد؟ و انـــگار نـــه انگار
که تـــا همیـــن یک ســـاعت قبـــل میگفتیم
و میخندیدیـــم و با شـــور و شـــوق در میان
جمـــع ابـــراز احساســـات میکردیـــم...

٭نش ــاط :حالتی از احس ــاس و ادارک اس ــت که
ناش ــی از خود باوری ،رضایت از خویشتن،
احس ــاس کارآمدی و مفید بودن است که
در درون ف ــرد اتف ــاق میافتاد و وابس ــته به
موقعیته ــای مقطع ــی و گذرا نیس ــت ،به
تعبیری نش ــاط بس ــیار عمیق تر از ش ــادی
اس ــت و متغیره ــای ف ــردی بیش ــتر در آن
نق ــش دارند ت ــا متغیر ه ــای بیرونی.

