
رســانه ای در ســبد مصــرف خانوارهــا 
زمــان  ٭ و  کار  زمــان  میــان  تــوازن  برقــراری 

غــت  ا فر
بــه  ٭ عمومــی  فراغــت  کیفیــت  ارتقــای 

برنامــه  پخــش  در  تنــوع  ایجــاد  واســطه ی 
کیفیــت هنــری، آمــوزش  هــای بهــره منــد از 

ب  مطلــو
هنــری  ٭ فرهنگــی  هــای  برنامــه  برگــزاری 

ی  محلــه ا
حمایــت از ســازمان هــای مــردم نهــاد فعــال  ٭

در زمینــه اوقــات فراغــت 
برنامــه ریــزی بــه منظــور رشــد فعالیــت هــای  ٭

ــا  ــوان ب ــل ج ــی نس ــری و تفریح ــی، هن ورزش
کیــد بــر مقتضیــات دوره جوانــی  تا

رشــد و حمایــت از برگــزاری مراســم و جشــن  ٭
هــای دانشــجو محــور 

ســالیانه  ٭ تقویــم  تدویــن  و  ریــزی  برنامــه 
و  ملــی  هــای  مناســبت  و  مراســم  برگــزاری 

هبــی  مذ
بــه منظــور اســتفاده بهینــه  ٭ ریــزی  برنامــه 

از اســتعداد هــا و توانایــی هــای جوانــان و 
دســتگاه  منابــع  و  امکانــات  از  بهره گیــری 

ذیربــط  اجرایــی  هــای 
گــذاری فعالیــت هــای  ٭ برنامــه ریــزی بــرای وا

گــذاری دســتگاه هــای اجرایــی بــه  قابــل وا
دولتــی  غیــر  هــای  ســازمان  و  هــا  تشــکل 

جوانــان 

 
 
 
 

نقش شادی و نشاط در 
سالمت روان جوانان و  

نوجوانان 



شــادی و نشــاط بــه عنــوان یکــی از احساســات 
تریــن  ضــروری  از  یکــی  و  مثبــت  ای  ریشــه 
خواســته هــای فطــری و نیازهــای روانــی انســان، 
کننــده ای در تأمیــن ســامت فــرد  نقــش تعییــن 
کــه شــادی همــواره  و جامعــه داشــته و از آنجــا 
اعتمــاد  و  امیــد  و  خوش بینــی  خرســندی،  بــا 
کننــده ای  همــراه اســت، می توانــد نقــش تســریع 
بــا  باشــد.  داشــته  جامعــه  توســعه  فراینــد  در 
کــه از ســال  2000 میــادی بــه  همیــن مبناســت 
ــرای تعییــن ســطح  ــگاه ســازمان ملــل ب بعــد در ن
ــا  ــر هــای نشــاط ی کشــورها متغی توســعه یافتگــی 
شــادکامی، امیــد بــه آینــده، خشــنودی و رضایــت 
ــای  ــوان متغیر ه ــه عن ــز ب ــه نی ــراد جامع ــدی اف من
مجهــز  اســت،  شــده  محاســبات  وارد  کلیــدی 
بــودن جوانــان و نوجوانــان بــه نشــاط اجتماعــی، 
برابــر مشــکات می شــود  آنهــا در  ایمنــی  باعــث 
بــا شــرایط متغیــر  بــه راحتــی می تواننــد  آنــان  و 
در  مفیــد  نقشــی  و  یابنــد  انطبــاق  زندگــی، 
جامعــه داشــته باشــند. بنابرایــن افزایــش نشــاط 
کاهــش آســیب های  اجتماعــی در جوانــان باعــث 

می شــود. اجتماعــی 
 

نشاط اجتماعی همان سطح برخورداری از 
مواهب زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی  

و اجماع عینی است؛ 
 
 

کننده های اصلی نشاط تعیین 

بــه  ذیــل  متغییــر   6 نشــاط  جهانــی  گــزارش  در 
نشــاط  اصلــی  هــای  کننــده  تعییــن  عنــوان 

 . اســت  شــده  اســتخراج 
1.  سرانه ی تولید ناخالص داخلی

)GDP per capita(
)social support( 2. حمایت اجتماعی

)life expectancy( 3. امید به زندگی
زندگــی  اصلــی  هــای  تصمیــم  اتخــاذ  4. آزادی 

)freedom to make life choices(
)generosity( 5. سخاوت

)of corruption perception(ک فساد 6. ادرا

و 4 مقولــه تکمیلــی شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد 
 :

فراغت)تفریح، سفرخودآفرینی و خاقیت،  ٭
رسانه ها( 

جشن ها و مراسم جمعی )کارناوال ها( ٭
امنیت )با ابعاد وجودی یا معنویت،        ٭

شغلی، عاطفی و اجتماعی(
امید ٭

راهکارها

کــه باعــث افزایــش عاطفــه مثبــت  اقــدام هایــی 
کاهــش عاطفــه منفــی در جامعــه می شــوند، از  و 
ــر در ارتقــای نشــاط جامعــه  جملــه اقدامــات موث
ــی  ــنهادی م ــای پیش ــه راهکاره ــتند. از جمل هس

تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود :

گسترش شبکه حمایت همساالن  ٭ رشد و 
آوری  ٭ تــاب  رویکــرد  گســترش  و  رشــد 

اجتماع نگــر در مــدارس و دانشــگاه هــا بــه 
اجتماعــی  هــای  حمایــت  ارتقــاء  منظــور 
پذیــر  آســیب  دانشــجویان  بــرای  بویــژه 

گســترش شــبکه حمایــت اجتماعــی  ٭ رشــد و 
در نظــام ســامت 

گاهی های عمومی  ٭ ارتقای آ
ترویج سبک زندگی سالم  ٭
گیــری  ٭ کار  بــه  در  تبعیــض  و  انــگ  کاهــش 

ناشــی  انــک  کار)  هــای  محیــط  در  افــراد 
روان  و  جســمی  هــای  بیمــاری  برخــی  از 

) شــکی پز
گشــایش فضــای فرهنگــی بــه روی ســایق  ٭

متفــاوت شــهروندان 
بــاز تعریــف فراغــت بــه مثابــه ی فرهنــگ و  ٭

فرهنــگ بــه مثابــه ی خــود آفرینــی 
 ارتقــای فرهنــگ زیســت شــهری و ســامت  ٭

هــای  ســامانه  کارآمدســازی   : شــهری 
بهداشــت عمومــی در ســطح شــهر، مقابلــه 
و  هــوا  آلودگــی  ترافیــک،  هــای  بحــران  بــا 

محیطــی  زیســت  هــای  بحــران 
کاالهــای فرهنگــی، هنــری و  ٭ افزایــش ســهم 




