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چکيده
مقدمه
جهان امروز عرصه رقابت جوامع مختلف ،جهت نيل به پيشرفت و عدالت استت و در ايت ميتان انستان ستال
بهعنوان محور توسعه پايدار ،بزرگتري و باارزشتري سرمايه هر جامعه محسوب ميشود .ستالمت گنجينته
ارزشمندي است که امروزه نه بهعنوان هدف زندگي ،بلکه بهعنتوان منبعتي بتراي زنتدگي اثتربخ شتناتته
ميشود.
شادکامي و نشاط ،يکي از عوامل زمينهساز سالمت انسانها و درنتيجه توسعه جوامتع انستاني استت .شتواهد
علمي ،ضرورت اتخاذ راهکارهاي جامعهمحور را در سياستگذاريها ارتقاء سالمت جامعته نشتان متيدهنتد.
الزمه تدوي صحيح و بهکارگيري اي راهکارها ،داشت تصويري واضح از نگرش ،ميزان درک تهديدکنندههاي
سالمتي و همچني عملکرد جامعه در حيطه سالمت است که رسيدن به آن با توجه به تنوع اقليمي ،نژادي و
فرهنگي موجود در کشور جمهوري اسالمي ايران اهميتي دوچندان دارد.
روششناسي
اطالعات موردنياز با بررسي مقاالت ،کتب و اسناد رسمي در تصوص شاتص نشاط و شادماني به دست آمد.
سپس در اسناد وضعيت موجود ،مقايسه شاتصهاي تعيي شده در برنامهها ،مقايسه کشورهاي مختلف انجام
شد .سپس اطالعات بهدستآمده در اتتيار اعضاي گروه سالمت معنوي قرار داده شد و گزارش نهايي پس از
اعمالنظر اساتيد ،ارائه عوامل تأثيرگذار و راهکارهاي پيشنهادي تهيه شد.
يافتهها
مقاله حاضر برگرفته از اطالعات موجود جهاني و کشوري در زمينه نشاط و شادکامي مردم جهان و ايران است.
اگرچه گزارش سازمان ملل از معدود منابع بي المللي استت کته بته بررستي وضتعيت نشتاط و شتادکامي در
کشورهاي جهان و تغييرات آن در طي زمان پرداتته است به نظر ميرسد به داليل مختلفي قابل نقتد استت.
نخست ،درک متفاوت از مفهوم نشاط و شادکامي است که ريشه در تفاوتهاي فرهنگي ،اجتماعي و متذهبي
جوامع مختلف انساني داشته و ارائه تعريف واحد و به طريق اولي سنج يکسان آن را براي تمامي کشورهاي
جهان مشکل ميسازد .تعريف نشاط در بسياري از جوامع مسلمان ازجمله ايران ،رنگ مذهبي داشته و مبتني
بر آموزههاي دي مبي اسالم است .بهعنوانمثال بسياري از مناسک و مراس مذهبي مسلمانان شيعه کته در
ظاهر با تأثر و حتي گريه همراه است از ديدگاه بسياري از مردم درنهايت به نشاطي متعالي در عزاداران تتت
ميشود .ازاي رو رتبههاي اعالمشده از سوي سازمان ملل متحد قابل نقد و بررسي است .دومي مسئله شتيوه

انتخاب و جمعآوري اطالعاتي است که زيربناي مقايسات و رتبههاي اعالمشده از سوي سازمان ملل را تشکيل
دادهاند .طبق گزارش مذکور ،نتايج اعالمشده براي وضعيت نشاط و تغييرات آن در کشورهاي جهان بر اساس
اطالعات در دسترسي است که بهطور ميانگي متعلق به  9333نفر از هر کشور است؛ کته ايت تتود تعمتي
نتايج را بهکل مردم آن کشور با شک و ترديد مواجه ميسازد؛ و آتري اما نته کت اهميتتتتري مستئله ،بته
شاتصهاي در نظر گرفتهشده در تصوص سنج نشاط برميگردد .در گزارش ستازمان ملتل درآمتد سترانه
( )GNPو شرايط اقتصادي بهعنوان زيربناي گسترش شادي و نشاط در جوامتع از اولويتت و اهميتت تاصتي
برتوردار است .درحاليکه در مطالعات محدودي که در کشور ما صورت گرفته مسائل مادي اقتصادي اگرچته
شرط الزم محسوب ميشود اما کافي نبتوده و باورهتا و پايبنتديهتاي متذهبي قتويتتر و روابتط اجتمتاعي و
تانوادگي مستحک تر ميتواند در اي امر مؤثر باشد.
بحث و نتيجهگيري
با سنج نشاط و شادکامي بهعنوان شاتصهاي استاندارد زندگي و طراحي مداتالت مناسب در اي زمينته
قادر تواهي بود ضم گسترش نشاط عمومي در جامعه ،زندگي پوياتري را براي مردم امتروز و آينتده ايجتاد
کني  .ازآنجاکه تعريف شادکامي و نشاط و تعيي شتاتصهتاي انتدازهگيتري آن بته ويژگتيهتاي فرهنگتي،
اجتماعي ،مذهبي و نژادي جوامع وابسته است ،پيشنهادهاي ذيل با هتدف حمايتتطلبتي از هيئتت محتترم
وزيران و برنامهريزان حوزه مربوطه و انجام اقدامات الزم با همکاري فرهنگستان علوم پزشکي ارائه ميگردند:
 .1تبيين مفهوم نشاط و شادكامي در جامعه ايراني با در نظر داشتن زمينههاي فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي
 .2طراحي و تدوين ابزار مناسب جهت سنجش مفهوم تبيين شده نشاط
 .3سنجش وضعيت نشاط در كشور بر اساس نمونه آماري كه در سطح هر شهرستان نيز معنيدار باشد.
 .4تدوين استراتژيهاي مؤثر بر اساس اطالعات مستخرج از پيمايشهاي پيشين
 .5طراحي و اجراي مداخالت مؤثر جهت ارتقاء وضعيت نشاط عمومي در كشور با همکاري ديگر فرهنگستانها
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