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نقش ارتقای سطح امید ،مشارکت و نشاط اجتماعی با تمرکز بر جامعه نخبگان
کشور در پیشگیری از اعتیاد
علی

محمدی  ،2حکیم سحاقی 0

چکیده
زمانی که مردم جامعه ای از امید و نشاط اجتماعی برخوردار باشند ،وفاق ،همبستری ،تعلق اجتماعی،تعامالت
اجتماعی مطلوب ،مشارکت ،رضایت ا ز زندگی و همچنین سالمت روانی و اجتماعی افراد افزایش مییابد.
بنابراین ،آسیبهای اجتماعی و مهاجرت کاهش و انریزه برای کار و تالش در جامعه افزایش مییابد.مطالعه
حاضر با هدف بررسی مفاهیم امید ،نشاط و مشارکت اجتماعی به عنوا عوامل پیشریرانه و ارائه راهکارهای
ا رتقای مشارکت اجتماعی و احساس مفیدبود نخبرا کشور در راستای پیشریری از اعتیاد انجام شد .این
پژوهش از نوع مروری -کتابخانه ای و با استناد به مبانی نظری و پژوهشی پیشین انجام شده است .ابتدا ،ابعاد
جامعهشناختی و روا شناختی مفهوم امید ،مشارکت اجتماعی ،نشاط اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر(مانند
پیوندهای اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،همبستری و انسجام محله ای) مرور شده است .سپس بر اساس مباحث
نظری و پیشینه پژوهشی ،مد مفهومی پیشنهاد شد .همسو با دیرر تحقیقات انجام شده در کشور ،میتوا
نتیجه گرفت که بین نشاط ،امید ،مشارکت ا جتماعی و بهرهمندی از توانمندیها و ظرفیتهای جو انا و
نخبرا کشور با آسیبهای اجتماعی در جامعه ایرانی رابطه معکوس وجود دارد .ارتقاء سطو امید ،نشاطو
مشارکت اجتماعی به عنوا یک عامل اساسی پیشریرانه ،در رویکردی سیستمی (طر کلی) صورت می -
گیرد .در این رویکرد به منظور پیشریری از آسیبهای اجتماعی و مهاجرت نخبرا  ،پشنهاداتی در جهت
افزایش روحیه مشارکت شهروندا به طور عام و جامعه نخبرا کشور به طور خاص و ارتقاء سطو امید و
نشاط اجتماعی ارا ئه شده است.
کلید واژه ها :امید اجتماعی ،نشاط اجتماعی  ،مشارکت اجتماعی ،جامعه نخبرا  ،آسیبهای اجتماعی

 .2نویسگنده مسئو  :کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشراه شهید چمرا اهواز ،اهواز ،ایرا  .پست الکترونیک:
mohammadi9631@gmail.com

 .2کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشراه شهید چمرا اهواز ،اهواز ،ایرا
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مقدمه

یکی از مسگائلی که در ت أمین بهداشگت روانی فرد مؤثر اسگت ،امیدواری اسگت .امید می تواند
بگه هنرگگام گرفتگاری بگه فرد کمگگک کنگگد ،همگا گونگگه کگگه فعگالیگگت و پیروزی افراد در
موقعیت های دشگگگوار و ظاهراً غیر ممکن ،موجب تقویت روحیه آنا میشگگگود .مبحث امید
در حوزۀ روا شگگناسگگی ،سگگا ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود .با اینکه ایده امید از آغاز
آفرینش آدمی وجود داشگگته اسگگت ،بررسگگی علمی آ پیشگگینهی چندا طوالنی ندارد .در
سگا های  2952تا  ،2932امید به شگکل رسگمی و با رویکردی علمی بررسی شد و برخی
افراد مانند فرانک و سگمینتو  2به این نتیجه رسگیدند که چنانچه افکار و هیجا های منفی،
موجب تضگگعیف سگگالمت روا شگگوند ،می توا از فرایندهای مثبتی مانند امید به عنوا
متغیری برای افزایش سگالمت روا انسگا ها اسگتفاده کرد .پژوهشگررا  ،متوجه شدهاند که
مردم در کشگگورهای گوناگو  ،شگگیوههای متفاوتی از جمله گوشداد به موسگگیقی ،صگگحبت
با یک دوسگگت ،پیادهروی ،تالش برای رفع مشگگگکل ،مشگگگارکت در امور اجتماعی ،خورد ،
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عبگادت ،نمگاز و خریگد را برای تغییر خلقشگگگا بگه کگار میبرنگد (بگه نقگل از النگگ ،بردلی و
کگاتبرت  .)0225 ،0همین هیجانات که محصگگگو حوادث خوشگگگایند و ناخوشگگگایند زندگی
روزمره ما هسگگتند ،پس از گذشگگت زما به صگگورت خلقهای مثبت و منفی ماندگار ،خود را
نشگگگا میدهنگد .بر اسگگگاس پیش بینی محققگا بینالمللی در سگگگا  0202میالدی ،اختال
افسگردگی جزء شگایع ترین اختالالت خواهد بود .به همین دلیل اغلب کشورهای توس عهیافته،
برنگامگههای شگگگادی بخش را در تمامی رفتارهای خانوادگی ،شگگگغلی و اجتماعی جوامع خود
گنجانده اند و تالشگگگی روزافزو جهت کاهش تنش و آرامش اجتماعی دارند .به امید آ که
که کشگگور ما نیز از این قافله حرکت علمی ،در راسگگتای گسگگترش سگگالمت اجتماعی غافل
نمگانگد .چرا کگه کشگگگور مگا مثگل تمگام جوامعی کگه در مسگگگیر تجدد قرار گرفتهاند ،حرکت
دوگانهای را طی ک رده اسگگگت .به تعبیر مارشگگگا برمن در کتاب تجربه مدرنیته ،تجدد هر جا
می رود ،خاصگیت فاوسگتی را دارد که یک سگویه قدسی و یک سویه شیطانی دارد یک وجه
سگگازندگی و یک وجه ویرانرری .وقتی جامعهای در مسگگگیر تجدد قرار میگیرد ،از یکسگ گو
2. Lang, Bradley & Cuthbert

1. Frank & Simonton

علي محمدی و حکيم سحاقي

شگگاهد صگگنعتی شگگد  ،از خودبیرانری ،تنشها و نابرابریها ،بحرا محیو زیسگگت ،تخریب
سگنت و آسگیبهای اجتماعی ناشگی از آ ها است و از سوی دیرر اشکا تازهای از آزادی،
رهایی ،آسگایش ،افزایش طو عمر ،گسگترش بهداشگت عمومی ،رفاه اجتماعی ،فرصگگتهای
زنگدگی و رهایی انسگگگا از نیروهایی که طبیعت و تاریخ بر انسگگگا تحمیل میکنند را فراهم
می سگازد .بنابراین تجدد بهطور همزما وضگعیتی پارادوکسیکا را فراهم میکند که ویژگی
مشگگترک آ در تجربههای گوناگو آ اسگگت .به عبارتی مدرنیته از سگگویی ویرا میکند و
از سگوی دیرر می سگازد .در ایرا نیز از مشروطه به بعد این وضعیت دوگانه و پارادوکسیکا
را شگگاهد هسگگتیم .به همین دلیل کسگگگانی که با مدرنیته سگگر سگگگتیز دارند ،به نیمه خالی لیوا
مراجعه می کنند و وجوه منفی مدرنیته را برمیشگگمارند و کسگگانی که موافق مدرنیته هسگگتند،
جنبههای مثبت آ را برجسگگگته می کنند .آبراهامیا  )0223( 2در تاریخ ایرا مدر عمدتاً به
جنبگههگا ی مثبگت مگدرنیتگه مثگل توسگگگعه جادهها ،شگگگکلگیری پارلما  ،انتخابات ،توسگگگعه
تکنولوژیهای ارتباطی و سگگواد میپردازد .اما در برابر این تناق

پرسگگش این اسگگت که آیا

ما در این مسگیری که هسگگتیم می توانیم به آینده امیدوار باشگگیم یا خیر؟ و راهکارهای تقویت

نگاامیدی را به دنبا خواهد داشگگگت .ناامیدی در جامعه نیز مشگگگارکت اجتماعی و احسگگگاس
مسگگئولیتپذیری اجتماعی را کاهش میدهد و زمینههای آسگگیبهای اجتماعی و فرهنری را
فراهم می کند .بر همین اسگگگاس پژوهش حاضگگگر به صگگگورت کتابخانهای و با هدف بررسگگگی
ابعگاد مفهوم امیگد ،مشگگگارکگت و نشگگگاط اجتماعی و ارائه راهکارهای ارتقاء آ در راسگگگتای
پیشریری از آسیبهای اجتماعی انجام شد.
امید
برای امیگد تعگاریف متعگددی ارائگه شگگگده اسگگگت .نیرویی الزم برای زنگدگی پویا (نووتنی ،0
 ،2939بگه نقگل از بهگاری ،) 2333 ،حمگایگت اجتمگاعی (بلند و دارلینرتو )0220 ،3؛ برقراری
2. Nowotny
3. Bland & Darlington

1. Abrahamian
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ارتباط نزدیک با ارزشهای شگگخصگگگی و اهداف و توا دنبا کرد کارهای روزانه .به طور
کلی امید را اسگاس پشگتکار افراد دانسگتهاند .بر اساس نظر برخی از محققا اکثر مردم امید را
به عنوا یک هیجا توصگیف میکنند (به نقل از بهاری .)2392 ،امید حالتی شگناختی اسگت.
وقتی اهگداف دارای ویژگیهگای دسگگگت یگافتنی ،تحگت کنتر  ،مهم ،جگامعهپذیر و اخالقی
باشگند ،امید شگکل میگیرد (به نقل از اسگنایدر ،شگا و لوپز  .)0223 ،2سگالمت ،لذت ،شادی
و امید از موضگوعات روا شگناسگی مثبت هسگتند .روا شگناسگی مثبت در سگطو فردی شامل
ویژگی های شگگخصگگی مثبت ،ظرفیت عاشگگق شگگد و دوسگگت داشگگتن ،شگگجاعت ،شگگهامت،
مهارتهای بین فردی ،توانمندیهای زیباییشگگناسگگی ،بخشگگش ،گذشگگت ،نوع دوسگگگتی و
خردمندی اسگت و در سگطو گروهی شامل مسئولیتپذیری اجتماعی ،شهروند خوب بود ،
تحمل و وجدا کاری اسگگت (گیلهام و سگگگلیرمن ،2999 ،به نقل از سگگگلیرمن و سگگگرزنت
میهالی  .)0222 ،0معلوم شگگگده اسگگگت که بین خوشبینی و امید همبسگگگتری معناداری وجود
(پیترسگگن  3و سگگلیرمن .)0222 ،خوشبینی و امید با شگگاخ
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افسگردگی همبسگتری منفی دارد و پیش بینیکننده شاخ

های آسگگیبشگگناسگگی روانی و
هایی از جمله سالمت روا  ،خلق

مثبت ،توانایی شگگناختی و کنارآمد مؤثر با مسگگائل (ارزیابی مجدد ،حل مسگگأله ،اجتناب از
رویدادهای فشگارزای زندگی ،جسگگتجوی حمایت اجتماعی) اسگگت( .پیترسگگو و سگگلیرمن،
0222؛ اسگنایدر0222 ،؛ شگییر و کارور و بیرجز  .)0222 ،9اسگنایدر امید را سازهای دو بعدی
میدانگد .یکی توانایی طراحی گذرگاههایی به سگگگوی اهداف مطلوب با وجود موانع و
دیرری توانایی ایجاد انریزه برای شگگروع و تداوم حرکت در این گذرگاهها (کار،2992 ،
ترجمه پاشگگاشگگریفی و همکارا  .)2335 ،هما طور که در این تعریف مشگگخ

اسگگت،

نظریۀ امید اسگگاس نظریههای شگگناختی اسگگت .به عبارتی امید فرایندی شگگناختی اسگگت که
تبعاتی هیجانی دارد(اسگگنایدر .)0220 ،طبق این نظریه ،امید یک هیجا انفعالی نیسگگت که
تنها در لحظههای تاریک زندگی پدیدار شگگود بلکه فرایندی شگگناختی اسگگت که افراد به
وسگیله آ به صگورت فعا برای دسگتیابی به اهدافشا تالش میکنند .از نظر اسنایدر ،امید
3. Peterson
4. Bridges

1 . Snyder, Shane & Lopez
2. Seligman & Ciskszentmihalyi

علي محمدی و حکيم سحاقي

فرایندی است که طی آ  ،فرد اهداف خود را تعیین میکند ،راهکارهایی برای رسید به
آ ها میسگگازد و انریزۀ الزم را برای اجرای این راهکارها ایجاد و در طو مسگگیر حف
میکند (اسنایدر.)2999 ،
راهکارهای تقویت امید

 .2مثبتنرری :امید نررشگی بینظیر است که تنها می تواند در افراد مثبتاند یش که مشتاقانه
در انتظار یک زندگی بهتر هستند ظاهر شود.
 .0دور کرد افکگار منفی از خود :هر چگه بیشگگگتر افکگار منفی را از خود دور کنیم زنگگدگی
غنیتر ،رضایتبخش و امیدوارانه تر خواهد شد.
 .3افزایش معنویت :هر چه به منابع معنوی بیشگتر متصگگل شگویم محدودیتها را از خود دور
ساخته و امید را در خود و دیررا گسترش خواهیم داد.
 .9متجلی کرد عشگگق در زندگی :اکثر ناامیدیهایی که افراد با آ روبرو میشگگگوند به دلیل
آ اسگگت که در اجرای اهداف خود ،به ویژه نشگگا داد عشگگق شگگا به دیررا کوتاهی
میکنند و به خوبی از عهدهی آ بر نمیآیند.

افزایش دهد.
 .3اندیشگگید به آنچه که داریم :سگگختیها را بیش از آنچه هسگگگتند بزرگ نکنیم .اگر اجازه
دهیم چشگگگمهگایمگا زیباییهای دیرر را که در اختیار داریم ببینند ،امید به آینده در ما
قوت میگیرد.
 .3انگدیشگگگیگد بگه آینده :بدانیم مشگگگکلی که هم اکنو گریبا گیر ماسگگگت تا ابد همراه ما
نخواهگد ماند .بهتر اسگگگت چشگگگم انتظار لحظههای روشگگگن باشگگگیم و به آینده خوشبین
بیندیشیم.
 .3زانوی غم بغگل نکرد  :هنرگام گرفتگاری سگگگعی کنیم خودما عامل افزایش مشگگگکالت
نباشگگیم ،تحرک و پویایی خود را از دسگگت ندهیم و مطمئن باشگگیم که هنرام گرفتاری
هیچکس به اندازهی خود ما نمی تواند به ما کمک کند (عالالدینی.)2333 ،
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تاثیر هراس اجتماعی بر گرایش به موادمخدر

موضگگوع نشگگاط اجتماعی به ویژه در حوزه جوانا بسگگیار مهم اسگگت .زیرا جوانا درصگگد
باالیی از جمعیت کشگگور را به خود اختصگگاص دادهاند .جوانا باید احسگگاس کنند که
فضگگای عمومی کشگگور در جهت توجه به خواسگگتهها ،نیازها و آرزوهای آ ها حرکت
میکند .گسترش رشتههای دانشراهی نظیر جامعهشناسی اوقات فراغت نیز به مهمتر شد
این مبحث کمک میکند .نشگگاط یا شگگادی یک وضگگعیت عاطفی اسگگت که احسگگاسگگات
مختلف (از رضگایت تا اوج شگادی) را در بر میگیرد و عامل انرژی و زندهدلی انسگا اس گت.
سگلیرمن از بنیانرذارا روا شگگناسگی مثبت ،از نشگگاط به عنوا عواطف و فعالیتهای مثبت
تعبیر میکند .نشگگاط اجتماعی در زندگی احسگاس خوشگگبختی ،اعتماد متقابل ،احسگگاس تعهد
و نشگگگانگهای از نررشهای مثبت نسگگگبت به جها و محیطی که فرد در آ زندگی میک ند را
در بر میگیرد ( ازکمپ2933 ،؛ ترجمه ماهر .)2333 ،بنابراین تعریف نشگگاط اجتماعی یعنی
شگگگادمانیهای فطری و طبیعی که در یک جامعه نمود پیدا میکند .این پدیده اجتماعی از
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بیرو و درو  ،زنگدگی انسگگگا هگا را تحگت تگاثیر فراوا قرار میدهگد .نشگگگاط اجتماعی یا
شگادمانی به عنوا یک پیامد مهم در احسگاس رضایت شغلی و خوشبختی انسا مطر است
و نه تنها زندگی شگگخصگگی بلکه جنبههای اجتماعی حیات ما یعنی کنشها و ارتباطاتی که با
دیررا برقرار میکنیم را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

نشگاط اجتماعی حاصل عواملی است که از جامعهای به جامعهای دیرر متفاوت است.
این تفاوت ناشگگگی از فرهنگ جوامع اسگگگت .مقبولیت اجتماعی ،امید به آینده ،عدالت
اجتمگاعی ،پایبندی به معتقدات دینی ،بیرانری ،همبسگگگتری و محرومیت اجتماعی از
عواملی هسگگگتند که در کاهش و افزایش نشگگگاط اجتماعی موثرند (هزار جریبی و آسگگگتین
افشگگا  .)2333 ،این عوامل را می توا در قالب سگگرمایۀ فرهنری و سگگرمایۀ اجتماعی بیا
کرد که در زیر به طور ضمنی به آ ها اشاره میشود.
مقبولیگت اجتماعی :مقبولیت اجتماعی بیانرر ارزش ،احترام و منزلتی اسگگگت که خانواده
و جامعه برای یک فرد در نظر میگیرند.
امیگد بگه آینگده :امیگد عبگارت اسگگگت از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه اسگگگت .به
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عبگارت دیرر ،ارزیابی مثبتی اسگگگت از آنچه فرد تمایل دارد و می خواهد که به وقوع بپیوندد.
طبق تحقیقات ،از این مولفه به عنوا مهم ترین عامل در تبیین نشاط اجتماعی یاد میشود.
عگدالت اجتماعی :عدالت توزیعی در روابو اجتماعی به معنای عدالتی اسگگگت که هر فرد
در روابگو متقگگابگگل بگگا دیررا انتظگگار دارد .معموالً پگگاداش و منگگافع خگگال

هر فرد بگگا

سرمایهگذاری وی متناسب است و هرچه سرمایهگذاری بیشتر ،سود نیز بیشتر است.
پایبندی به اعتقادات دینی :می توا معتقدات دینی را همچو گرایش شگگدید انسگگا ها به
سگگگوی خگداوند ،یا گرایش به نیر وهای برتر به منظور تبیین علل وجودی خویش در جها و
بازیابی معنایی برای هسگگتی دانسگگت .دین ،اعتقادات نسگگبت به واقعیتها ،مناسگگک ،آیینها و
اعما گوناگو را مشخ

میسازد.

بیرگانری اجتماعی :از خود بیرانری یعنی بیرانه شگگگد افراد با خودشگگگا و یا با دیررا .
بگه عبارت دیرر ،از خود بیرانری به وضگگگعیتی گفته می شگگگود که مردم در آ اختیار خود را
در دربگاره دنیگای اجتمگاعی از دسگگگت میدهند و خود را در یک محیو اجتماعی خصگگگمانه
بیرانه می یابند (ستوده.)2332 ،

و اراده برخوردار باشگگگند» .همچنین همبسگگگتری می تواند شگگگامل پیوند انسگگگانی و برادری بین
انسا ها و یا حتی وابستری متقابل حیات و منافع بین آ ها باشد.
احسگگاس محرومیت :از اختالف بین آنچه فرد میخواهد و انتظار دارد ،یا آنچه به دسگگت
می آورد ،و همچنین از مقایسگه خود با دیررانی که در شگرایو او هسگتند ،ممکن است حالتی
از احساس محرومیت به فرد دست دهد (ممتاز.)2332 ،
شگادی همیشگگه با هیجا  ،خنده و حرکت همراه اسگگت؛ در حالی که در نشگگاط ،احسگگاس
بهجت و سگرور لزوماً با خنده همر اه نیست ولی احساسی است که موجب لذت فرد میشود.
نشگاط فقو خنده و طنز نیسگت ،بلکه یک حس درونی اسگت .به همین ترتیب شادی میتواند
یک هیجا کاذب و زودگذر حتی منفی باشگگد در حالی که ماهیت نشگگاط اصگگیل ،مثبت و با
دوام اسگگت .شگگادیهای کاذبی که توسگگو محرکهای متفاوت مثل داروهای روا گردا ،
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موادمخدر ،الکل و غیره به دسگگت میآید کوتاه و گذرا بوده و پیامدهای اندوه و افسگگردگی
را به دنبا خواهد داشگگت .لذا در اینجا صگگحبت از صگگرفاً شگگاد کرد جامعه با تمسگگک به هر
ترفندی نیسگت بلکه منظور روش هایی اسگگت که شگگور و هیجا پایا و واقعی را در تمامی زیر
گروه های جامعه باال برده و باعث تحرک بیشگگتر و موثرتر جامعه شگگود .البته بعضگگی از انواع
شگگگادی نیز مطلوب اسگگگت و یا حداقل با هنجارهای جامعه در تضگگگاد نیسگگگت مانند به خیابا
آمد و شگگگادی عده ای از مردم بعد از پیروزی انتخابات یا برد تیمهای ورزشگگگی مورد عالقه
و یا در چهارشگن به سگوری .این شادی اگر کنتر شدهباشد به نشاط جامعه کمک میک ند .اما
بگاز برای افزایش نشگگگاط جگامعگه بگایگد به دنبا راهکارهایی پایاتر و پویاتر بود و در کنار این
شگادیهای اجتماعی از ابزارهای دیرر نیز اسگگتفاده نمود .نشگاط اجتماعی شگگرایطی اسگگت که
افراد از آ احسگگگاس رضگگگایت کرده و پویایی دارند .به عنوا مثا کسگگگی که در حرفه خود
می توانگد کگار مفیگدی انجگام بگدهگد و یگا در کگانو هگای فرهنری ،ادبی یگا خیریگهها فعالیت
می کند ،به علت احسگگاس مفید واقع شگگد  ،نشگگاط واقعی پیدا میکند و از رضگگگایت درونی
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بسیار باالیی بهرهمند میشود.
بگا توجگه بگه تمهیدات یاد شگگگده ،به نظر میرسگگگد باید به دنبا راهکارهایی مطلوب برای
ارتقاء نشاط بود .در زیر به برخی از این راهکارها اشاره میشود.
 داشگگگتن لبخنگد بر لب در برخوردهای اجتماعی و دوری از عبوس بود  ،اخم کرد ومکدر بود که باعث انتقا انرژی منفی به دیررا میشود .
 اس گ تفاده از عطر و لباسهای آراسگگته با رنگ های شگگاد در منز و در جامعه متناسگگب باهنجارهای اجتماعی ،به عنوا مثا رنگ های سگگنرین اما شگگاد برای خانمها و آقایا وجود
دارد کگه می توانگد در محیو کگار ،جگامعگه ،و خانواده اسگگگتفاده کنند ولی کم توجهی به این
مهم باعث گرایش افراطی به رنگ های تیره و کدر میشود.
 تقویت اعتماد به نفس ،اراده و حافظه مسیر پرورش با روشهای کارآمد پیشگگگریری از فشگگارهای روانی و ایجاد کنتر بر فشگگگارهای روانی ،کمک به باال بردظرفیت تحملپذیری و پرهیز از عصبانیتهای زودهنرام
 -ریشگگه کنی افکار و هیجا های منفی و ناآرام ،به عبارتی باید تالش کرد که مشگگکالت
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زندگی مانند مسگگائ ل اقتصگگادی تمامی فکر و ذکر افراد را در تمامی لحظات زندگی اشگگغا
نکند و افراد در حد متعاد به افکار مثبت نیز توجه داشگگگته باشگگگند و روحیه امید را در درو
خود و با اراده خود تقویت کنند.
 فراگیری بهداش ت روانی و پیشریری از آسیبهای فردی ایجاد قدرت غلبه بر ترس و ناراحتیهای زندگی تقویت تعامالت اجتماعی و خانوادگی صحیو و کار آمد فراگیری ورزش های فکری و به کارگیری آ در مسیر تعلیم و تربیت رشد و شکوفایی استعدادها بکار گیری افکار مثبت و متعاد در زندگی پرداختن بگه عوامگل امید بخش و شگگگادیآور مانند رضگگگایت و تحمل ،پرهیز از گناه،مبارزه با نررانی ،حضگگگور در مجالس شگگگادی ،ورزش ،سگگگفر و تفریو ،تفکر در آفریدههای
خداوند ،یادگیری و اتخاذ شگیوه صگحیو برخورد با مشگکالت ،داشتن قضاوتهای مث بت در
خصوص افراد و تصویرسازیهای مثبت از دیرر راهکارها هستند.

اسگگگتفگاده از عطرهگا و بوهگای خوش به صگگگورت فردی و یا معطر نمود محل کار و زندگی
امو ری نسگگگبتاً سگگگاده اسگگگت که با کمی آموزش و الروسگگگازی و اسگگگتفاده از رسگگگانهها قابل
پیاده سگازی اسگت ولی طبیعی است که تنها در سایه یک برنامهریزی دقیق ممکن خواهدبود.
امگا برای ارتقگا و اصگگگال  ،عوامگل بسگگگیاری بر ایجاد نشگگگاط اجتماعی و امید تاثیر دارند که
مهم ترین آ ها فرصگتسگازی برای توسعه اقتصادی است .در واقع مادامی که جهت تقویت
شگگگاخ

هگای موثر بر رفاه عمومی مانند افزایش اشگگگتغا  ،کمکرد بیکاری ،تقویت امنیت

شگگغلی ،برداشگگتن موانع ازدواج ،تامین مسگگکن و مواردی از این دسگگت برنامهریزی شگگود،
میتو ا بگا طراحی یگک نقشگگگه راه عگالمگانه به اجرای برنامههای تاثیرگذار بر افزایش نشگگگاط
اجتماعی و سطو اعتماد مردم به کشور و نظام پرداخت (انوری حکمت.)2390 ،
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سیمای امید و نشاط اجتماعی در ایران
گسگترش شگهرنشگینی ،دسگگترسگی بیشگتر به فناوری ،مشگغلههای فراوا  ،تحمیل اسگگترسهای
متعگدد بر افراد ،تعگامگل فرهنری بگاال و خطر تضگگگعی ف هویگت فرهنری ،کگاهش ارتبگاطات
عگاطفی میگا مردم و افزایش اختالالت روانی ،از ویژگیهگای جگامعگه امروزی و زنگدگی به
اصگال مدر اسگگت .ب عضگی از جامعهشگگناسگگا براین عقیده اند که جامعه ایرانی آ اندازه که
باید و شگاید شگاد نیسگت و از نبود بسترها و زمینههای الزم برای ابراز شادمانی به شکل جمعی
و عمومی رنج میبرد .بگه عبگارت دیرر در جگامعگه ،شگگگیوههگای شگگگنگاختگهشگگگده و متعارف
محگدودی برای شگگگادمگانی های همرانی وجود دارد و در برخی مواقع این شگگگادمانی عمومی
در تعگارض بگا نظم و امنیگت اجتماعی قرار میگیرد .افسگگگردگی در ایرا آمار نسگگگبتاً باالیی
دارد .آمار باالی مصگگگرف مواد مخدر و مشگگگروبات الکلی ،زنگ خطری برای جامعه اسگگگت.
شگادی های اجتماعی ما در حد ارتباط کالمی توقف کرده و از ارتباطات رفتاری و احسگاسی
واقعی خبری نیسگگگگت .تفریحگات فردی غیرفعگگا مگگاننگد رفتن بگگه مراکز خریگگد ،رفتن بگگه
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رسگتورا ها ،پاسگاژ گردی ،تماشگای تلویزیو  ،تمسخر دیررا و جک گفتن تا حدی جای
شادی اجتماعی را گرفته است.
بر اسگاس مد فرضگی مفهومی ،داشگتن احساس محرومیت ناشی از باالتر بود خواستهها
از داشگته ها ،عدم انسگجام بافت شگهری ،سگرانه پایین فضای فرهنری ،فضای سبز و ورزشی و
مشگگکالت اقتصگگادی از جمله مهم ترین عواملی هسگگتند که موجب کاهش نشگگاط در شگگهر
میشگگگوند .عالوه بر این ،عوامل فردی ،خانوادگی همچو فقدا سگگگالمت جسگگگمی ،روانی،
اجتماعی و معنوی ،دسگتمزد پایین و مشگگکالت شگگدید اقتصگگادی ،کمبود وسگگایل تفریحی و
رفاهی ،ضگعف در مهارتهای ارتباطی با دیررا  ،انزوا و گوشگهگیری ،مشگکالت خانوادگی
و کگاهش روابو خانوادگی و اجتماعی نیز از جمله عوامل تاثیرگذار دیرر در فقدا نشگگگاط
اجتمگاعی اسگگگت .عوامل محیطی-اجتماعی تاثیرگذار در فقدا نشگگگاط اجتماعی عبارتند از:
بافت شگهرها و محلهها که با اسگتانداردهای روانی و فرهنری در تعارض باشگگند ،آلودگیهای
صگگگوتی ،از بین ر فتن صگگگدای طبیعت مانند صگگگدای آب جاری یا نغمه دلنشگگگین پرندگا و
وزش باد در شگاخسگار درختا  ،تنشهای عصگبی و گالویز شگد افراد به دالیل بسگیار ساده،
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ترافیک ،عدم ثبات اقتصگگادی ،تورم و دسگگترسگگی سگگخت و دشگگوار به امکانات الزم و اولیه
برای یک زندگی سگگگاده ،بزهکاریهای اجتماعی و نررانی از برخوردهای خشگگگن در جامعه،
بینظمی و هنجارشگکنیهای اجتماعی ،شگکلگیری و نهادینه شگد بعضی ضدارزشها مانند
کمرنگ شگد روحیه تعاو  ،همدلی و نوعدوسگتی ،زیاد شگد ریا و دروا ،کم شد فضای
سگگبز و محدود شگگگد زیبایی فضگگگای سگگگبز به پارکهای دور از دسگگگترس که اکثر افراد به
صگورت بسگیار گذرا و با فاصگله زمانی زیاد می توانند از این فضگاها استفاده کنند ،از بین رفتن
فضگگگای سگگگبز متصگگگل بگه زنگدگی روزانگه مگاننگد حیگاط خگانگه،آلودگی هوا و بوهای متعفن
پسگگماندهای کارخانجات و پتروشگگیمیها ،جدا شگگد انسگگا از طبیعت و پرندگا و سگگایر
مخلوقات زیبای خداوند ،کم شگگگد جلوه زیبای شگگگهری با بکارگیری رنگ های سگگگرد و
کدر مانند رنگ های خاکی ،خاکسگگتری و رنگهای تیره با درخشگگندگی کم ،عدم اسگگتفاده
از جلوه های ویژه و زیبا از نمادهای هنری و اسگگگتفاده بسگگگیار محدود از موسگگگیقی آب روا ،
خرابیها و زشگگتیهای راهها ،پیادهروها ،خیابا ها ،دیوارهای مناز و سگگایر عناصگگر شگگهری
و ....
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شکل  :) 7مدل ارتباط نشاط ،امید و مشارکت اجتماعی

نقش ارتقای سطح اميد ،مشارکت و نشاط اجتماعي با ...

رابطه امید ،نشاط و مشارکت اجتماعی با اعتیاد

در داخل کشگور پژوهشهایی که مسگگتقیماً به ارتباط بین امید ،نشگاط و مشگگارکت اجتماعی با
گرایش به اعتیاد پرداخته باشگگگد یافت نشگگد .ولی در عین حا تحقیقات زیادی بر اهمیت و
تگأثیر این سگگگه عامل به عنوا عوامل واسگگگطهای و محافظتکننده تاکید کردهاند .امروزه
مگاهیگت پیچیگده آسگگگیگبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد ایجاب میکند که با اتکا به یافتههای
نوین ،دایره شگناخت خود را گسگترش دهیم .از این منظر امید ،مشارکت و نشاط اجتماعی به
عنوا ابزاری اسگاسگی قابلیت و کارایی باالیی در تبیین و توضگیو مسگگگگگائل و مشگگکالت ،از
جملگه آسگگگیگبهای اجتماعی دارد .مرور برخی از مطالعات حاکی از آ اسگگگت که میا
تعیینکنندههای اجتماعی سگالمت مانند وضگعیت اقتصگادی ،اشگتغا و آموزش و شرایو
محیو زندگی با اعتیادارتباط معناداری وجود دارد .در کشگگور ما تاکنو راهکارهای مبارزه
با این پدیده خانما سگگوز بیشگگگتر سگگگخت افزاری و مبارزههای نظامی و انتظامی بوده اسگگگت.
حگا آنکگه کشگگگوری مگاننگد ایرا آ هم با توجه به فرهنگ غنی و ظرفیتهای خاص خود
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نیازمند مبارزه نرمافزاری اسگگت که اجتماعی کرد یکی از شگگیوههای این مبارزه و راهکاری
اسگگگگت کگگه از خگگانواده و جگگامعگگه آغگاز میشگگگود (محمگگدی .)2393 ،اجتمگگاعی کرد
مسگگئولیت پذیری به معنای درونی کرد یک موضگگوع اسگگت که باید از خانواده شگگروع و در
سگگیسگگتم آموزشگگی بخشگگی از سگگرفصگگلها شگگود .عالوه بر این در سگگطو محالت ،دولتیها
میبایسگت سگرمایه اجتماعی را در کشگور در قالب افزایش امید ،نشگاط و مشارکت اجتماعی
تقویگت کن نگد .این تغییر نررش و اقبگا از رویکرد اجتمگگاعی کرد پیشگگگریری از اعتیگاد و
حرکت به سگمت برنامههای مشگارکتی خود زمینه سگگاز نشگاط در جامعه خواهد بود .بر اسگگاس
مبانی نظری قدر مسگلم اسگگت که موتور محرکه توسگعه پایدار «نشگگاط اجتماعی» اسگگت که از
انحرافات می کاهد ،امنیت اجتماعی را افزایش میدهد ،همبسگگگتری اجتماعی را زیاد میکند
و بیرانری با جامعه را کاهش میدهد (بشگگگیرنژاد .) 2390 ،فقدا روحیه نشگگگاط و مشگگگارکت
اجتمگاعی ،افسگگگردگی ،بگدبینی ،ارزیگابی منفی از رویگدادهگا ،بی عالقری بگه اجتمگاع و کگگار،
کمرنگ شگگد وجدا کاری ،اعتیاد به موادمخدر ،ناهنجاریهای اجتماعی ،رواج خشگگونت
در روابو اجتمگاعی ،طالق و گرا یش بگه فرهنگگ بیرگانه را به بار میآورد (خوشفر ،جانعلی

علي محمدی و حکيم سحاقي

زاده ،اکبرزاده و دهقگانی .)2390 ،عالوه بر این ،نقش مؤثر مردم و مشگگگارکگت آ هگگا در
حرکت به سگمت توسگعه پایدار شهری بر کسی پوشیده نیست .به گونهای که برای رسید
به الروی توسگعه پایدار ،مشگارکت مردم راهکار اصلی و محوری به شمار میرود .از منظر
نظاممندی و کارکردی مشگگارکت را سگگازوکاری برای توسگگعه و تعالی نظام اجتماعی
دانسگتهاند که توسعه نیافتن ساختارهای الزم برای مشارکت و نهادینهسازی آ به سقوط و
انقراض نظام اجتماعی میانجامد (سگگگلیمی .) 2339 ،در واقع مشگگگارکت ،حرکتی آگاهانه،
فعا  ،آزاد و با مسگئولیت اسگت که برای ثبات و امنیت جامعه ضروری است .این حرکت به
گونه ای اسگگگت که مردم احسگگگاس می کنند به جامعه تعلق دارند و در واقع گرداننده اصگگگلی
خودشگا هسگتند .مشگارکت ،خوشبینی ،نشگاط و امید با شاخ
افسگگگردگی همبسگگگتری منفی دارد و شگگگاخ

های آسیبشناسی روانی و

های مرتبو با سگگگالمت را پیشبینی میکنند

(پیترسگگو و سگگلیرمن0222 ،؛ اسگگنایدر0222 ،؛ شگگی یر و همکارا 0222 ،؛ تیلر و کمنی،
 .)0222تحقیق نشگا داده اسگت که هنرام رویارویی با موانع ،افراد از مراحل روا شناختی
خاصگگی میگذرند که در همۀ انسگگا ها طبق الرویی خاص ایجاد نمیشگگود .اما به طور

زمینه بهداشگگگت روانی مطالعات نشگگگا دادهاند که عاطفه مثبت می تواند ابطا کننده عواطف
منفی و خنثی کننده اثرات مخرب آ ها باشگگد (بارتولیک ،باسگگو ،شگگفت ،گالسگگر و تیتانیک
– شفت .)2999 ،2
امید و نشاط اجتماعی

بیاحساسی یک حالت منفعل نباتی و نداشتن عالقه ،توجه ،احساس و هیجا است .از نظر
اسگنایدر ،بیاحسگاسی ،فاجعهای مصیبت بار است که در آ فرد احساس لذت و هر گونه
احتما مشگگگترک بالقوه با دیررا را از دسگگگت میدهد (اسگگگنایدر .)0222 ،در رویکرد
جامعهشگگناسگگی ،امید و نشگگاط عالوه بر حالتی درونی به مثابه پدیدهای اجتماعی در نظر گرفته
1. Bartolic, Basso, Schefft, Glauser
& Titanic- Schefft
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میشگگگوند که مولفههای اجتماعی و فرهنری بر آ تاثیر میگذارد .پایه اصگگگلی شگگگادی و غم
در درو انسگا اسگت اما چو انسگا موجودی اجتماعی اسگت شگگادی و غم او تا حد زیادی
تحگت تگاثیر روابو بگا دیررا  ،میزا کسگگگب موفقیتها ،تامین نیازها و انتظاراتش از محیو
اجتمگاعی و حتی خگدا اسگگگت .نقطگه مقابل این دو مقوله (امید و نشگگگاط اجتماعی) بی تفاوتی
اسگگت .بی تفاوتی از ریشگگه  apathaiگرفته شگگده و در رویکردهای مختلف تعاریف متفاوتی
دارد .در روا شگگناسگگی ،بی تفاوتی را حالتی از نبود احسگگاس درونی ،عاطفه و تعلق نداشگگتن به
مشگارکت و درگیری هیجانی به محیو تعریف کرده اند که در انواع خاصگی از اسگگکیزوفرنی
و افسگگردگی مشگگاهده می شگگود (سگگادوک و سگگادوک ،ترجمه رضگگاعی .)2399 ،خیلی از
صگگگاحبنظرا جامعهشگگگناسگگگی ،بی تفاوتی را به معنای نداشگگگتن آگاهی ،انریزه ،تعهد مدنی،
مسگگگئولیگت اجتمگاعی و عمگل اجتمگاعی میداننگد و آ را کنگارهگیری و عگدم مشگگگارکگگت
اجتمگاعی در حگد انتظگار و مطلوب تفسگگگیر کردهانگد (مرتن .)2933 ،شگگگی یو  )0225( 2در
پژوهشگگی به این نتیجه دسگگت یافت که افرادی که وابسگگتری به شگگرابخواری داشگگتند رتبه
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سگالمت پایین و فشگارخو باال داشگگتند .گزارش شگده اسگگت که افراد وابسگته به سگگیرار رتبه
سگالمت پایینی داشگگتند و احسگاس ناخشگگنودی (حالت ناشگگادی) میکردند و به بیماری های
قلبی  -عروقی مبتال بودند .همچنین نتایج نشگگگا داد که افراد وابسگگگته به سگگگیرار ،قمار و
بازیهای ویدئویی از لحاظ سالمت و نشاط در رتبهی پایینی قرار داشتند.
شگگهاب و وسگگت  )0220( 0در تحقیقی با عنوا "تفاوت در شگگادی افراد سگگیراری ،افراد
قبالً سگیراری و غیرسگیراری" به این نتیجه رسگیدند که افرادی که قبالً سگیراری بودهاند و به
مدت یکسگگا یا بیشگگتر س گ یرارکشگگید را متوقف کردهاند ،شگگادتر از افراد سگگیراری بودند.
واتسگو  ،0222( 3به نقل از بختیار نصگگرآبادی ،عاملی و بختییار نصگرآبادی )2335 ،بیا کرده
اسگگت که یکی از مباحثی که در پژوهشهای روا شگگناسگگا در مورد بهرهوری ذهنی مورد
توجه قرارگرفته اسگگت بررسگگی تأثیرات شگگادی بر حالتهای روانی دانشآموزا و هم چنین
رضگگایت از زندگی در بلند مدت و عدم گرایش به سگگمت اعتیاد اسگگت .ایروانی ( )2392در
3 . Watson

1 . Shiue
2 . Shahab & West
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بررسگی تاثیر برنامه های شگادی آفرین بر کاهش افسگردگی شگهروندا سگاکن اصفها به این
نتیجه رسگگگید که بین سگگگالمت روا و کاهش اضگگگطراب با نشگگگاط رابطه وجود دارد .نوریا
نجفآبادی و جهانریر ( )2395در پژوهشگی تحت عنوا "بررسگگی رابطه بین نشگگاط اجتماعی
و سگگالمت روا در پیشگگریری از گرایش جوانا به اعتیادمواد مخدر" به این نتیجه رسگگیدند
که بین سگگگالمت روا و نشگگگاط اجتماعی با گرایش به اعتیاد رابطه معکوس معناداری وجود
دارد .عزیزی ( )2333در پژوهش خود با عنوا "فقر اقتصگگادی و سگگوءمصگگرف موادمخدر و
مشگگروبات الکلی در بین جوانا شگگهر تهرا و شگگمیرانات" به این نتیجه رسگگید که فرهنگ
بزهکاری ،سگگرمایه اجتماعی و احسگگاس ناامیدی دارای بیشگگترین تأثیر بر سگگوءمصگگگرف
موادمخگدر و مشگگگروبگات الکلی بودنگد .بزهکگاری و احسگگگاس نگاامیگدی بگاعث افزایش
سگگوءمصگگگرف موادمخدر و مشگگگروبات الکلی و افزایش سگگگرمایه اجتماعی باعث کاهش
سگگوءمصگگرف موادمخدر میشگگود .تاتاری ،شگگاکری ،امیریا  ،امیریا و احمدی ( )2335در
پژوهشگگی با عنوا "بررسگگی ویژگیهای علل گرایش به اعتیاد در معتادا کرمانشگگاه" به این
نتیجه دسگگت یافتند که در اکثر افراد نمونه ،اختال روانپزشگگکی مشگگاهده شگگد (افسگگردگی و

فریگادرس ( )2393نشگگگا داد کگه پایین بود امید به زندگی می تواند موجب آمادگی بیشگگگتر
برای اعتیاد شگگگود .حبیبی ،حسگگگینزاده عربانی و حسگگگینی ( )2395در پژوهشگگگی روی نمونه
دانشآموزا پایه دوم مقطع متوسگطه شگهر تهرا به این نتیجه رسگیدند که بین متغیرهای امید
و رضگگگایگت از زنگدگی بگا گرایش بگه اعتیگاد دانشآموزا رابطگه منفی معناداری وجود دارد.
همچنین دو متغیر امیگگد و رضگگگگایگگت از زنگدگی ،پیشبینیکننگگده گرایش بگگه اعتیگگاد در
دانشآموزا بود .بختیار نصگگرآبادی و همکارا ( )2335در پژوهشگگی تحت عنوا "بررسگگی
رابطه مدارس اثربخش ،شگگگادکامی با گرایش به اعتیاد در دانشآموزا مقطع متوسگگطه" به
این نتیجه رسگگیدند که مؤلفههای اثربخشگگی مدارس و شگگادکامی می تواند در پیشگگریری از
اعتیاد نقش داشگته باشگد .بابامیری و همکارا ( )2390در پژوهشگی با عنوا " بررسگی رابطهی
بین سگگبکهای مقابله با اسگگترس ،افکار خودآیند منفی و امیدواری با شگگادکامی در افراد
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معتاد مراجعه کننده به کلینیکهای ترک اعتیاد شگگهر اهواز در سگگا  2392نشگگا دادند که
بین سگگبکهای مقابله با اسگگترس ،افکار خودآیند منفی و امیدواری با شگگادکامی در افراد
معتگاد رابطگهی معناداری وجود دارد .همچنین نتایج رگرسگگگیو نشگگگا داد که متغیرهای
ذکرشگگده  93درصگگد از واریانس شگگادکامی را تبیین میکنند .دو متغیر امیدواری و سگگبک
مقابلهای مسگگألهمدار ،بهترین پیش بینهای شگگادکامی بودند .با توجه به یافتههای این پژوهش
تقویت راهبرد مقابلهای مسگألهمدار و امیدواری می تواند با شگادکامی بیشگتر همراه باشگد و در
نتیجه احتما ترک و بهبودی را درافراد معتاد افزایش میدهد.
فرارویی و همکارا ( )0223پژوهشگگی با عنوا "شگگادی و رفتارهای سگگالم در دخترا
نوجوا ایرانی" انجام دادند .این مطالعه به منظور بررسگگی ارتباط شگگادی در دخترا نوجوا
با اوقات فراغت و رفتارهای سگگالم (یعنی رژیم غذایی و سگگیرار نکشگگید ) انجام شگگد .نتایج
نشگگا داد که شگگادی با فعالیت بدنی منظم ،در معرض دود قرار نررفتن ،مصگگرف باالتر میوه
و سگگبزیجات و گذراند اوقات فراغت همراه بود .تشگگویق کودکا و نوجوانا به اتخاذ
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رفتارهای سگالم و صگرف زما با خانواده و داشگتن یک محیو بدو دود ممکن است نه تنها
آ ها را سگگالم تر ،بلکه شگگادتر کند .نتایج پژوهش علیمرادی ( )2393تحت عنوا "بررسگگی
رابطهی کیفیت زندگی و شگگادکامی با گرایش به مصگگرف مواد در دانشگگجویا دانشگگراه
خوارزمی تهرا " نشگگا داد که بین عاطفه منفی با گرایش به مصگگرف مواد رابطه مع ناداری
وجود دارد (به نقل از زارع شاه آبادی ،مبارکی و فردوسی زاده نایینی.)2399 ،
مشارکت و نشاط اجتماعی

امروزه در تمگام جوامعی که دورا مدرنیته را پشگگگت سگگگر گذاشگگگتهاند یا در حا تجربه آ
هسگتند ،پیامدهای منفی فردگرایی مانند بی تفاوتی اجتماعی ،سگبب نررانیهای بسگیاری شده
اسگگگت (معیگدفر و صگگگبوری خسگگگروشگگگاهی .)2333 ،از منظر آسگگگیبشگگگناخ تی و دیدگاه
جامعه شگگناختی ،وجود جمعیتی بی تفاوت ( یا عدم مشگگارکت اجتماعی) تهدیدی جدی برای
جامعه اسگگت ،زیرا اسگگاس هر نظم اجتماعی را عاطفه و مشگگارکت تشگگکیل میدهد (محسگگنی
تبریزی و صگگگداقتی فرد .) 2392 ،وجود یگک جمعیت آگاه به منافع جامعه ،مسگگگئولیتپذیر
اجتمگاعی و دارای روح یگه باالی مشگگگارکت (برای مثا در زمینه محیو زیسگگگت ،اجتماعی،
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سگیاسگگی و  )...از جمله معیارهای مهم توسگعه پایدار اسگگت (ازکیا و غفاری .)2399 ،عالوه بر
این بسگگیاری از ملل برای مقابله با آثار منفی تکنولوژی و صگگنعت (اضگگطراب و افسگگردگی و
انزوا و )...به ویژه در شگهرها به نوعی درصگدد ایجاد یک محیو زیسگتی سگالم ،بانشاط و شاد
برای شگگگهروندا هسگگگتند زیرا نشگگگاط ،همبسگگگتری فرد با محیو را افزایش میدهد .یکی از
مهم ترین اصگگو در حوزه مدیریت منابع انسگگانی توجه به مقوله شگگادمانی و نشگگاط انسگگا ها
ا سگت زیرا انسگا با نشگاط در اجتماع ،انسگانی کارا ،مولد و سگازنده اسگت .طر مسگاله نشگاط
اجتماعی در ایرا تقریباً نوظهور اسگگگت حا آنکه این مسگگگئله احتیاج به مطالعات کیفی و
کمی گسگگترده دارد .اکنو در سگگطو ملی مسگگئولین مشگگغو تدوین منشگگور نشگگاط اجتماعی
هسگگتند .همین امر حکایت از کمبود این مقوله در ایرا اسگگت .عالوه بر این ،در صگگورت و
افزایش شگگگاخ

هایی همچو شگگگادابی ،امیدواری ،اعتماد اجتماعی ،تعالی روحی و دینی،

نشگگاط فردی و جسگگگمانی پیامدهای بسگگگیار مثبتی را در جامعه خواهیم دید .مطالعات نشگ گا
میدهند که امروزه در کشگگگور ،شگگگادی و نشگگگاط کم و در پی آ بیماریهای روانی و
آسگیبهای اجتماعی رو به افزایش اسگگت .نوا  ،نبوی و امیر شگیرزاد ( )2393در پژوهشگگی با

بیرگانری ،همگدلی ،عزت نفس ،رضگگگایت از زندگی ،امیدواری ،احسگگگاس امنیت ،احسگگگاس
محرومیت نسگبی ،فردگرایی ،همبسگتری اجتماعی و سگرمایه اجتماعی همبستری معناداری با
بی تفاوتی و عدم مشگگگارکت اجتماعی دارند .افشگگگانی و جعفری ( )2395در پژوهش دیرری
با عنوا " بررسگگی ارتباط سگگرمایه اجتماعی با امید به آینده در میا دانشگگجویا دانشگگراه یزد"
نشگگگا دادند که بین سگگگرمایه اجتماعی (با دو مولفه مشگگگارکت و نشگگگاط) و امید به آینده در
دانشگجویا رابطه مسگتقیم معناداری وجود دارد .در تحقیقی آشگکار شگد که عوامل بیرونی و
عینی در بروز شگگادی تاثیرگذار اسگگت اما تاثیر عوامل ذهنی بیشگتر و قویتر اسگت (به نقل از
گنجی .)2333 ،افرادی که از نظر روابو و مشگگارکت اجتماعی مهارت بیشگگتری دارند و بهتر
می توانند با مردم رابطه برقرار کنند نسگگگبت به افرادی که از نظر مالی غنی تر ،ولی روابو
اجتماعی مطلوبی ندارند ،شگگادما تر هسگگتند (به نقل از میرشگگاه جعفری ،عابدی و دریکوندی،
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 .)2332اخشگگی و گالبی ( )2399در پژوهشگگگی تحت عنوا " مشگگگارکت اجتماعی و نشگگگاط
اجتمگاعی" به این نتیجه رسگگگیدند که میزا نشگگگاط اجتماعی در دانشگگگجویا دانشگگگراه آزاد
اسگگالمی واحد اردبیل در حدّ متوسگگو به باال و میزا مشگگارکت اجتماعی در حدّ متوسگگو به
پگایین بود .در ابعگاد مشگگگارکگت اجتماعی روحیه مشگگگارکتی و در ابعاد نشگگگاط اجتماعی بعد
رضگگایت از خود بیشگگترین میانرین را در بین دانشگگجویا به خود اختصگگاص داده بود .میزا
نشگاط اجتماعی با مشگارکت اجتماعی و ابعاد سگهگانه آ دارای همبستری مستقیم و معنیدار
بود؛ ولی مشگارکت و نشگاط اجتماعی براسگگاس جنس و وضگعی ت تأهل دانشگگجویا معنیدار
نبود .دانشگجویا رشگتههای علوم انسگانی و پزشگکی با نشگاط تر بوده و دانشگگجویا فنی در بین
دانشگگگجویگا مورد مطگالعگه از کمترین میزا نشگگگاط برخوردار بودنگگد .در نهگگایگت ،تحلیگگل
رگرسگگیو نشگگا داد که  23درصگگد از تغییرات متغیر نشگگاط اجتماعی از روی ابعاد سگگهگانه
مشگارکت اجتم اعی قابل تبیین اسگت .همچنین ،وجود روحیه مشگارکتی بیشگگترین تأثیر را در
میزا نشگگاط اجتماعی دانشگگجویا دارا بوده اسگگت .بنابراین ایجاد زمینههای نشگگاط اجتماعی
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در بین شگگهروندا باعث رغبت بیشگگتر آنا به مشگگارکت ،همبسگگتری اجتماعی ،سگگالمت و
امنیت اجتماعی میشگگود .نشگگاط و سگگگالمت روانی و اجتماعی بین شگگگهروندا باعث ارتقاء
فعگالیگت و مشگگگارکت بیشگگگتر آ ها در امر توسگگگعه و آبادانی کشگگگور میشگگگود .مادامی که
شگهروندا ناکامی و سگایر احسگاسهای ناخوشگایند را در شگهر تجربه کنند و گسترش دهند
متحمل زیا های متعددی خواهند شد.
امید و مشارکت اجتماعی

در حوز ه فلسگگگفه مفهوم امید اجتماعی را ریچارد رورتی مطر کرده اسگگگت .در واقع مبحث
امیگد اجتمگاعی تگا حگدودی متگاثر از دیدگاههای رورتی اسگگگت .همچنین آرجو آپادورای
انسگگگا شگگگنگاس برجسگگگتگه هنگدی تبار امریکایی و اسگگگتاد بلندآوازه هاروارد مفهوم ظرفیت
آرزومنگدی  2را مطر می کنگد .از نظر رو رتی امیگد یعنی بگاور بگه اینکگه در آینگده چگه چیز
ممکن اسگگگت و امید اجتماعی یعنی امید مشگگگترک یک ملت ،یعنی یک ملت به چه وجه از

1. capacity to aspire
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آینگده ممکن ،بگاور دارد .وی معتقگد اسگگگت کگه برای ارزیگابی میزا امیگد اجتماعی در یک
جگامعگه بگاید دید که آ ملت چه داسگگگتا یا سگگگناریویی برای آینده خود در نظر دارند .این
داسگگگتگا یگا سگگگنگاریو خود از د تاریخ یک ملت و گفتروهای جمعی مردما آ ملت در
زنگدگی روزمره اسگگگتنبگاط میشگگگود .زمگانی می توا از امید اجتماعی سگگگخن گفت که این
داسگگتا یا سگگناریو خوشبینانه باشگگد .خوشبینانری از دید رورتی عملگرایانه اسگگت و قرار
نیسگگت خوشبینانری به لحاظ علمی اثبات شگگود ،یعنی بحث این اسگگت که از دید یک ملت
چه چیز می تواند بهتر تلقی شود (رورتی .)2999 ،2

به تعبیر آپادورایی امید زمانی شگکل میگیرد که شگرایو شناسایی امکا پذیر شود ،یعنی
وضگگگعیتی کگه مگا بتوانیم به گروههای مختلف فرصگگگت دهیم و آ ها فرصگگگت بیابند درباره
خواسگتهها ،هویت ،تاریخ و موقعیت اجتماعی شگا امکا دیده شد پیدا کنند .این تعبیر را
اقتصگگاد دانی چو هرناندو دوسگگتو در کتاب راز سگگرمایه میآورد .وی میگوید فقرا بیپو
و بدو سگرمایه نیسگتند بلکه ظرفیت شگناسایی ندارند .او با کاربست این مفهوم در کشورها ی
آ مریکگگای جنوبی تحولی مهم ایجگگاد کرد .بنگگابراین مفهوم ظرفیگگت آرزومنگگدی از دیگگد

از رسگمیت یافتن سگرمایههای فرهنری و اجتماعی گروهها و ممانعت از ابراز وجود آنهاست
کگه منجر بگه یگأس اجتمگاعی می شگگگود (به نقل از اسگگگنایدر .)2999 ،بیکاری و عدم فعالیت
اجتماعی افراد را غمرین میکند .به ویژه که اگر آ فعالیت با از دسگگت داد منبع درآمد
همراه باشگد (به نقل از عامری زاده .)2339 ،نتایج پژوهش نیلی ،موسگگوی و رضگازاده ()0223
تحت عنوا "بررسگگی رابطهی بین نشگگاط و نقش آ در پیشگگریری از اعتیاد به منظور کمک
به نظم و امنیت اجتماعی در آموزش عالی" نشگا داد که شگادی و مشگارکت در پیشگریری از
اعتیاد نقش دارد .در این پژوهش بر نقش مؤسگگسگگات آموزشگگی در توسگگعه روحیه شگگادی و
نشگگاط خانوادهها و مؤسگگسگگات اجتماعی در پیشگگریری از اعتیاد تاکید شگگده اسگگت .نتایج
آقابخشگگی ،صگگدیقی و اسگگکندری ( )2333در پژوهشگگی با عنوا "بررسگگی عوامل مؤثر بر
1. Rorty
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گرایش جوانا به سگگوءمصگگرف مواد مخدر صگگنعتی" نشگگا داد که عوامل مؤثر بر گرایش
جوانا به مواد مخدر صگگنعتی به ترتیب اولویت عبارتند از :ترغیب دوسگگتا و همنوایی با
آنگا  ،سگگگبگک تسگگگهیگل کننگده نهگادهگای اجتمگاعی در رواج اعتیگاد ،اختال در فرآیند
جامعهپذیری ،نداشگتن ابزار مناسب برای گذراند اوقات فراغت و مشارکت در فعالیتهای
عام المنفعه ،ضگگعف کنتر و نظارتها ،اعتیاد سگگایر اعضگگای خانواده ،رهایی از فشگگارهای
اجتمگگاعی ،ضگگگعف در قگگدرت ابراز وجود ،کنجکگگاوی و بیاطالعی عمومی از عوارض
سگوءمصگرف .بنابراین ،با توجه به تمامی یافتههای این پژوهشها ،مشگخ

شگد که در بحث

پیشگگریری از آسگگیبهای اجتماعی و به ویژه اعتیاد ،توجه به مقولههایی مانند امید ،نشگگاط و
مشارکت اجتماعی می تواند بسیار موثر و حائز اهمیت باشد.
عوامل موثر بر افزایش نشاط و امید اجتماعی

در خصگگگوص عوامگل یگا مولفههای موثر در ایجاد نشگگگاط اجتماعی می توا به موارد مختلفی
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اشگگگاره کرد کگه از جملگه مهم ترین آ هگا عبارتند :الروهای تربیتی ،تقویت هویت فرهنری،
عدم تبع ی

 ،احسگگگاس امنیت اجتماعی و روانی ،معنویت ،موفقیتهای اجتماعی ،رضگگگایت

شگگغلی یا عدم امنیت شگگغلی ،برنامههای ورزشگگی ،کیفیت ارتباط اجتماعی مردم ،مشگگارکت
اجتماعی و شگگایسگگته سگگاالری .وارت  )0222( 2عزت نفس را اسگگاسگگی ترین عامل شگگادمانی
میدانگد .تاثیر عزت نفس در ایجاد شگگگادمانی به حدی اسگگگت که برخی از صگگگاحبنظرا و
پژوهشگگگررا روا شگگگنگاسگگگی شگگگادی ،از جملگه آرجیل  )0222( 0آ را جزء جداییناپذیر
شگگگادمانی می دانند .عزت نفس احسگگگاس ارزشگگگمندی درونی اسگگگت .بدو شگگگک توجه به
نخبرا جامعه ،مشگگگارکتپذیری مردم و اعتماد بین فردی شگگگهروندا در تقویت عزت نفس
و به تبع آ امید اجتماعی موثر است.
یکی از عوامگل مؤثر در ایجگاد شگگگادمگانی ،ایما مذهبی اسگگگت .از آ جا که فردِ با ایما
دارای ارتبگاطگات و اعتقگادات معنوی اسگگگت ،کمتر احسگگگاس رهاشگگگدگی ،پوچی و تنهایی
میکند .مایرز  )0222( 3معتقد اسگگگت که ایما مذهبی تأثیر زیادی بر میزا شگگگادمانی دارد.
3. Myres

1. Wart
2. Aegyle
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ایمگا مورد نظر مگایرز ایمگانی اسگگگت که حمایت اجتماعی ،هدفمندی ،احسگگگاس پذیرفته
شد و امیدواری را برای فرد و جامعه به ارمغا میآورد.
ریچاردز ( ) 0222سگگگرمایه اجتماعی یا همبسگگگتری اجتماعی را چرونری شگگگبکه روابو
اجتماعی ،دوسگتیها ،احسگاس کنتر شگخصی ،امنیت و اعتماد اجتماعی میداند .به عقیده ی
وی سگرمایه اجتماعی بیش از سگرمایه انسگانی (سگطو تحصگگیالت ،درآمد ،موقعیت اجتماعی
فرد و  )...بر میزا شگگگادمگانی افراد جامعه اثر میگذارد .بدو شگگگک تالش دولت در جهت
تقویت اعتماد بین شگهروندا  ،تقویت مشگارکت مردمی و شگبکه دوستا در قالب سازما ها
و سگگمن های مردم نهاد ،افزایش همبسگگتری و اعتماد بین اقوام ایرانی ،عدالت اجتماعی ،توجه
بگه اقوام ،مگذاهگب ،اقلیتها و شگگگنید نظرات احزاب و ترویج فرهنگ گفتما می تواند در
تقویت سرمایه اجتماعی موثر باشد.
فعالیتهای اوقات فراغت ،فعالیتهایی هسگگگتند که فرد با توجه به عالقه خود و با آزادی
عمگل در مورد آ هگا تصگگگمیمگیری میکند؛ اینگونه فعالیتها حتی وقتی که فرد را از نظر
جسگگگمگانی آزار میدهند نیز موجب شگگگادمانی او می شگگگوند .به عنوا مثا می توا به ورزش

تفگاوتهگایی کگه بگا هم دارنگد ،بگه نحوی نیگازهای اجتماعی را برآورده میسگگگازند .به عنوا
مثا  ،شگگرکت در مسگگابقات ورزشگگی ،حمایت اعضگگای تیم و طرفدارا آ ها را به دنبا دارد
و شگگرکت در کنسگ گرتهای موسگگیقی می تواند حمایت گروه ارکسگگگتر و عالقهمندا به آ
موسگیقی را به همراه داشگته باشگد .تماشگای تلویزیو نیز وقتی که در کنار دوستا یا خانواده
باشگگگد ،به نوعی برای فرد حمایت ایجاد میکند .بندورا  )2933( 2شگگگادی بخش بود فعالیت
اوقگات فراغت را اینگونه تفسگگگیر می کند که وقتی افراد به این نوع فعالیتها میپردازند ،در
حا انجام کاری هسگگتند که می توانند آ را به خوبی انجام دهند یا الاقل تصگگور میک نند که
توانگایی انجگام آ را دارند ،بنابراین سگگگعی میکنند هر چه بیش تر به این فعالیتها بپردازند و
نهایتاً بر میزا شادمانی آ ها افزوده میشود.
1. Bandura
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آرجیگل ( ) 2999معتقگد اسگگگت کگه بین درآمد و شگگگادمانی ارتباط مثبت وجود دارد ،اما
پژوهشهای وی نشگگا می دهد که این ارتباط در بین اقشگگار کم درآمد بیشگگتر اسگگت؛ یعنی
درآمگد تا اندازه ای که نیازهای مادی افراد را برطرف می سگگگازد بر شگگگادمانی تأثیر دارد ،ولی
درآمگد بیش از حگد مورد نیگاز شگگگادمگانی را افزایش نمیدهگد .وینهوو  )2933( 2نیز ارتبگاط
شگادمانی با سگالمت را چنین بیا می کند که اوالً ،فقدا شگادمانی اسگترسزاسگت و اس گترس
می توانگد بیمگاری هگای خطرنگاکی تولید کند .ثانیاً ،فرد شگگگادما در صگگگورت مواجهه با یک
بیماری سگگخت بهتر می تواند از پس آ برآید و ثالثاً شگگگادمانی برای رشگگگد روانی فرد الزم و
مفید است ،زیرا شادمانی به شخ

کمک می کند که با فشارهای روانی مقابله کند.

لوپری و فرایدرس  ) 2999( 0روند زندگی زناشگگگویی و ارتباط آ با میزا شگگگادمانی را به
شگکل ( )Uتصگور میکنند .آ ها معتقدند که وق تی فرد تصمیم میگیرد ازدواج کند ،ش ادی
او افزایش می یابد .وقتی که ازدواج صگگورت میگیرد از شگگادی ایجاد شگگده کم میشگگود و
این کگاهش تگا زمگا رسگگگیگد فرزنگدا بگه سگگگن نوجوانی ،ادامگه می یگابد .بعد از این دوره،
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شادمانی مجدداً سیر صعودی پیدا میکند تا به سطو اولیه خود میرسد.
در شگگگرایو سگگگخت ،آموزش مهارتهای زندگی ،قناعتآموزی ،آموزش تابآوری در
جهگت یگادگیری روشهگای موثر حگل مسگگگاله و مقابله کارآمد می تواند تا حدودی به عنوا
عامل اثربخش عمل کند.
راهکارهای عملی نشاط اجتماعی

از دیدگاه تحلیل متقابل ،سگگاختار جامعه مانند سگگاختار خانواده اسگگ ت و سگگاختار خانواده نیز
شگبیه سگاختار فرد اسگت .در نتیجه ساختار جامعه شبیه ساختار فرد است .جامعهای که شاد و
امیدوار نیسگت مانند انسگانی اسگت که شاد و امیدوار نیست .برای اینکه بتوا در سطو جامعه
میزا شگگگادی و امیگد را باال برد باید از افراد و خانوادهها شگگگروع کرد .اگر افراد و خانوادهها
شگاد باشگند جامعهای شگاد خواهیم داشگت .یکی از کارکردهای امید در جامعه این است که
نراه ارتقایی به همه چیز داشگته باشگگیم .اینکه خوب هسگتیم ولی می توانیم خوب تر باشگگیم ،به

2. Lupri & Freiders

1. Veenhoven

علي محمدی و حکيم سحاقي

همین نرگاه ارتقگایی مگا بسگگگتری دارد .البتگه این موضگگگوع میطلبگد که پس از مطر کرد
گفتما نشگاط در جامعه ،به سگمت اتخاذ سگگیاسگتی منسگجم حرکت کنیم .یکی از مهم ترین
اقدامها در این زمینه اسگگتفاده از ظرفیتهای فرهنری (ملی ،قومی و دینی) اسگگت که می تواند
این فضگگگای شگگگاد و دلنشگگگین را همراه با انتقا مولفه فرهنری فراهم کند تا ریشگگگههای تعلق
اجتماعی را عمیق تر کند .شگگادی و غم به عنوا دو پدیده روا شگگناختی دو روی یک سگگکه
تصگور شگده و الزمه یک زندگی سگالم هسگتند (انوری حکمت .)2399 ،موارد زیر بخشی از
مجموعه راهکارهای عملی ارتقای نشاط و امید اجتماعی در جامعه است.
 .2اصگال این ذهنیت در برخی از افراد که شگادی کرد معاد بی بندوباری و قانو
شگگکنی اسگگت و ترویج مظاهر صگگحیو شگگادی که با فرهنگ دینی ما همخوانی دارد.0 ،
ترویج اسگتفاده از لباسهایی با رنگهای شگاد در منز و در جامعه متناسب با هنجارهای
اجتماعی و باورهای دینی ،آگاهسگگازی مردم برای درک تمایز نشگگاط با لذات مادی و
زودگذر و یا شگادیهای کاذب .3 ،با توجه به زمانبر بود ایجاد زیرسگاختها ،میبایسگگت
با اسگگتفاده از شگگرایو موجود ،موضگگوع نشگگاط اجتماعی را از روشهای مختلف تقویت

صگورت هفتری .9 .اسگتفاده از هنرهای خیابانی مانند مسگابقات نقاشی در خیابا ها و مراکز
تفریحی ،جشگنواره طراحی نمادهای هنری با ابزارهایی سگاده مانند شگن و ماسگگه ،سگگاخت
آدم برفی در زمسگتا و اقدامات اجتماعی و حرکتهای عمومی مانند پیادهرویهای دسگگته
جمعی ،درختکاری به صگورت وسگیع ،اشاعه فرهنگ پرورش گلهای آپارتمانی .9 ،بهبود
زیر سگاختهای تفریو و سرگرمیهای سالم اجتماعی از جمله افزایش سرانه فضای سبز
در شگگهرها و روسگگتاها ،تعریف و ایجاد مجموعههای فرهنری و ورزشگگی در بوسگگتا ها،
ایجاد سگگینماهای روباز در محل بوسگگتا های شگگهر ،ایجاد سگگایتهای کوچک ورزشگگی
)فوتسا  ،تنیس روی میز ،بد مینتو و …( در بوستا های شهر .3 ،ایجاد سینمای رو باز و
یا فرهنگ سگرا در بوسگتا های بزرگ و شگناخته شگده که مورد استفاده عمومی خانوادهها
هسگگتند؛ در صگگورت وجود این مجموعهها می توا در تمام روزها مخصگگوصگگاً روزهای
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تعطیل یا ایام اعیاد )مذهبی و یا ملی( با طراحی برنامههای شگگاد فرهنری برای اقشگگار و
گروههای سگگنی مختلف مردم ،نشگگاط اجتماعی را تقویت نمود .3 ،طراحی مسگگابقاتی با
جوایز ارزنده برای جلب مردم شگگگهرها و روسگگگتاها به مقوله ورزشهای همرانی نظیر
کوهپیمایی عمومی و یا پیادهروی عمومی،که در نتیجه آ می توا هم سگگالمت مردم را
مورد توجه قرار داد و هم نشگاط و امید اجتماعی را تقویت کرد .3 .تبلیغ و ترویج قناعت
و بهره برد از شگگرایو موجود و روی آورد به سگگمت طبیعت برای ایجاد تفریحات و
سگگرگرمیهای سگگالم؛ برای مثا در برخی شگگهرها بسگگیار متداو اسگگت که یک خانواده
می تواند غذای سگگاده خود را بردارد و به دامن طبیعت یا پارک محل زندگی خود برود و
لحظات و سگگاعات با نشگگاطی را برذراند .9 .سگگاماندهی و رونق بخشگگی جشگگنها و اعیاد
مذهبی مانند عید مبعث ،عید قربا  ،عید فطر و یا عید نوروز و روز طبیعت و یا جشنهای
ملی مانند هفته دفاع مقدس ،روز ملی شگگد نفت و یا ایام دهه فجر و اجرای طراحی
جشگنهای محلهای شگاد و فرهنری در مناسگبتهای ملی )مانند هفته ورزش ،هفته سالمت
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روا  ،روز دانشگگگجو ،روز فرهنگ ،روز درختکاری ،روز قلم ،روز نخبرا  ،اسگگاتید و
معلما  ،روز خانواده و .22 .)....تعیین روزهای خاص عمومی مانند روز پاکسگگازی محیو،
هفته بهسازی دیوارها و پیادهروها ،نظافت یا روز خنده و یا هفته مبارزه با اخم و عصبانیت
در طی سگگا برای جلب توجه مردم به مقوله نشگگاط .22 .تقویت هویت فرهنری در میا
مردم؛ چنا که نیاکا ما به خوبی این موضگوع را دریافته بودند و از هر فرصتی برای با هم
شگگاد بود اسگگتفاده میکردند و این مورد با تعامالت بیشگگتر و تقویت صگگله رحم فراهم
میشگود .20 .تقویت هویت فرهنگ قومی ،ملی و دینی با تدارک جشنواره غذای محلی،
مسگابقات محلی کشگگتی و یا جشگگنواره آیینهای محلی .23 .تقویت شگگبکههای مشگگارکت
اجتماعی و شگگبکههای مروج نشگگاط اجتماعی ،تشگگویق مردم به عضگگویت در انجمنها و
سگازما های مردم نهاد؛  .29امنیت اقتصگگادی و امنیت شگغلی ،سگالمت اداری و شگگایسگگته
سگگاالری هم می تواند در حوزه نشگگاط اجتماعی و امید اجتماعی بسگگیار تاثیر گذار باشگگد،
حف

منزلت کارکنا و تکریم ارباب رجوع در ادارات و سگگازما ها ،تاثیر بسگگزایی بر

آرامش روانی و رضگگایت اجتماعی آنا دارد .25 .افزایش روحیه کار و حف

آرامش

علي محمدی و حکيم سحاقي

روانی باید ابتدا در بدنه ادارات دولتی رخ دهد تا مردم به آرامش برسگگند .شگگهرداریها و
اسگتانداریها باید پیش قراوال این حرکت باشگگند .23 .توجه به رعایت نظم و نظافت در
ادارات و اسگتفاده از گیاها و رنگهای شگاد برای با طراوت نمود فضاهای انتظار ارباب
رجوع .23 .اسگگتفاده از آب نما و فضگگای سگگبز در محوطههای ادارات .23 .پخش آیات
قرآ کریم در سگاعات ابتدایی روز و انتخاب نوع قرائت با توجه به حا و هوای ساعات
مختلف روز .29 .کاهش صگداهای ناهنجار و افزایش صگدای آب و موسگیقی پرندگا در
سگطو شگهرها .02 ،شگادسگازی فضگای شهری و عرصههای عمومی،مشتمل بر ساختما ها،
خیابا ها و میادین و نمادهای شگگهری با نمادسگگازی ،مجسگمهسگگازی و نقاشگگیهای زیبا در
دیوارهای ش گهر .02،بعضگی شگهرهای دنیا با رنگآمیزی شگگاد دیوارها ،خیابا ها و فضگگای
شگهر را شگگاد کردهاند؛ لذا اصگگال مبلما شگگهری فرسگگوده یا آسگگیب دیده ،رنگآمیزی
شگهرها و رنگآمیزی هماهنگ دیوارها و پاکسازی آلودگی دیوارها ضروری است.00 .
در معماری ایرانی و معماری نواحی مختلف ایرا می توا آثار شگگررفی از هماهنری و
زیبایی را از بیرو مناز مشگگگاهده نمود .در داخل مناز نیز این شگگرفتی چندین برابر

شگگگهرونگدا بگا توجگه به معیارهای معماری بومی بازطراحی شگگگوند .09 .ترویج تولید
ماشگینهایی با رنگهای شاد و ترویج خرید ماشینهایی دارای رنگهای شاد؛ برای مثا
از رنگ شگاد برای تاکسگیها اسگتفاده شگود .در گذشته که تاکسیها رنگ نارنجی داشتند
شگگادتر از رنگ زرد فعلی بود .05 .رسگگانهها نباید مدام به مخاطب با خبرهای جنگ و
اتفاقات ناگوار انرژی منفی وارد کنند .تکرار این موضگگوع شگگادی و نشگگاط را از جامعه
میگیرد و نا امیدی را به مخاطب القاء میکند .رسگانهها باید اخبار شگاد و امیدوارکننده را
نیز پوشگگش دهند .03 .رسگگانههای خارج از کشگگور تمایل دارند کاسگگتیها و زشگگتیها را
پررنگتر نشگگا بدهند .در صگگورتی که رسگگانههای داخلی نتوانند مخاطبا را جذب کنند،
جامعه به شگگدت تحت تاثیر برنامههای این رسگگانهها قرارخواهد گرفت؛  .03برنامهریزی
جدی برای تولید محتوای جذاب مطابق با فرهنگ بومی و نمایش فیلمها و سگگریا هایی
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در ارتباط با لهجه و فرهنگ بومی هر اسگگتانی در رسگگانههای ملی ،ضگگروری اسگگت.03 .
تدوین سگند نشگاط و امید اجتماعی برای هر اسگتا با مشگارکت و اسگتفاده از دیدگاههای
نخبرا آشگنا با فرهنگ و هویت مردم آ اسگتا و تصویب در کمیته تخصصی فرهنری
اجتماعی و شگگورای برنامهریزی اسگگتا ها جهت ایجاد الزام اجرایی برای مشگگارکت تمام
سازما های مسئو .

تمام موارد فوق باید با توجه به این اصگگگل مدنظر قرارگیرند که مردم نباید همواره چشگگگم
به راه اقدامات سگگگازما های دولتی برای ایجاد نشگگگاط باشگگگند؛ بلکه باید ظرفیتهای م حله یا
جامعه برای ا یجاد نشگاط شگگناسگایی و مورد بهره برداری قرارگیرد تا نشگگاط وامید اجتماعی به
صورت پایدار ایجاد شود.
جامعه نخبگان و مطالبات آن

جگامعگه نخبرگانی مطلوب ،جامعه ای اسگگگت پویا که در آ اجتماعات نخبرانی در چارچوب
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ارزشهای اسالمی گگگگ ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسالمی ایرا  ،فرصت رشد
و شگگگکوفگایی حداکثری را بر پایه تنوع اسگگگتعدادها و توانمندیهای خود به دسگگگت آورد و
ضگگمن حل مسگگائل جامعه ،تدبیر امور تحو آ را دسگگت میگیرد .برهمین اسگگاس فعالیت
نخبرگانی ،فعگالیتی اسگگگت آگاهانه ،خالقانه و نوآورانه با اثر گذاری محسگگگوس بر پیشگگگرفت
کشگگگور در حوزههای مختلف از قبیل علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت با تأکید
بر شگگناخت مسگگائل و مشگگکالت کشگگور .در این پژوهش منظور از نخبه و اسگگتعدادهای برتر
تعاریفی اسگگگت که در سگگگند راهبردی کشگگگور در امور نخبرا ابالغی شگگگورای عالی انقالب
فرهنری مورد نظر اسگگگت .نخبگه به فردی ب رجسگگگته و کارآمد اطالق میشگگگود که در خلق و
گسگگگترش علم ،فنگاوری ،هنر ،ادب ،فرهنگگ و مگدیریگت کشگگگور در چارچوب ارزش های
اسگگگالمی اثرگگذاری بارز داشگگگته باشگگگد و همچنین فعالیتهای وی بر پایه هوش ،خالقیت،
انریزه و توانمندیهای ذاتی از یک سگگو و خبرگی ،تخصگگ

و توانمندیهای اکتسگگابی از

سگوی دیرر ،موجب سگرعت بخشگید به پیشگرفت و اعتالی کشگور شگود .صگاحب استعداد
برتر بگه فردی اطالق می شگگگود کگه بگا توجه ویژگیهای ذاتی خود امکا رسگگگید به مرحله
نخبری را داراسگت ولی هنوز زمینه های الزم برای شگناسگایی کامل و بروز استعدادهای ویژه

علي محمدی و حکيم سحاقي

او فراهم نشده است (سند راهبردی کشور در امور نخبرا .)2392 ،
متاسگگفانه یکی از اسگگنادی که گاهاً مورد غفلت قرار گرفته اسگگت سگگند راهبردی در امور
نخبرا اسگگت .باید تالش شگگود تا حتی االمکا امور مربوط به نخبرا تمرکززدایی شگگگود.
وقتی با برخی مسگئولین در خصگگوص لزوم و ضگرورت همکاری در تحقق بخشگگید به مسگگیر
نخبری در جگامعگگه و نقش اثرگگذار دسگگگترگگاههگای متبوع در تکمیگگل زنجیرۀ ارزش نظگگام
نخبرانی به مذاکره میپردازیم ،به سگگگرعت به این حقیقت تلخ میرسگگگیم که این مسگگگ ئله را
جزء مسگگائل درجۀ یک و راهبردی کشگگور نمیبینند و بیشگگتر نراهی فرمایشگگی به آ دارند.
البته در بهترین حالت اگر اهمیت آ را بپذیرند ،باز هم در خیل عظیم کارهای روزمره شگگگا
گ م خواهد شگگد .این در حالی اسگگت که مهم ترین سگگرمایه در فرآیند توسگگعه پایدار ،نقش و
جایراه نخبرا و به طور کلی نیروهای انسگانی کارآمد و فرهیخته اسگگت .پروفسگگور فردریک
هابینسگگو از دانشگگراه پرینسگگو معتقد اسگگ ت که نیروهای انسگگانی و به ویژه نخبرا اسگگاس
ثروت ملتها را تشگگگکیل می دهند و سگگگرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشگگگیهای تری
هسگگتند .وی معتقد اسگگت دولتی که نتواند مهارت و دانش مردمانش را توسگگعه دهد و از آ

باید گفت که در کشگگگور ما ،اکنو با پدیده ای به نام مهاجرت نخبرا سگگگر و کار نداریم
بلکگه چیزی که در حا حاضگگگر و آینده نیز اهمیت دارد «خروج» نخبرا از چرخه خدمت
به جامعه و کشگگور اسگگت .تفاوت واژه «مهاجرت» با «خروج» در این اسگگت که گاهی ممکن
اسگت فرد نخبه ای از کشگور مهاجرت کند اما از چرخه خدمت به جامعه خارج نشگده باشد و
برعکس گاهی ممکن اسگگت فرد نخبه در داخل مرزهای کشگگور باشگگد اما در چرخه خدمت
بگه جامعه اثرگذار نباشگگگد که این به معنای «خروج پنها » اسگگگت .لذا در این رویکرد چیزی
که اهمیت دارد خروج یا عدم خروج فیزیکی فرد از مرزهای جغرافیایی کشگگور نیسگگت بلکه
" خروج یا عدم خروج فرد از چرخه اثرگذاری بر جامعه و از دسگگت داد مشگگارکت ،نشگگاط
و امید اجتماعی" اسگت .اثرگذاری از واژه «اثر» گرفته شگگده اسگگت که در لغت نامه دهخدا به
معنای نشگگگا  ،عالمت ،جای پا ،و باقی ماند چیزی از شگگگخ

اسگگگت .لذا «اثرگذار» فردی
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اسگگگت کگه اثری از خود در جگامعه برجای برذارد .حا سگگگوا این اسگگگت که برای کاهش
نگاامیگدی اجتمگاعی فراگیر و خروج نخبرگا از چرخگه خگدمت به کشگگگور ،چرونه میتوا
میزا اثرگگذاری آ هگا را بگاال برد؟ یگا بگه عبگارتی عوامل موثر بر افزایش اثرگذاری نخبرا
در جگامعگه کنونی مگا کگدامند؟ در تحقیقی توسگگگو لطفی ( )2395و با مصگگگاحبه از تعدادی
نخبرگا  ،مهم ترین علگت کشگگگش داخلی آ ها «احسگگگاس مفید بود » و «میل به اثرگذاری»
بود .بگا توجگه بگه نتگایج این تحقیق و بگا توجه به راهبرد ملی سگگگند راهبردی کشگگگور در امور
نخبرگا (برنگامگه ریزی برای اثرگذاری اجتماع نخبرانی در جامعه) ،یکی از وظایف اصگگگلی
دسگگتراههای اجرایی ،زمینه سگگازی برای افزایش میزا اثرگذاری نخبرا در جامعه اسگگگت.
عالوه بر این تفاوت ظریفی میا «مفید بود » و «احسگگاس مفید بود » اسگگت« .احسگگاس مفید
بود » یک احسگاس روانی و حالت ذهنی اسگت .حالتی که حاکی از رضایت فرد از وضعیت
اشگتغا و حوزه فعالیتش در کشگور دارد .ممکن است فردی در جامعه شغلی خوب با درآمد
باال و جایراه شگغلی مناسگب داشگته باشد اما «احساس مفید بود » نداشته باشد« .احساس مفید
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بود » زمانی حاصگگل می شگگود که نخبرا کشگگورما بتوانند نتیجه و فرایند تالش و کارشگگا
را مشگگاهده کنند .مهم این اسگگت که ما بتوانیم از یک فرد نخبه در جایراه شگگایسگگته خودش
اسگگگتفگاده کنیم و این فرد بگا تمگام توانایی اش بتواند اسگگگتعداد بالقوه خود را شگگگکوفا کند و
صگگاحب اثر باشگگگد .این مهم زمانی رخ میدهد که تمامی دسگگگتراههای اجرایی برای جذب
واقعی نخبرا فعا شگگگوند .نخبرا افراد بیکاری نیسگگگتند که بخواهیم برای آ ها کار ایجاد
کنیم .آ هگا بگه خوبی میداننگد کگه در حوزه تخصگگگصگگگی خود چرونگه می توانند کار کنند.
کافی اسگت به نخبرا در کنار ایجاد شگغل ،فضگای فعالیت نیز داده شود .نخبه باید خالقیت
داشگگته باشگگد و در مجموعهای که جذب می شگگود امکا خالقیت و اثرگذاری برای او فراهم
شگگود .عالوه بر این با توجه به سگگخن ارزشگگمند مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مدیریت
تحوالت کشگگگور بگاید در دسگگگت نخبرا دانشگگگراهی و حوزوی باشگگگد (بیانات رهبر معظم
انقالب اسگالمی در دیدار اسگاتد و دانشگجویا دانشراههای استا سمنا  .)2335 ،با شناسایی
عوامل موثر بر «احسگگگاس مفید بود » نخبرا در جامعه می توا برای افزایش «اثرگذاری» و
امیگد اجتمگاعی این قشگگگر در کشگگگور برنگامگهریزی کرد .با این کار تا حد زیادی از «خروج»
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نخبرا از چرخه خدمت به جامعه جلوگیری میشود.
آسیب شناسی و راهکارهای افزایش مشارکت و امید اجتماعی جامعه نخبگان

در مشگگارکت واقعی ،افراد و نخبرا در توسگگعه جامعه دخیل هسگگتند .پایه اصگگلی مشگگارکت
واقعی ،ایجاد فرصگت برای آحاد جامعه اسگت که به صگورت تشکیالتی بتوانند در قلمروهای
مختلف وارد مشگگارکت شگگوند .این مهم می تواند در قالب سگگازما های مردم نهاد ،احزاب و
تشگگکلها و گروهها نمود پیدا کند .عالوه بر آ  ،اسگگتفاده از حداقل یک نخبه جوا به عنوا
مشگگگاور یا دسگگگتیار در اسگگگتانداریها ،و هر دسگگگتراه اجرایی دیرر و حوزههای زیرمجموعه
معاونتهای اجتماعی ،سگگیاسگگی و امنیتی از مؤلفههای دیرر تقویت مشگگارکت و زنده کرد
امید در قشگر دانشگراهی خواهد بود .بهتر اسگت در تمام برنامههای شگهری و محلی از ظرفیت
نخبرا و دانشگجویا اسگتفاده شگود .این مهم فرصگت مغتنمی برای آ شگهر است که افراد
بتوانند در قالب پرورژههای کاربردی ،خودشگگگا مشگگگکالت و مسگگگائل را رفع کنند .اجرای
برنگامه درازمدت فرهنگ سگگگازی در کشگگگور و گسگگگترش کارآفرینی دانش بنیا  ،حمایت از
طر ها و ایدههای برتر دانشگگراهی ،پذیرش نخبرا در قالب سگگهمیه دکتری پژوهش محور،

نخبرا مهارتی و ارتباط بین صگگگاحبا مشگگگاغل و نخبرا مهارتی ،تشگگگکیل کارگروه های
تخصگصگگی و اسگگتفاده نخبرا به تناسگگب نوع اسگتعدادشگگا شگگاید از مهم ترین خواس گتههای
نخبرا و استعدادهای برتر باشد.
سگوا این اسگت که چرا از چنین امر بدیهی غفلت می شگود؟ گزینش مدیرا  ،مسگووال
و مجریا اداره امور در مشگروعیت سگنتی بر اساس سنت فامیلی ،قومی ،قبیلهای ،منطقهای و
آشگگگنایی قبلی اسگگگتوار اسگگگت .در نظامهای کاریزماتیک انتخاب مدیرا ب ر اسگگگاس مرید و
مرادی اسگگت ،هر چه مدیرا مادو به مسگگووال مافوق ارادت بیشگگتری بورزند و در تملق و
چگاپلوسگگگی زبگده تر باشگگگند ،جایراه ،موقعیت و مقام باالتری تصگگگاحب میکنند و به م یزا
کاهش یا سگلب این ارادت از دسگتراه دیوانی رانده شگده و مغضگوب میشگگوند .حا آنکه از
دیدگاه ماکس وبر در نظامهای عقلی -قانونی یا بوروکراتیک ،شگگایسگگتهگزینی مع نا و مفهوم
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می یگابگد و نخبرگا و فرهیخترگا در یگک فرآینگد رقگابتی ،امکا حضگگگور در عرصگگگههای
مختلف را پیدا میکنند ( اطاعت و همکارا  .)2390 ،بنابراین برخی از مدیرا و مسگگگووال
به وسگیله وابسگتریهای خویشگا وندی نسبی و سببی ،برخی به واسطه ارادات و سرسپردگی و
پگاره ای نیز بر مبنگای لیگاقت جایراه یافته اند و عموم نخبرا و صگگگاحبنظرا در عرصگگگه های
مختلف از این گردونه خارج هسگگگتند .با این وضگگگعیت نباید انتظار تسگگگریع روند توسگگگعه را
داشگگت .تنها راهکار ،پذیرش اصگگل رقابت دموکراتیک اسگگگت که امکا حضگگگور نخبرا
کارآمد را برای فرآیند توسعه فراهم میآورد.

توجه به راهکارهای اجرایی طبق سگگگند راهبردی در امور نخبرا و تحقق آ ها ،می تواند
مایه امید و نشگگاط اجتماعی را در جامعه نخبرا و دانشگگگراهیا به ارمغا آورد و کشگگگور را
در مسگیر توسگگعه پایدار قرار دهد .در زیر به برخی از این راهکارها اشگگاره میشگگود :گسگگترش
تعگامل سگگگطو مختلف حاکمیتی با کانو های تفکر نخبرانی به منظور مشگگگارکت آ ها در
امور مسگگئلهشگگناسگگی دسگگتراههای اجرایی و حضگگور فعا نخبرا در فرایند آیندهنراری،
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تصگمیمگیری و برنامهریزی در دسگتراهها؛ طراحی و ایجاد ساز و کارهای قانونی و انریزشی
برای اسگتفاده بیشتر و وسیع تر از نخبرا در فرایندهای علمی ،آموزشی ،فرهنری و مدیریت ی
دانشگگگراهها ،پژوهشگگگراهها و سگگگایر نهادهای کشگگگور؛ گسگگگترش فعالیتهای کرسگگگی های
نظریگهپردازی ،نقگد و منگاظره نخبرگا و برنگامگهریزی برای تبگدیل آ ها به محل حضگگگور و
تعامالت فکری گسگگترده تر نخبرا و اندیشگگمندا ؛ ایجاد سگگازوکارهای تشگگویقی به منظور
تسگگهیل فعالیت اجتماع نخبرانی در همۀ مناطق کشگگور به ویژه مناطق کم برخوردار و محروم
مانند اسگگتا های مرزی و حاشگگیه ای و ضگگرورت توجه به نخبرا اقلیتهای مذهبی و قومی؛
تمهید ش گ رایو برای مشگگارکت بیشگگتر بخش غیردولتی در تأسگگیس و فعالیت مدارس ،مراکز
آموزشگگگی تخصگگگصگگگی و نهگادهای نخبه پرور در حوزههای مختلف و با روشها و محتوای
درسگی متنوع؛ توسگعه و تنوعبخشگی به جشنوارهها و رقابتها کشوری و استانی در زمینهها و
سگگگطو مختلف بگا مشگگگارکت نهادهای تخصگگگصگگگی -حرفهای به ویژه نهادهای حوزوی و
دانشگگراهی .برنامهریزی برای ارتقای سگگطو کیفی آموزشهای مدرسگگهای (در همۀ دورههای
تحصگگگیلی) و دانشگگگراهی به منظور پرورش خالقیت ،مهارت حل مسگگگئله؛ گسگگگترش مراکز
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آموزشگگگی ،تربیتی و پژوهشگگگی در حوزههای متنوع مورد عالقۀ دانشآموزا و نخبرا ؛ ارائه
تسگگگهیالت برای شگگگکگلگیری نهگادهگای مشگگگاوره بگه افراد و گروههگای نخبه و صگگگاحبا
اسگگتعدادهای برتر (از جمله مشگگاورههای معتمد حقوقی ،کارآفرینی و روا شگگناسگگگی مورد
تأیید(؛ برنامه ریزی برای ارتقای سگگگطو دانش و مهارت معلما و مربیا مدارس و اسگگگتادا
حوزه و دانشگگراه برا ی هدایت هدفمند صگگاحبا اسگگتعداد برتر از طریق برنامههای آموزشگگی
حرفهای؛ حرفه آموزی و توجه به آموزش مهارتی و کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه؛ گسگگگترش
برنگامگگه هگگای پرورش دینی و فرهنری اجتمگاعی نخبرگگانی ،حمگگایگگت از دانشگگگجویگگا و
دانش آموزا فعگگا در حوزه هگگای مختلف علمی ،اجتمگاعی ،فنگّاورانگگه ،فرهنری ،قرآنی و
هنری در قالب پژوهشگگگکدههای دانشگگگجویی و پژوهشسگگگراهای دانشآموزی ،انجمن های
علمی ،کانو های فرهنری -هنری ،کمیتهها و تشگگکلهای نخبرانی ،ارائه مناسگگگب و جذاب
دسگگتاوردهای فعالیتهای نخبرا با هدف ایجاد روحیه امید و انریزه و نشگگا داد فرصگگت
و امکگا انجگام فعگالیگتهگای کال و مؤثر در کشگگگور؛ آشگگگنگا سگگگاختن اجتماع نخبرانی با
جگاذبگه های طبیعی ،زیارتی ،فرهنری و اجتماعی کشگگگور به منظور ارتقای خودآگاهی ملّی و

سگگگاالنه گردهمایی های اسگگگتانی و کشگگگوری نخبرا با حمایت ویژه اسگگگتانداریها ،وزارت
ورزش و جوانگا و وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری؛ تکریم نخبرا و الروسگگگازی از آنا
برای صگگاحبا اسگگگتعدادهای برتر از طریق ترو یج رموز موفقیت؛ زمینهسگگگازی برای هدایت
گروهها و فعالیتهای نخبرانی از سگگگوی نخبرا با اسگگگتفاده از تهیه بانک اطالعات نخبرا
محلی ،منطقه ای ،اسگتانی ،ملی و بین المللی؛ اجرای برنامههای آموزشگی ،تشگویقی و مشگاوره
ازدواج و گسگگگترش و ترویج و تسگگگهیل ازدواج مناسگگگب به منظور تقویت بنیا خانواده در
اجتمگاع نخبرگانی و افزایش آگگاهی و مهگارت آنا برای تربیت ،هدایت و تعامل با فرزندا
خود؛ ا یجاد و گسگگترش پارک های آموزشگگی و تقویت و سگگاماندهی فرایند طراحی ،تولید و
توزیع وسگگگایگل بگازی کودکا به منظور پرورش خالقیت و مهارت حل مسگگگئله در کودکا
امروز و نخبرا آینده با تکیه بر فرهنگ اسگالمی  -ایرانی و رعایت اسگگتانداردهای سگگالمت
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و ایمنی؛ ا یجاد فرصگت فعالیت برای صگاحبا استعدادهای برتر و نخبرا در مناطق مختلف
با ایجاد سگگازوکارهای حمایتی در زمینههای آموزشگگی ،پژوهشگگی و مهارتی و نیز حمایت از
توسعه فعالیت بنیادهای خیریه علمی ،فرهنری و اجتماعی و نظارت بر آ ها.
بحث و نتیجهگیری

تعالی یک جامعه در گرو همت و حرکت مثبت عناصگگر تشگکیل دهنده آ جامعه اسگگت.
هر کدام از این عناصگگر باید در کنار یکدیرر ،با یک هدف مشگگترک و به یک سگگمت
حرکت کنند تا همچو سگیلی عظیم موانع را پشگت سگر گذاشته و برای رسید به تعالی،
قدرتمندانه به پیش بروند .این همسگگویی در جوامع اسگالمی مصگداق آیه کریمه " وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" اسگگگت و تبلور آ شگگگکگلگیری سگگگازما های مردم نهاد (در قالب
انجمنهگای علمی ،کمیتگههگای فرهنری و اجتمگاعات نخبرانی ) اسگگگت .شگگگکلگیری و
گسگترش سگازما های مردم نهاد در هر جامعهای می تواند نوید بخش رشد و شکوفایی آ
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جامعه در سگایه مشگارکت و همکاری مردم باشد و نمود این امر در کشورهای اسالمی دو
چندا خواهد بود .شگگواهد تاریخی نشگگا میدهد که رکن اصگگلی دوام و بقای حیات
اجتماعی هر جامعهای منوط به همکاری و مشگارکت افراد آ اسگت و دولتها به تنهایی
نمی توانند در برابر یک معضگگل و آسگگیبی که پدیدار میشگود مقابله کنند و نیازمند جلب
مشگگارکت و همکاری گسگگترده مردم هسگگتند .بدو شگگک توجه به نخبرا جامعه به عنوا
آینگده سگگگازا و مگدیرا آینده این مملکت می تواند در تحقق اهداف عالیه نظام اسگگگالمی و
فرهنگگ دینی تگاثیر شگگگایانی داشگگگته باشگگگد و آثار آ را می توا در افزایش امید و نشگگگاط
اجتماعی مشگاهده کرد .شگادمانی و خوشگحالی از عطایای الهی اسگت که در این باره خداوند
میفرماید " :فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضگگلِهِ " .این نوع شگگادمانی که در قرآ از آ به عنوا
فضگگیلت اخالقی یاد شگگده ،شگگادمانی به خاطر فضگگل و بخشگگش الهی اسگگت که بهترین انواع
شگادیها محسگگوب میشگگود .برخی ممکن اسگگت اسگگتدال کنند که شگگادی و نشگگاط در دین
اسگالم تقبیو شگده اسگت و این در حالی ست که خداوند در قرآ میفرماید" :قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَ بِرَحْمَتگِهِ فَبگِذلگِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرِ مِمگَّا یَجْمَعُو َ " .در این آیه نیز خداوند عالم خطاب به
بندهاش نه تنها شگگادی به واسگگطه ی فضگگل و رحمتش را امر فرموده بلکه به وی تأکید فرموده
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که :شگگاد باشح حضگگرت امام صگگادق (ع) نیز میفرمایند" :بعضگگی از انسگگا ها که از این دنیا
می روند آزاد هسگتند ،بعضگی اسگیرند .آزاد کسگگانی هسگتند که توانسگتند ظاهر و باطنشگگا را با
شادیهای واقعی تطبیق دهند".
تاریخ هر سگگرزمینی در خلق و خوی مردم آ تاثیر گذار اسگگت .کشگگور ما ایرا در طی
سگگا ها رخدادهای سگگخت و ناگوار زیادی را پشگگت سگگرگذاشگگته اسگگت و درو گرایی و
ناامیدی در مردم کشگگور در مسگگیر تحوالت اجتماعی -که برخی آ را نتیجه تورم و مسگگائل
اقتصگگگادی  ،برخی نگاشگگگی از وقوع حوادث نگاگوار طبیعی و برخی ثمره تحوالت تکنولوژی
میدانند -رشگگد کرده اسگگت .بدو شگگک جنگ تحمیلی و هشگگت سگگا دفاع مقدس بعد از
پیروزی انقالب اسگگالمی در برابر اسگگتبداد نظام شگگاهنشگگاهی ،تحریمهای نابحق کشگگورهای
اسگگتکبار جهانی ،توزیع ناعادالنه امکانات رفاهی و محرومیت در برخی اسگگتا های کشگگگور،
افزایش بیکاری و آسگگیبهای اجتماعی تاثیر بسگگیاری بر خلق و خوی نسگگل کنونی گذاشگگته
اسگگگت و آ ها را محافظه کار و تاحدودی ا فسگگگرده کرده اسگگگت .با این حا  ،اکنو تمامی
شگگگهروندا و نخبرا جامعه به اهمیت نشگگگاط و امیدواری بیش از پیش واقف شگگگدهاند و به

خواهند شگگد .آثار منفی شگگادیهای کاذب در حوزههای فردی شگگامل اشگگتباه در مصگگادیق
شگادی ،تبدیل شگگادی به عادت ،زیادهرو ی در شگگادی ،غفلت از یاد خدا ،خود تخریبی ،از بین
رفتن وقار فردی و کاهش خرد و حریم شکنی است.
نهگادهگای فرهنری اجتمگاعی نیز با زمانبندی مربوط به غنی سگگگازی اوقات فراغت جوانا
می توانند در کاهش اعتیاد جامعه موثر باشگگگند و با اطالع رسگگگانی و آگاهی بخشگگگی از فرجام
کگار ،جوانگا را مطلع نمگاینگد کگه در این صگگگورت بگه طور قطع در کگاهش آمار اعتیاد تاثیر
بسگگزایی خواهد داشگگت .اگر نهادهای فرهنری ،برای نشگگاط اجتماعی اقدامات اندیشگگمندی
انجام دهند جامعه به سمت رشد و تعالی سوق پیدا خواهد کرد (بای.)2399 ،
در حوزه اجتمگاعی مواردی نظیر مزاحمت برای دیررا  ،تخریب معیارهای عرفی ،دامن
زد بگه نگاهنجگاریهگا ،سگگگوء اسگگگتفاده افراد بدخواه و ایجاد ناامنی ،می تواند جامعه را تهدید
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کند .در حوزه فرهنری ارزشهای بیرانه و گاهاً ضگگگدارزشها ،بی توجهی به سگگگنتها ،ایجاد
بگدعگتهگا و رواج فرهنگگ ولنرگگاری برای جگامعگه اثرات منفی خواهگد داشگگگت .در حوزه
اقتصگگگادی ،مصگگگرفگرایی افراطی ،اسگگگراف ،کگاهش نوآوری ،بی انریزگی برای کگار و
فعگالیگت مفیگد می تواند باعث کاهش مشگگگارکت مردم در امور حیاتی و جدی جامعه شگگگود.
امید اسگگت با بکارگیری هر چه بیشگگتر بیانات رهبر فرزانه انقالب اسگگالمی ،در مسگگیر راسگگتین
امام و شگهدا گام برداریم و در راه تعالی کشگور عزیزما کوشا باشیم و بتوانیم با ارتقای امید
اجتمگاعی نخبرگا  ،افزایش نشگگگاط در جگامعگه و فراهم کرد زمینگههای مشگگگارکت تمامی
شهروندا و اقشار ،ایرا اسالمی را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم.

منابع
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اصفها  ،پایا نامه کارشناسی ارشد گروه روا شناسی ،چاپ نشده ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشراه اصفها .
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کار ،آلن ( .)2992روانشناسی مثبت ،ترجمۀ حسن پاشا شریفی ،جعفر نجفی و باقر ثنایی(.)2335
تهرا  :انتشارات سخن.

گنجی ،محمد ( .)2333تحلیلی بر عوامل جامعهشناختی موثر بر میزا احساس شادی سرپرستا خانوار
شهر اصفها  .پایا نامه دکتری جامعه شناسی ،چاپ نشده ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشراه
اصفها .
لطفی ،بهنام ( .)2395بررسی و تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت نخبرا  .طر پژوهشی بنیاد ملی نخبرا :
تهرا .
محسنی تبریزی ،علیرضا؛ صداقتی فرد ،مجتبی ( .)2392پژوهشی درباره بیتفاوتی اجتماعی در ایرا .
جامعه شناسی کاربردی.2-00 ،)3(00 ،
محمدی ،شهناز؛ بابا پور ،تینا و فریادر س ،هادی ( .)2393بررسی رابطه بین گرایش به اعتیاد ،امید به

زندگی واحساس تنهایی در بین دانشجویا پسر دانشراه خوارزمی ،مجله پژوهش و مطالعات :پایراه
پیشریری نوین.2-3 ،)2(0 ،
محمدی ،علی( .)2393پیشریری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کرد مبارزه با مواد مخدر و بهرهمندی
از ظرفیت سازما های مردمی ،مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری.35-222 ،)22(0 ،

علي محمدی و حکيم سحاقي

، بررسی میزا فردگرایی فرزندا در خانواده.)2333(  حبیب، سعید و صبوری خسروشاهی،معیدفر
.93-222 ،)9(9 ،پژوهشنامه علوم اجتماعی
. نشر شرکت سهامی انتشار:  تهرا.  نظریهه ا و دیدگاهها: انحرافات اجتماعی.)2332(  فریده،ممتاز
 شادمانی و عوامل.)2332( هدایت اله، محمدرضا و دریکوندی، سید ابراهیم ؛ عابدی،میر شاه جعفری
.52-53 ،)3(9 ، مجله تازههای علوم شناختی، موثر بر آ
 بررسی عوامل موثر بر بیتفاوتی.)2393( نرگس، عبدالحسین و امیرشیرزاد، عبدالرضا؛ نبوی، نوا
،)3(25 ،  مجله جامعه شناسی ایرا،)  سا به باالی شهر دزفو23  شهروندا:اجتماعی (مورد مطالعه
.230-232

 رابطه بین نشاط اجتماعی و سالمت روا در.)2395(  نرجس، محمد و جهانریر،نوریا نجف آبادی
، مجموعه مق االت همایش ملی پیشریری از اعتیاد،پیشریری از گرایش جوانا به اعتیادمواد مخدر
.33-93 ،دانشراه آزاد اسالمی واحد شاهین شهر
 بررسی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی با تاکید بر.) 2333(  پروانه،  جعفر و آستین افشا،هزار جریبی
.229-293 ،)2(02 ،  فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشراه اصفها، استا تهرا
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